Výroční zpráva 2014
„Umožnit nemocným a umírajícím být mezi svými blízkými doma...“
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Vážení a milí,
již po čtvrté se setkáváme nad výroční zprávou Domácího hospice Jordán.
Jaký byl rok 2014?
Byl pěkný, náročný, plný nových setkání, plný nám známých „potíží“ na mobilní
hospicové cestě, plný odhodlání pokračovat, smutný i radostný, šedivý i barevný, stejně
tak jako je plný všech protikladů i náš život.
Posláním Domácího hospice Jordán je poskytovat specializovanou mobilní paliativní péči
nevyléčitelně nemocným, kteří si přejí být doma až do konce života a jejich blízkým, kteří
o ně doma pečují.
Nejasnost koncepce státu pro následnou a dlouhodobou péči a péči o umírající a trvající
nezájem o financování domácí hospicové péče ze strany zdravotních pojišťoven jsou stále
největšími překážkami pro činnost domácích hospiců v ČR.
Rok 2014 byl pro Domácí hospic Jordán ve znamení pokračování navyšování počtu
pacientů, hledání finančních zdrojů, poskytování poradenství nevyléčitelně nemocným a
pečujícím či pečujícím rodinám. S velkou intenzitou jsme se též věnovali osvětové
činnosti týkající se paliativní péče a možnosti pečovat o své blízké až do konce života
doma a to jak pro laickou tak i odbornou veřejnost.
Postupný nárůst počtu pacientů a klientů přinesl s sebou rozrůstání týmu a tím se i zvýšil
požadavek na rozšíření zázemí hospice. Také půjčovna kompenzačních pomůcek se
rozrůstala a její skladové prostory byly již nedostatečné. Z těchto důvodů jsme opustili
Žižkovu ulici v centru Tábora a přesídlili na Maredův Vrch v Táboře do Bydlinského ulice,
kde nám bylo pronajato přízemí rodinného domu.
Žádná z aktivit domácího hospice v roce 2014 by nemohla být uskutečněna nebýt našich
dárců, podporovatelů a příznivců, jimž patří velký dík. V průběhu roku byly na podporu
činnosti hospice uspořádány různé benefiční koncerty různých žánrů, divadelní
představení či dobročinná dražba. Během roku proběhly již tradiční a i oblíbené Bleší
trhy, jejichž výtěžek velmi pomohl provozu našeho hospice. Všechny tyto aktivity se
neobejdou bez pomoci dobrovolníků, kteří pomáhají ve svém volném čase bez nároku na
odměnu. Další finanční zdroje se podařilo získat od obcí a měst v regionu. Velkou
podporu má DhJ od města Tábor, které naši činnost podporuje od samého začátku, od
roku 2010.
Děkujeme rodinám pacientů, které nás přijaly do svých domovů v čase, který byl pro ně
velmi těžkým. Děkujeme všem, kdo nás doprovázeli podporou a pomocí po celý rok.
Děkujeme dárcům, kteří nás podporují. Bez Vás všech bychom nemohli pomáhat. Velmi
si toho vážíme.

Marie Sovadinová a Jana Špačková Chalupská
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Domácí hospic Jordán je obecně prospěšná společnost, nestátní zdravotnické
zařízení a registrovaný poskytovatel sociálních služeb (odborné sociální poradenství,
terénní odlehčovací služby).

Domácí hospic Jordán, o.p.s. oficiálně vznikl 13. 4. 2010. Poskytuje služby na Táborsku
nevyléčitelně nemocným lidem a jejich rodinám, které se rozhodnou pečovat o své
umírající blízké doma. Cílem činnosti DhJ
je
umožnit
lidem
s nevyléčitelným
onemocněním v pokročilém a konečném
stadiu nemoci zůstat v kruhu svých
blízkých, ulevit od bolesti a dalších
tělesných i duševních obtíží. Klientům
domácí hospicové péče poskytujeme
ve zdravotnické části péči 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu.

