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Veřejný závazek
Posláním mobilního hospice sv. Kryštofa je zajišťování 
specializované zdravotní péče o lidi v terminálním 
(závěrečném) stádiu života. Služba je poskytována terénní 
formou přímo v domácnosti klienta. Cílem služby 
je zajistit důstojné prožívání života, aby mohl nemocný 
člověk i v jeho závěru zůstat doma, v kruhu svých 
blízkých, aby netrpěl bolestí a nezůstal osamocen. 

Posláním ošetřovatelské služby sv. Kryštofa je umožnit 
seniorům, lidem se zdravotním postižením či chronickým 
onemocněním setrvat co nejdéle ve vlastním, domácím 
prostředí a pomoci jim tak zachovat si svůj životní styl 
a samostatnost, přestože není schopen uspokojit své bio
psychosociální potřeby sám nebo s pomocí své rodiny. 
Službu zajišťujeme terénní formou v domácnosti klienta.

Co děláme
Službu mobilní hospicové péče poskytujeme: 

 preterminálním pacientům (onkologické dg, 
polymorbidita, chronické – život limitující onemocnění),

 pacientům, u kterých byla ukončena kurativní léčba 
a jsou 24 h v péči blízké osoby,

 odbornost 925, poukaz DP,
 24/7 pod vedením lékaře mobilního hospice 
ve spolupráci s praktickým lékařem pacienta.



Klientům ošetřovatelské služby (domácí zdravotní 
péče) – poskytujeme dle individuálních potřeb: 

 kontrolu zdravotního stavu pacienta (se zpětnou 
vazbou pro praktického lékaře),

 odběry krve, aplikace injekcí, 
 ošetření ran, chronických defektů, dekubitů,
 ošetření stomií (PEG, PEJ, URO, COLONO, sondy…),
 péče o močové katétry (muži i ženy),
 aplikace infuzí k zajištění hydratace nebo jako 
nositel medikace, s. c.,

 měření krevního tlaku, saturace, glykémie,
 zaškolení členů rodiny v ošetřování nemocného 
člověka (kurz pro domácí pečující) a sociál. 
poradenství,

 zapůjčení kompenzačních pomůcek a zaškolení,
 doprovázení, aby klient nezůstal osamocen.

Jak to děláme
Službu zajišťujeme v Ostravě a okolí (dojezd cca do 
35 km). Služba je registrovaná Moravskoslezským 
krajem dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování.
Přijetí klienta do služby probíhá na základě indikace 
ošetřujícího lékaře. Tým služby tvoří lékaři, zdravotní 
sestry, sociální pracovníci, psycholog a kněz. Služby 
jsou pro klienty poskytovány bezplatně. 



Projekt je realizován s finanční podporou statutárního 
města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

„Co srdce rozdá, neztrácí.  
Je to uloženo v srdcích  

druhých lidí.“ 
Robin St. John 

Kontakt
Charita Ostrava 
Charitní středisko sv. Kryštofa 
– mobilní hospic a ošetřovatelská služba 
Charvátská 785/8, 700 30 OstravaJih, Výškovice
(budova Hospice sv. Lukáše)

telefon: 733 676 601
email: krystof@ostrava.charita.cz

vedoucí střediska, vrchní sestra:  
Mgr. Vladimíra Berousková

web: www.ostrava.charita.cz

Finanční podpora: 
č. ú. 196352520277/0100, VS 11162 (KB Ostrava)


