A Magyar Hospice Palliatív Egyesület
2004. évi közhasznúsági jelentése
I.

Pénzügyi jelentés

1. Bevételek
2003. évről áthozott pénzmaradvány
Bevételek 2004-ben
Soros Alapítvány pályázatán nyert összeg
NCA pályázatán nyert összeg
Help the Hospices pályázatán nyert összeg
ETI pályázaton nyert összeg
Egészségügyi Minisztériumtól nyert összeg
Tagdíj bevételek
Hospice szakkönyvek árusítása
Kamatbevétel
APEH: az SZJA 1%-ából befolyt összeg
Magánszemély adománya
2004. évi bevétel összesen
2004. évi bevétel + 2003-as maradvány

Egyesület (ezer Ft)
1.972

207
980
374
557
360
238
111
7
773
10
4.296
6.268

2. Kiadások
Egyesület /ezer Ft
Oktatási program
ETI tanfolyamok - továbbképzések
Könyvkiadás
Könyvek nyomdai előállítása, beszerzése
Működési, dologi költségek
Irodabérlet
Közüzemi díj
Szállásköltség (konferencia)
Telefonköltség
Bankköltség
Szállítás
Irodaszer, tisztítószer, fogyó anyag
Postaköltség
Kiküldetés, utazás
Taxiköltség
Reprezentációs költség
Egyéb
2004. évi kiadások összesen

874
887
378
149
310
162
104
61
60
54
90
80
141
660
4.010

Egyesület /ezer Ft
4.296
4.010
286
2.253

Bevételek
Kiadások
Egyenleg
Záró pénzeszközeink december 31-én:
1.

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Az Egyesület 2004-ben 286 eFt tárgyévi eredményt ért el.
• Az összes közhasznú tevékenységhez kapcsolódó bevétele 4.296 eFt volt.
• Az összes költség, ráfordítás 24%-a anyagjellegű ráfordítás 957 eFt összegben.
A költségek és ráfordítások 76%-a szolgáltatás igénybevételéből, és járulékfizetési
kötelezettségből adódott 3041 eFt.
A tárgyévben elszámoltunk 12 eFt értékcsökkenést a 2003. évben beszerzett 80 eFt értékű
tárgyi eszközre.
A 2004-ben beszerzett befektetett eszközökre a tárgyévben nem történt értékcsökkenés
elszámolás, mert a beszerzések év végén történtek.
A 660 eFt-os egyéb kiadás sorban szerepel:
- értékcsökkenési leírás: 12 eFt
- tárgyi eszköz (számítógép,fénymásoló) és immateriális javak (szoftver) beszerzése: 433 eFt
- weblap készítés: 50 eFt
- megbízási díj: 39 eFt
- pályázati díj: 28 eFt
- karbantartás: 19 eFt
- nemzeti kulturális járulék: 12 eFt
- egyéb szolgáltatások: 67 eFt
2. Tájékoztató adatok
Az Egyesületben közreműködő személyek részére a 2004. évben nem történt bérkifizetés.
A tárgyévben kifizetett járulék összege az Egyesület tevékenységéhez kapcsolódó
könyvárusítás nemzeti kulturális járulékot tartalmazza.
Az Egyesület eszközállománya nagymértékben forgóeszközökben testesül meg. Az
eszközállomány mértékét a raktáron lévő könyvkészlet adja 3.001 eFt. Emellett az Egyesület
rendelkezésére álló pénzeszköz-állomány, ami 2004.12.31-én 2.253 eFt.
A befektetett eszközök értéke 501 eFt. Ebből a 2004. évi tárgyi eszköz beszerzés 297 eFt volt.
Immateriális javakra fordított összeg 136 eFt. Az év közben elszámolt értékcsökkenés értéke
12 eFt.
3. Vagyoni helyzet
A tárgyévben az előző évhez képest nem történt nagymértékű változás a
pénzeszközállományban. A 2004. évben befolyt bevételek fedezték az egyesület kiadásait.
Az Egyesület pénzügyi helyzete jónak értékelhető, fizetési kötelezettségeinek határidőben
eleget tett.
4. Pályázati bevételek
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Az Egyesület 2004-ben több pályázatot is beadott működési tevékenységének megsegítésére.
Ebből megvalósult egy 980 eFt-os NCA pályázat. A költségek között bérleti díj, telefon,
közüzemi díj, tárgyi eszköz beszerzés szerepel. Az Egészségügyi és Továbbképző Intézet
pályázatán nyert 557eFt-ot tanfolyam szervezésére fordította az Egyesület. A Soros
Alapítvány 207 eFt-os, valamint a Help the Hospices 374 eFt-os pályázati összegét az
országos konferencia kiadásaira, külföldi előadók költségeire fordítottuk. Az Egészségügyi
Minisztérium pályázatán nyert 360 eFt a könyvkiadási tevékenységet segítette.
II.

