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Dlaczego warto z wêdrownikami podj¹æ wspó³pracê z hospicjum?
Jakie znaczenie dla osobistego rozwoju ma takie dzia³anie?
Warto zaproponowaæ tak¹ mo¿liwoœæ s³u¿by wêdrowniczej. Tyle tylko, ¿e
nie wiedz¹c zbyt du¿o o pracy na rzecz hospicjum, za wiele nie mo¿na zdzia-
³aæ. W zwi¹zku z tym warto przygotowaæ i przeprowadziæ cykl zajêæ na ten
temat. Zaproponowaæ ksi¹¿ki, przygotowaæ pokaz multimedialny, przepro-
wadziæ dyskusjê, zaprosiæ osobê zwi¹zan¹ zawodowo z prac¹ hospicyjn¹.
Chodzi o to, by daæ mo¿liwoœæ wyboru, by stworzyæ okazjê okreœlenia siê.
Bo to, ¿e ktoœ lubi i chce pomagaæ, ma zdolnoœæ empatii, nie znaczy, ¿e na
pewno odnajdzie siê w hospicjum, byæ mo¿e lepiej bêdzie siê realizowaæ
w domu dziecka. Hospicjum jest chyba jedyn¹ tego rodzaju instytucj¹, w któ-
rej nie ma efektu powrotu do zdrowia, wyleczenia. Tutaj ka¿dy pacjent
umiera. To jest bardzo du¿e obci¹¿enie dla zespo³u fachowo do tego przy-
gotowanego, a co dopiero dla m³odych ludzi, pe³nych energii, chêci ¿ycia.

Wspó³pracê jednak warto podj¹æ. Praca na rzecz hospicjum nie ograni-
cza siê tylko do opieki nad chorym. Mo¿na zaanga¿owaæ siê w akcje chary-
tatywne, koncerty, programy edukacyjne prowadzone w szko³ach czy nawet
pomoc w pracach biurowych. Mo¿na tak¿e pomagaæ w organizacji zajêæ
dla grupy wsparcia dla osób osieroconych. A je¿eli czas nie pozwoli na
systematyczne anga¿owanie siê, warto uczestniczyæ w akcjach organizowa-
nych przez hospicjum.

W pomoc hospicyjn¹ zaanga¿owane s¹ osoby ju¿ doros³e albo wkracza-
j¹ce w doros³oœæ. Przez pracê z chorymi mog¹ one kszta³towaæ, rozwijaæ
swoje mo¿liwoœci spo³eczne i emocjonalne. Dzia³anie w hospicjum jest
szans¹ zwi¹zan¹ z rozwojem spo³ecznym, umiejêtnoœciami spo³ecznymi.

Czego mo¿emy dowiedzieæ siê o sobie, pomagaj¹c w hospicjum?
Wielu rzeczy. Praca w hospicjum konfrontuje nas z prawdziwym naszym
obliczem. W ¿yciu codziennym mo¿emy kreowaæ siê na tak¹ osobê, jak¹
chcielibyœmy byæ. W kontakcie z chorym cz³owiekiem taka postawa zanika.
Cz³owiek pokornieje, z czasem przewartoœciowuje sobie ró¿ne sprawy ze
swojego ¿ycia. Docenia zwyk³¹ codziennoœæ. Dostrzega, ¿e ¿ycie nie jest
wieczne. Zauwa¿a, jak wa¿ne jest dbanie o wzajemne relacje, umiejêtnoœæ
kompromisu w ¿yciu, przebaczania. Zauwa¿a to dlatego, ¿e niejednokrot-
nie cz³owiekowi choremu brakuje ju¿ na to czasu i mówi na g³os o tym,
czego ¿a³uje. Mo¿na poznaæ tak¿e swój próg odpornoœci. Wiele mo¿na mówiæ
przed pójœciem do chorego. Po wizycie nastêpuje weryfikacja przekonañ!

Czêsto przy wêdrowniczych watrach dyskutujemy o polach wêdrowniczej s³u¿by. Podkreœlamy, ¿e
powinna byæ ona sta³a, prawdziwa, bêd¹ca wyczynem. To nie dla wêdrownika przeprowadzanie
staruszki przez jezdniê czy akcja Niewidzialnej Rêki. Ale ¿eby a¿ hospicjum? Czy to nie przesada
w drug¹ stronê?

