
A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület 2003. évi közhasznúsági jelentése

1. Számviteli beszámoló

1. Bevételek
Egyesület (ezer Ft)

2002. évről áthozott pénzmaradvány 928
Bevételek 2003-ban  
Soros Alapítványi pályázaton nyert összeg 1033
Országgyűlési pályázaton nyert támogatás 550
Tagdíj bevételek 265
Hospice szakkönyvek árusítása 602
Kamatbevétel 10
APEH: az SZJA 1%-ából befolyt összeg 674
Egyéb 301
2003. évi bevétel összesen 3435
2003. évi bevétel + 2002-es maradvány 4363

2. Kiadások
 Egyesület /ezer Ft
Oktatási program 463
ETI tanfolyamok - továbbképzések 463
Könyvkiadás 147
Könyvek nyomdai előállítása, beszerzése 147
Működési, dologi költségek 1752
Irodabérlet 590
Tagdíj 4
Telefonköltség 134
Bankszámla kezelési díj 96
Adóbefizetések (bér, személyi jellegű ktg.: bér,       
megbízási díj, TB) 30
Közterhek 46
Egyéb 852
Posta 48
Karbantartás 158
Kiküldetés, utazás 112
Szakvélemény 250
Egyéb 284
2003. évi kiadások összesen 2362
3. összesítés
 Egyesület /ezer Ft
Bevételek 3435
Kiadások 2362
Egyenleg 1073
Tárgyévi nyereségünk: 1.073 eFt
Záró pénzeszközeink december 31-én: 1.976 eFt



Az  Egyesület  vezető  tisztségviselői  2003-ban  sem  részesültek  pénzügyi  juttatásokban  az 
Egyesülettől.

2. Szakmai beszámoló

Az  1995-ben  alapított,  1998-tól  kiemelten  közhasznú  Egyesület  alapszabályban  rögzített 
céljait 2003-ban az alábbiak szerint teljesítette:

1. A  haldokló  betegek  humánus,  komplex  gondozását  végző  hazai  hospice  szervezetek  
szakmai együttműködésének elősegítése

A hospice gondozását végző szervezetek adatait és tapasztalatait egyesületünk 2003-ban is 
összegezte  és nyilvánosságra hozta. (Hospice Hírek). Tagjainkat körlevelek útján – a hospice 
szemléletet  valló  magánszemélyeket  is  –  rendszeresen értesítjük a  hospice tevékenységgel 
kapcsolatos képzésekről, konferencia, pályázati lehetőségekről. Az újonnan alakuló hospice 
csoportokkal  felvesszük  a  kapcsolatot,  szakirodalommal,  dokumentum-mintákkal  látjuk  el 
őket.

2. Érdekvédelmi feladatok

A  hospice  mozgalom  évek  óta  folytatja  a  lobbizást  a  mindenkori  kormány,  az 
egészségbiztosítás, valamint a szakmai szervezetek szintjén annak érdekében, hogy a hospice-
palliatív  ellátás  ismert  és  elismert,  államilag  finanszírozott  ellátási  forma  legyen.  2003 
tavaszán a  Magyar  Hospice-Palliatív  Egyesület  vezetése  -  más érdekvédelmi és  betegjogi 
szervezettekkel együtt - az Országgyűlés Egészségügyi Bizottságához fordult az ügyben, hogy 
kezdeményezzen vizsgálatot a terminális állapotú betegek ellátó rendszerével kapcsolatban.
Az indítvány az alábbi kérdésekre terjedt ki:

- Alkalmazzák-e  a  szakmailag  előírt  korszerű  fájdalomcsillapító  eljárásokat  és  a 
betegség  okozta  tünetek  megfelelő  enyhítését  a  haldoklókat  gondozó 
intézményekben, 

- Rendelkezésre állnak-e a szükséges eszközök,
- Megtörtént-e az ott dolgozók szakmai felkészítése erre a feladatra
- Rendelkezésre  állnak-e  a  terminális  állapotú  emberek  gondozására  hivatott 

szakirányultságú szolgáltatások,
A beadvány  és  az  ezzel  kapcsolatos  médiakampány  sikeresnek  tudható,  megkezdődött  a 
hospice ellátás befogadásának előkészítése az Országos Egészségbiztosítási Pénztár illetve az 
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium részéről.

