VÝROČNÁ SPRÁVA
SIMEON CENTRUM je nezisková organizácia – občianske združenie,
zaregistrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod registračným číslom:
VVS/1-900/90-46396. Vzniklo 03.07.2015 s prideleným IČO: 42448271.
Prostredníctvom služieb mobilného hospicu, ktorý začal fungovať od polovice apríla
2018 umožňuje vysokokvalifikovanú starostlivosť o nevyliečiteľne chorých
a umierajúcich dospelých pacientov v rodinnom prostredí domova. Zdravotníckemu
zariadeniu – mobilnému hospicu pridelil Bratislavský samosprávny kraj identifikátor
číslo: 61-42448271-A0002 a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou kód:
P12876630201.
Momentálne v mobilnom hospici pracujú 2 lekárky, 3 zdravotné sestry, klinický
psychológ a dobrovoľníci.
MISIA:
Zdravotné zariadenie – mobilný hospic SIMEON CENTRUM je neziskový projekt,
ktorého cieľom je poskytnúť predovšetkým zdravotnú a ošetrovateľskú paliatívnu
starostlivosť na vysokej úrovni v domácom prostredí.
Našou cieľovou skupinou sú dospelí pacienti, ktorých choroba (najčastejšie
onkologická) prestáva reagovať na kuratívnu liečbu a nachádzajú sa v terminálnom
štádiu ochorenia. V celkovej starostlivosti sa pokračuje s cieľom zachovania čo
najlepšej možnej kvality života.
Základom takejto medicíny je diagnostika a kontrola symptómov nevyliečiteľného,
chronického ochorenia, najmä bolesti a iných ťažkostí.
Druhou cieľovou skupinou projektu mobilného hospicu SIMEON CENTRUM sú rodinní
príslušníci zomierajúceho pacienta, ich edukácia, podpora a sprevádzanie.
Naša nezisková organizácia sa zároveň snaží prispievať k spoločenským
a k legislatívnym zmenám smerujúcim k lepšej starostlivosti o zomierajúcich.
Ponúkame aj vzdelávacie aktivity, a vydali sme prvé brožúrky pre verejnosť s témou
„zomierania“.

NAŠA VÍZIA
Chceme podporovať dôstojné umieranie, jednak poskytovaním priamej starostlivosti,
ale aj zlepšovaním povedomia spoločnosti o paliatívnej medicíne, ktorej jedna z foriem
je mobilný hospic. V oblasti priamej starostlivosti chceme modernizovať a rozvíjať
služby, ktoré momentálne poskytujeme (zdravotnícke,
poradenské služby,
požičiavanie pomôcok) o ďalšie, ako je psycho-sociálna a spirituálna podpora
a dobrovoľnícka služba. Chceme zachovať rovnako kvalitný a individuálny prístup

k tým, ktorí nás potrebujú - ťažko chorým, umierajúcim a ich blízkym tak ako doteraz
bezplatne. Radi by sme spolupracovali v organizácii vzdelávacích aktivít o téme smrti
a umierania a rozšírili informovanosť verejnosti o možnostiach paliatívnej a hospicovej
starostlivosti. Chceme, aby sme upriamili pozornosť filantropického prostredia na
záujem o zomierajúcich ľudí a k podpore paliatívnej starostlivosti.
Dúfame, že pre ľudí bude naše zdravotné zariadenie mobilného hospicu vnímané ako
inštitúcia poskytujúca integrálne nadštandardné zdravotnícke, ošetrovateľské,
spirituálne, psychologické a iné služby v duchu rodinnej atmosféry.
Chceme docieliť to, aby čo najväčšie množstvo ľudí dostalo možnosť zomrieť dôstojne,
s podporou kvalitnej paliatívnej starostlivosti v domácom prostredí.
Domáca starostlivosť – mobilný hospic v roku 2018 (15/apríl-31/december)

Počet pacientov v starostlivosti: 77, z ktorých 66 zomrelo
Celkový počet návštev v domácnostiach: 592
Počet návštev - zdravotná sestra: 151
Počet návštev - lekár: 441
Percento pacientov so starostlivosťou do 90 dní: 94 %
Priemerný počet návštev pacienta za týždeň: 2
Priemerný počet návštev pacienta za celú dobu starostlivosti: 8
Medián starostlivosti: 15 dní
Najkratšia starostlivosť: 1 deň
Najdlhšia starostlivosť: 194 dní
Publikačná činnosť

Laickej verejnosti ponúkame všetky skúsenosti, ktoré sme zozbierali počas našej praxe
z oblasti starostlivosti o umierajúcich a o ich rodiny. Presadzujeme zmysluplnosť
a potrebu paliatívnej starostlivosti na Slovensku. V roku 2018 sme vydali brožúrku: Čas
lúčenia v domácom prostredí, ktorá je praktickou príručkou pri úmrtí pacienta.
Prednášková činnosť

V roku 2018 a 2019 sa lekárky mobilného hospicu SIMEON CENTRUM zúčastnili
viacerých odborných konferencii a prednášali o paliatívnej starostlivosti študentom
LFUK a SZU.

