
Hospic sv. Lukáše

Zařízení pro lidi 
v terminálním 
stádiu života



Veřejný závazek
Posláním Hospice sv. Lukáše je poskytování 
specializovaných zdravotních hospicových služeb. 
K hospicové paliativní péči jsou přijímáni klienti, 
u kterých již byly vyčerpány všechny možnosti léčby 
základního onemocnění (je ukončena onkologická 
léčba včetně paliativního ozařování či chemoterapie), 
postupující nemoc je ohrožuje na životě, zdravotní 
obtíže vyžadují léčbu symptomatickou, ale nevyžadují 
pobyt na akutním lůžku v nemocnici a domácí 
péče není možná, je nedostačující či pro rodinu 
nezvladatelná. Přijati mohou být klienti také na 
přechodný pobyt k nastavení léčby bolesti s následným 
návratem do domácí péče.

Co děláme
Klientům poskytujeme dle individuálních potřeb 
zejména:

 zdravotní a ošetřovatelskou péči dle zdravotního 
stavu včetně léčby bolesti,

 doprovázení a psychologickou pomoc včetně 
podpory blízkých,



 duchovní služby a podpora formou rozhovoru,

 možnost trvalé přítomnosti blízké osoby 24 h/den,

 pokoje vybavené přistýlkou, TV, Internetem, terasou.

Péče v Hospici sv. Lukáše je hrazena ze zdravotního 
pojištění, úhrad klienta za služby nezdravotního 
charakteru, příspěvku na péči a z podpory dárců.

Jak to děláme
V Hospici sv. Lukáše je brán ohled na všechny 
biologické, psychologické, sociální a duchovní 
potřeby člověka. Proto je součástí profesionálního 
týmu v hospici kromě praktického lékaře, onkologa, 
zdravotních sester také sociální pracovník, pastorační 
asistent a duchovní. Tým nezastupitelně doplňují 
odborně vyškolení hospicoví dobrovolníci.

Služba je registrovaná Moravskoslezským krajem 
dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování.



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

„I život má svůj závěr  
a zaslouží si důstojnost…“

Kontakt
Charita Ostrava 
Hospic sv. Lukáše 
- zařízení pro lidi v terminálním stádiu života
Charvátská 785/8, 700 30 Ostrava-Jih, Výškovice

telefon: 599 508 505
e-mail: lukas@ostrava.charita.cz
telefon – sociální pracovníci: 733 676 641

vedoucí střediska: Bc. Renata Dercz – SM. Klára 
telefon – vedoucí střediska: 732 178 501

web: www.ostrava.charita.cz

Finanční podpora
č. ú. 19-6352520277/0100, VS 11163 (KB Ostrava)

Podpořte Hospic sv. Lukáše
zasláním DMS HOSPICLUKAS 30 (nebo 60, 90) 
na číslo 87 777.

Cena jedné SMS je 30, 60 nebo 90 Kč,  
z Vaší pomoci obdrží vybraný projekt 29, 59 nebo 89 Kč.  
Vícena: www.darcovskasms.cz


