
 

 

Domácí hospic Jordán má nový automobil pro zdravotníky 

 

Tábor 16.9.2019 

 

Sbírka na nový automobil byla úspěšná. Nový vůz Dacia Sandero se stal spolehlivým „členem“ 

zdravotnického týmu. 

 

Domácí hospic Jordán nabízí služby, které umožnují nevyléčitelně nemocným dožít své dny doma 

mezi svými. Naši pacienti nechodí za námi, ale my jezdíme za nimi. Ročně tak najezdí naši zdravotníci 

při cestách k pacientům kolem 33 000 kilometrů. 

Abychom byli u našich pacientů vždy včas a bezpečně, potřebujeme spolehlivé a funkční automobily.  

Vzhledem k stále problematickému financování domácí hospicové péče ze zdrojů veřejného 

zdravotního pojištění se hospici nedostává potřebných financí na obnovu vozového parku. 

Proto jsme se obrátili na veřejnost s žádostí o pomoc. Díky štědrosti jsme mohli na konci léta zakoupit 

zcela nový automobil Dacia Sandero, který zdravotnický tým hospice bude používat k výjezdům do 

rodin našich pacientů. 

Za věnované finance děkujeme: 

anonymní dárci veřejné sbírky - OA a VOŠE Tábor - ZD Opařany - Nadace Penta, Slovenská republika - 

Římskokatolická farnost Chýnov (Tříkrálová sbírka) - koledníci a dárci Tříkrálové sbírky - zaměstnanci 

Hochtief a.s. - Spolek Radovan 21, o.s. - Lucie Bečvářová - Michaela Bezemková - Olga Černá - Jana 

Čítková - Dana Denišová - Karel Dohnal - Jana Fuková - Alena Jandlová - Martina Jandová - Kateřina 

Korousová - Michaela Králiková - Vladislav Kulič - Pavel Máca - Karolina Pospíchalová - Václav Rejlek - 

Zbyněk Sabiniok - Petr Tesařík - Jakub Tischler. 
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Domácí hospic Jordán poskytuje v Táboře a oblasti 25 km od Tábora od roku 2010 specializovanou 

mobilní paliativní péči nevyléčitelně nemocným v terminálním stádiu života a jejich blízkým, kteří o ně 

pečují. 

Multidisciplinární tým – lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, pečovatelky, psychoterapeut, 

psychiatr a duchovní pečují o pacienty a pomáhají a podporují pečující rodiny. 

Rodinám pacientů pomáháme překonat období zármutku po úmrtí jejich blízkého. 


