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Przekonania duchowe i
religijne

Nasza misja
Dział Troski Duchowej stanowi integralną część Szpitali Uniwersyteckich Coventry i
Warwickshire (UHCW) NHS Trust. Zapewnia on możliwość kontaktu z
ekumenicznym zespołem kapelanów wspierających personel UHCW NHS Trust w
zakresie holistycznego podejścia do potrzeb duchowych pacjentów.
Kapelani zatrudnieni w placówkach szpitalnych Trust:
•

Świadczą usługi duchowe dla wszystkich pacjentów, ich bliskich oraz
opiekunów podczas pobytu w szpitalu i/lub zapewniają ich koordynację.

•

Świadczą usługi duchowe dla wszystkich pracowników placówek Trust.

•

Świadczą usługi o charakterze wsparcia duchowego, religijnego i
kulturowego dla osób każdego wyznania oraz niewierzących.

•

Możliwość wezwania przez całą dobę, 365 dni w roku kapelanów kościoła

anglikańskiego, rzymsko-katolickiego i wolnego.
•

Zapewnienie na każde żądanie wsparcia duchowego pacjentów, ich
krewnych i opiekunów, kiedy są im przekazywane „złe wiadomości”.

Doskonale rozumiemy, że pobyt w szpitalu może stanowić trudne doświadczenie
życiowe i staramy się zapewnić, że odczuwane trudności zostaną złagodzone w
największym możliwym stopniu. Udzielanie pacjentom tego rodzaju opieki wymaga
uzyskania ich zgody. Zapewniamy, że zasady dotyczące poszanowania prywatność,
godność i poufności są ściśle przestrzegane przez wszystkich naszych
pracowników.
Ponadto nasz zespół zapewnia możliwość:
•
•

Przedyskutowania w sposób formalny i nieformalny wszystkich trudnych
doświadczeń naszych pracowników.
Skorzystania przez pracowników z usług edukacyjnych i szkoleń
dotyczących wsparcia oraz umiejętności właściwej komunikacji.

Miejsca kultu
Centrum Wiary, szpital UHCW, Coventry
Siedzibą zespołu kapelanów jest Centrum Wiary, które znajduje się na parterze
zachodniego skrzydła budynku. Centrum Wiary to miejsce zapewniające możliwość
spokojnej kontemplacji i refleksji dla osób każdego wyznania oraz obejmujące
pomieszczenia przeznaczone dla modlitw osób wyznania chrześcijańskiego,
sikhijskiego, hinduskiego i muzułmańskiego. Ponadto znajdują się tutaj również
sanitariaty oraz centrum religijne Wudu. Na miejscu dostępne są również święte
księgi poszczególnych religii, często w wersjach dwujęzycznych.
Szpital St Cross, Rugby
W szpitalu St Cross kaplica znajduje się w głównym budynku szpitala i jest
wyraźnie oznakowana. Ekumeniczne centrum modlitewne znajduje się przy
Mulberry Street.
Godziny ceremonii religijnych:
Niedziela:
10.00
Komunia święta (kościoła anglikańskiego lun wolnego) w szpitalu UHCW, Coventry
11.00
Msza katolicka w szpitalu UHCW, Coventry
14.15
Ceremonia ekumeniczna w szpitalu St. Cross, Rugby
Wtorek:
13.15
Modlitwa w Centrum Wiary w szpitalu UHCW, Coventry

13.30
Msza katolicka w szpitalu St Cross, Rugby (pierwszy wtorek każdego
miesiąca)
Piątek:
13.00 – 13:30
Modlitwa muzułmańska w Centrum Wiary w szpitalu UHCW, Coventry
Możliwość odwiedzin
Każdy z pacjentów może zaprosić swojego opiekuna duchowego do odwiedzenia go
w szpitalu. Nasz zespół opieki duchowej może również skontaktować się z nim na
Państwa prośbę.
Kontakt
Centrala telefoniczna szpitala może wezwać kapelana poza zwykłymi godzinami
pracy lub w nagłych wypadkach. Należy skontaktować się na numer 024 7696 4000
W przypadku rozmów, które nie są pilne, prosimy o kontakt na numer telefonu 024
7696 7515

Nasza firma korzysta z usług tłumaczy. Jeżeli potrzebują Państwo informacji w innymi
języku lub formacie, należy skontaktować się na numer 024 7696 7514/15, dołożymy
wszelkich starań, aby spełnić Państwa potrzeby.
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W placówkach Trust prowadzona jest polityka ograniczania palenia

