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Základní principy Červeného kříže
a Červeného půlměsíce IV. – PRINCIP NEUTRALITY
Dvojice ústředních principů vyme- těné skutečnosti budou použity ne ve upozorňuje strany konfliktu či sporu na
zila inspiraci a hlavní cíle naší činnosti. prospěch chráněných vězňů či zajatců, jejich závazky plynoucí z mezinárodního
Druhou skupinu tvoří ty principy, které ale jako nástroj propagandy proti dané práva a humanitárních principů a užíumožňují naplnění ústředních principů, straně konfliktu, budou se státy snažit vá všech prostředků k dosažení nápravy
dosažení jimi určených cílů. Řeč bude klást různé formální překážky. Tato dů- – v krajním případě teoreticky i zveřejněo principech neutrality a nezávislosti.
věra zvedá hraniční závory a otvírá cestu ním případu. K tomu však není v drtivé
Princip neutrality zní: Aby si Mezi- kamionům s humanitární pomocí. Tato většině případu třeba sáhnout.
národní hnutí ČK&ČP uchovalo důvěru důvěru umožňuje často Červenému kříži
Chovat se neutrálně nemusí být vůvšech, neúčastní se nikdy na nepřátelských sehrát roli neutrálního prostředníka při bec snadné – vždyť každý má své názory
akcích ani na sporech politického, nábožen- propouštění rukojmí, výměnách a repat- i na podstatu daného sporu. Při výkonu
ského, rasového a ideologického rázu.
riaci zajatců či zadržovaných civilistů, při svého humanitárního poslání člena, zaTímto principem si Červený kříž zajištění humanitární komunikace mezi městnance i dobrovolníka Červeného
ukládá zdržet se vyjádření k příčinám znepřátelenými stranami a tak bychom kříže musí však vždy vystupovat tak, aby
ozbrojených konfliktů či uvedených spo- mohli pokračovat.
jej tyto názory neovlivňovaly a musí se
rů, nesmí přímo ani nepřímo podporoPrincip neutrality je tedy sebeomeze- zdržet jejich projevení (podobně jsme
vat úsilí stran konfliktů či sporů. Důvod ním, které umožňuje zachovávat a dále o tom hovořili v případě principu netéto zdrženlivosti sám princip uvádí – je rozvíjet aktivity definované principem hu- strannosti). Jde tedy o příkaz neutrálně
jím snaha zachovat si důvěru těch, kte- manity. V případě Mezinárodního výboru se chovat, nikoli ve svém nitru být náří mají právo na ochranu, důvěru těch, ČK je odrazem tohoto principu i přísná zorově neutrální. Je třeba zdůraznit, že
kterým chce Červený kříž pomáhat, mlčenlivost jeho delegátů či jejich mezi- i takříkajíc „mimo službu“ se příslušník
důvěru těch, kteří mají takové osoby ve národním právem uznané právo nevypo- Červeného kříže musí chovat tak, aby
své moci. Důvod neutrality je tedy jen vídat před soudy.
nenarušil důvěru v neutralitu naší orgaa pouze umožnění plnění humanitárŘekli jsme, že neutralita znamená po- nizace. Platí to nejen ve válce, ale i v míního poslání organizace, tedy umožnění vinnost nevyjadřovat se k příčinám války ru – např. politická kariera či duchovní
pomoci trpícím.
či sporu. Naprosto však neznamená, že si funkce v zemi rozdělené na nesmiřitelné
Neutralita tedy neznamená pasivitu Červený kříž nevšímá průběhu a způsobu tábory se s činností v Červeném kříži sači alibizmus, jak bývá někdy některými vedení válek či sporů. Vyžaduje-li to zá- mozřejmě vylučuje.
mylně říkáno, ale přesně naopak: je tím jem obětí, je právě Červený kříž tím, kdo
Aby si Červený kříž uchoval důvěru
co humanitární aktivity umožvšech nepřijímá v době konfliktu
ňuje. Dlouhá zkušenost Černapř. ozbrojenou ochranu a jeho
veného kříže ukazuje, že lidé
pracovníci nejsou ozbrojeni.
se často bojí vůbec vyhledat
V rozporu s principem neutnapř. lékařské ošetření, neboť
rality samozřejmě není, poskytuneví, jak by se daný zdravotník
je-li národní společnost své zdrazachoval – ke které straně konvotníky armádě ani to, stane-li se
fliktu např. patří – ČK je tak
její příslušník členem „nezdratím, kdo může zdravotní péči
votnických složek“ ozbrojených
poskytnout. Stejně tak je to
sil (v tom případě však nemůže
důvěra v neutralitu Červeného
souběžně vyvíjet aktivitu v Čerkříže, co otvírá brány věznic či
veném kříži).
zajateckých táborů delegátům
Červeného kříže – v případě,
RNDr. Marek Jukl, Ph.D.,
že by existovala obava, že zjiš- vlajka Červeného kříže – často jediná naděje pomoci
prezident ČČK n
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Z dopisů, které potěší
Adresováno řediteli Úřadu ČČK
Vážený pane doktore,
rády bychom Vám a Vašim blízkým popřály krásné Vánoce a do nového roku hodně
zdraví, pohody a radosti. Zároveň Vám poděkovaly za toto krásné bydlení. Nemohly
jsme si ani představit, že takový domov existuje. A on existuje – a my v něm bydlíme.
Pořád objevujeme, jak je vše důmyslné, účel-

