VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ KLINICKÉ PASTORAČNÍ
PÉČE VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC ZA ROK 2015

1. Zaměstnanecké pracovní poměry v roce 2015
Po celý rok 2015 se na zajištění klinické pastorační péče (dále KPP) ve Fakultní
nemocnici Olomouc (dále FNOL) podílelo sedm nemocničních kaplanů:
koordinátorka Mgr. Bc. Tobia Miroslava Matějková, Mgr. Jana Březinová, ThLic.
PhDr. Marta Hošťálková, Th.D. Ph.D., Mgr. Marie Maňáková, M.A., ThLic. Mgr.
Jana Nováková, Ph.D., Mgr. Dominik Opatrný, Th.D., Vítězslav Vurst, B.Th.,
v souhrnu na 2,45 úvazku.
FNOL poskytla 0,8 úvazku pro kaplany + 0,5 úvazku pro koordinátora, celkem 1,3
úvazku. K tomu se přidává Dohoda o pracovní činnosti (dále DPČ) – do 50 hodin za
měsíc pro jednoho z kaplanů. Arcibiskupství olomoucké (dále AO) se na zajištění KPP
podílelo 1,15 úvazkem.
Kaplan/ka
Matějková
Březinová
Hošťálková
Maňáková
Nováková
Opatrný
Vurst

FNOL (1,3 + DPP)
0,5
0,1
0,15
0,3
0,2
0,05
DPČ (do 50
hodin/měsíc)

AO (1,15)
0,25
0,25
0,4
0,25

celkem
0,5
0,35
0,4
0,7
0,45
0,05
DPĆ (do 50
hodin/měsíc)

Tabulka 1: Přehled úvazkového rozložení v roce 2015

2. Poskytování klinické pastorační péče ve FNOL v roce 2015
Poskytování KPP probíhá na základě žádostí nemocných, příp. jejich příbuzných nebo
zdravotníků. Během roku začala být služba nemocničních kaplanů postupně aktivně
nabízena na jednotlivých odděleních již při přijetí k hospitalizaci. Na jednotlivých
klinikách, na pokojích i v ambulancích a čekárnách jsou umístěny informační letáky
(Informace pro pacienty; Fm-L009-003-POKYN-023), jak vyplývá z Metodického
pokynu (č. MP-L004-02; 2. vydání 25. 5. 2015). Nemocniční kaplani jsou
kontaktováni prostřednictvím mobilního telefonu (733 789 731), hrazeným AO, nebo
emailu (kaplani.fnol@seznam.cz). Koordinátor má také k dispozici mobilní telefon
(733 614 575), hrazený FNOL.
Systematické poskytování KPP péče – tedy pravidelné návštěvy klinik a oddělení
s aktivní nabídkou péče nemocným probíhá na oddělení geriatrie (Maňáková,
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Nováková), na 1. interní klinice (Hošťálková, Březinová, Opatrný) a 2. interní klinice
(Matějková, Maňáková), na klinice psychiatrie (Březinová), na oddělení urgentního
příjmu (Vurst), nově od počátku roku 2015 na klinice plicních nemocí a tuberkulózy
(Nováková) a na oddělení rehabilitace (Vurst).
Nemocniční kaplani v roce 2015 poskytli celkem 3811 (2464 v roce 2014)
intervencí u 2607 (1193 v roce 2014) hospitalizovaných pacientů. Jednou intervencí
se rozumí setkání v rozsahu 5–30 minut. Většina pacientů je navštívena pouze jednou
(obvykle v rozsahu 1–4 intervence), což je dáno relativně krátkým časem, po který je
pacient hospitalizován, někteří pacienti jsou navštěvováni i opakovaně.
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Intervence se uskutečnily celkem na 25 klinikách/odděleních. Prvních sedm
klinik/oddělení je navštěvováno pravidelně.

