
Výroční zpráva 2018



Domácí hospic Vysočina je profesionální, stabilní a nejvyhledávanější
organizací poskytující hospicovou péči v Kraji Vysočina, uznávanou klienty
i odborníky pro vysokou kvalitu služeb a lidský přístup.

Naším posláním je poskytovat profesionální péči a podporu nevyléčitelně
nemocným lidem a jejich blízkým v době nemoci, umírání a truchlení,
prostřednictvím terénních a ambulantních služeb.

Vize

Poslání

"Na poslední cestě nebýt sám"
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„ Jak můžeš takovou práci dělat? ...

... Vždyť to je samé umírání, žádný dobrý konec,” namítala řada mých známých, když jsem v dubnu
roku 2018 nastupoval do Domácího hospice Vysočina. Já věděl, že hlavním posláním domácího hospice
je doprovázení umírajících a podpora jejich rodinných příslušníků, ale brzy jsem přišel na to, že tyto
služby by nebylo možné vykonávat bez pořádné dávky života a energie. Energie a nasazení lidí, kteří do
rodin našich klientů přinášejí klid, pomoc a oporu. Máme také řadu skvělých spolupracovníků
a podporovatelů, kterým dělá radost pomáhat lidem splnit přání prožít poslední chvíle svého života
v rodinném kruhu, mezi blízkými, mezi těmi, kteří je mají rádi.

V letošní výroční zprávě se vám proto pokusíme přiblížit naši činnost právě díky velmi živé energii,
která v Domácím hospici Vysočina a okolo něj pulzuje. Těší nás i vaše podpora. Díky ní jsme v roce 2018
mohli zajistit zase o něco více služeb a pokračovat tak v trendu nárůstu péčí.

Všem našim zaměstnancům, spolupracovníkům, dobrovolníkům a podporovatelům za jejich aktivitu
velmi děkuji.

Petr Hladík,
ředitel Domácího hospice Vysočina o.p.s
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Zpráva o činnosti za rok 2018

Vážení přátelé, podporovatelé, příznivci, kolegové,

je to právě rok, kdy jsem se stal ředitelem Domácího hospice Vysočina, o.p.s. Na úvod považuji za
vhodné poděkovat mému předchůdci Ing. Petru Havlíčkovi za roky práce v čele organizace, která pod
jeho vedením dosahovala skvělých výsledků a ocenění, za všechny připomenu například ocenění
Neziskovka roku 2017.

S potěšením mohu konstatovat, že zájem o služby naší organizace kontinuálně stoupá. V roce 2018
jsme poskytli domácí hospicovou péči 134 klientům, což je nárůst o více než 25 % ve srovnání s rokem
2017 a jde o dvojnásobek výkonů roku 2015.

Naši lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci a psycholog poskytovali v domácnostech pomoc
v součtu téměř devět tisíc hodin, což přepočteno na hodiny v kalendářním roce znamená, že jsme byli
prakticky v nepřetržitém provozu. Naplnili jsme tedy jednu z podmínek pro poskytování mobilní
specializované paliativní péče - dostupnost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

Jsem rád, že se nám podařilo získat do čela našich zdravotníků prim. MUDr. Pavla Svobodu,
zkušeného lékaře s atestací z paliativní medicíny, a že náš tým posílila na plný úvazek lékařka MUDr.
Olga Brázdilová, která se na atestaci z paliativní medicíny intenzivně připravuje. Obecným problémem
ovšem zůstává nedostatek dalšího kvalifikovaného personálu. Ať se jedná o zdravotní sestry nebo o
pečovatele.

Pro existenci a rozvoj společnosti jsou zásadní příjmy. Vedli jsme intenzivní a nesnadná jednání
s pojišťovnami s pozitivním výsledkem. V našem prioritním oboru - tedy mobilní specializované
paliativní péči (odbornost 926) máme uzavřené smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami: Všeobecná
zdravotní pojišťovna (111) Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (211) Oborová zdravotní
pojišťovna (207), Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205), Vojenská zdravotní pojišťovna (201)
Dále přes úhradu pojišťoven zajišťujeme domácí zdravotní péči (odbornost 925),
kde máme navázaný smluvní vztah s VZP a ČPZP.

