Praca wolontariusza w hospicjum
EwelinaLewandowska-M
irska
Wolontariusz
to osoba fizyczna,ktoradobrowolnie,ochotniczoi bez wynagrodzeniawykonuje
świadczenia
na uecz organizacji,
pozawięzi
instytucji
i osÓb indywidua|nych
wykraczając
ko|ezeńsko-rodzinne
Wolontariuszotrzymuje,,wynagrodzenie"
w postacisatysfakcjiz wykonanegozadania,
uznaniaze stronyinnych'podwyzszenia
własnejsamooceny,uśmiechu
pacjenta:)
Prawa wolontariusza
. Prawowo|ontariusza
do uzyskaniainformacji
o przystugujących
mu prawachi
ciązącychna nim obowiązkach
.' obowiązekposzanowania
prawpacjenta
o obowiązekzachowaniatajemnicyo staniezdrowiapacjentaorazsytuacji
jego ijego rodziny
o obowiązekposzanowania
mieniahospicjumi korzystania
z niegow sposÓb
zgodny z przeznaczeniem
o obowiązeknalezytegowykonywania
przyjętych
przezwolontariusza
.
zobowiązań
.., obowiązekpodpisaniazakresuobowiązkÓwwolontariusza
w hospicjum
. Prawowo|ontariusza
do bezpiecznychi higienicznych
warunkÓwwykonywania
Świadczeń
. Prawowo|ontariusza
do zwrotukosztÓwpodrozystuibowychi diet
o
Prawowo|ontariusza
do ubezpieczenia
od następstwnieszczęśliwych
"
wypadkowi odpowiedzialnoŚci
cywiInej
. Prawowolontariusza
do otrzymania
zaświadczenia
o wykonywaniu
świadczeń,
w tym okreŚ|ającego
zakresichwykonyłania
. Prawowolontariusza
porozumienia
na piśmie
do potwierdzenia
treści
Sytuacje trudne w pracy wolontariusza:
Agresywnezachowaniepacjentalubjego rodziny
Gdy pacjento coŚ prosi'a wolontariusz
niejestw staniespełniÓtej prośby
pieniądzei prezentyod pacjentówi ich rodzin?
Czy przyjmowaĆ
Trudnepytaniazadawaneprzez pacjentów:
Czy ja umrę?Kiedyto będzie?Co mnieczeka po śmierci?
Sytuacje,gdy nie na|ezynarzucacsię z pomocą(pacjentma goŚci;pacjentumieraijest
przynimrodzina- chybaŻepoprosiona wo|ontariusza
o towarzyszenie)
ŚmierĆpacjenta,towarzyszenie
w umieraniu
Stworzeniezdrowegodystansu(międzyzbytduzymzaangazowaniem
, a zbyt,duzym
dystansem),
wymagato czasu i pracy
och rona własnej prywatności puez wolontariusza
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psychologiem,
pielęgniarkami,
rehabiIitantem,
WspÓłpraca
z personelem
- lekarzami,
pracownikiem
socjalnym
z innymiwo|ontariuszami
Współpraca
Zakonczenie wspÓłpracy W wo|ontariaciehospicyjnym
Wypalenie
zawodowe
wyczerpania,depersonalizacji
i braku
Wypaleniezawodoweto syndromemocjonalnego
zawodyoparte
satysfakcjizawodowej,ktÓre możewystąpiÓu osÓb wykonujących
na kontaktach
z innymi|udŹmi.
ChristinaMaslach
poczuciemnadmiernego
zmęczeniai
Wyczerpanieemocjona|ne- jest subiektywnym
i brakumoż|iwości
regeneracji
sił;
Wyczerpania
zasobÓw;poczuciewyeksp|oatowania
braksatysfakcjiz pracymimosukcesów'
draz|iwośó;
pacjentÓww sposób przedmiotowy,
brakwspołczucia,
Depersona|izacja
- traktowanie
b|iskiejrelacji.
unikanienawiązyrruania
obniżeniesatysfakcji z wykonywanej pracy - spadekpoczuciawłasnejkompetencji
pracy.
oraz spadekwydajności
'
Symptomy wypalenia (Szmagalski, 2004)
. ciągłezmęczeniebez widocznejprzyczyny
bó|emięśniowe,
migreny
- bezsennośÓ,
poradzenia
sobiez i|oŚciąpracy,
- poczucieniemożności
- utrataentuzjazmu,
. niecierpliwość
i irytacja,
. traktowanieproblemówstereotypowo,
z zabraniemsię do jakiejkolwiekpracy,
- trudności
. izo|owanie
się,
w pracy,
obwinianie
siebieza niepowodzenia
. zrzucaniewiny zabrak sukcesów na innych.
Przyczyny wYPalenia:
(,,dobry
dystans'')
Charakterpracyi stopieńpsychicznegozaangaŻowania
jego
stawiasię Wymaganiaprzekraczające
Zbytduze obciązeniepracą(pracownikowi
mozIiwoŚci)
Brak kontro|i
i współdecydowania
(wzrostfrustracji
wrogości
i narastania
RozpadpoczuciawspÓ|notyze wspÓłpracownikami
prawdopodobieństwa
wsparcia).
otrzymania
oraz zmniejszenie
do wspołpracownikóW
organizacji.
BrakwyraŹnych
regułi zasad funkcjonowania
nieradzenie
(niedojrzałość
sobiez trudnymi
emocjona|na,
Cechyosobowościowe
sytuacjami)

Działania
edukacyjne

Zapobiegan ie wypalen i u:
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