V rámci našich služeb poskytujeme
domácí hospicovou péči, hospicovou
poradnu, terénní odlehčovací služby,
půjčovnu kompenzačních pomůcek, kurzy pro pečující, setkávání
a doprovázení pozůstalých.

pečující „Čaje“

Multidisciplinární tým DhJ pracuje ve složení: lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice,
pečovatelka, psychoterapeutky, psychiatr, duchovní. Nedílnou součástí naší činnosti jsou
též dobrovolníci.
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Poskytované služby v roce 2014
Nestátní zdravotnické zařízení:

Domácí hospicová péče
V roce 2014 jsme poskytli 136 zdravotně sociálních konzultací rodinám, které stály před
rozhodnutím pečovat. 27 nevyléčitelně nemocným pacientům, kteří si přáli žít doma až
do konce svého života, jsme poskytli specializovanou mobilní paliativní péči. Tato péče je
poskytována v režimu 24 hodin denně, 7 dní v
týdnu v dojezdové vzdálenosti 25 km kolem
Tábora. Velmi často se jedná o velmi nestabilní,
vážně nemocné pacienty s těžkými stavy, kteří by
byli bez pomoci domácího hospice hospitalizováni
v nemocnici. Vykonali jsme 523 návštěv
zdravotnického týmu, při nichž bylo provedeno
2252 sesterských a lékařských úkonů u 16 mužů a
11 žen. Průměrná doba péče byla 28, 2 dne,
medián péče 9 dní. Průměrný věk pacientů byl 70,
7 roku, nejmladšímu pacientovi bylo 31 let,
nejstaršímu 96 let. 15 pacientů bylo z Tábora, ostatní pacienti byli z celé oblasti naší
dojezdové vzdálenosti.
V roce 2014 jsme opět vstoupili do krajského výběrového řízení na domácí hospicovou
péči a ambulanci paliativní medicíny, která je pro naše pacienty velmi důležitá. Výběrové
řízení
jsme
vyhráli.
S doporučením
na
uzavření
smluv
jsme
se
obrátili na zdravotní pojišťovny a opět dostali zamítavé stanovisko. Jelikož není zájem ze
stran zdravotních pojišťoven o proplácení této péče z veřejného zdravotního pojištění,
musíme i nadále pokračovat dále za stávajících komplikovaných finančních podmínek. Ve
zdravotnickém týmu pracovalo 5 lékařů a 6 zdravotních sester. Hlavní lékařka DhJ
atestovala z paliativní medicíny, sestry pokračovaly ve vzdělávání na specializovaném
kurzu paliativní péče ELNEC.
Zdravotnický tým využíval na cesty za pacienty dva automobily značky ŠKODA.

Registrované sociální služby:
Poradna
Na poradnu se nejčastěji lidé obracejí v situaci, kdy zvažují péči o svého blízkého či již
dlouhodobě pečují a cítí se péčí vyčerpáni. V rámci poradny nabízíme podporu a pomoc
v závažných situacích, které blízcí nemocných řeší.
Cílem činnosti poradny je zprostředkovat důležité a potřebné kontakty a informace,
související s kvalitní péčí v domácím prostředí, pomoci zvážit nejvhodnější postup péče
(terénní nebo pobytové služby), poradit s úpravou domácího prostředí, pomoci při
zprostředkování psychologické, psychiatrické, duchovní péče a poskytnutí kontaktu na
právní pomoc.
Poradna nabízí také podporu a doprovázení lidem v době zármutku a i pomoc s řadou
úředních záležitostí, které jsou spojené s úmrtím blízkého člověka.
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V roce 2014 jsme poskytli 657 poradenských
kontaktů,
z toho
445
jednoduchých,
jednorázových dotazů (základní poradenství) a
212
konzultací
odborného
sociálního
poradenství, z toho 168 v poradně, ambulantní
formou a 44 v terénu (domácím prostředí
klienta).