né a praktické. Když jsme opouštěly dřívější
domovy, bály jsme se, jak si zde zvykneme.
Ale zakrátko byly obavy ty tam, a my se zde
cítíme, a to nepřeháním, jako doma. Děkujeme Vám, pane doktore, mnohokrát a věříme, že tento penzion nebyl poslední, že
jich přibude ještě víc a největší odměnou, že
Vám bude vděčnost a úcta nás všech.
JŠ a BH
klientky Domu seniorů Hvězda n

aktuality – informace
Dne 28. prosince 2010 nás ve věku 69 let po
krátké nemoci opustila paní Nevenka Černohorská,
dlouholetá ředitelka ÚOS ČČK v Ústí nad Labem.
V ČČK pracovala od roku 1989, v letech 1992 až
2009 jako ředitelka úřadu Oblastního spolku ČČK
Ústí n/L. Za svoji nesmírně náročnou a obětavou práci v anketě ústeckého tisku obdržela sošku a získala
čestný titul Popelka. Humanitární činnost se stala jejím celoživotním posláním.
Úřad ČČK n

Pan Jaroslav Janeba ze Svratouchu na Českomoravské vysočině byl
členem ČSČK a ČČK od roku 1954. Byl aktivním funkcionářem oblastní výkonné rady ČČK Chrudim, dlouholetým předsedou MS ČČK
ve Svratouchu a delegátem v prvním zvoleném Shromáždění delegátů
ČČK, kde působil 3 volební
období. Podílel se na budování nového Českého červeného kříže aktivní prací ve své
oblasti, měl smysl pro tradice
Hnutí Červeného kříže, ale
také pochopení pro nezbytnost změn. Byl jedním z prvních nositelů nejvyššího vyznamenání v ČČK - medaile
Alice Masarykové. Dnes již
musíme říkat byl. Pan Janeba zemřel po krátké nemoci
dne 30.12.2010 ve věku 81
let. Čest jeho památce.
JUDr. Jiří Procházka n

