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Doma je nejlíp…
Vážení a milí,
dostává se k vám výroční zpráva Domácího hospice Jordán, který již osmým rokem působí na Táborsku
a v okolí 25km, kde poskytuje mobilní specializovanou paliativní péči nevyléčitelně nemocným osobám, které si přejí žít doma mezi svými blízkými až do konce života.
Rok 2018 byl přelomovým rokem pro činnosti hospice. Během roku jsme intenzivně hledali finanční prostředky nutné pro rozšíření multidisciplinárního týmu, abychom mohli vstoupit do jednání se zdravotními pojišťovnami. Velmi nám v tom pomohlo zařazení do Adventních koncertů České televize, díky výtěžku z koncertu
jsme mohli navýšit personální kapacitu hospice.
V létě tak hospic získal historicky první smlouvu se zdravotní pojišťovnou a na podzim jsme pak mohli zařadit prvního pacienta pod úhradu pojišťovny. Přesto však je hospic stále závislý na podpoře veřejnosti, neboť
úhrada pojišťovny nepokrývá celý náklad na den péče o pacienta, ale jen cca 2/3 z potřebných finančních prostředků a ne každého pacienta lze pod úhradu pojišťovnu zařadit.
V roce 2018 jsme po 8 letech fungování dostali od Jihočeského kraje dotační podporu pro terénní odlehčovací službu. Po letech, kdy terénní odlehčovací služby fungovaly jen díky podpoře Města Tábor, obcí a dárců,
jsme je tak mohli více rozvinout, neboť je o ně stále větší zájem. Je to zároveň dobrá zpráva o naší společnosti, která chce pečovat o své blízké doma.
Byli jsme, jako zástupci mobilních hospiců, součástí pracovní skupiny pro tvorbu Koncepce paliativní péče
v Jihočeském kraji, která byla následně schválena Krajským zastupitelstvem a umožní každému rozhodnout
se, kde chce strávit své poslední chvíle. Zda v lůžkovém nebo mobilním hospici, v nemocnici, či v pobytovém
zařízení. Jde o veliký přelom v systémové péči a Jihočeský kraj je teprve druhým krajem v ČR, který koncepci, podporující a propagující paliativní péči, přijal.
Celý rok 2018 by ale nebyl možný bez podpory veřejnosti, místní komunity, individuálních a firemních dárců,
soukromých nadací, měst a obcí v dojezdové vzdálenosti a dalších dárců, a dobrovolníků, kterým patří naše
veliké poděkování za jejich podporu.
Dalšími, pro nás velmi důležitými partnery, jsou pečující rodiny. Jim patří naše poděkování a úcta za důvěru,
kterou v tým hospice vkládají v čase, kdy nesou tíhu nevyléčitelné nemoci společně se svými blízkými, kteří
jsou na konci své životní cesty.
Rok 2018 je za námi a následující stránky jsou souhrnem všeho důležitého v chodu Domácího hospice Jordán.
Marie Sovadinová
ředitelka

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE
– MOBILNÍ SPECIALIZOVANÁ PALIATIVNÍ PÉČE

Multidisciplinární tým mobilní specializované
paliativní péče (MSPP) v roce 2018 pečoval
o 58 nevyléčitelně nemocných pacientů, z toho
bylo 30 mužů a 28 žen.

•

nejmladšímu pacientovi bylo 31 let

•

nejstaršímu 94 let

•

tým MSPP vykonal 1 194 návštěv,
ve kterých bylo poskytnuto 10 275
sesterských a lékařských výkonů

•

průměrná doba péče byla 25,9 dne

•

medián péče byl 11 dní

•

automobily týmu MSPP ujely na cestách
k pacientům 24 408 km

Rodinám poskytoval tým MSPP podporu v době
pečování a po úmrtí jejich blízkého je doprovázel
ještě jeden rok v případě potřeby, kdy je pro pozůstalé opět vše „poprvé“ – prázdniny, Velikonoce, Vánoce, dovolená, narozeniny…

