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Wolontariusz
to osoba fizyczna, ktora dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje
świadczenia na uecz organizacji, instytucji i osÓb indywidua|nych wykraczając poza więzi
ko|ezeńsko-rodzinne
Wolontariusz otrzymuje ,,wynagrodzenie" w postaci satysfakcji z wykonanego zadania,
uznania ze strony innych' podwyzszenia własnej samooceny, uśmiechu pacjenta:)

Prawa wolontariusza
. Prawo wo|ontariusza do uzyskania informacji o przystugujących mu prawach i

ciązących na nim obowiązkach
.' obowiązek poszanowania praw pacjenta
o obowiązek zachowania tajemnicy o stanie zdrowia pacjenta oraz sytuacji

jego ijego rodziny
o obowiązek poszanowania mienia hospicjum i korzystania z niego w sposÓb

zgod ny z przeznaczeniem
o obowiązek nalezytego wykonywania przyjętych przez wolontariusza. zobowiązań
.., obowiązek podpisania zakresu obowiązkÓw wolontariusza w hospicjum

. Prawo wo|ontariusza do bezpiecznych i higienicznych warunkÓw wykonywania
Świadczeń

. Prawo wo|ontariusza do zwrotu kosztÓw podrozy stuibowych i diet
" o Prawo wo|ontariusza do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych

wypadkow i odpowiedzialnoŚci cywiInej
. Prawo wolontariusza do otrzymania zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń,

w tym okreŚ|ającego zakres ich wykonyłania
. Prawo wolontariusza do potwierdzenia na piśmie treści porozumienia

Sytuacje trudne w pracy wolontariusza:
Agresywne zachowanie pacjenta lub jego rodziny

Gdy pacjent o coŚ prosi' a wolontariusz nie jest w stanie spełniÓ tej prośby

Czy przyjmowaĆ pieniądze i prezenty od pacjentów i ich rodzin?

Trudne pytania zadawane przez pacjentów:
Czy ja umrę? Kiedy to będzie? Co mnie czeka po śmierci?

Sytuacje, gdy nie na|ezy narzucac się z pomocą (pacjent ma goŚci; pacjent umiera ijest
przy nim rodzina - chyba Że poprosi ona wo|ontariusza o towarzyszenie)

ŚmierĆ pacjenta, towarzyszenie w umieraniu

Stworzenie zdrowego dystansu (między zbyt duzym zaangazowaniem , a zbyt, duzym
dystansem), wymaga to czasu i pracy

och ro n a włas nej p rywatn oś ci puez wo lo nta ri usza
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" WspÓłpraca z personelem - lekarzami, pielęgniarkami, rehabiIitantem, psychologiem,
pracownikiem socjalnym

Współpraca z innymi wo|ontariuszami

Zakonczen ie ws pÓłp ra cy W wo |onta riacie hos p icyj n ym

Wypalenie
zawodowe

Wypalenie zawodowe to syndrom emocjonalnego wyczerpania, depersonalizacji i braku
satysfakcji zawodowej, ktÓre może wystąpiÓ u osÓb wykonujących zawody oparte
na kontaktach z innymi |udŹmi.

Christina Maslach

Wyczerpanie emocjona|ne - jest subiektywnym poczuciem nadmiernego zmęczenia i
Wyczerpania zasobÓw; poczucie wyeksp|oatowania i braku moż|iwości regeneracji sił;
draz|iwośó; brak satysfakcji z pracy mimo sukcesów'
Depersona|izacja - traktowanie pacjentÓw w sposób przedmiotowy, brak wspołczucia,
unikanie nawiązyrruania b|iskiej relacji.
obniżenie satysfakcji z wykonywanej pracy - spadek poczucia własnej kompetencji
oraz spadek wydajności pracy.

' Symptomy wypalenia (Szmagalski, 2004)
. ciągłe zmęczenie bez widocznej przyczyny
- bezsennośÓ, bó|e mięśniowe, migreny
- poczucie niemożności poradzenia sobie z i|oŚcią pracy,
- utrata entuzjazmu,
. niecierpliwość i irytacja,
. traktowanie problemów stereotypowo,
- trudności z zabraniem się do jakiejkolwiek pracy,
. izo|owanie się,
- obwinianie siebie za niepowodzenia w pracy,
. zrzucanie winy zabrak sukcesów na innych.

Przyczyny wYPalenia:
Charakter pracy i stopień psychicznego zaangaŻowania (,,dobry dystans'')
Zbyt duze obciązenie pracą (pracownikowi stawia się Wymagania przekraczające jego

mozIiwoŚci)
Brak kontro|i i współdecydowania
Rozpad poczucia wspÓ|noty ze wspÓłpracownikami (wzrost frustracji i narastania wrogości

do wspołpracownikóW oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa otrzymania wsparcia).
Brak wyraŹnych reguł i zasad funkcjonowania organizacji.
Cechy osobowościowe (niedojrzałość emocjona|na, nieradzenie sobie z trudnymi

sytuacjami)
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Działania edukacyjne
Zapobiegan ie wypalen i u :
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