Közhasznú tevékenység bemutatása

Az 1995-ben alapított, 1998-tól kiemelten közhasznú Egyesület alapszabályban rögzített
céljait 2004-ben az alábbiak szerint teljesítette:
1. A haldokló betegek humánus, komplex gondozását végző hazai hospice szervezetek
szakmai együttműködésének elősegítése
2004-ben 48 betegellátó szervezet végzett aktív hospice tevékenységet Magyarországon, az
alábbi szervezeti megoszlásban:
• 10 hospice bentfekvő részleg (133 ággyal)
• 28 hospice házigondozó csoport
• 6 ápolási otthonban ill. idősek otthonában hospice jellegű ellátás (46 ággyal)
• 4 hospice mobil team (kórházi támogató csoport)
Komplex tevékenységet három városban: Budapesten, Miskolcon és Pécsett találhatunk. A
Budapest Hospice Ház a házi gondozás koordinációs központján kívül helyt ad
fájdalomambulanciának, pszichoonkológiai rendelésnek, telefonos lelkisegély-szolgálatnak,
gyászcsoportnak és nappali szanatóriumnak is. A miskolci Erzsébet Hospice Otthon is hasonló
szolgáltatásokat működtet. Pécsett 2004-ben – a meglévő házi és szociális ellátás mellett –
bentfekvő részleg is megnyitotta kapuit.
Az 1991 és 2004 között ellátott hospice betegek száma összesen 14.973, ebből 2004ben 20601 volt. A daganatos betegek aránya 85% volt, az átlagos gondozási idő 33,6 nap. A
daganatos betegségeken kívül elsősorban különböző szív- és érrendszeri megbetegedések
szerepeltek diagnózisként a betegellátásban.
Összesen 710 szakember, illetve önkéntes segítő dolgozott a hospice ellátásban 2004ben. A hospice-okban dolgozó szakemberek és önkéntesek túlnyomó többsége végzett hospice
alap- és továbbképző tanfolyamot, a képzettség szintje megfelelő.
A hospice gondozását végző szervezetek adatait és tapasztalatait egyesületünk 2004ben is összegezte, és nyilvánosságra hozta. (Hospice Hírek). Tagjainkat – a hospice
szemléletet valló magánszemélyeket is – körlevelek útján rendszeresen értesítjük a hospice
tevékenységgel kapcsolatos képzésekről, konferencia, pályázati lehetőségekről. Az újonnan
alakuló hospice csoportokkal felvesszük a kapcsolatot, szakirodalommal látjuk el őket.
2. Érdekvédelmi feladatok
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7 szervezettől nem kaptunk betegellátási adatokat 2004-ben.
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2004-ben – tizenhárom éves, kitartó tevékenységünk eredményeként – két alapvető változás
történt a magyarországi hospice-palliatív ellátásban. Márciusban megjelent a miniszteri
rendelet a hospice minimumfeltételekről (15/2004. (III.8.) ESZCSM rendelet az egészségügyi
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.)
ESZCSM rendelet módosításáról. Szakmakód: 7306). A rendelet tartalmazza a hospicepalliatív ellátás definícióját, az ellátási formák (mobil team, otthoni ellátás, palliatív terápiás
osztály) leírását, valamint a működés személyi és tárgyi feltételeit.
Emellett megjelent az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye a komplex
otthoni és intézeti hospice ellátás fejlesztéséről. A kétéves modell-program keretében az első
körben 8 bentfekvő részleg és 21 otthoni szolgáltató nyerte el a támogatást. A szerződéseket
az új szervezetekkel 2004 végén kötötte az OEP, ezért a betegellátásban még nem jelent
lényeges változást az új hospice-ok tevékenysége.
Mindez nagy felelősséget ró a szakmai és érdekvédelmi tevékenységet folytató
Magyar Hospice-Palliatív Egyesületre, amely elsősorban a hospice ellátás szakmai
színvonalának megteremtését, megtartását tűzi ki célul.
2004. december 3-án a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület országos hospice
értekezletet tartott abból a célból, hogy az évek óta működő, valamint az újonnan alakult
hospice ellátók megismerkedhessenek egymással, és az Egyesület szakmai tevékenységével.
Az értekezlet lehetőséget nyújtott arra is, hogy a hospice szervezetek megvitathassák aktuális
gondjaikat. A rendezvényen 36 hospice szervezet 59 taggal képviseltette magát, az OEP két
munkatársa megfigyelőként volt jelen. A megbeszélésnek a Semmelweis Egyetem II. sz.
Gyermekklinikája adott helyet, ami jelképesnek is tekinthető, hiszen itt dolgozott évtizedeken
át Dr. Polcz Alaine, a magyarországi hospice mozgalom létrehozója, kiemelkedő személyi
sége.
3. Egységes elvek alapján működő hospice alap-és továbbképzések, konferenciák szervezése és
összehangolása.