V roce 2018 jsme do týmu MSPP přijali další lékařku a zdravotní sestru. Rozšíření týmu nad úvazek 5,0
zdravotních sester a 1,2 úvazku lékařů nám umožnilo požádat o první
smlouvu s pojišťovnou VZP a ve
druhé polovině roku jsme mohli zařadit prvního pacienta pod úhradu
této pojišťovny. I tak ale nadále
zůstává péče mobilního hospice
závislá na podpoře veřejnosti, neboť
úhrada od pojišťovny zahrnuje
pouze 30 dní péče o nevyléčitelně
nemocného a pokrývá jen cca 2/3
denních nákladů na péči. Zároveň
ne každý pacient v okamžiku příjmu do péče splňuje podmínky pro
zařazení do úhrady.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Na poradnu se obracejí lidé v situacích, kdy
se potkávají s nejtěžší životní krizí, kdy jsou
postaveni před zprávu o nadcházejícím konci
života jejich blízkého, či jich samotných.
Zorientovat se, zpracovat tuto zprávu a nakonec
ji přijmout, je velmi obtížná situace a každý z nás
potřebuje bezpečný prostor a průvodce tímto
náročným obdobím.
•
Poradna dále slouží i pro rodiny, které pečují,
nebo začínají pečovat o blízké, kteří ztrácí
schopnost sebeobsluhy, ale rodina musí
chodit do zaměstnání, nebo pečuje o malé děti
a potřebuje zabezpečit den svého blízkého
v době své nepřítomnosti.

V roce 2018 poradnu celkem
využilo 204 uživatelů.

•

Bylo jim poskytnuto celkem
730 konzultací – z toho 526 v poradně
a 204 v terénu.

•

Z celkového počtu konzultací bylo
356 zdravotně - sociálních.

TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
Poskytujeme jak hospicovým klientům,
tak i klientům z řad veřejnosti v dojezdové
vzdálenosti 25 kilometrů kolem Tábora.
Vzhledem k neustále rostoucí poptávce
po těchto službách jsme rozšířili náš tým
i vozový park. K tomuto rozšíření mohlo
dojít díky podpoře Jihočeského kraje, Města
Tábor, Nadace Agrofert a dalších dárců
a podporovatelů.

V roce 2018 vykonaly naše pečovatelky
u 45 uživatelů 4811 hodin služeb v rámci
2 034 návštěv (pomoc při sebeobsluze,
soběstačnosti) s cílem odlehčení jak
nemocným, tak jejich rodinným pečujícím
příslušníkům.

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH
POMŮCEK
Poptávka po kompenzačních pomůckách měla
i v loňském roce vzestupnou tendenci. Díky
informované veřejnosti a skvělé spolupráci
s táborskou nemocnicí, která nás doporučuje
jako první volbu, si kompenzační pomůcky
půjčilo 285 klientů v hospicové péči i z řad
široké veřejnosti, kterým byly 670x poskytnuty
pomůcky.
Do půjčovny přibylo 92 kompenzačních
pomůcek, z toho 42 nových a 50 zánovních.
Celkový stav půjčovny ke konci roku 2018 činil
337 kompenzačních pomůcek.

Uvedené pomůcky jsme mohli zakoupit díky
grantům a darům od:
• Nadačního fondu Umění doprovázet
• Zemědělského družstva Opařany
• Římskokatolické farnosti Sezimovo Ústí
• Římskokatolické farnosti Soběslav
• Veřejnosti z regionu Táborsko

PODPŮRNÉ SKUPINY A ČINNOSTI
Pro odbornou veřejnost
V roce 2018 jsme poskytli několik stáží kolegům
z jiných mobilních hospiců, úředníkům MPSV,
sestře nemocničního paliativního týmu,
kolegyním od dalších poskytovatelů sociálních
služeb a studentům sociálních oborů.
Děkujeme za důvěru:
• Mobilní hospic Veronika
• Hospic Křídla Sedlčany
• MPSV
• VFN Praha
• Domov seniorů Bechyně
• studenti ETF UK, TF JČU
a Slezské univerzity v Opavě

Stali jsme se součástí pracovní skupiny
Krajského úřadu Jihočeského kraje pro tvorbu
Koncepce paliativní péče. Tato koncepce byla
schválena 6. 9. 2018 Krajským zastupitelstvem
jako druhá v České republice.

Odborné aktivity mimo pracoviště:
• Prostupnost a návaznost paliativní péče –
přednáška pro Holding Jihočeských nemocnic
– Marie Sovadinová, MUDr. Helena Staňková
• Seminář pro hospic Mezi stromy o spolupráci
praktického lékaře a hospice – MUDr. Helena
Staňková
• ELNEC – naše hlavní sestra Barbora Nováková
je členkou školícího týmu pro sestry v rámci
České republiky