HOSPICJUM
– MIEJSCE POKORY, ODDANIA I PO¯EGNANIA
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Czêsto zdarza siê, ¿e osoby podejmuj¹ce pracê w hospi-
cjum zmieniaj¹ swoje zachowanie wobec innych ludzi,
staj¹ siê bardziej dojrza³ymi i odpowiedzialnymi. Zmie-
niaj¹ tak¿e relacje z cz³onkami rodziny, prze³amuj¹ trud-
noœci zwi¹zane z rozmawianiem czy okazywaniem so-
bie uczuæ. Widz¹, ¿e wiele spraw nie jest wartych k³ótni,
poni¿ania, obra¿ania. ¯e nale¿y odwo³aæ siê do warto-
œci wy¿szych, korzystaæ z nich, uszanowaæ drugiego cz³o-
wieka takim, jakim jest. Nie zmieniaæ innych, nie czy-
niæ œwiata takim, jakim siê chce go postrzegaæ.

Czego mo¿emy siê nauczyæ pracuj¹c na rzecz
chorych?
Dba³oœci o swoje ¿ycie! Pod ka¿dym wzglêdem: czasu
dla siebie, szanowania zdrowia, kontaktów z ludŸmi.
Szacunku dla innych. Cierpliwoœci. Szanowania w ogó-
le czasu – przede wszystkim! Tak¿e weryfikowania tego,
czym na co dzieñ siê zajmujemy. Decydowania, czym
chcemy siê zajmowaæ, na co chcemy mieæ czas, a z cze-
go rezygnujemy.

Ludzie pracuj¹cy w hospicjum ucz¹ siê organizacji
swojego czasu. Z chaosu ró¿nych spraw, pozornie wa¿-
nych, wybieraj¹ te, którymi chc¹ siê zajmowaæ, którym
chc¹ siê poœwiêciæ. I jeszcze jedno. Kontakt z chorymi
uczy dystansu, stawiania granic – zw³aszcza sobie same-
mu. Dlaczego? Dlatego, by nie „umieraæ” razem z chory-
mi. Zdarza siê, ¿e wolontariusze przyjmuj¹ patologiczn¹
postawê. Nadmiernie siê przywi¹zuj¹, chc¹ wszystko, co
mo¿liwe, zrobiæ dla podopiecznego, spêdzaj¹ du¿o czasu
przy ³ó¿ku chorego. Taka postawa na pewno nie jest po-
moc¹. Zdarza siê, ¿e zaniedbuj¹ w³asne rodziny, rezygnuj¹
ze swoich zajêæ, pasji, bo przecie¿ trzeba oddaæ siê cho-
remu. To jest b³¹d. Zdarza siê te¿ i tak, ¿e osoba, która
chce pomagaæ, sama ma wiele k³opotów, z którymi sobie
nie radzi. Dlatego te¿ szuka sposobów oderwania siê od
tego. I zamiast pomagaæ i wspieraæ osobê chor¹, sama siê
jej kosztem wspiera i „terapeutyzuje”. To równie¿ jest
niew³aœciwe zachowanie. Dlatego aby œwiadomie i odpo-
wiedzialnie pomagaæ, trzeba byæ œwiadomym swoich do-
brych i z³ych stron, znaæ swoje mo¿liwoœci i predyspozy-
cje, mieæ swój stosunek do cierpienia i œmierci, trzeba
umieæ dbaæ o siebie!

Na co zwróciæ uwagê przed pójœciem z wêdrownikami
do hospicjum? Jak ich przygotowaæ?
O tym wspomnia³am na samym pocz¹tku. Z tego, co
wiem, ka¿de hospicjum ma swój system przygotowuj¹-
cy kandydatów na wolontariuszy. W naszym tyskim ho-
spicjum organizujê kursy, które sk³adaj¹ siê z czêœci teo-
retycznej i praktycznej. Czêœæ teoretyczna odnosi siê do
zagadnieñ natury medycznej, opiekuñczej, psychologicz-
nej, duchowej oraz do spraw zwi¹zanych ze struktur¹
i organizacj¹. Do podstawowych tematów nale¿¹: pojê-
cie bólu totalnego, stany nag³e w opiece paliatywnej,

odle¿yny, obrzêk limfatyczny, pos³uga duszpasterska,
rodzina, komunikacja, stres, wypalenie zawodowe, a tak-
¿e osierocenie, wartoœci. Czêœæ praktyczna polega na tym,
¿e kandydat na wolontariusza anga¿uje siê w takie dzia-
³ania na rzecz hospicjum, na jakie jest gotowy. Mo¿e to
byæ opieka nad chorym, jego rodzin¹, pomoc przy gru-
pie wsparcia, ale te¿ pomoc przy organizacji hospicyj-
nych imprez. Na pocz¹tku jednak wolontariusze nie dzia-
³aj¹ samodzielnie. Swoje zadania wykonuj¹ pod opiek¹
koordynatora, a w przypadku pomocy chorym tak¿e pod
opiek¹ pielêgniarki czy przy wspó³pracy z lekarzem pro-
wadz¹cym.