10. zasedání Výkonné
rady ČČK
11. prosince 2010 se uskutečnilo 10. zasedání Výkonné rady ČČK. Kromě pravidelných kontrolních bodů byli členové Výkonné rady ČČK informováni o situaci v OS
ČČK Ústí nad Labem. Dále byly projednány
a schváleny tyto materiály : časový plán zasedání Výkonných rad, Komor a Shromáždění
delegátů ČČK v roce 2011, rámcový plán činnosti ČČK a plán zahraničních styků ČČK na
rok 2011, jednotný výklad § 61 Stanov ČČK,
statut Dětské odborné léčebny Bukovany, pořadatelé krajských a republikového kola MHZ
v r. 2011, žádost OS ČČK Blansko o poskytnutí bezúročné půjčky, dodatek č. 1 ke Směrnici č. 1/2010 a návrh na mimořádné udělení
Zlaté medaile MUDr. Jana Janského. Výkonná
rada od 1.1.2011 schválila sloučení OS ČČK
Rokycany s OS ČČK Plzeň – město a sloučení OS ČČK Praha 2 s OS ČČK Praha 1.
Zdena Kmoníčková, Úřad ČČK n

„Hejbejte se a zpívejte s Hankou a Novou“
Kongresovým centrem v Praze zněly 13. listopadu po celý den melodie známé, méně
známé, muzikálové či melodie v rytmu hip
hopu. Konalo se totiž finále 3. ročníku výše
zmíněného charitativního projektu.
Na 400 dětí z dětských domovů se sjelo
do Prahy, aby předvedly odborné porotě,
svým patronům-kamarádům z řad známých
osobností Televize Nova
a partnerům projektu, co se
v průběhu celého roku naučily. Porota tak měla možnost
hodnotit výkony v několika
soutěžních disciplínách – aerobiku, hip hopu, orientálním tanci a muzikálu.
Absolutním vítězem se stal,
stejně jako v loňském roce
„matador“ projektu - dětský
domov z Ústí nad Labem, Severní Terasy, který je do projektu zapojen od jeho zrodu.


ČČK měl jako jeden z partnerů projektu
své zastoupení nejen v porotě, ale také „na
place“, neboť zdravotní dozor a doprovodný program, v rámci něhož nemohlo chybět
mezi dětmi tolik oblíbené maskování, po celou dobu zajišťoval OS ČČK Praha 9.
Mgr.Miroslava Jirůtková,
vedoucí ÚOČ Úřadu ČČK n
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Britský červený kříž
Britský červený kříž (BČK) je největší neziskovou organizací ve Velké Británii. Tuto
organizaci zná přibližně 80% obyvatel, kteří

pravidelně podporují její činnost. Na Ústředí v Londýně pracuje přibližně 500 zaměstnanců. Celkově BČK zaměstnává 3.000 lidí
a po celé zemi má asi 30.000 dobrovolníků.
Je to obrovská organizace s pevnou strukturou a podle všech pracovníků se kterými
jsem se během své návštěvy měla možnost
setkat, silně byrokratickými postupy. Organizační struktura je značně odlišná od
naší organizace protože BČK nemá oblastní
spolky ani místní skupiny. Chod a aktivity
jsou zajišťovány ze 4 regionů (1.Skotsko, severní Irsko a ostrov Man, 2. Severní Anglie,
3. Wales a západní Anglie, 4. Jiho-východní
Anglie). V každém regionu je jedno nebo
dvě administrativní centra, které řídí celou

oblasti. Aktivity jsou z 90% zajišťovány
dobrovolníky.
Většina finančních prostředků BČK je získaná z fundraisingu. Fundraisingové oddělení na Ústředí v Londýně, je po zahraničním
oddělení, největším oddělením celé organizace. Je zde zaměstnáno přibližně 100 lidí. Do
fundraisingových aktivit je celkově zapojeno
přes 9. 000 dobrovolníků a v celé zemi je kolem 750 fundraiserů. Získávání finančních
prostředků probíhá několika způsoby. Jedná
se například o tzv. přímý marketing – sbírky
v obchodech, oslovování občanů tváří v tvář,
dům od domu. Tímto způsobem získává
BČK především pravidelné dárce. Dalším
zdrojem je dědictví, příspěvky z nadací,
státní příspěvky, které tvoří pouze nepatrnou část příjmů. Velkým okruhem a zdrojem