Platby od pojišťoven však na úhradu všech potřebných nákladů nestačí. Významných zdrojem jsou
dotace z Kraje Vysočina a dále dotace měst a obcí. Přesto dalších zhruba dvacet procent nákladů
musíme získat z jiných zdrojů - především od firemních a drobných dárců. V roce 2018 proběhlo několik
akcí s cílem získat prostředky na činnost hospice ať už z vlastní iniciativy, nebo z iniciativy jiných
organizací nebo osob. Z takto získaných peněz jsme zakoupili dvě nová auto pro potřeby našeho
mobilní paliativního týmu.
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Posílili jsme komunikaci s odbornou i širokou veřejností. V roce 2018 jsme se společně
s novoměstskou nemocnicí přihlásili do grantového programu Nadačního fondu Avast - Spolu až do
konce. Naším společným cílem je zvýšit povědomí o paliativní péči v nemocnici i v domácím prostředí.
Sami jsme pak uspořádali seminář, na kterém přednášeli kromě MUDr. Ondřeje Slámy z Masarykova
onkologického ústavu, také MUDr. Regina Slámová a Alžběta Marková z Domácího hospice sv. Alžběty
v Brně. V komunikaci s širokou veřejností jsme začali více využívat sociální sítě a posílili komunikaci
s médii. Vydáváme pravidelně tiskové zprávy a snažíme se o naší činnost dávat vědět také
prostřednictvím rozhlasového a televizního vysílání.

Všem kolegyním a kolegům, dobrovolníkům, spolupracujícím organizacím a jednotlivcům, dárcům,
sponzorům, zástupcům obcí, měst a úřadů za veškerou činnost, práci a pomoc roce 2018 upřímně
děkuji. Nebyl to rok jednoduchý, ale nepochybuji, že nás v mnoha oblastech posunul dál.

Pakliže byl rok 2018 rokem změn, ten následující bude rokem, kdy tyto změny budeme uvádět
do života, zvykat si na ně. A rozhodně máme zájem dál zvyšovat odbornost, profesionalitu a dobrou
pověst našeho Domácího hospice Vysočina.

Petr Hladík,
ředitel Domácího hospice Vysočina, o.p.s
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Co mě přivedlo do hospice

Domácí hospicovou péči jsem do roku 2013 nijak zvláště neregistrovala. Ovšem, na studiích jsme
druhy péče probírali, věděla jsem, že existuje, víc jsem se nezajímala. Po střední a vyšší odborné škole
jsem pracovala na interním oddělení nemocnice. Následovalo období mateřství, s manželem máme dva
syny. V roce 2012 mému tatínkovi diagnostikovali karcinom slinivky. Celá rodina jsme si prošli fázemi
dle Modelu Küblerové-Rossové. Ve fázi smlouvání jsme se upnuli na vyléčení. Po ¾ roku přišel velký
zlom v nemoci. Při hospitalizaci nám lékaři sdělili, že tatínek má pár dní života. V tu chvíli nebyl čas
na hroucení. Hned jsme se celá rodina sešli a domluvili se, co dělat. Nepřišlo nám „správné“, aby tatínek
zemřel v nemocnici. Kontaktovala jsem Domácí hospic Vysočina, hned druhý den jsem šla na jednání
na středisko, ještě ten den nám přivezli polohovací lůžko a lineární dávkovač, následující den jsme si
přivezli tatínka. Nyní už moji kolegové nám tenkrát byli oporou.

