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Czcigodni Księża, Drodzy Diecezjanie!

W czerwcu ubiegłego roku minęła 30 rocznica wznowrema działalności Caritas

Archidiecezji Przemyskiej. Jubileuszowy rok z jednej strony jest okazją do wyrażenia

wdzięczności Bogu i ludziom za dokonane dobro, podejmowane każdego dnia na rzecz

potrzebujących, z drugiej zaś motywuje do nieustannego poszukiwania nowych przestrzeni

i sposobów zaspokajania ludzkich potrzeb. Spośród wielu, podejmowanych przez diecezjalną

Caritas aktywności, znajdują się te o charakterze doraźnym, wynikłym z trudnej sytuacji

losowej, kataklizmu, choroby, jak również i takie, które wychodzą naprzeciw potrzebom

społecznym, związanym z procesem zmian cywilizacyjnych i kulturowych. W tej przestrzeni

warto wskazać prowadzone od wielu już lat pJZęz Caritas m.in.: świetlice socjoterapeutyczne

dla dzieci i młodzieży, Centra Integracji Społecznej, w których długotrwale bezrobotni

otrzymują wsparcie w aktywnym powrocie na rynek pracy, Domy Dziennego Pobytu, jak

również Domy Pomocy Społecznej dla osób dotkniętych niepełnosprawnością.

Bieżące diagnozy, dotyczące zmian społeczno-kulturowych,jednoznacznie sygnalizują

fakt starzejącego się społeczeństwa i naglącą potrzebę organizacji różnego rodzaju form

pomocy dla osób starszych, a zwłaszcza chorych i samotnych. Także i w tej materii przemyska

Caritas nie pozostaje obojętna i dzięki zaangażowaniu i życzliwości ludzi, niesie całodobową

i bardzo wymierną pomoc w prowadzonych przez siebie dwóch Centrach Medyczno

Charytatywnych. W ich skład wchodzą: Hospicjum i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krośnie

oraz Hospicjum oraz Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze o profilu ogólnym i psychiatrycznym

w Przemyślu. Funkcjonujące już od dłuższego czasu placówki świadczą całodobową pomoc

specjalistyczną w zakresie leczenia i opieki osób dorosłych, przewlekle chorych oraz pacjentów

onkologicznych. W obu Centrach medycznych znajduje swój dom i godne warunki życia

i leczenia ponad 130 pacjentów.

Specjalistyczne leczenie i opiekę nad chorymi sprawuje wysoce wykwalifikowana

kadra. W jej skład wchodzą: lekarze różnych specjalizacji (interniści, kardiolodzy, psychiatra,



ortopeda, chirurg, neurolog, anestezjolog, pulmonolog, laryngolog), pielęgniarki, sanitariusze,

opiekunowie medyczni, którzy zapewniają opiekę nad pacjentem od strony medycznej,

opiekuńczej, a także pielęgnacyjnej. W placówkach zatrudnieni są także psycholodzy,

udzielający pacjentom specjalistycznej pomocy w formie konsultacji, porad, terapii, diagnozy,

jak również wsparcia dla rodzin pacjentów. Chorzy mogą także liczyć na pomoc ze strony

pracujących fizjoterapeutów, wykonujących systematyczną rehabilitację. Pacjenci są także

uczestnikami codziennej terapii zajęciowej, która konstruktywnie zagospodarowując czas

pobytu, przyczynia się do poprawy psychofizycznej kondycji chorych. Nad stanem ducha

podopiecznych czuwają także duszpasterze.

Codzienne funkcjonowanie placówek wiąże się z wieloma potrzebami materialnymi

i bieżącym regulowaniem kosztów utrzymania. Przekazywane finansowe wsparcie ze strony

pacjentów i Narodowego Funduszu Zdrowia nie pozwala w pełni na utrzymanie placówek

i pokrycie wydatków, związanych z leczeniem i procesami zdrowienia. Stąd też, dziękując za

dotychczasowe wsparcie różnych inicjatyw, prowadzonych przez Caritas, zwracamy się

z prośbą o rozprowadzenie paschalików, miodu oraz skarbonek dot. jałmużny wielkopostnej.

Znając wrażliwe serca naszych mieszkańców i wiernych archidiecezji, wierzymy w skuteczną

i tak bardzo potrzebną pomoc w codziennej działalności placówek. Zapewniamy, że każde

okazane dobro i przekazany „ wdowi grosz" zostaną odpowiedzialnie wykorzystane i posłużą

w gorliwej pracy na rzecz chorych i umierających.

Ofiara za miód I O zł, paschalik 8 zł.

Bóg zapłać za wszelkie okazane dobro.