příjmů je tzv. korporační fundrasing. Jedná
se o spolupráci s řadou firem, které působí na
britském trhu (Tesco, Canon, Land Rover).
Nezanedbatelnou částku příjmů tvoří i dary od významných dárců. Za významného
dárce je považována soukromá osoba, jejíž
příspěvek přesahuje částku ₤ 5 000. S těmito dárci souvisí i další zajímavá fundraisigová
aktivita a to jsou charitativní plesy, aukce,
koncerty, maratóny atd. Některých z těchto
akcí, těch nejprestižnějších, se účastní i členové královské rodiny.
Velké procento finančních prostředků
z fundraisingu je použito na projekty v zahraničí. BČK provozuje 20 stálých delegací
na celém světě. Má několik pohotovostních
jednotek (ERU), které se specializují na logistiku, zajišťování hygieny, obnovu živobytí
a na psychologickou podporu.
Mezi další aktivity BČK patří výuka
a vzdělávání (první pomoc, humanitární
principy, antidiskriminace atd.), sociální
aktivity (především podpora osob v domech
pro seniory), připravenost a odezva na katastrofy, aktivity na pomoc uprchlíků a jejich
zapojení do společnosti a samozřejmě tradiční pátrací činnost a slučování rodin.
Linda Sochorová, Úřad ČČK n

okénko do DĚTSKÉ ODBORNÉ LÉČEBNY V BUKOVANECH

Základní škola a mateřská škola při Dětské odborné léčebně
Ch. G. Masarykové v Bukovanech
Při pobytu v Dětské odborné léčebně
Charlotty Garrique Masarykové v Bukovanech navštěvují děti základní a mateřskou
školu, které jsou odloučeným pracovištěm
Základní školy, mateřské školy a praktické
školy Příbram.
Jaká je naše základní škola?
Budova základní školy se nachází v areálu léčebny. Ve škole vyučujeme žáky
1.-9.ročníku základní školy.

Canisterapie (foto: archiv škola )

V rozvrhu 2.stupně jsou zařazeny všechny předměty kromě výchovy. Na 1.stupni
mají výchovy spíše relaxační charakter. Přizpůsobujeme se léčebnému režimu. Žákům
středních škol umístěných v léčebně poskytujeme podle svých možností individuální
konzultace ve všeobecně vzdělávacích předmětech.
Žáci jsou vyučováni podle školních vzdělávacích programů svých kmenových škol,
žádáme kmenovou školu žáka o zaslání plánu učiva na dobu pobytu dítěte v léčebně.
Výuka je realizována formou malotřídní
školy v rozsahu zpravidla 17,5 hodin týdně
při respektování individuálního přístupu ke
každému dítěti. Naším cílem je návaznost na
učivo kmenové školy, aby se žák po návratu
z léčebny mohl pokud možno bez problémů
zařadit do výuky. Při skončení pobytu zasíláme kmenové škole slovní hodnocení práce
žáka v naší škole, přehled klasifikace a informace o probraném učivu.


Přednosti naší školy:
Cíl: „ S důvěrou na léčení, bez obav zpátky do kmenové školy “
• individuální péče o každého žáka
• škola rodinného typu
• výuka podle školního vzdělávacího programu kmenové školy žáka
• návaznost školní práce na práci školy
kmenové
• vybavenost - mnoha typy učebnic, pracovních sešitů, encyklopedií