Tatínek byl DOMA s námi pět měsíců. Během té doby by musel být nejméně pětkrát převezen
na akutní lůžko, ale díky pomoci sester, lékařů a sociálních pracovníků hospice tomu tak nebylo.
Po rodičovské dovolené jsem pracovala jako osobní asistentka u postiženého klienta, práce mě
naplňovala, ale pořád to nebylo “ono”. Při jedné z nočních směn jsem otevřela email, kde na mě blikal
inzerát: Domácí hospic Vysočina přijme zdravotní sestru, nástup možný ihned. Mé srdce zaplesalo...
Ano, tohle je přece to, co bych chtěla dělat, vzpomínky na tatínka, na to, jak mohl být doma, s námi,
s pejskem, mohl mít vše co chtěl a potřeboval. Hned druhý den jsem se na inzerát ozvala, a po
dvouměsíční výpovědní lhůtě jsem v roce 2016 začala pracovat jako zdravotní sestra
v Domácím hospici Vysočina. Práce mě velmi naplňuje, ale začátky byly těžké, to nepopírám.

Nyní jsem na pozici vrchní sestry. Koordinuji práci všech sester, denně komunikuji s lékaři hospice,
s lékaři nemocnice a praktickými lékaři. Účastním se porad multidisciplinárního týmu, supervizí.
Komunikuji se zájemci o domácí hospicovou péči. Jezdím na úvodní návštěvy ke klientům. Mám na
starosti veškerou sesterskou agendu. Zajišťuji nákup léků, zdravotnického materiálu. Sloužím
pohotovostní služby, navštěvuji klienty na plánovaných sesterských vizitách. Provádím měsíční
vyúčtování pojišťovnám. Účastním se odborných seminářů. Vzdělávám se - letos mě čeká atestační
zkouška na NCONZO - interní obor, jehož součástí je i paliativní obor.

Anna Zelená, vrchní sestra

Tým Domácího hospice Vysočina považuji za velmi
profesionální. Naše práce je pro mě osobně srdeční záležitostí.
Dává mi smysl. Nesoudím rodiny, které péči o umírajícího
blízkého z jakýchkoliv důvodů nezvládnou, sama vím, jak je
péče velmi těžká. A velmi si vážím všech rodin, které pečování
o svého blízkého zvládají a kterým my můžeme pomáhat. Jejich
nasazení je pro mě hnacím motorem. Slovo DĚKUJI
je pro nás, pro celý tým Domácího hospice Vysočina,
to nejkrásnější slovo, které nám dává sílu do další práce.
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Dobrovolnictví se mi hodí

„K dobrovolnictví mě přivedl rozhlas. Už jsem byla v důchodu, jednou týdně večer jsem pravidelně
poslouchala nějaký pořad. V jednom díle mluvila paní doktorka Svatošová o hospicové péči a já si
říkám: „Jemine, to by se mi hodilo!“ Chtěla jsem něco dělat. Říkala jsem si, že za těmi lidmi v domovech
kolikrát nikdo nepřijde, a že mám „hubu“ pro starý lidi,“ vypráví s úsměvem paní Ludmila Fousková,
energická dáma, která je už neuvěřitelných 17 let dobrovolníkem Domácího hospice Vysočina.

Inspirována rozhlasem vyrazila na přednášky a setkání, které tehdy pořádalo Hospicové hnutí
v Novém Městě na Moravě. Slovo dalo slovo a na jaře 2002 začala navštěvovat nevyléčitelně nemocné
a umírající lidi v domovech pro seniory. Dodnes si pamatuje jména prvních pacientů, se kterými se
setkala. „Byla tam paní, která malovala a psala básničky, dokonce jí vydali dvě knížky. Na vedlejším
pokoji byly dvě paní, jedna z nich strašně žárlila, když jsem si zrovna povídala s tou druhou,“ smějeme
se další vesele vyprávěné zkušenosti z dobrovolnictví. Zároveň je ale zjevné, jak člověk na konci života
velmi stojí o něčí blízkost. „Že člověk umírá, to poznáte. Je potřeba u něj být, mluvit na něj, někdy dojde
i na písničku, to vycítíte, taky držet za ruku, být s ním v poslední chvíli.“

