
Celkové součty       40 535 581             3 330 000           43 626 708             5 909 700           3 656 000           3 656 000    

Ulice, číslo PSČ, obec

DRUG - OUT Klub, 

z.s.
44554559

Velká 

Hradební 

13/47

400 01 Ústí 

nad Labem
14.2.2019 1

Krajská adiktologická 

ambulance a poradna pro 

děti a dorost

zajištění odborné 

zdravotní péče v Krajské 

adiktologické ambulanci 

a poradně pro děti a 

dorost

v roce 2018využilo 

službu 54 dětských 

klientů a 70 rodinných 

příslušníků

2 022 197       286 000          2 180 000       305 000          211 000        211 000        

Služba je doporučena k podpoře. Projekt je zaměřen na adiktologickou 

pomoc klientům do 18 let - adiktologická diagnostika, intervence a terapie, 

odborné sociální poradenství. Služba zajišťuje podporu dětského klienta v 

abstinenci, resocializaci a motivaci ke změně chování. Hlavním cílem služby je 

včasná intervence, systematická adiktologická a psychiatrická péče o děti a 

dorost. Služba je dostatečně finančně podporována z dotačních programů 

odboru sociálních věcí krajského úřadu, z tohoto důvodu a na základě 

stanoviska odboru socálních věcí bude dotace poskytnuta pouze na úhradu 

osobních uznatelných nákladů  pro zdravotnický personál v souladu s rozpočtem 

této služby.

HOSPIC v MOSTĚ, 

o.p.s.
25419561 Svážná 1528 434 01 Most 5.2.2019 1 Hospicová péče

péče o nevyléčitelně 

nemocné klienty v 

terminální fázi 

onkologického 

onemocnění

 15 lůžek 

(předpoklad 186 

klientů) 

8 100 000       510 000          8 100 000       750 000          525 000        525 000        

Služba je doporučena k podpoře. Cílovou skupinou této služby jsou převážně 

onkologicky nemocní pacienti v terminálním stádiu onemocnění, kteří potřebují 

zvláštní ošetřovatelskou péči, která je časově a finančně náročná. Služba je pro 

nevyléčitelné klienty nenahraditelná a specifická v ohledu péče o bolest a, rány  

a psychiku. Služba jse doporučena k podpoře. Výpočet dotace byl proveden na 

základě kapacity lůžkového fondu (35 000 Kč na lůžko). 

1
Lůžková paliativní 

hospicová péče 
lůžková hospicová péče

 26 lůžek (240 

klientů v roce 2018) 
14 210 127     884 000          14 301 400     900 000          900 000        

Služba je doporučena k podpoře. V hospici je poskytována hospicová a 

paliativní péče především nemocným v terminálním stádiu onkologického 

onemocnění s důrazem na léčbu symptomů a kvalitu života. Hospicová péče je 

součástí komunitních plánů kraje a měst. Ve východní části Ústeckého kraje je 

organizace jediným poskytovatelem tohoto typu péče. Služba je doporučena k 

podpoře z důvodu své nenahraditelnosti a potřebnosti v Ústeckém kraji. Výše 

dotace je přidělena s ohledem na kapacitu lůžkového fondu (35 000 Kč na 

lůžko). Vzhledem k tomu, že si žadatel požádal o dotaci ve výši 900 000 Kč, 

nelze tuto výši částky překročit. 

2
Domácí paliativní 

hospicová péče
domácí hospicová péče

 v roce 2018 využilo 

službu 66 pacientů, 

tj. 1 895 dnů péče 

2 719 014       250 000          2 780 200       300 000          300 000        

Služba je doporučena k podpoře. 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, 

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. Z důvodu potřebnosti a 

nenahraditelnosti hospicové péče je tato služba doporučena k podpoře. 

1

Rozvoj mobilní 

specializované paliativní 

péče Mobilním hospicem 

Masarykovy nemocnice v 

Ústí nad Labem 

mobilní hospicová péče

v roce 2018 byla 

služba poskytnuta 

142 pacientům/24 

pohotovostních 

návštěv ročně

314 620          250 000          711 660          640 000          300 000        

Služba je doporučena k podpoře. Služba je zaměřena na umírající pacienty v 

jejich vlastním sociálním prostředí, kde je jim poskytována odborná péče za 

přítomnosti pečující osoby. Poskytnutá dotace by měla pokrýt finanční náklady 

na zajištění 24 hodinové pohotovostní výjezdové služby lékařů. Služba je v 

regionu potřebná a nezastupitelná. Služba je doporučena k podpoře z důvodu 

své potřebnosti a nenahraditelnosti v kraji. 

2

Program substituční 

léčby závislých na 

opioidech 

substituční léčba (léčba 

metadonem a 

buprenorfinem)

v roce 2018 bylo v 

metadonovém 

programu evidováno 

117 klientů. V 

programu substituce 

buprenorfinem bylo 

evidováno 182 

klientů.