Den Země ( foto: archiv škola)
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• navození pocitu bezpečí a důvěry v novém prostředí
• výuka anglického a německého jazyka
• počítačová učebna - využití internetu
• exkurze na zajímavá místa v okolí
• možnost využít telefonické konzultace
s učiteli
• blokové vyučování
Jaká je naše mateřská škola?
Naše mateřská škola prodělala v září 2006
celkovou rekonstrukci, je vybavena novým
nábytkem, dětskými koutky - obchod, kuchyňka a kadeřnictví, relaxačním bazénem
s kuličkami, dostatkem hraček a pomůcek,
které jsou stále doplňovány a obměňovány.
Školní vzdělávací program pro
předškolní vzdělávání “Se skřítkem Bukovánkem hravě a zdravě“ je zaměřen na adaptaci dětí v novém prostředí, kolektivu a na
získání vztahu k přírodě s prvky z oblasti
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ekologie, výchově ke zdraví, ručním činnostem a výtvarné výchově. Děti si zhotoví
mnoho výrobků, které si odvezou domů
a věříme, že jim budou příjemnou vzpomínkou na pobyt v mateřské škole.
Mateřská škola je především pro děti bez
doprovodu, rodiče s dětmi mohou využít
mateřskou školu po vzájemné dohodě s učitelkami.
Důležitým prvkem léčebného programu
je klimatoterapie (pobyt na čerstvém vzduchu), která se odráží i ve výchovně vzdělávací činnosti. Převážná část plněných úkolů
je cílena tímto směrem – maximální využití
pobytu na čerstvém vzduchu. Pravidelná
akce se koná k svátku dětí. Obvykle mívá
podobu týmových soutěží realizovaných
formou „cesty za pokladem“ nebo formou
„zámecké olympiády“.
Dětem s vadami výslovnosti je poskytována preventivní logopedická péče.

Naše škola se zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní. Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů
u mladé generace. Naši žáci se zapojují také
do zábavných her a soutěží, výtvarných či fotografických úkolů a kvízů z oblasti třídění
a recyklace odpadů, které organizátoři projektu zadávají. V tomto duchu organizujeme i Den Země.
Tyto prožitkové aktivity vnímáme zároveň
jako prostředek ke sblížení a vytvoření pocitu bezpečí a důvěry, neboť děti zde pobývají
v odloučení od rodiny a svých nejbližších.
zástupce ředitele odloučeného pracoviště:
ZŠ a MŠ při DOL Ch.G. Masarykové v Bukovanech:
PaedDr. Zdeňka Halenkovská
učitelky ZŠ a MŠ:
Bc. Jana Cingelová
a Mgr. Vladislava Tylšová n

z činnosti os ččk

Dárky od přátel
V pondělí 18.října 2010 prožily děti ze speciální třídy Mateřské školy Sv.Čecha v Chrudimi slavnostní dopoledne. Zástupci oblastního spolku ČČK Chrudim, Vratislav Příhoda
a Monika Suchá jim předali kompenzační
pomůcky, pořízené z veřejné sbírky „Konto
Míša“. Kompenzační pomůcky jsou finančně
velice náročné, přesahují možnosti mateřské
školy, a proto se oblastní spolek ČČK rozhodl pomoci. Zřídil veřejnou finanční sbírku,
která je určené právě na nákup rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek pro speciální třídu této mateřské školy.
Děti dostaly speciální rotoped Motren a masážní lůžko. Tyto dárky za cca
80 000 Kč budou sloužit osmnácti dětem
s handicapem,  stanou se významným pomocníkem ke zlepšení fyzického stavu dětí
s těžkým tělesným postižením a kombinovanými vadami.
Speciální rotoped Motren slouží k oddělenému procvičování dolních a horních končetin vsedě nebo vleže pro děti od tří let