Terénní odlehčovací služby
Terénní odlehčovací služby poskytujeme lidem, kteří mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak
pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Péče v domácím prostředí je pro
nemocného člověka velkým darem, pro pečujícího však často bývá velmi náročná, pokud
nemá možnost odpočinku a načerpání sil.
Cílem služby je proto nejen „odlehčení“ nemocným lidem formou pomoci s úkony
soběstačnosti a sebeobsluhy, ale i jejich blízkým v jejich domácím prostředí formou
jednorázové či opakované pomoci v Táboře a jeho okolí do 25 km. V roce 2014 jsme
poskytli 332 hodin odlehčovacích služeb 11 klientům. Nejčastější zájem je o pomoc
s osobní hygienou a dohled u nemocného. Terénní odlehčovací služby bychom rádi více
rozšířili v návaznosti na požadavky klientů. Již od počátku jsme však limitováni
nedostatkem finančních prostředků. Na tuto službu nedostáváme žádnou dotaci od MPSV
a jsme tak závislí na darech a dotaci od města Tábora, která nám velmi pomáhá při
realizaci této sociální služby.

Půjčovna kompenzačních pomůcek
I v roce 2014 nabízel Domácí hospic Jordán jako jednu ze svých služeb rodinám
pečujícím o svého blízkého možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek. Pro nemocného i
jeho pečující představuje kompenzační pomůcka nejen pomoc, ale i možnost udržení
kvality života bez proleženin, bolesti a po určitou dobu i bez omezení pohybu a
samostatnosti.
Pro klienty přijaté do hospicové péče máme pomůcky k dispozici zdarma. Pro širokou
veřejnost je možnost půjčit kompenzační pomůcku za úhradu
podle aktuálního ceníku.
V loňském roce se výrazně zvýšil počet výpůjček. Jedením
z důvodů
byla
propagace
půjčovny
a také nákup nových pomůcek. Přibylo 84 nových smluv.
Počet vypůjčených pomůcek byl 358, z toho zhruba polovina
byla dlouhodobě vypůjčených. Počet zájemců z Tábora byl
téměř ve stejném poměru vůči všem zájemcům z ostatních
obcí v okolí Tábora.
Největší zájem byl o elektrická polohovací lůžka, antidekubitní
matrace, toaletní židle, mechanické vozíky, chodítka a stolky
k lůžku.
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K vypůjčení nabízíme také drobnější pomůcky např. k usnadnění hygieny – sedačky do
vany, vaničky na mytí hlavy, nástavce na WC, podložní mísy.
Rozšířili jsme i sortiment antidekubitních pomůcek (polohovací válce, podkovy, sedací
kruhy) a plánujeme další nákup pomůcek, abychom mohli uspokojit všechny zájemce,
kteří se na půjčovnu během roku obracejí.

Další aktivity DHJ
Kurzy pro pečující
Také v tomto roce proběhly bezplatné kurzy pro rodinné pečující. Jejich cílem je
poskytnutí podpory a praktických informací pečujícím a vytvoření prostoru pro možnost
sdílení zkušeností a předávání informací. Pečující se měli v rámci jednotlivých bloků
možnost seznámit nejen se základními ošetřovatelskými dovednostmi, ale i se sociálněprávním minimem, péčí o sebe sama a duchovními potřebami nemocných. Kurzů se
v průběhu roku zúčastnilo 12 pečujících.

Čaje
Setkávání pečujících- Čaje pokračovala i v roce 2014. Setkání probíhají formou besed
s odborníky na zvolené téma, během kterých je možné si s ostatními účastníky společně
popovídat o svých zkušenostech, pocitech a vyměnit si praktické informace. Účast je
zdarma. V rámci setkání jsme se věnovali úskalím, která jsou spojená s pečováním v
domácím prostředí, prevenci syndromu vyčerpání u pečujícího, řešení konfliktů ve
vztazích v souvislosti s pečováním, psychiatrické pomoci pro lidi s demencí, tréninku
paměti, ale i oblasti sociálního zabezpečení a
důchodů.
Děkujeme G –centru Tábor za laskavé
zapůjčení prostor pro tato setkávání. Po
přestěhování do nových prostor od září 2014
jsme začali pro setkávání využívat nové
zázemí hospice. Čajů se v průběhu roku
zúčastnilo 22 pečujících.