Naszym wymogiem jest ukoñczenie szko³y œredniej
lub zawodowej. Taki rygor wynika z kilku istotnych
czynników. M³odzie¿, osoby dorastaj¹ce powinny
swoj¹ energiê spo¿ytkowaæ na naukê, nastêpnie zaba-
wê, dopiero potem na pomoc osobom ciê¿ko chorym.
Jest to wa¿ne z punktu utrzymania równowagi psychicz-
nej. W moim odczuciu inne proporcje s¹ niekorzystne.
Ka¿dy etap rozwoju nale¿y prze¿yæ w³aœciwie do wie-
ku, potrzeb emocjonalnych i mo¿liwoœci psychofizycz-
nych. Bardzo czêsto chêæ pomocy nie idzie w parze
z odpornoœci¹ psychiczn¹ i z odpowiedzialnoœci¹ za pod-
jête decyzje. Wolontariusze siê wykruszaj¹. I najgorsze
jest to, ¿e po prostu znikaj¹, nie przychodz¹, nie odbie-
raj¹ telefonów. Rzadko zdarza siê, by taka osoba przy-
sz³a, i wprost okreœli³a swoje stanowisko i podziêkowa-
³a za wspó³pracê.

Prawd¹ jest, ¿e hospicjum mo¿e staæ siê sprawdzia-
nem tego, do czego kto siê nadaje i ile mo¿e psychicznie
udŸwign¹æ. To prawda, tak siê dzieje. Gorzej jednak,
gdy ktoœ z takim zamiarem przychodzi do hospicjum –
by zobaczyæ, czy siê sprawdzi. Bo to jest z³udna i nie-
prawdziwa motywacja.

Czy ka¿dy mo¿e byæ wolontariuszem hospicjum?
Teoretycznie ka¿dy. Praktycznie zale¿y to od wielu czyn-
ników. Od tego, czego ten wolontariat mia³by dotyczyæ.
Je¿eli udzia³u w kwestach, to wolontariuszem mo¿e byæ
ka¿da osoba, która ukoñczy³a 16 lat, lub m³odsza pod
opiek¹ osoby doros³ej. By pracowaæ z chorym, wyma-
gania s¹ ju¿ wiêksze. Wspomnia³am o nich powy¿ej.
Wiedzê merytoryczn¹ i praktyczn¹ zdobywa siê, pracu-
j¹c w hospicjum. To s¹ kursy, szkolenia, konferencje
wplecione w codzienn¹ prac¹. Ale wiedza i umiejêtno-
œci nie wystarcz¹. Wa¿ny jest stan zdrowia osoby, która
chce zostaæ wolontariuszem, dyspozycyjnoœæ czasowa,
ustabilizowana sytuacja materialna. To wszystko umo¿-
liwia dobrowolny, œwiadomy i konsekwentny udzia³
w pracy jako wolontariusz. Wa¿ne, by decyduj¹c siê na
pracê w hospicjum nie oczekiwaæ z góry korzyœci, nie
sugerowaæ siê tym, co ewentualnie mo¿emy z tego mieæ.
Ludzie m³odzi czêsto przychodz¹ do nas pe³ni entuzja-
zmu i chêci. Gdy otrzymaj¹ zaœwiadczenie o ukoñcze-
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niu kursu, znikaj¹. Nagle okazuje siê, ¿e brakuje im cza-
su, podjêli pracê, przeprowadzili siê.

Dobrymi wolontariuszami w praktyce okazuj¹ siê stu-
denci i osoby dojrza³e. Odpowiedzialni studenci, który
kszta³tuj¹ swoj¹ drogê zawodow¹, czêsto spokrewnion¹
z wybieranym wolontariatem, czuj¹ sens zaanga¿owania
siê, prawdziwej pomocy, potrafi¹ z rozwag¹ i refleksj¹
podejœæ do niej. Osoby dojrza³e, które maj¹ wychowane
w³asne dzieci, zrealizowa³y siê zawodowo, maj¹ ustabi-
lizowan¹ sytuacjê materialn¹, d³ugo pracuj¹ na rzecz
hospicjum. Nie znaczy to jednak, ¿e nie nawi¹zujemy
wspó³pracy z innymi ludŸmi. Jest bardzo du¿o osób, które
zrobi³y w hospicjum kawa³ dobrej roboty w takim cza-
sie, na jaki by³o je staæ. Czasem by³ to jeden sezon, mie-
si¹c, rok. To równie¿ jest bardzo cenne. S¹ i tacy, którzy
niby nic nie robi¹ na co dzieñ, ale na ka¿dy telefon
przyjd¹, pomog¹, na ka¿d¹ proœbê odpowiedz¹. Aby jed-
nak korzystaæ z pomocy tych wszystkich ludzi, wa¿ne
jest nawi¹zanie z nimi na samym pocz¹tku takich rela-
cji, które u³atwi¹ dalsz¹ wspó³pracê. Wa¿ne jest okre-
œlenie swoich mo¿liwoœci, dyspozycji i kompetencji. To
bardzo pomaga.