s postižením pohybového aparátu a s kombinovanými vadami. Tím, že přístroj pohybuje končetinami a umožní jejich prokrvování, se předejde vzniku dalších nežádoucích
zdravotních komplikací.
Děti si užily i milých hostů - pozvání přijal
hejtman Pardubického kraje pan Mgr. Radko Martínek, místostarosta Chrudimě pan
Mgr. Pavel Kobetič, vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče pan Mgr. Josef Štěpánek a pan ing. Milan Kušta, štědrý
přispěvatel. Děti měly z návštěvy nelíčenou
radost, přiťukávaly si s nadšením dětským
šampaňským a mlsaly dobrůtky, které jim
Český červený kříž přinesl.
Určitě si ani neuvědomovaly, jak jim tihle
prima lidi pomáhají, jak přemýšlejí, co dobrého pro ně udělat. Všichni zúčastnění, i ti,
kteří s veřejnou sbírkou Konto Míša spolupracují, nečekají na slova vděčnosti, pomáhají proto, že mají srdce na správném místě.
Když potom viděli, jak děti zvládají cvičení, když Simonka s plnou pusou dortíku
zavolala své „Díky“, byla to pro
všechny jistě nejhezčí odměna.
Veřejná sbírka ČČK Chrudim nekončí ale pokračuje. Číslo účtu je
196807358 /0600. Více informací najdete na adrese http://www.
kontomisa.cz nebo na facebooku.
Iva Malinová
OS ČČK Chrudim
Foto: Luboš Kozel n


Soutěž v odběru členských
známek ČČK
Lidé jsou před Vánocemi zvyklí trávit
čas s rodinou, několik Karlovaráků, které spojuje společný zájem, si ale ve středu
15. prosince 2010 udělalo čas a přišlo do
restaurace U Kostela na tradiční předvánoční posezení s kulturním programem.
Aktivních členů místního Červeného kříže, kteří se takto scházejí každoročně, se
tentokrát sešlo více než 15.

Všichni, kteří přišli, dostali drobné dárky
pro potěšení. Bylo pro ně připraveno pohoštění a atmosférou Vánoc zavonělo také
vánoční cukroví.
Během 6. zasedání Oblastní výkonné rady
Českého červeného kříže byla vyhlášena soutěž pro místní skupiny ČČK o nejvyšší počet
odběrů členských známek v tomto roce. Slavnostní vyhlášení soutěže se uskutečnilo právě
zde. Potravinový koš jako ocenění získala akční místní skupina ČČK Tuhnice.
S dobrým pocitem ale nakonec odcházeli
všichni zúčastnění, jejichž předvánoční náladu umocnil zpěv krásných vánočních koled.
Věra Sládková,
ředitelka OS ČČK K. Vary n
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Konference Cesta krve

Motto: „Od zodpovědného dárce bezpečně k pacientovi“
Padesát let. Padesát let chodí lidé darovat
krev zdarma. Krev nikdo dosud nevyrobil. Důvod pro dárcovství je tak zcela jasný.
Proč ale právě bezpříspěvkové?
O tom byla konference, která přivedla do
velkého sálu Eurocentra v Jablonci nad Nisou studenty ze všech středních škol Jablonecka ve středu 24. listopadu. Bylo jich více
než 200. Hlavními partnery pro přípravu
a průběh byly Českému červenému kříži

v Jablonci nad Nisou Krajská nemocnice
v Liberci, resp. transfuzní oddělení, kam
dárci z našeho okresu jezdí darovat krev
a Nemocnice Jablonec. Konferenci podpořilo mnoho firem. Bez jejich pomoci by nebylo možné akci takového rozsahu uskutečnit.
Delegáti ze škol
Konference si nekladla za cíl získat bezprostředně nové dárce krve. Nebyl tu prostor
pro rozdávání přihlášek k dárcovství. Chtěli
jsme mladé lidi informovat o „cestě krve“
… od zodpovědného dárce k pacientovi. Dozvěděli se z úst odborníků za jakých
bezpečnostních podmínek se krev odebírá,
jaká jsou přísná pravidla jejího skladování
a následného podání příjemci. Proto jsme
prostřednictvím ředitelů středních škol pozvali 2 i 3 delegáty z každé třídy, kteří budou
informace předávat později ve svých třídách,
ve svém okolí. Při příchodu převzali pro takovou „funkci“ dostatek materiálů, včetně
krátkého filmu o jednotlivých krocích dárce
na transfuzní stanici.
Bezplatné dárcovství tu není proto, aby
nemocnice ušetřila
Důvodem bezplatného dárcovství je především a hlavně zájem bezpečnosti transfuzního přípravku, tedy zájem bezpečnosti příjemce - nemocného člověka, kterému má krev či
jiný transfuzní přípravek navrátit zdraví či

