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‚,Vím, jaké to je. Starala jsem se o tátu a s hospicem přijela úleva, že už na to 
nejsem sama. Teď budu i já pomáhat, protože vím, komu a proč.‘‘  

 Jsme Mobilní hospic Strom života, který již osmým rokem pomáhá 
nevyléčitelně nemocným dětem, dospělým a jejich blízkým. Jedním ze stěžejních 
pilířů naší organizace je starostlivá péče o nevyléčitelně nemocné děti a dospělé. 
Lidem, kteří chtějí prožít poslední chvíle života v domácím prostředí, 
zajišťujeme odbornou a všestrannou pomoc. Pro náš hospic je charakteristická 
péče,  kdy se působiště pozornosti obrací ke komfortu a kvalitě života. Hospicová 
péče podle nás není jen o smrti, ale spíše o životě. A o tom, aby byl pacientův 
život naplněný, i když se jeho čas krátí. 

 Mobilní hospic není pobytovým zařízením, ale spíše celou řadou komplexních 
služeb, které poskytují pacientům a rodinám podporu a dávají jim naději na 
společné prožití jejich posledních dnů, týdnů či měsíců doma.  

 Multidisciplinární hospicový tým, složený z odborně vyškolených profesionálů 
s dlouholetou praxí, věnuje maximální možnou péči pacientům v terminálním 
stádiu nemoci. Pomáháme lidem ve všech věkových kategorií, kteří v důsledku 
závažného zdravotního stavu potřebují nepřetržitou zdravotní péči a podporu 
odlehčovacích či poradenských služeb. I když si mnozí lidé myslí, že paliativní 
péče hospiců je určena převážně seniorům, velká část našich pacientů je v 
mladším věku, jsou to rodiče malých dětí nebo přímo dětští pacienti. V rámci 
našich služeb máme potřebné vybavení a odborníky, kteří se právě na dětskou 
paliativní péči zaměřují.  

 Lidem, kteří prožívají zármutek ze ztráty blízké osoby, ať už způsobené nemocí 
či tragickou událostí, pomáháme se zvládnutím náročného období a obtíží, které 
tyto životní události přináší. Terénní odlehčovací služba, která pomáhá od 
každodenních starostí spojených s péčí o člena rodiny, je k dispozici nepřetržitě 
bez ohledu na denní dobu, víkendy nebo svátky. Dovolí Vám načerpat síly a 
věnovat se také jiným aktivitám. Neopomenutelnou a důležitou službou 
pacientům zajišťuje naše poradna. Její pracovníci doprovází rodinu, podporují ji 
psychicky a pomáhají s praktickými záležitostmi (vyřízení příspěvku na péči, 
dlouhodobého ošetřovného, důchodu apod.). Zaměřujeme se na naplňování 
potřeb a přirozeně nasloucháme přání pacienta, pečujících a jejich blízkých, a to 
třeba také v psychologické a spirituální oblasti. 

 Zajištění mobilní hospicové péče je závislé na příjmech z darů. Změna 
legislativy nám umožňuje čerpat na část našich zdravotních služeb úhradu ze 
zdravotního pojištění. Ačkoliv je to změna, kterou jsme velmi uvítali, nepokrývá 
nám platba ze zdravotních pojišťoven veškeré náklady na multidisciplinární péči 
o pacienty. Jsme tak i nadále závislí na příjmech z darů.  

 
 