Vzpomínková setkání
Doprovázení rodinných příslušníků je podstatnou součástí domácí hospicové péče a
probíhá v průběhu celého roku. Během vzpomínkových setkání si pozůstalí pacientů
našeho hospice mohou vzájemně popovídat a vyměnit zkušenosti s tím, jak se
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vyrovnávají se ztrátou svého blízkého. Ze zkušenosti víme, že pro pozůstalé je nejvíce
přínosné setkání se členy týmu, kteří byli přítomni umírání jejich nemocného
a doprovázeli je na této nelehké cestě. Setkáním proto bývá přítomno několik členů týmu
- sociální pracovnice, vrchní sestra, též hospicové lékařky, psychoterapeutka či
pečovatelky. Pro pozůstalé jsme ve spolupráci s chráněnou dílnou Auritus vytvořili „Knihu
vzpomínek“, do které mohou pozůstalí vlepovat fotografie svých blízkých a napsat
vzpomínku či vzkaz.

Dobrovolníci
Bez dobrovolníků si už nedovedeme domácí hospic představit, jsou nejen pro nás velkou
pomocí a mnoho akcí by se bez nich neobešlo. Za jejich práci jim patří náš velký dík.
V roce 2014 se do dobrovolnické činnosti pro hospic zapojilo 38 dobrovolníků a při
různých akcích a činnostech nám společně věnovali 2640 hodin svého volného času a
svých schopností.
Velmi si jejich pomoci vážíme a děkujeme!
Příklady činnosti dobrovolníků Domácího hospice Jordán: Zajišťování pořadatelské
činnosti při akcích, třídění věcí a prodej na Bleších trzích, úklidové práce, stěhování DhJ
do nových prostor, kompletování letáků, výroba polic a závěsného systému v nové
půjčovně kompenzačních pomůcek, odvozy lůžek klientům, šití obalů na kompenzační
pomůcky, administrativní činnosti atd.

Osvětová činnost směrem k veřejnosti
I v roce 2014 jsme se věnovali formou besed a přednášek setkávání s veřejností. Jen
namátkou - besedy s veřejností proběhly v Milevsku, Soběslavi, Mladé Vožici, Českých
Budějovicích, Plané nad Lužnicí. Na školách jsme besedovali s žáky o dobrovolnictví i
hospici. S maminkami z farnosti v Táboře jsme si povídali o životě, který začíná i končí.
V Městské knihovně v Táboře jsme besedovali o dobrovolnictví. Přijali jsme v našem
hospici v průběhu roku stážisty, kteří se chtěli
dovědět více o paliativní péči v domácím
prostředí. Byli jsme nápomocni radou kolegům
z nově vznikajících domácích hospiců, např.
Písek, Cheb, Litoměřice.