Dále
se
na
systematicky
navštěvovaných
klinikách/odděleních
u
hospitalizovaných pacientů uskutečnilo 2598 kontaktů, tedy krátkých rozhovorů do 5
minut.
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Na žádost nemocných či jejich příbuzných nemocniční kaplani zprostředkovali
128x návštěvu katolického kněze (97x v roce 2014), 2x kněze církve pravoslavné a 1x
duchovní Českobratrské církve evangelické. Někteří nemocní si návštěvu kněze
zajišťovali sami (většinou z domovské farnosti).

Katoličtí nemocniční kaplani pověření k této službě podali 458x eucharistii (502x
v roce 2014) – převážně pacientům hospitalizovaným, méně často pacientům
ambulantním.
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Poskytnuto bylo dále 585 intervencí u 350 ambulantních pacientů. Do této
skupiny jsou řazeny také intervence poskytnuté po telefonu.

76 zaměstnancům bylo nemocničními kaplany poskytnuto 106 intervencí.
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V souhrnu bylo hospitalizovaným i ambulantním pacientům, příbuzným pacientů
a zaměstnancům FNOL poskytnuto 4826 intervencí.

Celkově více intervencí se uskutečnilo v prvním pololetí. Úbytek v pololetí
druhém byl dán mj. vybíráním dovolených nemocničními kaplany, především
v letních měsících pak dočasným uzavřením některých oddělení.

3. Poradna HOŘEC
Po delší a náročné přípravě byla 8. června 2015 otevřena Poradna HOŘEC. Jedná se o
první poradnu (nejen) pro pozůstalé spadající pod nemocnici v ČR. Zdarma poskytuje
pastorační poradenství, psychosociální podporu a doprovázení v prožívání obtížných
situací souvisejících s nemocí nebo ztrátou blízkého.
Podporu, kterou nemocniční kaplani dosud zajišťovali většinou u lůžka
nemocných, případně u jejich příbuzných na jednotlivých klinikách/odděleních, tedy
ne vždy v ideálním prostředí adekvátní situaci, mohou nyní nabídnout v příjemném a
intimitu poskytujícím prostředí Poradny.
Poradci absolvovali relevantní kurz většinou již v roce 2014 a na základě zkoušky
se stali certifikovanými poradci pro pozůstalé (Mgr. Jana Březinová, ThLic. PhDr.
Marta Hošťálková, Th.D. Ph.D., Mgr. Bc. Tobia Miroslava Matějková, ThLic. Mgr.
Jana Nováková, Vítězslav Vurst, B.Th.). Odbornou garantkou Poradny Hořec je PhDr.
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et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D., psycholožka a socioložka, průkopnice
poradenství pro pozůstalé v ČR.
Poradna je určena nejen pro pacienty a jejich příbuzné, kteří jsou/byli ve FNOL
hospitalizováni, ale i pro ambulantní pacienty a také pro kohokoliv, kdo o nabízené
poradenství projeví zájem.
Poradci jsou pravidelně přítomni v pondělí a čtvrtek od 10.00 do 11.30, ve středu
od 15.00 do 17.00. Setkání s poradcem je možné předem domluvit i na jiné dny a
hodiny emailem (poradna.horec@gmail.com) či na telefonním čísle nemocničních
kaplanů (733 789 731). Informace o Poradně je možné čerpat také na www.poradnahorec.cz, případně na facebookovém profilu.
Poradci pro pozůstalé se věnovali 23 klientům – pozůstalým v 61 intervencích.
Kromě toho psychosociální podporu a pastorační péči poskytli dalším 13 osobám
(především ambulantním pacientům a jejich příbuzným) v 21 intervencích. Tyto
intervence jsou započítány v celkovém přehledu intervencí výše.

