Příloha č. 4

Žadatel
Adresa
Název

DRUG - OUT Klub,
z.s.

IČ

44554559

Ulice, číslo

Velká
Hradební 13

Datum podání
žádosti

PSČ, obec

400 01 Ústí
nad Labem

14.04.2022

číslo služby

HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V PROGRAMU "PODPORA VYBRANÝCH SLUŽEB ZDRAVOTNÍ PÉČE
2022" - rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí dotace v kompetenci ZÚK

1

Název služby

Druh služby

Celkové součty

Předpokládaná
kapacita služby v
roce 2022 s ohledem
na kapacitu služby v
roce 2021

v roce 2021 využilo
adiktologická zdravotní
službu 64
Krajská adiktologická
péče pro děti a mladistvé mladistvých klientů a
ambulance a poradna pro
ohrožené závislostí a
139 rodinných
děti a dorost- zdravotní
rodinné příslušníky z
příslušníků, výhled
část
Ústeckého kraje
na rok 2022 je 220
klientů

30 344 696

4 095 000

Celkové skutečné
náklady v roce
2021 (Kč)

2 336 282

Dotace ÚK v roce
2021 (Kč)

220 000

35 858 952

Celkové
předpokládané
náklady na službu
v roce 2022 (Kč)

2 826 000

5 397 085

Požadavek na
dotaci na službu v
roce 2022 (Kč)

352 000

3 840 000

Návrh na dotaci
ÚK na službu v
roce 2022 (Kč)

200 000

3 840 000

Celkový návrh
dotace ÚK
v roce 2022 (Kč)

Účel a důvod poskytnutí/neposkytnutí dotace

200 000

Služba zajišťuje komplexní zdravotnickou péči pro děti a mladistvé bojující se
závislostním chováním. Mezi základní metody péče patří diagnostika, adiktologická
terapie a poradenství, psychoterapie, psychiatrická péče, rodinná terapie, laboratorní
diagnostická vyšetření. Služba je zdravotnickým zařízením a také registrovanou sociální
službou. Zajišťována je multidisciplinárním týmem na jednom pracovišti (dětským
psychiatrem, klinickým psychologem a adiktologem). Náklady na provoz ambulance jsou
vyčísleny pouze v rámci poskytování zdravotních služeb. Dotace je navržena na úhradu
osobních nákladů zdravotnického personálu a s ohledem na stanovisko odboru SV.
Projekt je doporučen k částečné podpoře z důvodu nedostatku fin. prostředků v rozpočtu.

80 000

ACT je metoda je vhodná pro děti s různou formou nebo kombinací handicapu –
asymetrický motorický vývoj, predilekce, již vzniklá plagiocephalia, rozestup břišních
svalů, pupeční kýla. Při poskytování služby dochází ke zjištění aktuálního zdravotního
stavu klienta, následně je sestaven individuální terapeutický program s ukázkou správných
postupů. Následují pravidelné návštěvy, kontroly a společné cvičení s fyzioterapeutkou.
Další postup je upraven individuálně. Po celou dobu udržuje fyzioterapeutka s klienty
kontakt skrze online aplikace. Projekt ACT terapie je v současné době jediné certifikované
pracoviště, které může zajistit kvalifikovanou zdravotní péči dětem v raném stádiu vývoje
a předejít tak zhoršení motorického vývoje u dětí. Navrhujeme dotaci použít pouze na
úhradu mzdových nákladů zdravotnického personálu. Projekt je doporučen k částečné
podpoře z důvodu nedostatku fin. prostředků v rozpočtu.

v roce 2021 byla

happy reha s.r.o.

403 40 Ústí
08600716 Oblouková 308 nad Labem Skorotice

14.04.2022

1

Akrální Koaktivační Terapie
terapie poskytnuta
(ACT) pro děti - náprava
akrální koaktivační terapie
45 klientům, pro rok
špatných návyků, vývoje,
pro děti
2022
je cílový počet
problémů, postižení

241 270

100 000

664 962

522 785

80 000

klientů minimálně 65

1

Hospic sv. Štěpána,
Rybářské
65081374
náměstí 662/4
z.s.