2003 őszén megtörtént a hospice minimumfeltételeinek előkészítése a Minisztérium 
szakembereinek bevonásával. A minisztériumi rendelet a Magyar közlöny 2004/26. számában 
olvasható. A hospice ellátást nyújtó szolgálatok minőségbiztosítási rendszerének elkészítése 
is megkezdődött, várhatóan 2004 nyarától megvalósul a működő hospice szolgálatok OEP 
finanszírozása.

3. Egységes  elvek  alapján  működő  hospice  alap-és  továbbképzések,  konferenciák  
szervezése és összehangolása

Az Egyesület az érdekvédelmi és információs tevékenységen túl alapvető feladatának tartja az 
országos szintű hospice oktatást. Hospice-munkatárs csak az lehet,  aki részt vesz a speciális 
hospice  képzéseken.  A  képzések  mindazok  számára  nyitottak,  akik  munkájuk  vagy 



élethelyzetük alapján haldoklókkal kerülnek kapcsolatban.
Az  ETI  szervezésében  megkezdődött  a  második,  egy  éves  hospice  szakápoló  és 

koordinátor képzés 15 fő részvételével.  Az első,  pécsi  csoport  a Szociális  Háló Egyesület 
szervezésében 2003 márciusában fejezte be a tanfolyamot.

A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület és az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző 
Intézet két akkreditált tanfolyamot tartott: egy hospice alaptanfolyamot (46 fő) és egy hospice 
továbbképző  tanfolyamot  (21  fő).  Emellett  a  Szegedi  hospice  alapítvánnyal  közösen  2x3 
napos, valamint a dombóvári „Életet az Éveknek” Alapítvánnyal szintén 2x3 napos alap-és 
továbbképző  tanfolyamra  került  sor.  Összesen  az  egyesület  szervezésében,  illetve 
részvételével 200 fő vett részt akkreditált hospice képzésben, melyeket a Soros Alapítvány 
támogatott.

Miskolcon,  Szekszárdon  és  másutt  is  hospice  tanfolyamokat  szervezetek  ápolók 
számára.  A  miskolci  Erzsébet  Hospice  Alapítvány  palliatív  terápiás  kurzusokat  tartott 
orvosok,  nővérek,  önkéntesek,  szociális  munkások,  laikusok  részére.  Hospice  alapképzést 
tartottak  Egerben,  Csíkszeredán,  Ózdon,  Szekszárdon,  3x4  órás  háziorvosi  továbbképzést 
Csíkszeredán és Hatvanban,  pszichológus-hallgatóknak előadást  Debrecenben,  laikusoknak 
Mezőkövesden.  Képzéseiken  2003-ban  388  fő  vett  részt,  emellett  56  fő  végzett  hospice 
gyakorlatot.

A Magyar  Hospice  Alapítvány  három alkalomból  álló  tematikus  oktatás  indított  a 
hospice gondozási forma iránt érdeklődők részére Palliatív Műhely címen: az első palliatív 
továbbképzés  volt  orvosok  részére  a  tüneti  kezelés  lehetőségeiről,  valamint  a  munka 
pszichoszociális vonatkozásairól. A második a hospice menedzsment kérdésével foglalkozott, 
míg a harmadik Geraldine O’Meara-t és Robert Twycross professzor, az oxfordi Sir Michael 
Sobell House szakemberei bevonásával szervezett tanfolyam volt. Képzéseiken és a hospice 
gyakorlatokon összesen 433 érdeklődőt oktattak.

A MAZSIHISZ Szeretkórház mobil team-je 15 külföldi delegációt és számos magyar 
érdeklődőt fogadott és tájékozatott, 6 szociális munkás és 12 ápolónő végzett gyakorlatot a 
kórházban.

A Szociális  Háló  Egyesület  Pécsett  két  hospice  alaptanfolyamán  összesen  120  főt 
képzett ki.

A Semmelwes  Egyetem  Magatartástudományi  Intézete  2003  őszén  megtartotta  30 
órás,  kreditpontos  kurzusát  orvostanhallgatók  számára  A  terminális  állapotú  daganatos 
betegek palliatív ellátása címen. az oktatók a Semmelweis Egyetem  Magatartástudományi 
intézetéből,  a  Semmelweis  Egyetem Aneszteziológiai  és  Intenzív  Terápiás  Klinikájáról,  a 
Semmelweis  Egyetem,  II.sz.  Gyermekklinikájáról,  valamint  a  magyarországi  hospice.ok 
vezető szakemberi közül kerültek ki. A kurzus résztvevői között nem csak orvostanhallgató, 
hanem szociális munkás hallgatók, és néhány érdeklődő orvos is volt.  