4. Srovnání poskytování klinické pastorační péče
v roce 2015 s předchozími lety
Za dobu působení nemocničních kaplanů ve FNOL od 1. 1. 2010 došlo k mnoha
zásadním změnám. Zatímco v roce 2010 byla služba nemocničního kaplana nabízena
pouze na zavolání, postupem času došlo k rozšíření působnosti (viz samostatné
výroční zprávy za uplynulá období).
V roce 2010 ve FNOL působil jeden až tři kaplani celkem na 1,0–2,05 úvazku.
Navštívili celkem 321 pacientů a poskytli 941 intervencí. Tři kaplani na 2,05 úvazku
vykonali v roce 2011 již 1476 intervencí u 645 pacientů, v roce 2012 u 970 pacientů
celkem 1956 intervencí, v roce 2013 u 1229 pacientů vykonali celkem 2360 intervencí,
v roce 2014 poskytli kaplani na 1,9–2,55 úvazku u 1193 pacientů 2464 intervencí.
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5. Přehled dalších aktivit nemocničních kaplanů ve FNOL
v roce 2015
Nemocniční kaplani kromě návštěv pacientů na lůžkových odděleních v rámci
pastorační péče realizovali především:
o osobní kontakty, telefonáty a intervence u příbuzných nemocných, zvláště
těžce nemocných a umírajících pacientů
o rozhovory s pracovníky ve zdravotnictví, zaměstnanci FNOL
o telefonáty s hospitalizovanými pacienty, bývalými pacienty
o osobní konzultace a telefonáty k poskytování pastorační péče s dalšími
nemocničními kaplany, s kněžími a duchovními jiných církví
o jednání s pracovníky managementu nemocnice, klinik/oddělení i jiných
institucí ve vztahu k vykonávání pastorační péče
o rozhovory se studenty LF, FZV UP Olomouc, VOŠ Caritas
o pravidelné porady nemocničních kaplanů
o kaplani – katolíci setkávání NK Arcidiecéze olomoucké (5x ročně)
o povinná školení a další vzdělávání
o péči o kapli ve FNOL (zahrnující např. výzdobu kaple dle liturgického roku,
aktualizaci nástěnky u kaple); pravidelně vždy v úterý od 15.00 do 16.00 je
v kapli přítomen nemocniční kaplan – připravený k rozhovoru
Stáže nemocničních kaplanů (NK) a dobrovolníků v pastorační péči (D v
PP) z nemocnic a pobytových sociálních služeb na území především Olomouckého a
Zlínského kraje ve FNOL
16. 1.

10. 2., 16. 2.
9. 3., 19. 3., 30. 3.
25. 3.; 14. a 29. 4.
25. 3., 10., 20. a
24. 4.

Nemocnice Milosrdných bratří ve
Vizovicích
(2 NK)
Fakultní nemocnice Olomouc (D v PP)
Krajská nemocnice T. Bati, a.s., ve
Zlíně (2 NK)
Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.
(NK)

Mgr. Jiřina Psotová
Mgr. Robert Psota
Mgr. Eva Štefková
Mgr. Jana Skaličková
Mgr. Karel Mikulášek
Mgr. Miroslava
Gregorová

Porady NK
5. 1.

4. 2.

Shromáždění podkladů od jednotlivých NK k vypracování VZ za r. 2014.
Pokyny k vyplňování formuláře „Denní záznam činnosti NK“.
Plán služeb NK na leden 2015.
Kontrola výkazů mzdových nároků NK za leden 2015.
Prezentace dlouhodobých plánů služeb NK v r. 2015.
Reflexe poskytování KPP v lednu 2015.
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4. 3

8. 4.

6. 5.

8. 6.

2. 9.

14. 10.

2. 11.
2. 12.