Pro pečující
V loňském roce jsme uspořádali 2 bezplatné kurzy pro pečující, které využilo 18 zájemců z řad
pečujících rodinných příslušníků a osob s úmyslem pečovat o svého blízkého v budoucnu.
Podpůrná setkání pro pečující s psychoterapeutkou se konala v průběhu roku několikrát a využilo je 14 účastníků.
Nechyběly ani „Čaje“ – besedy s odborníky na
důležitá témata, související s péčí o blízké:
• Možnosti a limity při péči o blízkého člověka
s demencí - s psychiatrem
• Dlouhodobé ošetřovné - s pracovnicemi OSSZ
• Co dělat, když Váš blízký již nezvládne o svém
životě rozhodovat sám - s právníkem a psychologem
Pro pozůstalé
• Podpůrná setkání s psychoterapeutkou, určená
pozůstalým z řad veřejnosti.
• Vzpomínková setkání pro hospicové rodiny.
• Vzpomínkový pochod se světlem.
Druhou říjnovou sobotu, na Světový den hospiců,
se konal Vzpomínkový pochod se světlem ze
Žižkova náměstí přes Holečkovy sady ke kašně
na Náměstí Mikuláše z Husi. Víc než 100 účastníků si světlem svíčky připomnělo své blízké. Na
stromě vedle kašny bylo umístěno velké proutěné srdce, na které si každý mohl uvázat papírové
srdíčko se jménem osoby, na kterou vzpomíná.
Vzpomínkový rituál byl zakončen houslovým
koncertem Jiřího Sychy v přilehlém Klášterním
kostele Narození Panny Marie.

Pro veřejnost
Hospicová knihovna,
která čítá přes 350
svazků, je k dispozici pro
všechny výše uvedené
skupiny, jako i pro širokou
veřejnost.

DOBROVOLNÍCI
Bez lékařů a sester nemůžeme pečovat o naše pacienty.
Bez dobrovolníků by hospic nebyl hospicem.

V loňském roce nám 89 dobrovolníků
poskytlo téměř 1600 hodin svého času,
energie, zkušeností, sil a dobré nálady.
Je to cca 10 měsíců práce na plný úvazek.

Ve většině hospiců působí dobrovolníci v jedné ze
dvou skupin:
1. přímá péče
2. nepřímá péče.
Domácí hospic Jordán má skupinu dobrovolníků
pro přímou péči, která absolvovala regulérní dobrovolnický výcvik, zakončený stáží v lůžkovém
hospici. Na rozdíl od Prahy, kde jsou tito dobrovolníci velice vyhledávaní a žádáni, je situace
v táborském regionu značně odlišná. Za posledních 5 let jsme se setkali pouze se 3 požadavky
na přítomnost dobrovolníka v rodině. Není známo, zda-li se jedná o regionální specifikum nebo
o psychologickou bariéru před dalším cizím člověkem v domácnosti. Faktem ovšem zůstává, že
v nejbližším období další výcviky neplánujeme.
Druhá skupina působí, pomáhá a podporuje hospic mimo přímou péči. Jsou to dobrovolníci, kteří
nám pomáhají v hospici, v dobročinném obchodě
a zejména při benefičních akcích, jejichž realizace by bez dobrovolníků nebyla vůbec možná.

Milí dobrovolníci,
děkujeme, že vás máme a že jste s námi!

Skladba dobrovolníků v roce 2018:
Celkový počet dobrovolníků:

89

Domácí hospic Jordán:		

47

Externí:				

42

...............................................................................
Z toho:		
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Oblasti působení:
• Benefiční akce
• Dobročinný obchod
• Hospic

Činnosti:
• Organizace a zabezpečení průběhu
benefičních akcí
• Prodej v dobročinném obchodě
• Šití pro obchod a hospic
• Pečení na benefiční akce
• Přeprava, montáž a demontáž
elektrických polohovacích lůžek
• Úklid a mytí oken v hospici
• Školení zaměstnanců hospice

FUNDRAISING
Přestože se Domácí hospic Jordán zapojil do pilotního programu mobilní specializované péče,
je pro financování chodu hospice nevyhnutelný
fundraising, neboť domácí hospicová péče není
stále plně hrazena ze zdravotního pojištění. Ke
konci roku 2018 se podařilo uzavřít první smlouvu s pojišťovnou v historii hospice. Úhrada od
pojišťovny pokrývá cca 2/3 reálných denních nákladů na pacienta a zařazení pacientů pod tuto
úhradu, je vzhledem k podmínkám ze strany pojišťovny nadále omezené. Proto i nadále většinu
prostředků na pokrytí nákladů získává hospic
právě díky fundraisingu.

Velkým problémem hospice jsou automobily, bez
kterých by fungování hospice nebylo možné.
Vzhledem k finanční situaci domácích hospiců
v ČR, je pro nás automobil z našich vlastních
zdrojů nedostupný a finance na obnovu vozového parku, který neustále stárne, získáváme
pouze z darů. V roce 2018 se nám podařilo za pomoci Nadace Charty 77 - Konto Bariéry, Nadace
Agrofert a darů veřejnosti zakoupit dva nové automobily pro zdravotníky a terénní odlehčovací
služby. Druhá zmiňovaná nadace poskytla také
finanční prostředky na provoz terénních odlehčovacích služeb.