zachránit život. Každý, kdo si skutečně uvědomí, že i on může jednou potřebovat svého
zachránce – dárce, se mnohdy stává dárcem
sám. Statistický, mnohokrát prokázaný fakt
hovoří jasně - finanční motiv, tedy vidina
přímé platby za konkrétní odběr, přivádí do
řad dárců jedince, který je z tohoto důvodu
ochoten zatajit důležité údaje o sobě, svém
chování a zdravotním stavu.
Poděkování zahřeje srdce
V průběhu konference byla také předána vyznamenání za významný přínos při podpoře
bezpříspěvkového dárcovství krve pěti oceněným. Svá vyznamenání si převzali MUDr. Jan Havelka, Bc. Lenka Střihavková,
Ing. Petr Bartoň, Mgr. Petr Tulpa a Eliška
Kubišová.
Na začátku…
Cesta krve – cesta na transfuzní oddělení, ale
začíná u každého z nás. A dobrou zprávou
je to, že ji zájemce o darování krve nemusí
začínat u obvodního lékaře. Na transfuzní oddělení a nejen na tu do Baarovy ulice
v Liberci, můžete jít přímo.
Helena Ungermannová,
ředitelka Oblastního spolku
Českého červeného kříže
v Jablonci nad Nisou n

Zkvalitnění služeb provozu azylového domu pro muže v Žatci
Azylový dům pro muže v Žatci, Heydukově
ul. 261 provozuje Oblastní spolek Českého červeného kříže v Lounech od l. ledna
2009 s cílem neustálého vylepšování služeb,
které poskytuje potřebným osobám. Zaříze-

ní převzal v roce 1997 jako ubytovnu pro
bezdomovce a v roce 2008 byla zaregistrována na azylový dům.
O to, aby zde vznikl kvalitní domov se starají čtyři pracovníci v sociálních službách a 3x
v týdnu i sociální pracovnice. Záměr vylepšení a zkvalitnění služeb se začal rýsovat díky
podanému projektu na Město Žatec v rámci naplňování cílů a opatření komunitního
plánu sociálních služeb pro rok 2010. Projekt byl zpracován v měsíci únoru letošního
roku a směřován na realizaci kamerového
systému pro monitorování okolí zařízení
a chodeb v objektu .
Dne 21. října se uskutečnilo v Azylovém
domě 5. zasedání Oblastní výkonné rady
Českého červeného kříže Louny ,členové
se měli možnost seznámit s rekonstrukcemi
v objektu, ale i novým kamerovým systémem. Právě ten, kromě zvýšení bezpečnosti,
bude i částečným pomocníkem k výchově
osob v zařízení a je schopen odhalit i případnou trestnou činnost.