Kontrola vyplněných formulářů „Denní záznam činnosti NK“ za uplynulý
měsíc.
Plán služeb NK na únor.
Kontrola výkazů mzdových nároků NK za únor 2015.
Seznámení s organizačními normami FNOL.
Seznámení s intranetem FNOL.
Plán dovolených na r. 2015.
Plán služeb NK na březen.
Kontrola výkazů mzdových nároků NK za březen 2015.
Plánování otevření poradny (nejen) pro pozůstalé ve FNOL (edukační
materiál, název, logo; umístění ve FNOL, vybavení místnosti, spolupráce
s nelékařskými pracovníky, především klinickými psychology a sociálními
pracovnicemi).
Plán služeb NK na duben.
Informace z porady vedení FNOL (reakreditace, seznámení s vnitřními
předpisy FNOL).
Příprava otevření poradny (nejen) pro pozůstalé ve FNOL, termín: 8. 6.
2015 (program otevření, plán služeb a užívání poradny).
Provozní záležitosti (praní prádla, chod kaple).
Plán služeb NK na květen.
Informace z porady vedení FNOL (reakreditace).
Otevření poradny (nejen) pro pozůstalé ve FNOL (administrativa – vedení
záznamů o využití poradny, představení odborné garantky, supervize).
Plán služeb NK na červen.
Informace z porady vedení FNOL (rekonstrukce Franze Josefa, přesun
poradny na 1 IK).
Uspořádání webináře o Poradně Hořec pro Centrum paliativní medicíny.
Změny v předávání služebního mobilu.
Plán služeb NK na září.
Supervize dr. N. Špatenková.
Informace z porady vedení FNOL (personální změny: nové vrchní sestry
na GYN-POR, PRAC, OČNÍ; Mgr. S. Fišarová skončila ve funkci vedoucí
ONP, zástup: Bc. A. Drobiličová).
Rozhovor pro Moravský senior.
Příprava setkání „Vzpomínat s láskou“ u příležitosti Památky zemřelých
(2. 11.).
Plán služeb NK na říjen, listopad.
Příprava pietní akce u kaple FNOL.
Rozloučení s T. M. Matějkovou, která odchází z FNOL.
Podklady pro zpracování výroční zprávy KPP ve FNOL.
Plán služeb NK na prosinec (úpravy, služby na mobilu), leden.
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Supervize s PhDr. et Mgr. Naděždou Špatenkovou, Ph.D. – v termínech porad od
května.
5. 1. Školení BOZP a PP nových zaměstnanců FNOL (M. Hošťálková, M.
Maňáková, D. Opatrný).
6. 1. Žehnání IPCHO.
11. 2. U příležitosti XXIII. Světového dne nemocných se olomoucký arcibiskup
Jan Graubner setkal s lékaři a zdravotníky při slavení mše sv. v dominikánském
kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie (Slovenská 14) a následné besedě v
klášterním refektáři. V pátek 20. 2. pak zavítal do FNOL, setkal se se zástupci
managementu a navštívil nemocné na Oddělení geriatrie.
8. 6. Otevření Poradny HOŘEC (nejen) pro pozůstalé ve FNOL.
3. 9. Setkání poradny Hořec s Krizovým centrem ACHO.
17. 9. Účast na setkání SPIS FNOL (V. Vurst).
2. 11. „Vzpomínat s láskou“. U příležitosti Památky zemřelých se uskutečnilo
pietní shromáždění u nemocniční kaple, které připravili nemocniční kaplani.

Realizace putovní výstavy „Být nablízku“, věnované službě nemocničních
kaplanů
Pořadatelé výstavy: Arcibiskupství olomoucké a Fakultní nemocnice Olomouc, pod
záštitou Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice.
Velká kolekce (VK) obsahuje 25 snímků, malá kolekce představuje 15 snímků
(výběr z velké) a je užívána při vystavování v menších prostorách.
Během roku 2015 putovala po zařízeních zdravotnických a sociálních služeb,
poutních místech a kulturních centrech na území České republiky. Jejím cílem bylo
přispět k propagaci služby nemocničních kaplanů.
Termín
Únor 2015
Únor – březen 2015
14. 10. – 15. 11. 2015
Listopad 2015
16. 11. – 30. 11. 2015

Místo
Zábřeh na Moravě
Ostrava
Ostrava
Bystřice pod Hostýnem
Ostrava
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Katolický dům (MK)
Fakultní nemocnice (VK)
VOŠ sociální (VK)
Centrum pro seniory Zahrada (MK)
Hospic sv. Lukáše (VK)

