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Domácí hospic dostal jméno Barborka
Barborka. Tak se nově nazývá
domácí hospic provozovaný žďárskou
Oblastní charitou.
V roce 2021 pečoval ještě pod
názvem Domácí hospicová péče
mobilně o téměř 200 pacientů na území celého okresu Žďár nad Sázavou.
Multidisciplinární tým specializovaných odborníků poskytuje nejen
přímou práci v terénu, ale také konzultace zejména pro rodinné příslušníky, kteří potřebují poradit s péčí o
své těžce nemocné blízké.
Jak vysvětluje vedoucí domácího
hospice Barbora Boháčová, s kolegy
již delší dobu vnímali, že je potřeba
hospic více přiblížit veřejnosti, a tak
se rozhodli jej pojmenovat. Návrhů
prý bylo hned několik, ale Barborka
jednoznačně zvítězila.
„Přiznávám, že v první fázi to byl spíše humorný nápad hospicového týmu v
reakci na mé křestní jméno. Ale později jsme zjistili, že se nám opravdu líbí.
Navíc svatá Barbora je i přímluvkyní

za dobrou smrt, což je našemu poslání
blízké,“ vysvětluje Barbora Boháčová,
vedoucí Domácího hospice Barborka.
V logu hospice se objevila rozkvetlá ratolest připomínající tak trochu
adventní třešňovou větvičku – barborku.
Snahou týmu je zkvalitnit lidem
zbývající čas v závěru jejich života tak,
aby jej mohli strávit se svými blízkými doma.
Jak Barbora Boháčová upozorňuje,
nejde však o další terénní hospicovou
péči, jak by se mohl někdo domnívat.
Po 15 letech existence charitní hospicové služby na území okresu Žďár
nad Sázavou došlo pouze ke změně
jejího názvu na Domácí hospic Barborka.
V roce 2018 se zázemí pracovníků
hospicové péče kvůli rozšiřování služby přestěhovalo do větších prostor v
Horní ul. 28 (naproti obchodnímu
centru Convent).

Pěší zóna se už rýsuje

ModeRNizovANá pěší zóna v Nádražní ulici začíná nabírat podobu. Je
patrné, že pravá strana ulice (z náměstí k poště) bude mít širší chodník se stínem
vzrostlých stromů. Hotovo má být do poloviny srpna. Foto: Lenka Kopčáková

Plavec přivezl dvě medaile

V té době dle slov vedoucí postupně
narůstal i počet pacientů a bylo třeba
rozšířit pracovní tým o další lékaře,
všeobecné sestry a pečovatelky. Navázána byla i spolupráce s místními psychology a duchovními.
Nyní by Domácí hospic Barborka rád přivítal další lékaře, kteří by
s ním mohli spolupracovat alespoň
na dohodu.
V roce 2021 totiž došlo k rapidnímu
nárůstu počtu pacientů. A v hospicové péči platí, že nemohou být žádné
čekací lhůty a doba přijetí zájemce o
službu je velmi rozhodující. Žďárskému charitnímu hospici se daří přijmout pacienty již do druhého dne
od jejich prvního kontaktu, a to i o
víkendu.
Jak vedoucí Barbora Boháčová přibližuje, s nárůstem počtu pacientů a
s jejich flexibilitou přijetí souvisí také
nutnost kvalitního vybavení, obnova
a modernizace stávajícího vybavení.
Loni se hospici podařilo získat pře-

nosný ultrazvuk, který lékaři používají pravidelně v terénu.
Jak vysvětluje lékař – paliatr Domácího hospice Barborka Pavel Svoboda, díky ultrazvuku je možné diagnostikovat např. potíže pacienta v
dutině břišní i hrudní, postižení jater
a ledvin, nebo i hluboké žilní trombózy, převážně v dolních končetinách.
„Rovněž máme možnost stanovit CRP
na našem přístroji, to znamená, že u
diagnostiky zánětu nejsme závislí na
laboratořích,“ říká MUDr. Svoboda.
Ke konci loňského roku se hospici
podařilo pořídit i EKG.
„Rádi bychom ještě náš mobilní tým
dovybavili ultrazvukovou sondou pro
lepší využití ultrazvuku, dokoupili kyslíkové koncentrátory, polohovací postele a
další pomůcky, které jsou k péči o pacienty potřebné a je třeba je inovovat,“
vyjmenovává dále lékař - paliatr. Specializované pomůcky dle jeho slov
usnadňují péči o pacienta především
jejich blízkým.
-lko-