Ne všude a ne všichni ovšem služby hospice a jeho dobrovolníků vítají s otevřenou náručí. „U jedné
pacientky, která byla dost rozrušená, seděl vnuk, zjevně nevěděl, co má dělat. Přišla jsem k nim, vzala
paní za ruku, pohladila, pohovořila s ní. Paní se uklidnila, usnula. A ten mladík mi nevrle řekl: „Za
tohle teda musíte dostávat peněz.“ Nemělo smysl něco vysvětlovat, ale přiznám, že mě to docela urazilo.
Jsem dobrovolník.“ Ale jinak se setkává se zcela opačnými reakcemi. Třeba jeden z pacientů na
„Buchťáku“ ji neustále chtěl zvát do cukrárny. „Vždycky na mě volal: „Kde jste, kde jste se zapomněla?
Jdeme na kafe do Sněžného.“ Samozřejmě to nešlo, byl hodně nemocný a neměl nohu. Ale vzpomínám
na něj ráda, zachoval si dlouho veselou náturu.“

Ludmila Fousková je dobrovolníkem bezmála dvacet let, v poslední době už dochází k nemocným
méně, spíše jen u příbuzných a známých, ale zcela skončit s pomáháním ještě nehodlá. „Přináší mi to
pocit, že jsem pro někoho ještě platná. Jsem klidnější, nejsem tady nadarmo. Když jsem přišla do
důchodu, nic se nedělo, po měsíci jsem si připadala, že už jen čekám na smrt, to mně děsně vadilo.
Začala jsem poslouchat rozhlas. A dál už to znáte …“

Ludmila Fousková
dobrovolnice Domácího hospice Vysočina od roku 2002

V roce 2012 převzala cenu Křesadlo za deset let pomoci, především klientům Domova pro seniory na Mitrově
a tehdejšího sanatoria na Buchtově kopci. Je odborně proškolena k doprovázení umírajících a všestranné
pomoci rodinám umírajících. Její přístup ke klientům je hluboce lidský.
Ludmila Fousková ctí motto: „Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“

Rodačka z Radňovic žije v Novém Městě na Moravě. 40 let a 40 dní pracovala ve výrobě v podniku Chirana.
Ráda čte a plete.
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Pouť na Říp - Auto pro hospic

Krátce po mém nástupu do Domácího hospice Vysočina jsem se vydal na pouť na Říp. Mnoho lidí se
mě ptalo na to, proč právě na Říp. Kdybych zvolil pouť do Santiaga de Compostela, tak by to bylo všem
jasné bez dlouhého vysvětlování. A tak jsem všem popravdě odpovídal, že na Říp jdu proto,
že jsem tam nikdy nebyl.

Dva dny před odchodem jsem se rozhodl, že svoji pouť spojím s dobročinnou akcí na podporu
Domácího hospice Vysočina. Cílem bylo získat peníze na nové auto – co metr mé pouti to jedna koruna
na auto pro hospic. Jít pro auto pěšky se mi zdálo symbolické a snad i docela vtipné.

V průběhu cesty jsme s mým kamarádem často vedli debaty o tom, co všechno lidé v hospici dělají.
A já si uvědomil, že by bylo dobré, aby i tato moje pouť otevřela debatu o tématu smrti a umírání
v domácím prostředí. Tedy o tématu, kterému se většinově vyhýbáme, protože nám v plnosti ukazuje
hranici našeho pozemského života. Stejně jako narození. A rozdílnost mezi vnímáním těchto dvou
hraničních událostí je něčím, co mě v průběhu cesty donutilo zamýšlet nad tím, proč je důležité,
aby člověk na počátku i konci života nebyl sám. “Víš Jirko,” povídám někde na Stvořidlech svému
kamarádovi, „v dnešní době je běžné, že otcové chodí k porodu a v podstatě jejich jedinou
a nejdůležitější rolí je držet svoji milovanou ženu za ruku a posilovat jí svojí přítomností. Myslím,
že stejně to samé bychom měli dělat i v samém závěru života. Držet svého blízkého za ruku a mít
možnosti si tento okamžik prožít.”