6. Další vzdělávání nemocničních kaplanů
Jaro 2015. Vzdělávací seminář „Práce s osobami v krizi“
Časová dotace: 48 h
Místo: Olomouc
Pořadatel: Arcidiecézní charita Olomouc
Lektoři: Společnost Podané ruce, o.p.s., Mgr. Lukáš Carlos Hrubý, Mgr. Veronika
Vymětalová
Absolvovala: M. T. Matějková
24. 2. Webinář „Etické poradenství ve zdravotnictví“
Časová dotace: 1,5 h
Pořadatel: Centrum paliativní péče
Lektor: MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.
Absolvovala: J. Nováková
17. 3. „Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče“
Akreditace: ČAS, ČLK
Časová dotace: 7 h
Místo: Ostrava
Pořadatel: Charita Ostrava pod záštitou Asociace poskytovatelů hospicové
paliativní péče a Hospicu sv. Lukáše v Ostravě
Absolvovala: M. Hošťálková
25. 3. Webinář „Když je pacient nezpůsobilý rozhodovat o zdravotní péči“
Časová dotace: 1,5 h
Pořadatel: Centrum paliativní péče
Lektorka: Dr.iur. et JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D.
Absolvovala: J. Nováková
26. 3. Vzdělávací seminář „Základy psychosociální pomoci rodině s
nevyléčitelně nemocným dítětem“
Akreditace: MPSV ČR č. 2015/0048-SP
Časová dotace: 8 h
Místo: Ostrava
Pořadatel: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., v Ostravě
Lektoři: Mgr. Veronika Duračková, PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. (odborná
asistentka LF OU v Ostravě)
Absolvovala: M. Hošťálková
7. 4. Složení kvalifikačních zkoušek „Poradce pro pozůstalé“
v souladu s ustanoveními zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání
výsledků dalšího vzdělávání, tj. dle aktuálně platného hodnotícího standardu
profesní kvalifikace.
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Časová dotace: 8 h
Místo: Šternberk
Osvědčení o získání kvalifikace „Poradce pro pozůstalé“ získala: M. Hošťálková
29. 4. Webinář „Perinatální paliativní péče“
Časová dotace: 1,5 h
Pořadatel: Centrum paliativní péče
Lektorka: Mgr. Kateřina Rastislavová (odborná asistentka FZV ZČU v Plzni)
Absolvovaly: M. Hošťálková, J. Nováková
14. 5. IV. jarní republikové formačně vzdělávací setkání nemocničních
kaplanů
Časová dotace: 5,5 h
Místo: Dům léčby bolesti s Hospicem sv. Josefa v Rajhradě u Brna
Pořadatel: Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR, Oblastní charita
Rajhrad
Lektorka: PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D. (šéfredaktorka Karmelitánského
nakladatelství)
Absolvovaly: J. Březinová, M. Hošťálková, M. T. Matějková
4. 6. 4. konference o nemocničním kaplanství – „Kam se ubírá
nemocniční kaplanství v ČR? (Představy, zkušenosti, realita, výhledy)“
Pořadatel: Asociace nemocničních kaplanů
Místo: Praha, Brožíkův sál Staroměstské radnice
Absolvovaly: J. Březinová, J. Nováková
29. 6. Webinář „Psychobiografický model“
Časová dotace: 1,5 h
Pořadatel: Centrum paliativní péče
Lektorka: Mgr. Michaela Hronová (Domov Sue Ryder)
Absolvovaly: M. Hošťálková, J. Nováková
18. 8. Stáž v poradně pro pozůstalé v Českých Budějovicích
M. T. Matějková