412 01
Litoměřice

Lůžková paliativní
hospicová péče

lůžková paliativní péče a 26 lůžek (242 klientů
hospicová péče
v roce 2021, po dobu
nemocných v terminálním
5 680
stádiu onemocnění
ošetřovatelských dní)

17 460 904

1 170 000

18 474 000

1 200 000

V hospici je poskytována hospicová a paliativní péče klientům v terminálním stádiu
onemocnění s důrazem na léčbu symptomů a kvalitu života. Službu zajišťuje
multidisciplinární tým, složený z vedoucího lékaře, zdravotních sester, zdravotnických
asistentů, ošetřovatelů, sociální pracovnice, psychologa, duchovního a dobrovolníků. Ve
východní části Ústeckého kraje je tato služba jediná. Od roku 2020 se služba potýká se
zvyšujícími se náklady na základní zdravotnické materiální vybavení, léky, na ochranné
pomůcky a se stálým tlakem na zvyšování mzdových prostředků. V současnosti také s
růstem cen energií. Výše dotace je přidělena s ohledem na kapacitu lůžkového fondu
zařízení, tj. 45 000 Kč na lůžko. Výše dotace reaguje na navýšení mzdových nákladů pro
zdravotnický personál a rostoucí míru inflace. Projekt je doporučen k částečné podpoře z
důvodu nedostatku fin. prostředků v rozpočtu.

1 170 000

1 700 000

14.04.2022

2

Domácí paliativní
hospicová péče

paliativní a hospicová
péče terminálně
nemocným v jejich
sociálním prostředí

v roce 2021 využilo
službu 68 klientů po
dobu 2 095
ošetřovatelských dní

4 090 741

525 000

Stránka 1

4 262 900

535 200

530 000

Služba poskytuje komplexní zdravotně sociální péči terminálně nemocným lidem s
možností dožít zbytek života v domácím prostředí, v kruhu rodiny a pod odborným
dohledem lékaře a zdravotní sestry. Každý týden probíhá u nemocného lékařská vizita,
návštěva sester dle potřeby, nepřetržitá pohotovost sester i lékaře na telefonu. Cílem
služby je nejen zajistit kvalitní péči o pacienta, ale současně podpořit rodinu v náročné
péči o nemocného a připravit ji na úmrtí blízkého člověka. Služba je poskytována
multidisciplinárním týmem a ve východní části Ústeckého kraje je typ této služby jediný.
Služba je v regionu potřebná a nenahraditelná, z tohoto důvodu je doporučena k podpoře.
Od jara 2020 se služba potýká se zvýšenými náklady na ochranné pomůcky, dezinfekční
prostředky a se zvýšenými mzdovými náklady. Z těchto důvodů poskytovatel žádá o
zvážení navýšení finanční podpory. Objem dotace je navrhován s ohledem na navýšení
mzdových nákladů pro zdravotnický personál a z důvodu rostoucí míry inflace. Projekt je
doporučen k částečné podpoře z důvodu nedostatku fin. prostředků v rozpočtu.

Příloha č. 4

Adresa
Název

Datum podání
žádosti

IČ
Ulice, číslo

Krajská zdravotní,
a.s.

PÉXIS - centrum
psychosomatické
péče, s.r.o.

Zdravotní sestry a
pečovatelky s.r.o.

25488627

22795758

28716736

Sociální péče
3316/12A,
Severní Terasa

Šrámkova
3062/38

Kochova 1185

PSČ, obec

400 11 Ústí
nad Labem

400 11 Ústí
nad Labem

430 01
Chomutov

12.04.2022

14.04.2022

13.04.2022

číslo služby

Žadatel

Název služby

Druh služby

Předpokládaná
kapacita služby v
roce 2022 s ohledem
na kapacitu služby v
roce 2021

1

Program zdravotní
rehabilitace
handicapovaných dětí
realizované ve
zdravotnickém zařízení

program zdravotní
rehabilitace
handicapovaných dětí

v denním stacionáři
bylo v roce 2021 28
dětí/ambulantně
rehabilitační péči
využilo 404 dětských
klientů

2

Program substituční léčby
závislých na opioidech

substituční léčba (léčba
metadonem a
buprenorfinem)

v roce 2021 92
klientů v
metadonovém
programu/ 201
klientů v programu
substituce
buprenorfinem

3

Rozvoj MSPP Mobilním
hospicem Masarykovy
nemocnice v Ústí nad
Labem

mobilní hospicová péče

v roce 2021 bylo
pečováno o 225
pacientů

1

1

Rehabilitace dětí se
zdravotním postižení

Doma bez bolesti - péče
o pacienty v preterminálním a terminálním
stavu

ambulantní odborná
fyzioterapie dětí s různým
zdravotním postižením

domácí specializovaná
paliativní péče

předpoklad je 350
realizovaných
rehabilitačních
výkonů

v roce 2021 45
nevyléčitelně
nemocných pacientů

Celkové skutečné
náklady v roce
2021 (Kč)

1 180 195

Dotace ÚK v roce
2021 (Kč)

750 000

Celkové
předpokládané
náklady na službu
v roce 2022 (Kč)