Při vstupu do zařízení díky ovládacímu panelu je nyní snadná a rychlá komunikace se
službou a dosud mechanický systém se změnil na elektronické otevírání vrátek. Město
Žatec přispělo na projekt 20.000,- Kč a částka 38.758,- byla hrazena z provozních prostředků azylového domu.
Miloslava Horová
ředitelka Ú OS ČČK Louny n
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Domácí ošetřovatelská péče „Alice“
Jednou z činností, kterou oblastní spolky
také provozují a která vyplývá z poslání
ČČK, je Domácí ošetřovatelská péče. Nese
název – „Alice“. Jak k tomuto názvu přišla?
Možná už někdo tuší, možná většina ví, a
pro ty, kteří neuhodli, uděláme malé odbočení do historie.
Zakladatelkou (v roce 1919) a první předsedkyní Československého červeného kříže
byla paní Alice Masaryková. Založila také
první Vyšší sociální školu v ČSR, kterou
i ona sama absolvovala. Další absolventky
- diplomované sestry- začaly pracovat samostatně v Ošetřovatelské zdravotní službě
v rodinách. Tyto návštěvní a terénní služby
často zřizoval především ČSČK. Tady výlet
do historie končí. Po paní Alici nese jméno
dnešní domácí péče ČČK - jiným názvem
také Home care.
Jedním z OS ČČK, který tyto služby
v rámci nestátního zdravotnického zařízení
poskytuje, je i OS ČČK Mělník.
Na začátku každého roku se vždy bilancuje
a hodnotí práce roku předchozího. Tak pro
Vaši představu a také pro zajímavost, uvádíme několik čísel.
V roce 2010 vykázaly zdravotním pojišťovnám naše sestry 57 930 zdravotních výkonů. V domácnostech pacientů se o tuto
práci podělilo celkem 20 registrovaných
zdravotních sester. Toto číslo je včetně externích sester, bez jejichž pomoci si neumíme představit čerpání dovolených, zástupy
za nemoce, ale i absolvování školení pro
získání kreditů potřebných k prodloužení
zmiňované registrace. Sestry totiž navštěvují pacienty dle jejich potřeby dané předpisem lékaře a to bývá často i o víkendech
a svátcích, Štědrý den nevyjímaje. Prostě
nemoc si v neděli volno nevezme. Statistika
dále udává, že sestry provedly v domácnos-

tech pacientů 27 293 návštěv. Ano, matematicky z toho vyplývá, že často provádějí
při jedné návštěvě několik zdravotních
úkonů. Celkem bylo ošetřeno 389 pacientů. Někdo potřeboval např. odběr krve
jen jednou za rok, k někomu sestry musely
docházet každý den i 3x denně. V těchto
případech se spíš provádí např. ošetřovatelská rehabilitace po iktu, pacient se učí aplikovat inzulín, ale provádíme i tzv. domácí
hospicovou péči.
K práci sester v ošetřovatelské péči patří
také půjčování zdravotnických pomůcek,

bez kterých se pobyt pacienta v domácím
prostředí často neobejde. Půjčujeme chodítka, WC křesla ale i elektrické polohovací

postele nebo výtah do vany. Domácí péči
předepisuje ošetřující lékař a pak je plně

hrazená zdravotními pojišťovnami.
A úplně na závěr uvedeme opět trochu statistických čísel. Dvě třetiny pacientů u nás,
tj. v oblasti Mělník, Kralupy nad Vltavou,
Mšeno a Neratovice, tvoří ženy. Za rok provede 1 sestra u pacientů cca 3500 výkonů,
to je kolem 290 za měsíc. Konec čísel. Paní
Alice Masaryková prostě věděla, že její činnost na kterou dnes navazujeme, a o které
nám mnohé vypověděla statistika, je stále
aktuální a potřebná.
Alena Herinková,
ředitelka Úřadu OS ČČK Mělník n

Finanční příspěvek na podporu aktivit a projektů
Českého červeného kříže
je možné poskytnout prostřednictvím sbírkového účtu ČČK

č. ú. 222826/5500

nebo zasláním dárcovské SMS z mobilního telefonu s textem
DMS CCK na telefonní číslo 87777
cena 1 DMS je 30,- Kč, z nichž ČČK obdrží 27,- Kč.
Dárci, kteří dosud využívají DMS a chtěli by pravidelně a opakovaně přispívat menšími
finančními částkami Českému červenému kříži mohou použít DMS ROK. Tato služba
funguje na stejném principu jako standardní dárcovská SMS. Zasláním jedné dárcovské
SMS z mobilního telefonu s textem
DMS ROK CCK na telefonní číslo 87777
bude dárci po dobu 12 měsíců odepisována z účtu mobilního telefonu částka 30,- Kč,
z nichž ČČK obdrží každý měsíc 27,- Kč

Službu DMS zajišťuje Fórum dárců

Děkujeme za pomoc !
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