20. 8. Webinář „Doprovázení v nemoci a při ztrátě blízkého“
Časová dotace: 1,5 h
Pořadatel: Centrum paliativní péče
Lektorka: Mgr. Bc. Miroslava T. Matějková (FNOL)
Absolvovala: J. Nováková
9. 9. VI. Psycho-onkologické sympozium: „Není hanba říci si o pomoc“ …
psycholog ve službách personálu“
Časová dotace: 5 h
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Místo konání: FN Olomouc
Pořadatel: Psycho-onkologická sekce České onkologické společnosti JEP
Absolvovaly: M. Hošťálková, M. T. Matějková
19. 9. Složení závěrečných zkoušek CŽV kurzu Nemocniční kaplan na
CMTF UP
Rozsah kurzu: 160 h přednášek z oboru pastorální teologie a medicínských oborů
+ 100 h praxe
Organizátoři: CMTF a LF UP v Olomouci, Katolická asociace nemocničních
kaplanů v ČR, Arcibiskupství olomoucké, FNOL
Vzdělání odpovídá kvalifikačním požadavkům na nemocniční kaplany určeným v
Části II. Kvalifikační požadavky pro nemocniční kaplany Dodatku č. 1 (s platností
a účinností od 1. ledna 2012) k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi
Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v České republice
uzavřené dne 20. listopadu 2006.
Absolvovaly: M. Hošťálková, M. Maňáková, M. T. Matějková, J. Nováková
30. 9. Webinář „Paliativní péče v hemato-onkologii“
Časová dotace: 1,5 h
Pořadatel: Centrum paliativní péče
Lektor: MUDr. Michal Kouba
Absolvovala: J. Nováková
4.–7. 10. XI. republikové setkání nemocničních kaplanů: „Alternativní
medicína a spiritualita v kontextu zdraví“
Časová dotace: 16 h
Místo: Velehrad, Stojanov
Pořadatel: Rada pro zdravotnictví České biskupské konference, Cyrilometodějská
teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Arcibiskupství olomoucké,
Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR
Lektoři: Doc. Damián Němec, dr, MUDr. Jitka Krausová, MUDr. Mgr. Marie
Opatrná, Ph.D., MUDr. Emília Vlčková, Doc. ThDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
Absolvovaly: J. Březinová, M. Hošťálková, M. T. Matějková. J. Nováková, D.
Opatrný
8. 10. Konference HOSPITALITY II.: „Zdravotník – profese, povolání,
poslání, služba“
Časová dotace: 5 h
Místo: Vizovice
Pořadatel: Milosrdní bratři v Čechách a na Moravě (hospitalský řád), Katolická
asociace nemocničních kaplanů v ČR, Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice
Absolvovala: M. Hošťálková
27. 10. Webinář „Paliativní sedace“
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Časová dotace: 1,5 h
Pořadatel: Centrum paliativní péče
Lektorka: MUDr. Irena Závadová (hospic Cesta domů)
Absolvovala: J. Nováková
30. 11. Webinář „Vihára, cesta ke kořenům“
Časová dotace: 1,5 h
Pořadatel: Centrum paliativní péče
Lektor: Josef Gohori, PhD.
Absolvovala: J. Nováková
21. 12. Webinář „Rituály předsmrtné a posmrtné“
Časová dotace: 1,5 h
Pořadatel: Centrum paliativní péče
Lektor: Mgr. Pavel Pokorný
Absolvovala: J. Nováková
Říjen – prosinec. E-learningový kurz „Péče o rodiče po perinatální ztrátě“
Dlouhá cesta, z. s. za podpory Nadačního fondu Avast
Absolvovala: M. Hošťálková

