
MOBILNÝ HOSPIC  

– PRE PACIENTOV V TERMINÁLNOM ŠTÁDIU OCHORENIA – NAJLEPŠIA VOĽBA 

 

PRÍHOVOR: 

Drahé rodiny pacientov, milí priatelia, milí naši darcovia a podporovatelia! 

 

          Keď som sa pustila do písania výročnej správy za rok 2020, tešila som sa z toho, že sa podelím 

o naše úžasné výsledky, ale zároveň som tušila, že narazím aj na určitú skepsu. Po viac ako troch rokoch 

môžem s radosťou oznámiť, že sa nám podarilo pomôcť 320 pacientom a ich rodinám a vykonali sme 

okolo 2500 návštev. Mnohým ľuďom sme spríjemnili odchod na večný spánok, zlepšili ich vzťahy s 

blízkymi, zachránili sme ich od chladných múrov nemocníc a osamelosti. Prišlo nám mnoho ďakovných 

listov a to, že môžeme pomôcť toľkým ľuďom, nás naplňuje hrdosťou a pýchou. Veľmi nás tiež teší, že 

sa stále viac a viac preukazuje, že zomieranie terminálnych pacientov v domácom prostredí je to 

najľudskejšie a najlepšie, čo môžeme ešte poskytnúť našim milovaným príbuzným, priateľom, či 

známym. Avšak určite sa pýtate, čo je tá skepsa pri všetkých týchto úspechoch a jasného potvrdenia 

našej zmysluplnej práce. Je to predovšetkým dennodenný boj o financie, aby sme mohli zaplatiť mzdy 

a odvody nášho zdravotného personálu, ktorý vykonáva nezištne a s vysokou odbornosťou svoju 

prácu. Okrem iného je aj potrebné včas odfinancovať ďalšie náklady, ktoré mobilný hospic vyžaduje. 

Všetci vieme, že slovenské zdravotníctvo sa dlhodobo potáca v bludnom kruhu podfinancovania. 

Viaceré mimovládne a vládne organizácie tvrdia, že v slovenskom zdravotníctve je peňazí dostatok, len 

sú nehospodárne využívané, čo pociťujú ako pacienti, tak aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Je 

napríklad zvláštne, prečo nie sú platby za výkony zdravotnej starostlivosti uhrádzané ich 

poskytovateľom vo výške ich skutočnej ceny a prečo sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, 

ktorými sme aj my v nerovnovážnom postavení voči zdravotným poisťovniam.  

          Nedávno sa ma jeden redaktor pýtal, ako sa nám vôbec darí fungovať v takýchto podmienkach. 

Našou odpoveďou je, že je to predovšetkým vďaka darom, grantom, 2% z dane a iba minimálne 

z platieb zdravotných poisťovní. Samozrejme musíme poďakovať aj našim úžasným lekárom 

a zdravotným sestrám, ktorí poskytujú paliatívnu starostlivosť. To, že vôbec fungujeme a poskytujeme 

bezplatnú zdravotnú starostlivosť, považujem skutočne za zázrak. Napriek všetkému,  a to som ešte 

nespomenula neľahké pandemické obdobie koronavírusu, sme optimistickí s očakávaním dobrej 

odbornej reformy Ministerstva zdravotníctva na poli paliatívnej starostlivosti, ktorá sa bude dotýkať aj 

mobilnej hospicovej siete. Dúfame, že tak prispeje k rozumnejšiemu, odbornejšiemu a ľudskejšiemu 

prístupu k zomierajúcim pacientom v terminálnom štádiu ochorenia v domácom prostredí. 

 

    S úctou  

        Dr. Soňa Böhmová 
        riaditeľ a zakladateľ  
        mobilného hospicu 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Mzdy 24 647,16Zdr. Materiál
5 597,74

Prístroje 572,00

Telefon 0,00

Kanc. potr. 2 050,46

Phn. hm. auto 4 259,88

Iné 2 892,39

Výdaje 2020

Mzdy Zdr. Materiál Prístroje Telefon Kanc. potr. Phn. hm. auto Iné

Dary 21 851,30
Granty 6 850,00

ADOS 0,00

2% 4 853,34

Iné 617,56 VšZP
5 185,21

Príjmy 2020

Dary Granty ADOS 2% Iné VšZP