Jak pomóc sobie nawzajem w trudnej emocjonalnie
sytuacji?
Wolontariusz, który podejmuje pracê w hospicjum, jest
powiadomiony o swoich obowi¹zkach i prawach. Ma
obowi¹zek uczestniczyæ w spotkaniach wolontariuszy,
byæ w sta³ym kontakcie z koordynatorem. Pracuj¹c na
rzecz chorego ma tak¿e obowi¹zek wspó³pracowaæ i ko-
munikowaæ siê z zespo³em hospicyjnym, zajmuj¹cym siê
danym pacjentem – zw³aszcza z lekarzem i pielêgniark¹.
Od samego pocz¹tku nie dzia³a sam, nie podejmuje ¿ad-
nych czynnoœci na w³asn¹ rêkê. Praktycznie w ka¿dej
sytuacji jest zale¿ny od prze³o¿onego. Odnotowuje w do-
kumentacji chorego tak¿e swoj¹ wizytê. To, o czym pi-
szê, jest wa¿ne z kilku powodów. Wolontariusz jest ele-
mentem systemu. Je¿eli z jakichœ powodów nie daje sobie
rady, nie ma si³y, to widz¹ to inni i reaguj¹. Pytaj¹ o mo-
tywy takiego zachowania, wycofania czy zniechêcenia.
Proponuj¹, by wzi¹³ trochê wolnego od pracy, poœwiêci³
wiêcej czasu na rozrywkê. Wolontariusz ma mo¿liwoœæ
skorzystania z pomocy psychologa hospicyjnego w sy-
tuacjach trudnych dla siebie. Bo mog¹ one dotyczyæ nie-
radzenia sobie z w³asnymi s³aboœciami, ale te¿ mog¹
wynikaæ z faktu, i¿ ma siê do czynienia z zaburzon¹
rodzin¹ czy bardzo „trudnym” pacjentem. Wtedy do
takiej rodziny wysy³a siê psychologa i okreœla inne za-
dania wolontariusza. Co jakiœ czas odbywaj¹ siê wy-
jazdy integracyjne, szkolenia i warsztaty o charakterze
wewnêtrznym. Zdarza siê, ¿e aktywny wolontariusz jest
nagradzany mo¿liwoœci¹ wyjazdu na ogólnopolskie kon-
ferencje czy szkolenia, za które koszty pokrywa hospi-
cjum. Ale tak naprawdê system nagród jest ubogi. Bo

nie po to siê przychodzi do hospicjum. Jak ktoœ chce
pracowaæ jako wolontariusz i pomagaæ, to powinien byæ
œwiadomym odpowiedzialnoœci i s³u¿by, jakiej siê po-
dejmuje. Przecie¿ nie przychodzi po to, by robiæ coœ dla
personelu medycznego czy innych osób – przychodzi,
by poœwiêciæ swój czas choremu. Mo¿e siê to odbywaæ
w poœredni i bezpoœredni sposób – wszystko, co robi,
zawsze s³u¿y naszym pacjentom. Wolontariusz powinien
posiadaæ wiedzê o tym, gdzie i jak mo¿na uzyskaæ po-
moc w trudnych sytuacjach. Jest on do tego przygoto-
wywany ju¿ podczas kursu wstêpnego. Czasem jest tak,
¿e szereg osobistych, na³o¿onych w jednym czasie kry-
zysów wywo³uje poczucie bezradnoœci w pracy hospi-
cyjnej. Pojawiaj¹ca siê wówczas postawa niechêci czy
oporu nie bêdzie wynikaæ z charakteru pracy w hospi-
cjum, ale w³aœnie z ¿ycia prywatnego. I tego trzeba byæ
œwiadomym. Aby jednak mówiæ o swoich trudnoœciach,
trzeba byæ na to przygotowanym. Nie mo¿na karmiæ siê
ambicjami czy honorem: „dam radê”, „poradzê sobie”,
„wstyd odmówiæ”. Taka postawa jest w znacznym stop-
niu zale¿na od wieku. Dlatego zwracamy du¿¹ uwagê
na to, by osoby pracuj¹ce na rzecz chorego mia³y ukoñ-
czon¹ szko³ê œredni¹, mia³y ju¿ pewien stopieñ dojrza-
³oœci i odpowiedzialnoœci za w³asne wybory i decyzje.
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