7. Přednášková a publikační činnost nemocničních kaplanů
J. BŘEZINOVÁ
15. 11. setkání s odborníky na téma krizové pomoci pro rodiny obětí
dopravních nehod
u příležitosti Světového dne obětí dopravních nehod
Pořadatel: Středisko sv. Kryštofa pro krizovou pomoc a poradenství
Místo: Olomouc

M. HOŠŤÁLKOVÁ
3. 2. „Péče o duchovní potřeby nemocných a umírajících“ (přednáška)
Časová dotace: 2 h
Místo: Zábřeh na Moravě
16. 4. „Duchovní potřeby klientů“ (seminář)
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Časová dotace: 3 h
Místo: Olomouc
Adresáti: sociální pracovníci v přímé péči Charity Olomouc
23. 9. „Pastorační péče ve zdravotnictví“, „Poskytování klinické
pastorační péče ve FNOL“ (dvě přednášky s diskuzí)
Časová dotace: 3 h
Místo: České Budějovice, Teologická fakulta Jihočeské univerzity
Adresáti: zájemci o nemocniční kaplanství, postgraduální studenti TF JCU
Září – říjen 2015 „Klinická etika“ (seminář)
Časová dotace: 8 h
Výuka na LF UP v Olomouci
11. 11. „Duchovní péče ve zdravotnictví“ (seminář)
Časová dotace: 3 h
Místo: Olomouc, VOŠs DORKAS
Adresáti: studenti oboru Charitativní a sociální práce
12. 11. Konference HOSPITALITY II.
Prezentace Katolické asociace NK v ČR
Místo: Brno
Adresáti: sestry, lékaři
Duchovní péče o nemocné. In Hospitalita, 2015, rubrika „Život a zdraví“,
roč. 27, č. 1, s. 23.
Viz: http://www.milosrdni.cz/res/archive/005/000676.pdf?seek=1429085635

M. T. MATĚJKOVÁ
10. 3. „Duchovní potřeby nemocných a nemocniční kaplani“
Prezentace činnosti nemocničních kaplanů ve FNOL pro edukační sestry
20. 8. Webinář „Doprovázení v nemoci a při ztrátě blízkého“
Časová dotace: 1,5 h
Místo: Centrum paliativní péče, Praha
5. 11. „Jak mohou pomoci nemocniční kaplani“
seminář pro lékaře a sestry 2. interní gastro-enterologické a hepatologické kliniky
21. 11. „Služba nemocničních kaplanů“

15

prezentace služby nemocničních
Československé Husitské

kaplanů

pro

pastorační

kurz

Církve

M. MAŇÁKOVÁ
Duchovní péče o nemocné, co je to vlastně? In Hospitalita, 2015, rubrika
„Život a zdraví“, roč. 27, č. 2, s. 20–22.
Viz: http://www.milosrdni.cz/res/archive/006/000771.pdf?seek=1442583187

J. NOVÁKOVÁ
4. 6. „Klinická pastorační péče ve FNOL“– příspěvek + panelová diskuse na 4.
konferenci o nemocničním kaplanství s názvem „Kam se ubírá nemocniční
kaplanství v ČR? (Představy, zkušenosti, realita, výhledy)“
Pořadatel: Asociace nemocničních kaplanů
Místo: Praha, Brožíkův sál Staroměstské radnice
20. 10. „Děti a truchlení“ (přednáška)
Časová dotace: 2 h
Místo: Hnízdo – Mateřské a rodinné centrum, Zábřeh