4 711 582       300 000          3 504 028       500 000          300 000        

Služba je doporučena k podoře. Metadonová jednotka a substituce 

buprenorfinem jsou součástí protidrogové prevence a nabídky služeb Ústeckého 

kraje. Metadonová jednotka patří co do počtu substituentů k nejaktivnějším v 

České republice. Vzhledem k vysokému počtu osob závislých na opioidech  

(především na heroinu) v Ústeckém kraji je program substituční léčby v našem 

regionu potřebný. 

3

Zdravotní rehabilitace 

handicapovaných dětí 

realizovaná ve 

zdravotnickém zařízení

program zdravotní 

rehabilitace 

handicapovaných dětí

v denním stacionáři 

je zapsáno 33 

dětí/ambulantně bylo 

v roce 2018 

provedeno 18 227 

rehabilitačních 

výkonů 

1 132 656       750 000          4 000 000       1 800 000       750 000        

Služba je doporučena k podpře. O službu zdravotní rehabilitace 

handicapovaných dětí poskytovanou stacionářem je velký zájem z celého 

regionu. Stacionář zajišťuje komplexní, dlouhodobou péči handicapovaným 

dětem, včetně léčebné rehabilitace dětem s poruchami hybnosti. Souběžně se 

zde poskytuje ambulantní péče léčebné rehabilitace dětem od narození až do 18 

let života. Služba je v Ústeckém kraji ojedinělá a plně využívaná, z tohoto 

důvou je doporučena k podpoře. Výše dotace je poskytnuta s ohledem na 

skutečné uznatelné náklady v roce 2018. 

HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU "PODPORA VYBRANÝCH SLUŽEB ZDRAVOTNÍ PÉČE 2019" 

Název služby
Adresa 

401 13 Ústí 

nad Labem

Hospic sv. Štěpána, 

z.s.

25488627
Krajská zdravotní, 

a.s. 

412 01 

Litoměřice

Žadatel

č
ís

lo
 s

lu
ž
b

y

Název  IČ
Účel

Datum podání 

žádosti

Požadavek na 

dotaci na službu v 

roce 2019 (Kč)

Druh služby

Předpokládaná 

kapacita služby v 

roce 2019 s ohledem 

na kapacitu služby v 

roce 2018

15.2.2019

19.2.2019

65081374
Rybářské 

náměstí 662/4

Sociální péče 

3316/12A, 

Severní 

Terasa

Celkové 

předpokládané 

náklady na službu 

v roce 2019 (Kč)

1 200 000     

Celkové skutečné 

náklady v roce 

2018  (Kč)

 Dotace ÚK v roce 

2018 (Kč)

1 350 000     

Celkový návrh 

dotace ÚK            

v roce 2019 (Kč)

Návrh na dotaci 

ÚK na službu v 

roce 2019 (Kč)
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PÉXIS - centrum 

psychosomatické 

péče, s.r.o. 

22795758
Šrámkova 

3062/38

400 11 Ústí 

nad Labem
18.2.2019 1

 Rehabilitace dětí s 

handicapem 

ambulantní odborná 

fyzioterapie dětí se 

zdravotním postižením 

 předpokládá se 430 

realizovaných 

rehabilitačních 

výkonů 

217 977          100 000          262 220          223 900 120 000        120 000

Služba je doporučena k podoře. Léčebná rehabilitace je určena pro zdravotně 

handicapované děti od narození do 18 let, které trpí neurologickými a 

vývojovými vadami. Povaha těchto postižení vyžaduje dlouhodobou pravidelnou 

rehabilitaci. V zařízení je uplatňován komplexní psychosomatický přístup 

vedený odborně vzdělaným zdravotním personálem. Vzhledem k potřebnosti a 

nenahraditelnosti této služby v kraji je projekt doporučen k podpoře. 

Zdravotní sestry a 

pečovatelky s.r.o. 
28716736 Kochova 1185

430 01 

Chomutov
22.2.2019 1

Doma bez bolesti - péče 

o pacienty v pre-

terminálním a 

terminálním stavu

domácí paliativní péče 

 na rok 2019 je 

předpoklad 80 

pacientů 

7 107 408       0 7 787 200       490 800          250 000        250 000

Služba je doporučena k podpoře. 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 a domácím prostředí pacienta, kde hlavními pečovateli o klienta jsou 

rodina a přátelé nemocného. Zdravotní péči poskytuje kvalifikovaná zdravotní 

sestra a výhradně na základě indikace ošetřujícího lékaře. 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 poskytována touto 

organizací. V současné době neexistuje pro tyto pacienty jiná zdravotní péče v 

domácím prostředí. Služba je v kraji potřebná a nenahraditelná, proto je 

doporučena k podpoře. Výše dotace je poskytnuta s ohledem na dostatečného 

spolufinancování služby z fondů zdravotních pojišťoven. 
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