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Komplexní onKologicKé centrum 
masarykova nemocnice v Ústí nad labem, o. z. 

V podhájí 21, Ústí nad labem 

odborný zdravotní tým při masarykově 
nemocnici v Ústí nad labem, o. z. zavedl  
od 1. 9. 2014 novou službu pacientům 
krajského města a jeho okolí.  
Jedná se o mobilní hospic, tvořený týmem 
zdravotníků a dobrovolníků, kteří pomohou 
těžce nemocnému pacientovi zůstat 
až do posledních chvil ve svém vlastním 
sociálním prostředí a v kruhu rodiny. 

Ústí nad Labem

telefonická pohotovostní linka – 24 hodin

 734 393 310

www.kzcr.eu 
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Mobilní hospic při Masarykově 
neMocnici

Služba mobilního hospicu je určena pro pacienty, 
u kterých jsou veškeré možnosti léčby vyčerpány 
a jejich celkově se zhoršující stav neumožňuje nadále 
dojíždět na kontroly do zdravotnického zařízení a sám 
pacient si přeje zůstat v domácím prostředí. Odborný 
tým je důležitý i pro rodinné příslušníky a ostatní 
pečující osoby. I pečující osoby potřebují odbornou 
pomoc, informace ze sociálních služeb a zejména 
psychologickou pomoc. Mobilní hospic je provozován 
bez finanční spoluúčasti pacienta.  
Jeho provoz byl umožněn grantovou finanční podporou 
Nadačního fondu AVAST, kterou získala na zahájení 
provozu Masarykova nemocnice v květnu 2014. 
Nadační fond se značným způsobem podílí na rozvoji 
mnoha oblastí paliativní péče v České republice.
Propagace služeb mobilního hospice je finančně 
podpořena z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
a ze státního rozpočtu ČR v rámci programu Cíl 3.
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