V. VURST
10. 3. přednáška o nemocničním kaplanství pro psychology HZS
8. 10. „Rozpoznání
Motol/fyzioterapeuté

spirituálních

potřeb

pacientů“

–

pro

FN

13. 10. „Rozpoznání spirituálních potřeb seniorů“ – pro dobrovolníky DC
Nový Jičín
14. 10. „Rozpoznání spirituálních potřeb seniorů“ – pro dobrovolníky DC
Frýdek – Místek
15. 10. „Rozpoznání spirituálních potřeb seniorů“ – pro dobrovolníky DC
Třinec
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8. Další přednášková a publikační činnost související
s Poradnou HOŘEC
PHDR. ET MGR. NADĚŽDA ŠPATENKOVÁ, PH.D.
(odborná garantka Poradny HOŘEC)
5. 10. „Umírání a smrt“ (přednáška)
Program Diversity GE Money bank
Praha
5.–6. 11. Akreditovaný kurz poradce pro pozůstalé (EVIS)
Hradec Králové
12. 11. Klinika onkologie FN Brno Bohunice – přednáška pro personál
18. 11. přednáška pro pracovníky Charity Zábřeh projektu „domácí hospic“ +
následné setkání pozůstalých (svépomocná skupina)
20. 11. „Zármutek a pomoc pozůstalým“
Cyklus přednášek „Člověk pod lupou společenských disciplín“
Ústav pedagogických a psychologických věd, Fakulta veřejných politik v Opavě,
Slezská univerzita v Opavě
20. 11. „Psychologické přístupy práce s pozůstalými“
přednáška na sympoziu „Umírání a smrt jako součást našich životů“
Česká lékařská společnost, Spolek lékařů v Opavě spolu s AKP a Slezskou
univerzitou v Opavě
Opava
26. 11. „Umírání a smrt“ (přednáška)
Program Diversity GE Money bank
Ostrava
26. 11. Slavnostní otevření Poradny pro pozůstalé BRNO
sdružení Klára pomáhá o.s.

PHDR. RADKA BUŽGOVÁ, PH.D.
9. 12. „Koncepce péče o pozůstalé ve zdravotnických zařízeních“
přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci
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9. Mediální činnost – ozvěny v médiích o působení
nemocničních kaplanů ve FNOL
Arcidiecéze se modlila s nemocnými. In Katolický týdeník, 2015, č. 8. Diecézní
zpravodajství, s. 5.
Viz: KT, Olomoucká arcidiecéze
Bez hábitu naživo z kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže
v Kroměříži
(14. 2. 2015)
Rozhovor s sr. Mgr. Bc. Miroslavou Tobií Matějkovou, koordinátorkou
nemocničních kaplanů ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Viz: http://www.tvnoe.cz/video/3759
Pozůstalým začala pomáhat poradna Hořec. In Žurnál UP on-line, 9. 6. 2015.
Viz:
http://www.zurnal.upol.cz/ff/zprava/clanek/pozustalym-zacala-pomahatporadna-horec/
Ve Fakultní nemocnici Olomouc funguje poradna pro pozůstalé
(6. 7. 2015)
Rozhovor s PhDr. et Mgr. Naděždou Špatenkovou, Ph.D., sr. Mgr. Bc. Miroslavou
Tobií Matějkovou a ThLic. Mgr. Janou Novákovou, PhD., poradkyněmi pro
pozůstalé.
Viz:
http://www.tvmorava.cz/clanek/912/ve_fakultni_nemocnici_olomouc_funguje_
poradna_pro_pozustale
Poradna olomoucké nemocnice ulehčí blízkým pacienta setkání se smrtí
(16. 7. 2015)
Viz: http://olomouc.idnes.cz/poradna-pro-pozustale-v-nemocnici-olomouc-fjp/olomouc-zpravy.aspx?c=A150707_2175499_olomouc-zpravy_lds
Smrt nemůže být tabu. Patří k životu. In Moravský senior, 2015, č. 11, s. 4–8.
Viz: http://www.moravskysenior.cz/wpcontent/uploads/2015/12/moravskysenior-2015_11_web.pdf
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10. Poděkování
Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří službu nemocničních kaplanů ve FNOL
podporují, především Arcibiskupství olomouckému, zástupcům managementu FNOL,
vedením klinik a oddělení, všem zaměstnancům, ale také všem dárcům, kteří věnují
ze svých prostředků, schopností a času to, co na první pohled není nikde vidět.
Děkujeme také všem nemocným i jejich rodinám za důvěru i za to, že k nim můžeme
přicházet a odcházíme vnitřně obohaceni. Děkujeme také našim blízkým, kteří s námi
nesou obtíže kaplanské služby a provází nás modlitbou. Děkujeme Bohu, že nás do
této služby povolal a dává nám k ní sílu a své dary, abychom mohli rozdávat dál.

Za nemocniční kaplany FNOL
vypracovala Jana Nováková,
koordinátorka nemocničních kaplanů

V Olomouci 5. 2. 2016
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