4. Nemzetközi kapcsolatok kialakítása és fenntartása külföldi hospice szervezetekkel

1999  óta  vagyunk  kollektív  tagjai  az  European  Association  for  Palliative  Care európai 
szervezetnek.

A Soros Alapítvány New York-i Központja, az Open Society Istitute évek óta nagy 
súlyt fektet arra, hogy kelet-európai országok hospice ellátását minden módon segítse, többek 
között  azzal,  hogy összehozza  az  egészségügyi  döntéshozókat  a  hospice szakemberekkel. 
Ennek a sorozatnak részeként a Magyar Hospice Alapítvány szervezője volt a Palliative Care 
Policy  Development  Conference  Címmel  Budapesten  2003  októberében  megrendezett 
nemzetközi konferenciának. Alapvető cél az volt, hogy elősegítse a régióban és a volt szovjet 
tagállamok országaiban  a hospice ellátás integrációját az egészségügybe .

Nemzetközi kapcsolataink erősödését jelzi, hogy a több mint 50 000 tagot számláló 



European  Association  for  Palliatve  Care  -első  kelet-európaiként-  magyar  szakembert,  Dr. 
Hegedűs Katalin-t vezetőségi tagjai közé választott a 2003 és 2007 közötti időszakra.

5. A  hospice  tevékenységgel  kapcsolatos  szakmai  anyagok,  információk  gyűjtése,  
hozzáférhetőségük elősegítése

A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület adatbázissal rendelkezik a hospice, a palliatív terápia, 
a  gyász  és  a  tanatológia  szakirodalmának  nyilvántartására,  az  adatbázist  rendszeresen 
frissítjük.

Az  Egyesület  honlapján  (www.hospice.hu)  keresztül  az  érdeklődők 
megismerkedhetnek  a  hospice  szellemiséggel,  betekinthetnek  a  hazai  hospice  mozgalom 
kapcsolatrendszerébe, tagszervezeteink elérhetőségébe.

A haldokló betegek gondozásában alapvető, a palliatív kezeléssel kapcsolatos aktuális 
eredményeket,  híreket,  képzési  lehetőségeket  magukba  foglaló  újságok  tagszervezeteink, 
valamint a téma iránt érdeklődök számára mindenkor elérhetők. 

6. A hospice tevékenységgel kapcsolatos publikációk megjelenésének elősegítése

A  hazai  hospice  gondozás  helyzetéről,  a  szervezetek  tevékenységéről,  képzésekről, 
rendezvényekről,  pályázati  lehetőségekről  az  Egyesület  negyedévente  500  példányban 
megjelenő folyóirata, a Hospice Hírek rendszeresen tájékozat.

Az EAPC East stockholmi központja felhívást intézett a kelet-európai hospice-okhoz 
egy fotókiállítás anyagainak összegyűjtésre, ehhez a lehetőséghez csatlakozott a MAZSIHISZ 
Szeretetkórház  mobil  team-je  2003 őszén.  Emellett  egy  18  perces  film készült  a  hospice 
tevékenységéről.

7. Társadalmi  köztudat  formálása,  a  társadalom  figyelmének  ráirányítása  a  halál  és  
haldoklás kérdéseire, a haldoklók gondozására

A Magyar Hospice Alapítvány nagy sikerű kampányainak eredményeként a hospice fogalma 
egyre inkább bekerül a köztudatba és egyre többen érdeklődnek ezen tevékenység iránt. 
Csatlakozva  a  Hospice Voice nemzetközi  rendezvénysorozathoz,  tagszervezeteink jelentős 
része októberben hangversenyt szervezett.

A Magyar Hospice Alapítvány 2003-ban második alkalommal rendezett hagyományos 
karácsonyi vendégváró ünnepséget.

(Összeállította: Pergel Rita titkár és Kiss Katalin könyvelő)

A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület ezúton teszi közzé, hogy a személyi jövedelemadó 1%-
ából  befolyt  támogatás  2003-ban 674.000 Ft  volt,  amit  az  alapszabályban  rögzített  célok 
elérésére fordított.

http://www.hospice.hu/