K rozšíření povědomí o domácí hospicové péči je zapotřebí, aby se veřejnost měla možnost dozvědět
o tom, že po celé naší republice funguje řada mobilních hospiců, jejichž zaměstnanci jsou schopni
poskytnout nepřetržitou zdravotní, sociální i duchovní pomoc nejen umírajícím, ale i jejich rodinným
příslušníkům.

A tak jsme o tomto tématu vedli řeč prakticky po celou dobou trvání pouti. Poznávali jsme při tom
pestrost a krásu naší krajiny v reálném čase – bez zkratek, střihů a zrychlení. Nikam jsme nespěchali,
kvůli špatnému počasí nebo puchýři na noze jsme se zastavili a nechali čas přirozeně plynout. Když
jsme nevěděli kudy kam, v klidu jsme si další cestu promysleli a šli zase dál. A když jsme společně
v neděli 29. dubna stanuli, za zvuků zvonů z rotundy sv. Jiří, na Řípu, s radostí jsme se objali.

V samém závěru pouti jsem si uvědomil, jak rychlé je tempo, ve kterém žijeme – cestu, dlouhou
necelých tři sta kilometrů jsem šel devět dní pěšky a doma jsem byl vlakem zpátky za čtyři hodiny.

Moje putování nakonec splnilo i dobročinný záměr. Prostřednictvím mé výzvy na portálu darujme.cz
se na nové auto podařilo vybrat zhruba polovinu potřebné částky.

Petr Hladík
foto: Petr Hladík, Jiří Michlíček
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Statistiky

Domácí hospic

Počet klientů 134

Počet hodin 7209

Počet hodin cesta 2611

Počet dní péče 3340

Průměrný počet dní jedné péče 27

Odlehčovací služby

Počet klientů 42

Počet hodin 291

Počet hodin cesta 626

Odborné sociální poradenství

Počet klientů 58

Počet intervencí 64

Počet hodin 66

Rodinný pokoj

Počet klientů 25

Počet intervencí 88

Počet hodin 82

Domácí zdravotní péče

Počet klientů 29

Počet hodin 314

Počet hodin cesta 176

Půjčovna pomůcek

Počet výpůjček 474

Počet pomůcek 587

Počet klientů 238
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Vývoj nákladů

2015 2016 2017 2018 2019*

7 100 000 8 900 000 10 300 000 11 500 000 14 800 000

Vlastní tržby

2015 2016 2017 2018 2019*

980 000 1 100 000 1 500 000 1 500 000 3 800 000

Dotace, granty, dary

2015 2016 2017 2018 2019*

6 100 000 7 600 000 8 900 000 10 500 000 11 000 000

Klienti DHP

2015 2016 2017 2018 2019*

63 86 106 134 200

Lékaři

2015 2016 2017 2018 2019*

5 7 9 13 18

Vývoj rozpočtu 2015 - 2019

2015 2016 2017 2018 2019*

Náklady Dary, dotace, granty Vlastní tržby

* výhled na rok 2019



Poděkování za podporu finanční

Instituce:

Města, městysy a obce:

Baliny, Batelov, Bobrová, Borovnice, Bory, Březí nad Oslavou, Bohdalec, Cikháj, Černá, Dalečín, Dlouhé, Herálec,
Hodíškov, Jabloňov, Jámy, Jersín, Jimramov, Jívoví, Kadolec, Kaliště, Kněževes, Kněžice, Kozlov, Křižanov, Křoví,
Lavičky, Lísek, Luka nad Jihlavou, Malá Losenice, Moravec, Netín, Nová Ves u NMnM, Nové Dvory, Nové Veselí,