To, že se daří pomocí vícezdrojového financování
pokrýt náklady hospice, je kromě běžných fundraisingových aktivit možné i díky osvětové činnosti hospice a kvalitní práci jeho zaměstnanců.
Fundraising, osvěta a citlivý a profesionální
přístup zdravotníků umožňují hospici začleňovat
se stále více do dění místní komunity, a tím také
získávat nové dárce z řad veřejnosti i firem.

Součásti fundraisingu hospice je i pořádání
benefičních akcí, z nichž největší byl Dobročinný běh, který byl uspořádán ve spolupráci
se sportovním oddílem Atletika Tábor. Běhu se
zúčastnilo téměř čtyři sta běžců. Bylo potěšující, že v řadách běžců byly i týmy firem KALAS
Sport swear s.r.o., Silon a.s., REJ s.r.o., ProfiFP.cz,
Projekt4Sport, Farmy u Drhovských, nemocniční
týmy spadající do holdingu Jihočeské nemocnice a.s., a lékaři z Lékařského odborového klubu –
svazu českých lékařů. Běh probíhal pod záštitou
starosty Města Tábora a hejtmanky Jihočeského
kraje.

Jsme potěšeni, že Domácí hospic Jordán je stále více podporován i městy a obcemi ležícími
v dojezdové vzdálenosti hospice. Velký dík patří
městu Tábor za jeho dlouhodobou přízeň a podporu.
Díky podpoře ze strany Nadace J&T, Nadace Člověk člověku, DSA PRAGUE, Nadace ČEZ, Nadace
Komerční banky JISTOTA, Nadace Tesco, Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a mnoha
dalším dárcům z řad jednotlivců a firem, mohl
fungovat zdravotnický tým hospice a poskytovat
specializovanou mobilní paliativní péči na Táborsku. Součástí hospice je i veřejností oblíbená
půjčovna kompenzačních pomůcek, kterou jsme
mohli doplnit díky Nadačnímu fondu Umění
doprovázet, ZD Opařany, Římsko-katolickým
farnostem v Sezimově Ústí a Soběslavi a v neposlední řadě díky dárcům z řad veřejnosti v táborském regionu.

Celoročně probíhaly i další benefiční akce na
podporu hospice, z nichž některé, jako výstava
fotografií z hospice „Až do konce, moje práce
v hospici“, měly i funkci osvětovou.
Financování provozu Domácího hospice Jordán
je stále náročné. Nebýt dárců z řad jednotlivců,
firem, soukromých nadací, nadačních fondů,
podpory měst a obcí v dojezdové vzdálenosti
hospice, nemohli bychom tuto péči poskytovat
všem těm, kteří to nejvíce potřebují, tedy nevyléčitelně nemocným, kteří si přejí žít doma až do
konce života. Za tuto podporu všem velice děkujeme!

Dobročinný obchod
V roce 2018 oslavil své druhé narozeniny. Můžeme říct, že se dobře etabloval na táborské scéně
a že svou podpůrnou i osvětovou funkci plní
k radosti nás všech. Kromě místa darování a nakupování se stal i místem setkávání. V květnu
a červnu mohla veřejnost shlédnout výstavu
fotografií studentů střední školy Art ECON s názvem „Až do konce – moje práce v hospici“, která
se v letních měsících přestěhovala do Krajského

úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích
a v září se vrátila zpět do Tábora – tentokrát do
Putovní pražírny na Husově náměstí. V červnu
se obchod v rámci Táborské noci literatury připojil k místům, kde se četlo pro děti. V říjnu se
zde konala benefiční módní přehlídka a rok jsme
zakončili adventním Andělským tvořením pro
velké i malé. Děkujeme OD Dvořák za podporu
a skvělou spolupráci.

Domácí hospic Jordán v roce 2018 podpořili:

Junák - český skaut, přístav Třináctka Opařany z.s.

Kraj, města a obce:

Junák - český skaut, středisko Planá nad Lužnicí, z.s.

Jihočeský kraj

KALAS Sportswear, s.r.o.