Štatistika príjmy a výdaje za rok 2018 (15.apríl – 31.december) a za rok 2019 (1.január – 31.december)

Výdaje 15.apríl - 31.december 2018

Iné výdavky;
1818,92; 9%
Lieky;
2604,51; 13%

Mzdy;
15395,65;
78%

Príjmy 15.apríl - 31.december 2018

Príj.ADOS;
175,5; 1%

Dary; 14098,5;
99%

Výdaje 2019

Pohonné
hmoty,auto;
3171,21; 9%

Iné výdaje; 861,1; 3%

Poštovné;131,53; 0%

Lieky,zdrav.pomôcky;
7375,88; 22%

Mzdy,odvody;
22402,94; 66%

Príjmy 2019
2%; 5539,67;
15%

Granty; 7300;
20%

Dary; 23518;
65%

PRÍHOVOR:
Milí priatelia, milí naši darcovia a podporovatelia!
Vo svojom živote skoro každý je konfrontovaný s ťažko chorými, zomierajúcimi
priateľmi, či príbuznými a ich úplnou stratou. Aj v 21. storočí je táto téma a skutočnosť
tabuizovaná a uzatváraná v inštitúciách nemocníc alebo iných zariadení. Ešte
v minulom storočí bola smrť viac prítomná a na Slovensku sa zomieralo a lúčilo hlavne
doma medzi svojimi blízkymi. Bolo to ťažké, bolestivé, ale zároveň láskavé, nadmieru
ľudské a pre zomierajúceho najprirodzenejšie.
Je paradoxom, že v súčasnosti v najvyspelejších ale zároveň najchudobnejších
krajinách zomieranie a lúčenie prebieha v domácom prostredí. Slovensko aj napriek
svojej vyspelosti a členstvu v EÚ je krajinou, ktorá dáva do úzadia paliatívnu medicínu
a možnosti zomierania doma za pomoci vysokokvalifikovaných, multidisciplinárnych
tímov mobilných hospicov. Momentálne podľa rebríčka The Economist Intelligence
Unit v hodnotení paliatívnej starostlivosti sme z 80 krajín sveta na 55. mieste, pred nás
sa dostali všetky krajiny V4, ale aj Uganda a Ghana.
O službu mobilných hospicov je na Slovensku obrovský záujem, veď 8 z 10 ľudí
si želá zomrieť v pokoji svojho domova medzi svojimi blízkymi. Domov je miesto kde sa
každý cíti bezpečne, uvoľnene a je zdrojom sily a radosti aj v ťažkých situáciách.
Napriek obrovskému záujmu verejnosti o takéto služby mnohé hospice žiaľ zanikajú,
hlavne z dôvodu personálneho a finančného a z dôvodu skoro žiadnej podpory štátu
pre paliatívnu a hospicovú starostlivosť.
Náš mobilný hospic SIMEON CENTRUM vznikol práve z obrovskej potreby
zabezpečiť pre zomierajúcich ľudí v terminálnom štádiu ochorenia v domácom
prostredí vysokokvalifikovanú 24 hodinovú starostlivosť poskytovanú lekármi
a zdravotnými sestrami. Táto starostlivosť je bezplatná a prístupná každému, avšak
obmedzená vzhľadom na naše kapacity a finančné možnosti. Keďže nie sme
zazmluvnení zdravotnými poisťovňami /z dôvodu odmietnutia zazmluvnenia/ jediným
zdrojom príjmov sú dary, granty a Vaše 2 % z daní.
Preto ďakujem všetkým ktorý nás podporujú a v minulosti podporili. Zároveň
obdivujem a mám v úcte ľudí, ktorí stáli alebo aj teraz stoja pri lôžku ťažko chorého,
zomierajúceho človeka. Obdiv patrí aj zomierajúcim ľudom, ktorí sú v centre nášho
záujmu. Zároveň ďakujem našim lekárkam, zdravotným sestrám a dobrovoľníkom
z mobilného hospicu SIMEON CENTRUM za ich ťažkú, obetavú, ale vysoko zmysluplnú
prácu a za všetok investovaný čas pomoci zomierajúcim a ich rodinám.

JUDr. Soňa Böhmová
riaditeľ mobilného hospicu SIMEON CENTRUM