Nový Jimramov, Oslavice, Oslavička, Ostrov nad Oslavou, Pavlov, Petráveč, Počítky, Pokojov, Radešínská Svratka,
Rovečné, Rozsochy, Rožná, Ruda, Sněžné, Strážek, Suchá, Světnov, Štěpánov nad Svratkou, Třešť, Ubušínek, Ujčov,

Věcov, Věchnov, Vepřová, Zubří, Zvole

Nadace a nadační fondy:

Právnické osoby
Dary v hodnotě od 100.000 Kč
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Obec
Velká Losenice

Obec
Vír

Obec
Zhoř
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Dary v hodnotě od 50.000 do 99.000 Kč

Dary v hodnotě od 10.000 do 49.000 Kč

Spolek rodičů a přátel Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
Římskokatolická farnost Radešínská Svratka
Římskokatolická farnost Bohdalov

Dary v hodnotě do 10.000 Kč:

3SYSTEMS s.r.o., AUTOCOLOR Šoukal s.r.o., BUILDINGcentrum – HSV, s.r.o., Důchodci Nové Město na Moravě z.,s.,
EFKO – KARTON, s.r.o., epel s.r.o., Horácké autodružstvo, ITALFLEXO s.r.o., Kment s.r.o., Oční optika a optometrie
NĚMĚC, s.r.o., Osmont s.r.o., Pneuservis Jurman, Římskokatolická farnost Rovečné, SPH stavby s.r.o., Staredo, s.r.o.,
Stavebniny Libor Smejkal, Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., TRIPET, Vodárenksá akciová společnost, a.s.,
VÝTAHY, s.r.o., ZDAR, a.s.

Jednotlivci:

Lubomír Baďura, Martin Bořil, Dipl. Ing. Martin Broich, Jaroslav Dušek, Edita Fieldsová, Ing. arch. Michal Hadlač,
Ing. Pavel Herman, Radek Jaroš, Ing. Jiří Kabelka, Josef Klíma, Aleš Korbela, Jan Kotík, manželé Čamkovi, manželé
Grigarovi

Poděkování patří také všem drobným a anonymním dárcům. Jste pro nás velice důležití, neboť
v součtu překročila Vaše podpora částku 497.000 Kč. Děkujeme.
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Spolupracující organizace
Nemocnice Nové Město na Moravě, Nemocnice Jihlava, Masarykův onkologický ústav, Nemocnice
Mostiště, Domov pro seniory Mitrov, Dům klidného stáří Žďár nad Sázavou, Domov pro seniory Jihlava
- Lesnov, Domov pro seniory Velké Meziříčí Novoměstské sociální služby, Sociální služby města Velké
Meziříčí, HESTIA – národní dobrovolnické centrum, Fórum mobilních hospiců, Česká společnost
paliativní medicíny, Centrum paliativní péče

Hospodaření v roce 2018

Výnosy celkem 11 611 000 Kč

Tržby od klientů - 827 000 Kč
Tržby od zdr. pojišťoven - 581 000 Kč
Dary - 2 267 000 Kč
Dotace - 6 702 000 Kč
Nadace a nadační fondy - 602 000 Kč
Ostatní výnosy - 632 000 Kč

Náklady celkem 11 572 000 Kč

Materiál - 851 000 Kč
Služby - 1 207 000 Kč
Mzdové náklady - 9 015 000 Kč
Ostatní náklady - 499 000 Kč

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Domácí hospic Vysočina, o.p.s. (dále také
„Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2018,
výkazu zisku a ztráty, za rok končící 31. 12. 2018 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis
použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Podle našeho názoru účetní závěrka
podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domácí hospic Vysočina, o.p.s. k 31. 12. 2018
a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými
účetními předpisy.