Byli jsme součástí festivalu Jeden svět
v Táboře, kde jsme po promítání dokumentu
Poslední sny besedovali s diváky o hospicové
péči. Domácí hospic Jordán byl také účastníkem
Noci kostelů, během které byl promítán
dokument „Doma, to je něco úžasnýho“.
Uspořádali jsme komponovaný pořad „Nejen o životě“ ke Světovému dni hospiců s Doc.
PhDr. Dr.phil. Laurou Janáčkovou, CSc., Ester Janečkovou a hudebníky v Divadle Oskara
Nedbala v Táboře.
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Naši dárci
Jednotlivci
Armstrong Winston (Auckland, NZ)
paní Bartoňová Bartová Ivana Bastlová Pavla
Bláhová Kateřina
Blažkovi
manželé Blažkovi
paní Broukalová
Bučínská Jitka
Cihlářová Naděžda
Cimpa Luboš
Ing. Civín Josef
Dvořáková Alena
P. Mgr.
Hamberger Jan manželé Havlátkovi Mgr. Hovorka Oldřich Hradiláková Eva MUDr.
Chrášťanský Petr Iblovi Bc. Jakšič Vít Jakšičová Ivana Mgr. Karas Jaroslav MUDr
Kárová Zdeňka Klejmovi Klejmová Jaroslava Ing. Knapp Petr pan Kolář Kotlářová
Eva Kotouček Adolf Kozlíček Zdeněk Kratochvílovi Křížová Pavla Kultová Pavla
Kysel Michal Lachoutová Romana MUDr. Macák Libor Maňour Ondřej P. František
Marek Míček
Ing. Mikolášik Jan
MUDr. Musilová Sylva
Nekovář Petr
Nohavová
Jiřina Nováková Jana O'Neil Gerry Pacalajová Helena JUDr. Pazderka Stanislav
Mgr. Peštová Jarmila, Petříková Marie, Poláková Monika, Pokorná Iva, Procházková
Michaela
Předota Stanislav
Remiš David Richterovi
Ruml Jan
Růžková Marie
Ing. Semionová Helena MUDr. Staňková Helena Svatkovi MUDr. Sys Michal Šatná
Jana Ing. Šilha Jiří MUDr. Šmrhová – Kovacs Tereza paní Táborská paní Trantinová
Trybučková Bohumila
Ing. Turnovec Pavel
Váchová Šárka
Vakoč Miloš
Vekrbauer Zdeněk
MUDr. Veselá Anežka
Viktora Bohuslav
Vomlelová Aneta
Vopravilová + Dvořák rodina Voráčkova Vrhelová Jindřiška Prof. PhDr. Vymětal Jan
Ing. Wagner Jan
Maturanti 4.B- Gymnázium Pierra de Coubertina

A mnoho dalších anonymních dárců. Děkujeme Vám za podporu!

Firmy, Nadace, Nadační fondy
OFTALMOLOGIE TÁBOR, s.r.o. (MUDr. A. Prosová), Tábor

Šíp, Kadlec, Paikrová s.r.o., advokátní kancelář, Tábor

SECAR BOHEMIA, a. s., Praha

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Praha

DMA PRAHA s.r.o., Praha

Střelnice – Spolkový dům, Tábor
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Agentura AV s.r.o., Tábor

CRAVT s.r.o., Tábor

ASTON - služby v ekologi, s.r.o., Praha

WindowStar s.r.o., Planá nad Lužnicí

Nadace Komerční banky a.s. - Jistota

Numitor.cz, Tábor

KPMG Česká republika, s.r.o., Praha

KALAS Sportswear,s.r.o., Tábor

Simopt s.r.o., Tábor

Eurofarms, s.r.o., Jihlava – Heroltice

KOVOSVIT MAS, a.s., Sezimovo Ústí

TÁBOREST s.r.o. - Restaurace Střelnice

Benefiční koncerty, divadelní představení
Komorní orchestr Bolech Města Tábora

Pěvecký sbor Novita, Soběslav

Divadelní spolek Na šikmé ploše Tábor

MUDr. Sylvia Musilová - Benefiční cvičení

Festivia Chorus Velká Lhota u Dačic

Pěvecký sbor Domino Tábor

Táborský festival vína
Pěvecký sbor

Sobota otevřených srdcí-

Městská knihovna Planá nad Lužnicí, Klub plánských dam, plánští skauti, pěvecký sbor Harmonie,
město Planá nad Lužnicí, Římskokatolická farnost Planá nad Lužnicí
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Spolky, církve, sdružení:
Rotary Club Tábor
Soběslav

Apoštolská církev, misijní stanice DEBORA Tábor

Římskokatolická farnost

Římskokatolická farnost Sezimovo Ústí

Města a úřady
Obec Nasavrky (u Tábora)
Radimovice u Tábora
Obec Vilice

Obec Nová Ves u Mladé Vožice

Obec Řemíčov

Město Sedlec-Prčice

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Město Planá nad Lužnicí
Město Sezimovo Ústí

