Účasť na odbornej konferencii
„Význam multiodborovej spolupráce v hospicovej starostlivosti“

K príprave budúcich zdravotníkov patrí aj zvládnutie starostlivosti o zomierajúcich pacientov.
Tabuizácia zomierania a smrti v dnešnej spoločnosti prináša so sebou veľkú náročnosť tohto aspektu
pre všetkých zdravotníkov, tiež pre zdravotníckych pedagógov, ale aj žiakov, ktorí počas svojho štúdia
budú konfrontovaní s realitou zomierania pacienta pri ich klinickej príprave v nemocnici.
Dnešný zomierajúci pacient prichádza zo spoločnosti, v ktorej je téma zomierania a smrti
tabuizovaná a neraz ostáva s realitou zomierania so zdravotníkmi v nemocnici sám. O to viac môžeme
povedať, že tento kontrast vytláčania reality zomierania a smrti z dnešnej spoločnosti a skutočná
realita v nemocnici pôsobia aj na mladých ľudí pripravujúcich sa na zdravotnícke povolanie. Tí, ktorí
sa o ich prípravu starajú, t. j. aj učitelia zdravotníckych škôl o tom vedia a snažia sa svojich žiakov na
toto pripraviť. Dňa 21. a 22.6.2018 sme sa zúčastnili v Bardejove - Bardejovskej Novej Vsi (v mieste,
kde v roku 2003 vznikol prvý hospic na Slovensku) odbornej konferencie venujúcej sa významu
tímovej spolupráce v starostlivosti o zomierajúcich pacientov. Spoločné stretnutie pracovníkov
hospicov, zdravotníckych pedagógov, psychológov, fyzioterapeutov a mnohých iných prispelo k veľmi
podnetnému vzájomnému profesijnému zdieľaniu. Na konferencii bolo možné vypočuť si Dr.
Jolantu Stoklasa z Hosipcijum sv. Lazara z Krakova, ktorá svojou účasťou obohatila toto podujatie
o medzinárodný rozmer a podelila sa s nami o svoje skúsenosti. Počas dvoch dní sme sa mohli
inšpirovať tiež skúsenosťami množstva odborníkov, ktorí sa snažia pomáhať zomierajúcim pacientom
a berú to ako svoje povolanie a zároveň poslanie. Prečo by sme sa mali v paliatívnej starostlivosti
vzdelávať aj my, ktorí vychovávame budúcich zdravotníkov, ale aj naši žiaci? Len jeden z desiatich ľudí
na svete, ktorí potrebujú paliatívnu starostlivosť, ju aj naozaj dostáva. Upozorňuje nás na to Svetová
zdravotnícka organizácia a Svetová aliancia paliatívnej starostlivosti (Worldwide Palliative Care
Alliance - WPCA). Je to jedna z dnešných výziev pre nás - snažiť sa neustále hľadať možnosti pre
zlepšovanie starostlivosti o zomierajúcich pacientov a tiež hľadať možnosti pre čo najodbornejšiu
a najcitlivejšiu prípravu tých, ktorí sa o nich raz budú starať.
Poznatky a inšpirácie nadobudnuté účasťou na konfrerencii v súvislosti s možnosťami zlepšovania
starostlivosti o zomierajúcich pacientov budeme môcť ďalej rozvíjať v diskusiách s personálom FNsP
Prešov, ale aj v diskusiách a odbornej príprave so žiakmi našej školy. Písomný výstup z konferencie
bude vo forme konferenčného zborníka k dispozícii v knižnici Strednej zdravotnícekej školy v Prešove
pre všetkých žiakov a pedagógov.
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