Informace pro zájemce o praxi
v Hospici Anežky České
Hospic je prvním zařízením svého druhu v ČR. Jako modelové zařízení předává zkušenosti
zájemcům o hospicovou péči v ČR i zahraničí. Cílem této činnosti je vzdělávání odborníků a
veřejnosti v problematice hospicové péče a podpora vzniku dalších zařízení paliativní péče. Zájemci z
řad odborníků, studentů, zakladatelů a pracovníků nově vznikajících hospiců aj. mohou získat nové
vědomosti, informace a praktické dovednosti při stážích, praxích, seminářích, školeních a exkurzích.
Hospici tato otevřenost při předávání zkušeností nabízí zpětnou vazbu o kvalitě poskytované péče i
praktickou pomoc.
Kdo může vykovávat stáž v Hospici Anežky České?
Osoby starší 18 let (horní věková hranice není limitovaná, závisí na fyzické a psychické
zdatnosti) z celé ČR i zahraničí, bez ohledu na vzdělání nebo náboženskou příslušnost.
Zájemci musí být zdravotně způsobilí a nesmí mít onemocnění, které by mohlo ohrozit
pacienty hospice. Nejčastěji k nám přichází studenti SŠ, VOŠ a VŠ zdravotnických a
sociálních oborů, pracovníci jiných zdravotnických nebo sociálních zařízení, pracovníci či
zakládající členové jiných hospiců, nezaměstnaní či osoby, které pečují o své blízké v
domácím prostředí nebo i ti, kteří chtějí prostě „jen pomáhat“.
A jak to udělat, chcete-li k nám na stáž?
 Kontaktujte pracovníka zodpovědného za vzdělávání v hospici na tel.: 491 610 311, nebo
písemně na adrese: Hospic Anežky České, ul. 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec nebo
emailem na ungrova@hospic.cz.
 Budeme se snažit zajistit Vám termín stáže v souladu s Vašimi požadavky, požadavky
školy a v souladu s provozem hospice. Snažíme se umístit každého zájemce o stáž, z
organizačních důvodů je pro nás důležité, vědět
o Vás včas.
 Vyplňte a zašlete do hospice „Dohodu o spolupráci při zabezpečení a provádění odborné
stáže v hospici“ s přílohou 1 a 2, které si pozorně pročtěte . V případě, že Vás na praxi chce
vyslat škola, pracoviště nebo jiná instituce, je třeba vyřídit potřebné formality i s tímto
zařízením (uzavření smlouvy apod.) Stážisté musí dodržovat podmínky sepsané v dohodě
a jejich přílohách, vnitřní předpisy hospice a obecně platné právní normy.
 Na začátku stáže Vás seznámíme s personálem, s pacienty, s prostředím a s provozem
Hospice a budete zařazeni do služeb společně s personálem na oddělení. Předem vám nic
nemůžeme slíbit, ale v rámci možností a s ohledem na pacienty se pokusíme vytvořit vám
takové podmínky, aby praxe v hospici pro vás byla přínosem.
 Nástup na stáž je zpravidla v pondělí v 7.30 hod ráno a stáž končí v pátek v 15.00 hod.,
příp. dle domluvy. Po celou dobu stáže pak budete pracovat na oddělení pod vedením
sestry, která je momentálně ve službě. Před skončením praxe budete mít možnost
konzultace se zodpovědným edukačním pracovníkem, po předchozí domluvě s kýmkoliv
ze zaměstnanců.
 Uvítáme, jestliže se před nástupem na praxi seznámíte s myšlenkou hospice a
hospicového hnutí. Během stáže přijdete do úzkého styku s našimi klienty, kterým jsme
něco slíbili a chceme a musíme to dodržet. Oni nebudou rozlišovat, kdo je stálým
zaměstnancem a kdo je zde "jenom" na praxi. Právem předpokládají, že zde jsme my pro ně,
nikoliv oni pro nás. To, že vám umožníme bez předchozího prověřování zařadit se na
krátký čas mezi nás a svěříme vám své pacienty, chápejte prosím z naší strany jako velký
projev důvěry vůči vám.