Město zavedlo sociální fond
pro děti z mateřinek
Před časem Žďár zavedl sociální fond na podporu tří až pětiletých
dětí mateřských škol ze sociálně znevýhodněných rodin.
U nich město za poslední asi tři
roky eviduje finanční potíže s hrazením školky.
„Podpora z fondu pomůže rodičům
hlavně s úplatou na školní vzdělávání.
Ta činí měsíčně 520 Kč (včetně stravného). Město chce z fondu přispívat
50 %, takže rodina uhradí zbývajících
260 Kč měsíčně,“ přibližuje místostarosta pro sociální věci Rostislav Dvořák (KDU-ČSL).
Dle nastavených pravidel města je
podpora možná jen do vyřízení dávky hmotné nouze pro rodinu. Rodiny ji tedy nebudou dostávat po celý
rok. Sociální odbor MěÚ s nimi ale
spolupracuje na tom, aby na dávku
hmotné nouze dosáhly.
„Každý školní rok se nám objeví tak
do pěti dětí ze sociálně znevýhodně-

ných rodin. Pro tuto chvíli jsme do fondu vložili částku 20 tisíc Kč, která by
měla dostačovat,“ očekává místostarosta. Fond má zatím fungovat do
31. 12. 2023.
K získání podpory platí tato kritéria: trvalý pobyt dítěte ve Žďáře; dítě z vícečlenné rodiny; dítě pouze s
jedním rodinným zástupcem; dítě se
speciálními zdravotními potřebami a
matkou samoživitelkou; dítě v rodině, kde se tragicky změnila rodinná
situace; dítě matky samoživitelky.
Fond spravuje příspěvková organizace Mateřská škola a potřebu
poskytnutí příspěvku z fondu posuzuje ředitelka této městské organizace.
Jak ještě Rostislav Dvořák dodává
na závěr, jedná se o řešení pro naše
české děti. Pokud jsou ukrajinské
maminky s předškolními dětmi řádně zaregistrovány, na sociální dávky
dosáhnou z jiných zdrojů.
-lko-

Příběh žďárského pamětníka
pro Post bellum

dAvid MUSiL, reprezentant žďárského Čochtan klubu, obsadil skvělé 2. místo
při Světovém poháru v ploutvovém plavání, který se uskutečnil koncem března v
italském městě Lignano Sabbiadoro. david ve stejné kategorii na 400 metrů BF
přivezl do rodného města také bronzovou medaili z dubnového závodu Světového
poháru v Lipsku.
Foto: archiv sportovce

V květnovém vydání ŽN jsme
informovali o aktivitě starších
žákyň ze ZŠ Komenského 2,
které v rámci projektu Post bellum vyhledaly a oslovily žďárského pamětníka z roku 1968,
sestavily jeho příběh a svoji práci pak prezentovaly v divadle.
Miloslav Straka jim povyprávěl, jak byl v srpnu 1968 na
výměnném pobytu v Moskvě, a
jak těžké pro něj a jeho spolužáky bylo nevědět, co se vlastně v
tehdejším Československu dělo.
Technickým nedopatřením
jsme u článku zveřejnili snímek PAMĚTNÍK Miloslav Straka při natáčejiného pamětníka. Dnes tedy ní Příběhů našich sousedů. dívkám z osmé
chybu s omluvou napravujeme. třídy vyprávěl o tom, jak prožil srpen 1968
-red- daleko od svého domova.
Foto: Archiv ZŠ Žďár Komenského 2

