STØTTEFORENINGEN
for Hospice Sydvestjylland

nr.

79 april 2020

Kære medlemmer
Som I alle ved, befinder vi os i en tilstand af sundhedskrise i vort dejlige
lille Danmark. Vi er også blevet ramt af
den pandemi, som har udviklet sig
over hele verden. WHO er bekymret,
og det er de danske sundhedsmyndigheder og regering i Danmark også.
Corona-virussen er meget smitsom, og
det eneste vi kan gøre er, at forsøge at
reducere smitte. Derfor skal vi undgå
at smitte os selv og andre. Vi skal undgå forsamlinger og fysisk kontakt. Vi
skal holde afstand til vore medmennesker og sikre en høj personlig hygiejne.
I støtteforeningen er vi af den opfattelse, at det vil tage en vis tid før vi kan
leve “normalt” igen.
Bestyrelsen lever op til dette ansvar,

og derfor har vi besluttet at AFLYSE
vort forårsmøde og vor generalforsamling den 6. maj 2020.
Vi havde set frem til et godt arrangement hvor den kendte plejehjemsleder
May Bjerre Eiby ville tale over emnet:
Når omsorg er den bedste medicin.
Dette indlæg skubber vi til foreningens
efterårsmøde. Vi sørger for at orientere jer om dato for efterårsmødet i
god tid.
Generalforsamlingen forventer vi at
kunne afholde i begyndelsen af efteråret.
I støtteforeningen følger vi løbende,
hvorledes det går på hospice og har
løbende kontakt til hospicechef Ragnhild Rabjerg.

I bestyrelsen ligger det os meget på
sinde at gøre det så godt som muligt
for vores patienter, pårørende og personale på vort hospice.
Vi modtager stadig gerne små som
større donationer og hvis I vil betænke
os her i denne svære tid kan I bidrage
med en gave på MobilePay nummer:
70 09 84 eller på konto: Reg. nr. 2540
Konto nr. 628 658 6005.
PAS GODT PÅ JER SELV,
PAS GODT PÅ VORT HOSPICE
På bestyrelsens vegne
Preben Rudiengaard
Formand
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Dagligdagen på Hospice
er markant ændret
På Hospice Sydvestjylland følger vi
Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og
dagligdagen på hospice er derfor ganske ændret under Corona-epidemien.
For at undgå at medvirke til smittespredning, har vi desværre måttet bede
vore frivillige om ikke at komme på
hospice under epidemien - og sikke vi
savner dem.
På hospice har vi endnu ikke haft hverken patienter eller personale, der har
været smittet med Covid-19, men det
er jo formodentlig et spørgsmål om tid.
Vi har udarbejdet skriftligt materiale til
patienter og pårørende, hvor vi beskriver, hvorledes man skal forholde sig
ved besøg på hospice, og vi er taknemmelige for den forståelse, vi møder,
når vi beder de pårørende om at tage
de beskrevne forholdsregler.
På hospice er det i øjeblikket ikke muligt at opholde sig i fællesrummene, så

personalet gør en stor indsats for at
sikre hospice-stemningen på stuerne
sammen med patienterne med mange
snakke, musik, chokolade, portvin og
kager.
Vi har det mere stille, der er desværre
ikke fællessang, vaffelbagning, fælles
aktiviteter eller stunder, hvor de frivillige skaber hygge for og med patienterne.
Vi gør på hospice, hvad vi kan for at
passe på, således at hverken personale eller patienter bliver smittet med
Covid-19. Vi er meget opmærksomme
på håndhygiejne og på at holde afstand, desuden bliver der gjort ekstra
rent og maden bliver serveret på bakker, så der ikke er buffet i øjeblikket.
Der er besøg fra pårørende, der er
nødvendige, så i samarbejder med de
pårørende gør vi, hvad vi kan, for at

Facebook

mindske smitterisikoen her på hospice.
Og Else, der er frivillig, kom alligevel
og afleverede blomster til patienterne
på stuen:
Mange patienter har forsat brug for
pleje på hospice, og vi gør, hvad vi han
for at lindre patienternes symptomer i
ly af Corona–krisen samtidig med, vi
alle glæder os til at hverdagen kommer igen.
Venlig hilsen
Ragnhild Rabjerg
Hospicechef

- Læs nyhedsbrevet elektronisk
Læs nyhedsbrevet elektronisk,
spred budskabet - giv det videre til en ven
"Like" Støtteforeningens Facebookside
www.facebook.com/hospicevenner/
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