Zpráva
KATOLICKÉ ASOCIACE NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ V ČR
pro koordinátorku a výbor
EVROPSKÉ SÍTĚ NEMOCNIČNÍHO KAPLANSTVÍ
Vývoj českého modelu katolické péče o nemocné prošel od sametové revoluce
v r. 1989 nelehkým, ale pozoruhodným vývojem. Vedle svátostné péče, kterou
poskytují kněží na vyžádání nemocných, se rozvinul i model, který navrhl a uvedl
v život pražský světící biskup Mons. J. Škarvada v r. 1997. Vyslal ženu laika
(M. Opatrná) do univerzitní nemocnice, aby pracovala jako člen
multidisciplinárního týmu. Podobně pak byly do nemocnic posílány další osoby.
V r. 2006 byla podepsána Dohoda mezi Českou biskupskou konferencí
a Ekumenickou radou církví o pastorační péči v nemocnicích, v r. 2011 byla
Dohoda upřesněna Dodatkem. Církve zde definují nemocničního kaplana
a dobrovolníka a předkládají podmínky vzdělávání i vysílání kaplanů do nemocnic.
V současné době má katolická církev přímo v nemocnicích a sociálních
zařízeních 54 pastoračních pracovníků - nemocničních kaplanů. Tuto skupinu
tvoří kněží (10), trvalí jáhni (5), řeholnice (13) a laici (26), převážně ženy (24).
V roce 2012 byla založena Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR
(dále KANK v ČR), jejímiž členy je nejen 54 kaplanů, ale také 11 dobrovolníků
v pastorační péči a 11 odborníků z oborů teologie, medicíny, psychologie aj.
Celkem má katolická asociace 76 členů.
Vzdělávání nemocničních kaplanů probíhá dlouhodobě a průběžně. Katolická
asociace při svém vzniku převzala jednou za rok probíhající několikadenní
formačně vzdělávací setkávání nemocničních kaplanů. Tato forma vzdělávání se
vyvíjela od r. 2005. Dále jsou v průběhu roku připravovány i další akce, které
slouží ke vzdělávání a setkávání se nemocničních kaplanů. V řadě nemocnic
probíhají 11. 2. ekumenická setkání a bohoslužby v souvislosti s mezinárodním
dnem nemocných. Zde je ekumenická spolupráce velmi dobrá a nadějná.
Je rovněž připravena česká forma „CPE/CPT“ (hlavní autoři M. Hošťálková,
M. Opatrná; r. 2012), kterou akceptovala Česká biskupská konference a která je
nyní projednávána Ministerstvem zdravotnictví ČR a dalšími subjekty. Vzhledem
k politickým změnám v ČR se prozatím nedaří prosadit vzdělávání nemocničních
kaplanů do legislativy.
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