Balkova Lhota

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Bradáčov

Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů, místní
organizace Nemocnice Tábor

Dražice
Hlavatce
Hodětín
Klenovice
Město Chýnov
Město Sedlec-Prčice
Město Sezimovo Ústí
Město Soběslav
Město Tábor
Městys Borotín
Městys Malšice
Meziříčí
Opařany
Radimovice u Tábora
Radimovice u Želče
Střezimíř
Sudoměřice u Bechyně
Svrabov
Turovec
Vlastiboř
Vodice
Zhoř u Tábora
Želeč
Nadace, firmy, asociace, instituce:
ART ECON - Střední škola, s.r.o.
Atletika Tábor
AURA Medical s.r.o.

Lesy České republiky, s.p.
MS DEBORA Tábor AC České Budějovice
Nadace AGROFERT
Nadace ČEZ
Nadace Člověk člověku
Nadace GCP
Nadace J&T
Nadační fond "Umění doprovázet"
Nadační fond Avast
Nadační fond Magdalena
Nadační fond Tesco
Nemocnice Tábor, a.s.
OD Dvořák
OSEVA, a.s.
ProfiFP.cz
Projekt4Sport
Putovní pražírna
REJ s.r.o.
Rotary klub Tábor
Římskokatolická farnost Jistebnice
Římskokatolická farnost Sezimovo Ústí
Římskokatolická farnost Soběslav
Římskokatolická farnost Tábor
Sema CZ s.r.o.
SILON s.r.o.
Spolek RADOVAN 21

BRIKLIS spol. s r.o.

Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., okresní organizace
Tábor

Česká pojišťovna, a.s.

Symedic Tábor s.r.o.

Česká televize

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

Dílna Tábor, z.s.

Školní klub ZŠ Planá nad Lužnicí

DSA - Diplomatic Spouses Association

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Farma u Drhovských

Zeelandia, spol. s r.o.

Fórum dárců, z.s.

Zemědělské družstvo Opařany

GIVT.cz s.r.o.

ZŠ Zborovská

GS Technik spol. s r.o.

Za podporu děkujeme i všem individuálním dárcům
a pořadatelům benefičních akcí, protože bez ní by hospic
nemohl pokračovat ve svém poslání. Díky každému z nich
se vloni 58 lidských příběhů mohlo dopsat doma.

ILEDA s.r.o.
INFORIS s.r.o.

V roce 2018 zajišťoval chod služeb multidisciplinární tým domácího hospice:
Hlavní lékařka:
MUDr. Helena Staňková

Lékaři:
MUDr. Štěpánka Fojtů
MUDr. Barbora Mikulášová
MUDr. Iva Trantinová
MUDr. Oliver Šafránek
MUDr. Ján Krajči
MUDr. Marta Říhová
MUDr. Jiří Havlíček
Vrchní sestra:
Barbora Nováková DiS.
Zdravotní sestry:
Bc. Věra Tichá
Bc. Alena Padrtková
Alena Zdeňková
Václava Novotná
Barbora Kačerová
Veronika Hušek
Jitka Fišerová
Bc. Renata Houserová
Michaela Moláčková
Vedoucí sociálních služeb a sociální
pracovnice:
Mgr.Eva Špallová

psychoterapeutky a supervize:
Mgr. Elena Strupková, Yvona Kunová
Půjčovna kompenzačních pomůcek:
Jana Holienková
Koordinátorky terénní odlehčovací služby:
Bc. Marie Šedivá, Ludmila Svobodová
Pracovníci v sociálních službách:
Hana Černá
Nikola Škvárová
Ludmila Svobodová
Eva Ryantová
Irena Schmiedová
Luboš Jura
Miluše Totová
Markéta Trpáková
Bc. Marie Šedivá
Jana Holienková

Vedoucí kanceláře:
Věra Šimková
Účetní:
Jana Jelenová
Dobročinný obchod Domácího hospice
Jordán:
Lucie Novotná
Fundraising:
Lucia Kopřivová Markovová
Iva Pokorná
Marie Sovadinová
Web:
Iva Pokorná
PR:
Lucia Kopřivová Markovová
Koordinátor dobrovolníků:
Lucia Kopřivová Markovová
Duchovní:
Mgr. P. Michal Pulec
Ředitelka:
Marie Sovadinová
Zakladatelky:
Jana Špačková Chalupská
Marie Sovadinová
Předsedkyně správní rady:
Ing. Terezie Vondráčková, PhD.
Správní rada:
Mgr.et Mgr. Yvona Paikrová
Ing. Jiří Vondráček, PhD.
Ing. Jiří Loskot
MUDr. Tereza Šmrhová
Jana Špačková Chalupská
Dozorčí rada:
Ing. Michael Sovadina MBA
Mgr. Martina Douchová
MUDr. Helena Staňková
Správní a dozorčí rada pracovala v roce 2018
bez nároku na odměnu.

