Poděkování vrchní sestry
V souvislosti s koronavirem jsme se dostali do situace, která byla pro nás všechny nová. Stejně
tak jako pro většinu ošetřovatelského personálu celého světa. Od začátku jsme si uvědomovali
vážnost situace a sledovali dění jak v České republice, tak ve světě. Vývoj nebyl příznivý, téměř
denně přicházely nové doporučení a postupy. Množství nových informací, postupů a nařízení,
které museli všichni pracovníci zařadit a přidat ke své standardní práci, bylo obrovské.
Všichni naši pracovníci cítili velkou odpovědnost, omezovali kontakty se svými blízkými,
dodržovali důsledně všechna opatření a byli připraveni na naplnění krizového plánu, který
počítal s uzavřením domova a 24 hodinovým pobytem personálu v Domově. Pro tento případ
měl téměř každý pracovník doma sbalenou tašku s nejnutnějšími věcmi, kterou mnozí vozili
pravidelně i v autě. K takové situaci naštěstí nedošlo a to díky zodpovědnosti každého člena
našeho týmu. Pracovali jsme pod velkým psychickým tlakem, v novém režimu, ale zásadní pro
nás byla stále péče o naše klienty.
Pro seniory, kteří se nemohli setkávat se svými rodinami, byla situace velmi těžká. Snažili jsme
se jim dodávat energii a být jim oporou. Věřím, že se nám to povedlo, toto období statečně
přečkali a už brzy se se svými rodinami znovu setkají. Víme, že s rozvolněním přicházejí další
obavy z vývoje a možnosti nástupu druhé vlny. Do odvolání proto stále pokračujeme
v preventivních opatřeních. Ráda bych tímto poděkovala všem našim pracovníkům za
spolupráci a zodpovědnost, s jakou k celé situaci přistoupili. Díky nim jsme dokázali zabezpečit
zdraví našich klientů. Naučit se pracovat v novém režimu, vydržet psychický tlak, nemít
mnohdy možnost vidět se svými blízkými, to chce velkou dávku odvahy, odhodlání se nevzdat
a obětavosti. A to vše celý personál Domova v těchto dobách prokázal a já jim za to ze srdce
děkuji. Věřím, že se celá situace brzy uklidní a my i naši klienti se vrátíme do "starých kolejí".
Pokud by ale druhá vlna skutečně nastala, my budeme připraveni.
Přeji všem mnoho sil a zdraví. Vrchní sestra Bc. Martinovská Jaroslava