Auditor: 22HLAV s.r.o. člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem MSI Global Alliance,
Legal & Accounting Firms Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem. Ing. Jan Černý oprávnění KAČR č. 277
oprávnění KAČR č. 2455 V Praze, dne 30. dubna 2019



Charakteristika organizace

Správní rada: Dozorčí rada:

Předsedkyně: Zdeňka Marková Předseda: Tomáš Kondýsek

Místopředseda: Petr Dvořák Místopředseda: Ivo Fiala

Člen: Alice Brychtová Členka: Renata Netoušková

Statutární orgán:

Ředitel společnosti: Petr Hladík

Zakladatelé:

Zdeňka Marková, MUDr. Eva Pelikánová, Mgr. Miroslav Erdinger, Vojtěch Zikmund, Ivo Fiala

Pracovníci Domácího hospice Vysočina

Anna Machalová Alena Palánová Alena Drštičková

Anna Zelená, DiS. Dana Verbóková Mgr. Blanka Netolická, DiS.

Ing. Hana Brnická Iveta Neuwirthová Jaromír Šebek

Jana Matulková Lea Chmelařová, DiS. Elena Machová

Lenka Babáková Ing. Bc. Milena Petrová Nina Jonášová

MVDr. Olga Pospíšilová Pavlína Skalníková Ing. Petr Havlíček

Petr Hladík Mgr. Petra Křížková Radmila Jasanská

Silvie Mlezivová, DiS. Mgr. Vlasta Müllerová Zdeňka Beránková Juchelková

Vojtěch Zikmund
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Kontakty

Nové Město na Moravě

Adresa: Vratislavovo náměstí 115,

592 31, Nové Město na Moravě

Telefon: 566 615 196, 739 507 587

E-mail: info@hospicvysocina.cz

Internetové stránky: www.hospicvysocina.cz

Číslo účtu: 336 449 7349/0800

Datová schránka: sncvwa5

Velké Meziříčí

Adresa: Nad Gymnáziem 464,

594 01 Velké Meziříčí

Jihlava

Adresa: Žižkova 89,

586 01 Jihlava



Externí spolupracovníci

Anna Nehybková MUDr. Bohdan Trnka Mgr. Bohdana Marečková

PhDr. Denisa Švábová, Dis. Eva Pavlíčková, DiS. Eva Slováčková

MUDr. Hana Pokorná MUDr. Ilona Krejčová Ivana Dvořáková

MUDr. Ivana Ryglová MUDr. Ivana Vybíralová Mgr. Jakub Kozák

Jana Benková Jana Dostálová Jana Havlíková

Jaroslava Němcová Kateřina Předložilová, DiS. MUDr. Květoslava Pejchalová

Ludmila Paulasová PhDr. Ludmila Novotná MUDr. Lukáš Koutný

Lukáš Lenghart Marcela Dvořáková Marcela Pečínková

Bc. Marcela Zítková MUDr. Marta Hladíková MUDr. Miroslav Meduňa

Mudr. Olga Brázdilová MUDr. Pavel Svoboda MUDr. Monika Dolejšová Koreňová

Bc. Radek Tulis MUDr. Věra Němcová MUDr. Veronika Chroustovská

MUDr. Zdeněk Beránek MUDr. Zuzana Kozárová

Dobrovolníci Domácího hospice Vysočina

Divácká Lenka Ing. Dobiášová Iva Fousková Ludmila

Ing. Gregorová Dagmar Mgr. Hadlačová Ludmila Hamalová Šárka

Chadima Josef Kutějová Kristýna Mgr. Mužátková Jana

Netoušková Renata Růžičková Věra Seidlová Marie

Svobodová Marie Ing. Trojanová Věra Zdražilová Kateřina

Jana Vystrčilová Zdeňka Vránová Zdeňka Zelená

Hana Stránská Jaromír Volný Eva Švecová

Pavla Dobrovolná Lenka Bohatá Salátová Renata

Veronika Došková
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