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Červenec 2018: Za management zdravotnických a sociálních zařízení
Srpen 2018: Za gynekology a porodníky
Chvála Kristu, bratři a sestry!
Neustáváme v modlitbách ani o prázdninách. Červencový úmysl možná některé z Vás zarazil. Za koho se to vlastně modlíme? Určitě jste to mnohokrát zažili. Dlouhá fronta u kasy
nebo na poště, nervozita stoupá a pak někomu ujedou nervy a hrozně vynadá nebo se
pohádá s paní u kasy či na přepážce. Jako kdyby ona za tu frontu mohla. Přitom ti, co o tom
rozhodují, sedí jinde. To je právě ten management, řídící pracovníci. Takhle řečeno to ale
vyznívá jednostranně a kriticky. Přitom řídit a koordinovat práci jiných je často dost náročné. Navíc, i když jste součástí managementu, lze předpokládat, že nad vámi je ještě vyšší
management. Ale ani ten není samojediný, i jeho práci ovlivňuje mnoho faktorů – omezené
zdroje finanční i personální, různé právní normy… Naštěstí nad tím vším mumrajem je ten
nejvyšší manager, náš Pán. Jeho počínání je sice pro mnohé nepochopitelné, ale my mu
důvěřujeme. A tak mu právě v těchto dnech svěřujeme všechny ty, kteří vykonávají zodpovědnou a nelehkou práci v řízení zdravotnických a sociálních zařízení. Jak často se dnes
vyskytují v neřešitelných situacích. Zoufale chybí kvalifikovaný personál, peněz také není na
rozdávání. Jak při tom všem zajistit chod daného zařízení, nemluvě o důstojných podmínkách pro všechny klienty? K tomu přistupují i otázky etické. Jak prosazovat při řízení zdravotnických a sociálních institucí Boží přikázání, když samotný systém zdravotní a sociální
péče zahrnuje krom mnohého dobrého i pravidla neslučitelná s křesťanským přístupem?
Další měsíc se soustředíme na gynekology a porodníky. Projekt Nesoudíme. Pomáháme,
který má mimo jiné za úkol vejít do komunikace s gynekology, jasně ukazuje, že většina
gynekologů je otevřena diskuzi víc, než jsme si vůbec uměli před tím představit. Bylo by ale
naivní si myslet, že teď se nám gynekologové hromadně obrátí a zanechají potratů. Proto
doporučuji v modlitbách pamatovat také na to, abychom měli více katolických gynekologů.
Je velmi obtížné, ale ne nemožné, aby se dnes katoličtí lékaři věnovali gynekologii a přitom
se nezpronevěřili povinnosti chránit život. Současně nepodceňujme Boží milost a pamatujme v modlitbách také na konkrétní nevěřící lékaře ve svém okolí. Vždyť dar víry může
obdržet přeci i někdo z gynekologů, třeba i ten nezatvrzelejší.
Bratři a sestry, přeji a vyprošuji Vám i Vašim blízkým vše dobré a přeji krásné léto!
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