Obec

Město Tábor

Ministerstvo zdravotnictví ČR

V roce 2014 jsme pokračovali v grantu MZ.
Název projektu: Domácí hospic Jordán – rozvoj a spolupráce
Číslo projektu: reg. č. CH.10/1/029
Doba realizace projektu: 1. listopadu 2013 - 31. prosince 2015
Celkové náklady projektu:
1 282 998,- Kč (celková výše dotace je 1 154 698,20
Kč)
Cíl projektu: pořádání akcí zaměřených na mezinárodní výměnu zkušeností,
vzdělávacích a osvětových akce, podpora rozvoje místního partnerství NNO, modernizace
IT – pořízení hardware i software.

Projekt nabízí řadu akcí určených pro odbornou i širokou veřejnost. V rámci projektu
budou realizovány především tyto aktivity:
1) Vzdělávací a osvětové akce:


kurzy pro dobrovolníky – ošetřovatelské minimum, sebezkušenosti s
psychoterapeutem, kurz první pomoci, stáže v lůžkovém hospici) včetně
vybavení knihovny pro dobrovolníkykurzy pro pečující – ošetřovatelské
minimum, duchovní potřeby nemocných, péče o sebe sama, sociální minimum,
svépomocná setkání pečujících



kurzy pro zaměstnance hospice - Bazální stimulace, Vzdělávací kurz pro
všeobecné sestry v oblasti hospicové a paliativní péče ELNEC, Hospicová péče
na škole, ošetřovatelská péče apod. včetně nákupu odborné literatury
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Den otevřených dveří – představení činnosti Domácího hospice Jordán v sídle
hospice



Světový den hospiců – akce s doprovodným programem, prezentací hospice a
realizovaného projektu

2) Podpora rozvoje partnerství místních neziskových organizací:


Odborné semináře přidružených neziskových organizací

3) Modernizace IT vybavení a softwaru hospice
Projekt "Domácí Hospic Jordán – rozvoj a spolupráce" je podpořen z Programu švýcarsko
– české spolupráce a je realizován za účasti švýcarského partnera Interkantonale
Hochschule für Heilpädagogik, Schweiz.
Děkujeme všem, kteří podpořili domácí hospicovou péči v našem regionu. Díky
Vaší pomoci můžeme pomáhat nemocným a jejich pečujícím rodinám.

11
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ředitelka: Jana Špačková Chalupská
vedoucí kanceláře: Věra Šimková
hlavní lékařka: MUDr. Helena Staňková
lékaři: MUDr. Jarmila Zábilková, MUDr. Oliver Šafránek, MUDr. Barbora Mikulášová,
MUDr. Štěpánka Fojtů
psychiatr: MUDr. Marta Říhová
vrchní sestra: Barbora Nováková, DiS.
zdravotní sestry: Alena Zdeňková, Renata Houserová (MD), Bc. Věra Tichá, Iva
Janoušková (MD), Michaela Moláčková,
psychoterapeuti: Mgr. Elena Strupková, Yvona Kunová, MUDr. Marta Říhová
sociální pracovnice: Mgr. Eva Špallová
pečovatelky: Jana Holienková, Zdeňka Vaňková
účetní: Jana Jelenová
aktualizace webu: Iva Pokorná
facebook: Mgr. Eva Měřínská
zakladatelky DhJ: Jana Špačková Chalupská, Marie Sovadinová

Správní rada: Ing. Terezie Vondráčková Ph.D, Mgr. et Mgr. Yvonna Paikrová, Ing. Jiří
Loskot

Dozorčí rada: Eva Kozinská, Ing. Michael Sovadina MBA, Marie Sovadinová

Domácí hospic Jordán o.p.s.
Bydlinského 2964, Tábor 390 02
IČ: 28120981
tel.: 722 012 898, 725 414 931, 732 585 525
e-mail: kontakt@hospicjordan.cz
b.ú.: 43-7050340267/0100

www.hospicjordan.cz
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