4 000 000

Požadavek na
dotaci na službu v
roce 2022 (Kč)

1 000 000

Návrh na dotaci
ÚK na službu v
roce 2022 (Kč)

Celkový návrh
dotace ÚK
v roce 2022 (Kč)

Stacionář je ojedinělé zařízení, které dává možnost léčebného a výchovného působení na
děti při zachování vlivu rodiny. Léčebná rehabilitace je poskytována dle ordinací lékařů
odpovídajícími metodami odborně vyškoleným personálem. Stacionář zajišťuje
komplexní, dlouhodobou péči handicapovaným dětem, včetně léčebné rehabilitace dětem
s poruchami hybnosti. V provozu jsou dvě oddělení stacionáře a ambulantní část. Služba
je v Ústeckém kraji ojedinělá a plně využívaná, z tohoto důvodu je doporučena k podpoře.
Výše dotace je navržena s ohledem na skutečné celkové náklady v předchozích letech.
Projekt je doporučen k částečné podpoře z důvodu nedostatku fin. prostředků v rozpočtu.

650 000

300 000

Metadonová jednotka a substituce buprenorfinem jsou součástí programů protidrogové
prevence a nabídky služeb ÚK. Cílem služby je stabilizace zdravotního a psychického
stavu klienta, udržení abstinence, zlepšení sociální situace klienta a reintegrace.
Vzhledem k narůstajícímu počtu osob závislých na opioidech v Ústeckém kraji je program
substituční léčby v našem regionu potřebný. Služba je doporučena k podpoře. Dotace je
navržena ve stejné výši jako v letech 2020 a 2021. Projekt je doporučen k částečné
podpoře z důvodu nedostatku fin. prostředků v rozpočtu.

430 000

Služba je zaměřena na pacienty v pokročilém a konečném stádiu onemocnění, kteří si
přejí, aby péče probíhala v domácím prostředí za přítomnosti alespoň jedné blízké osoby,
která je schopna zajistit nepřetržitou péči. Poskytnutá dotace by měla pokrýt finanční
náklady na zajištění 24 hodinové pohotovostní výjezdové služby lékařů. Služba je v
regionu potřebná a nezastupitelná. Výše dotace je navržena s ohledem na navýšení
mzdových nákladů pro mobilní hospicový tým. Projekt je doporučen k částečné podpoře z
důvodu nedostatku fin. prostředků v rozpočtu.

180 000

180 000

Ambulantní odborná fyzioterapie je určena pro děti s postižením pohybového aparátu,
nejčastěji se jedná o děti s neurologickými a vývojovými vadami, např. dětská mozková
obrna, vývojové vady u předčasně narozených dětí, pohybová postižení různé etiologie
včetně úrazů. Povaha těchto postižení vyžaduje dlouhodobou pravidelnou rehabilitaci. V
zařízení je uplatňován komplexní psychosomatický přístup vedený odborně vzdělaným
zdravotním personálem. Součástí rehabilitace je i edukace rodiny a pečujících osob.
Vzhledem k potřebnosti a nenahraditelnosti této služby v kraji je projekt doporučen k
podpoře. Projekt je doporučen k částečné podpoře z důvodu nedostatku fin. prostředků v
rozpočtu.

300 000

Služba poskytuje specializovanou paliativní péči pacientům, jejichž odhadovaná délka
dožití se pohybuje v týdnech až měsících. Vzhledem k terénní formě služby je zdravotní
péče poskytována v sociálním nebo přirozeném prostředí pacienta, kde hlavními
pečovateli o klienta jsou rodina a přátelé nemocného. Zdravotní péči poskytují
kvalifikované zdravotní sestry, a to na základě pravidelných konzultací s ošetřujícím
lékařem klienta. Četnost návštěv se odvíjí od zdravotního stavu pacienta a jeho potřeb.
Onkologické oddělení Nemocnice Chomutov dlouhodobě řeší nedostatek lůžek pro
onkologicky nemocné pacienty, tuto situaci tak řeší domácí péče, které je zajišťována
právě touto organizací. Služba je v kraji potřebná a nenahraditelná, z tohoto důvodu je
doporučena k podpoře. Dotace bude použita na pouze na úhradu osobních nákladů pro
zdravotnický personál poskytující domácí hospicovou péči. Projekt je doporučen k
částečné podpoře z důvodu nedostatku fin. prostředků v rozpočtu.

1 380 000
1 794 036

516 614

309 103

2 415 551

300 000

430 000

200 000

400 000

Stránka 2

2 000 000

700 000

350 490

2 580 600

400 000

500 000

287 100

600 000

Účel a důvod poskytnutí/neposkytnutí dotace

300 000

