Príloha 8 k Výzve

Mapa pokrytia mobilných hospicov a hospicov na Slovensku
Mapa pokrytia, ktorá je prílohou k výzve zobrazuje súčasné rozmiestnenie mobilných hospicov a
hospicov na Slovensku.
Podľa odporúčaní odborných organizácií by malo Slovensko disponovať približne 55 mobilnými
hospicmi, z čoho 29 je v súčasnosti registrovaných, ale v praxi iba minimum z nich zabezpečuje
zdravotnú starostlivosť lekárom špecialistom v paliatívnej medicíne. Navyše, iba jeden z 29
mobilných hospicov je zriadený priamo v ústavnom zdravotníckom zariadení, čo znižuje mieru
efektivity a kontinuity zdravotnej starostlivosti.
Legislatívne určená minimálna sieť mobilných hospicov, hospicov a paliatívnych oddelení
nezodpovedá odporúčaniam medzinárodných odborných organizácií (WHO, EAPC), ani potrebám
obyvateľstva. Tieto minimálne požiadavky nie sú vo viacerých krajoch naplnené, čo aj preukazuje
táto mapa pokrytia. Na mape pokrytia je vidieť, že nedostatočne pokrytou oblasťou je juh Slovenska
a to okresy Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Revúca.
V mape pokrytia je zvolený diapazón na 60 km. Týmto diapazónom sa zobrazuje približné pokrytie
mobilných hospicov a hospicov a ich pravdepodobnú schopnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť
pre určitú oblasť na Slovensku. Nakoľko si každý mobilný hospic a hospic určuje svoju dostupnosť
poskytovania zdravotnej starostlivosti sám, nie je možné zakresliť a určiť úplne presný diapazón.
Tab. č. 1 zobrazuje počet mobilných hospicov k 31.12.2021

Kraj

Počet MOHO na kraj
stav k 31.12.2021

Počet Detských
MOHO na kraj
stav k 31.12.2021

Prešovský

6

1

7

14,81

Košický

2

1

3

15,78

Žilinský

4

4

16,26

Trnavský

2

2

17,25

Bratislavský

4

1

5

17,50

Banskobystrický

2

1

3

18,03

Nitriansky

2

1

3

18,75

Trenčiansky

2

2

18,88

1

Počet MOHO
v kraji spolu

Podiel osôb v
poproduktívnom veku
(65 +) KRAJE1

Údaje získané zo štatistického úradu SR z web stránky www.statistics.sk za rok 2020

Pokrytie SR kamenných a
mobilných hospicov

Červený kruh – kamenný hospic
Modrý kruh – mobilný hospic
Diapazón 60 km

