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První ročník konference na téma dobrovolnických programů na pracovištích onkologické péče 

uspořádala společně Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a Amelie, o.s. Dobrovolníci se stávají 

stále častěji součástí péče v nemocnicích, přinášejí na lůžková i ambulantní pracoviště tu nejprostší 

nabídku – lidský kontakt, rozptýlení, ochotu naslouchat. To je v odosobněném prostředí moderních 

technologií potřebné a důležité. Onkologická pracoviště jsou specifická zvýšeným tlakem na 

všechny, kteří se zde pohybují. V rámci programu konference se podělili o své zkušenosti s 

dobrovolnickými programy na onkologických pracovištích zástupci nemocnic a neziskových 

organizací z celé ČR a ze Slovenska.  

Onkologická problematika se bohužel týká stále vyššího počtu lidí, ať již přímo nebo v rodině, mezi 

přáteli, v zaměstnání. Za informacemi o stále modernějších možnostech diagnostiky a léčby se však 

bohužel ztrácí lidský rozměr nemoci, která má ty nejrůznější projevy a následky, a které se obecně 

říká rakovina. K naplnění potřeb nemocných, kteří často nemají možnost dát prostor svým pocitům a 

emocím, nejčastěji stačí pozornost někoho, kdo je připraven naslouchat. Člověka, který se rozhodne 

svůj čas věnovat někomu, pro koho má tato veličina nevyčíslitelnou hodnotu.  

Na dobrovolníky v programech na onkologických pracovištích jsou kladeny vysoké nároky. Existují zde 

nejrůznější rizika jak pro pacienty, tak pro zdravotníky, ale také pro dobrovolníky samotné. 

V dobrovolnických programech na onkologických pracovištích je třeba udržovat úzkou spolupráci 

všech stran a pravidelnou a častější péči o dobrovolníky.  

Konference se zúčastnilo téměř 100 zástupců onkologických klinik, dobrovolnických center a dalších 

organizací, které se zaměřují na onkologickou problematiku z celé republiky. Prezentace přednesly 

zástupci dobrovolnických programů a Fakultních nemocnic z Prahy, Liberce, Olomouce, Ostravy, Brna 

i z Bratislavy. „Velmi mě potěšila otevřenost jednotlivých příspěvků i panelové diskuse, účastníci se 

nebáli hovořit o konkrétních problémech, které se vyskytují v této oblasti.“ zhodnotila konferenci 

Pavla Tichá, ředitelka Amelie, o.s .  

Výstup konference byl veskrze pozitivní a potvrdil, že správně připravení dobrovolníci na onkologické 

kliniky rozhodně patří. Je ale třeba věnovat velkou péči výběru dobrovolníků a komunikaci s 

personálem na klinikách. „Pro efektivní průběh a dobré nastavení programu je zásadní osobní zaujetí 

zástupce vedení nemocnic i jednotlivých klinik“ řekla Mgr. Dita Svobodová, náměstkyně pro 

nelékařská zdravotnická povolání a kvalitu VFN v Praze.  Důležité se jeví také to, aby dobrovolnické 

programy byly flexibilně schopné reagovat na vývoj v péči o onkologicky nemocné. 



Amelie, o.s. již sedmým rokem pomáhá onkologicky nemocným a jejich blízkým překonávat 

nejrůznější zátěžové situace, které v souvislosti s onemocněním vyvstanou a to před, v průběhu i po 

skončení léčby. Činnost odborníků i dobrovolníků v Centrech Amelie v Praze, Olomouci a Rakovníku 

doplňuje telefonní linka a internetová poradna. Amelie rozvíjí dobrovolnický program specializovaný 

na onkologickou problematiku ve spolupráci s VFN v Praze, FN Olomouc, IOR na Pleši a také ve 

městech a obcích SČ Kraje v programu Dobrovolní poradci Amelie. Odborný tým Amelie nabízí 

akreditované vzdělávání zaměřené na oblast psychosociálních potřeb onkologicky nemocných a jejich 

blízkých. 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) představuje významné zdravotnické zařízení, patřící 

mezi největší nemocnice v České republice. Poskytuje základní, specializovanou a zvlášť 

specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve 

všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky 

náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků. Kromě poskytování zdravotní péče je 

VFN hlavní výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a současně jedním z 

nejvýznamnějších vědeckých pracovišť v oblasti léčebných a diagnostických metod v České republice.  
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