2004-ben a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület és az Egészségügyi Szakképző és
Továbbképző Intézet három akkreditált (pontszerző) tanfolyamot szervezett: két hospice
alaptanfolyamot és egy továbbképző tanfolyamot. Emellett a Szegedi Hospice Alapítvánnyal
közösen 2x3 napos alap- és továbbképző tanfolyamot tartott Szegeden, valamint 1x3 napos
továbbképző tanfolyamot Dombóváron. Összesen az Egyesület szervezésében, illetve
részvételével 210 fő vett részt akkreditált hospice képzésben.
A miskolci Erzsébet Hospice Alapítvány 2004-ben hospice alapképzést tartott
Szekszárdon, Mosdóson, Miskolcon és Egerben; 2x4 órás orvos továbbképzést Szekszárdon,
laikusoknak Mezőkövesden, pszichológus hallgatóknak Debrecenben. Az egyéb képzések és
gyakorlatok az Erzsébet Hospice Alapítvány oktató – foglalkoztató termében, valamint az
Erzsébet Hospice Otthonban kerültek lebonyolításra. Összesen 297-en vettek részt ezeken a
képzéseken.
A pécsi Szociális Háló Alapítvány 22 fővel elindította a második Hospice szakápoló és
koordinátor OKJ-s képzést, ami országos szinten a harmadik csoport. Emellett 250 ápolót
képeztek a pécsi, sellyei, zalaegerszegi hospice alapképzésen, valamint 11 orvos számára
tartottak palliatív terápiás tanfolyamot a Pécsi Egyetemen.
A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézete 2004-ben már második
alkalommal, 25 orvostanhallgató számára indította el 30 órás, kreditpontos kurzusát A
terminális állapotú daganatos betegek palliatív ellátása címen. Az oktatók a Semmelweis
Egyetem Magatartástudományi Intézetéből, a Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és
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Intenzív Terápiás Klinikájáról, II.sz. Gyermekklinikájáról, Radiológiai Klinikájáról, valamint
a magyarországi hospice-ok vezető szakemberei közül kerülnek ki.
A miskolci Erzsébet Hospice Alapítvány szervezte meg idén a Magyar HospicePalliatív Egyesület VI.Kongresszusát, amelyen 250-en vettek részt, köztük 146 ápoló, 39
orvos és 22 önkéntes. Az Egyesület új vezetőséget választott a kongresszuson. Elnök dr.
Hegedűs Katalin, alelnök dr. Simkó Csaba, tagok Dr. Mari Albertné, Dr. Rideg Lászlóné és
Kalló Barbara. A titkári funkciót Bíró Zsuzsa látja el.
4. Nemzetközi kapcsolatok kialakítása és fenntartása külföldi hospice szervezetekkel

1999 óta vagyunk tagjai az European Association for Palliative Care-nek. Az EAPC szervezésünkkel - 2004 áprilisában Magyarországon tartotta közgyűlését. Nagy elismerésnek
tekinthető, hogy a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület elnyerte az EAPC 10. kongresszusa
szervezésének jogát Budapesten. A rendezvényre 2007 júniusában kerül sor, és 2000-2500
résztvevő várható. Elsősorban a volt szocialista országokból várunk több jelentkezőt.
A Magyar Hospice Alapítvány - a Magyar Hospice-Palliatív Egyesülettel és az
Országos Egészségbiztosítási Pénztárral együttműködésben - 2004. április 19-20-án
konszenzus konferenciát szervezett. A rendezvényt Open Society Institute támogatta, melynek
a régióban is működő támogatási programjában kiemelt szerepet tölt be az utóbbi években a
„policy development” elősegítése. A konferencia résztvevői kidolgozták az ellátórendszer
strukturális fejlesztése, a finanszírozás, a szakmapolitika, valamint a képzés és
szemléletformálás témakörének akciótervét, melyet a konferencia végén informális
konszenzussal egy átfogó akciótervvé formáltak. Az ajánlások a Lege Artis Medicinae c.
folyóiratban jelentek meg novemberben (Muszbek Katalin - Dózsa Csaba - Szöllősi Melinda Hegedűs Katalin - Baukó Mária - Falus Ferenc - Keresztes Cecília (2004): Ajánlások a
hospice-palliatív ellátás komplex, integrált rendszerének kidolgozására. Lege Artis Medicinae,
14 (11): 812-814.).
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 megismerked
hetnek a hospice szellemiséggel, betekinthetnek a hazai hospice mozgalom kapcsolatrendsze
rébe, tagszervezeteink elérhetőségébe.
A haldokló betegek gondozásához szükséges, alapvető szakirodalom (könyvek,
folyóiratok, video- és magnókazetták), valamint a palliatív kezeléssel kapcsolatos aktuális
eredményeket, híreket, képzési lehetőségeket magukba foglaló újságok tagszervezeteink,
valamint a téma iránt érdeklődök számára mindenkor elérhetők, megvásárolhatók.
6. A hospice tevékenységgel kapcsolatos publikációk megjelenésének elősegítése

2004-ben az Egyesület - a Soros Alapítvány és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával lefordíttatta és megjelentette az Európa Tanács 2003-as ajánlását a palliatív ellátás
szervezéséről. Egy egyedülálló európai nemzetközi együttműködési projekt alapján a
dokumentum 17 nyelven: angolul, franciául, görögül, grúzul, hollandul, horvátul, lengyelül,
lettül, litvánul, magyarul, németül, oroszul, románul, svédül, szerbül, törökül és ukránul,
azonos formában, egyszerre jelent meg 2004 októberében, hogy az európai kormányok és
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egészségügyi döntéshozók az általuk elfogadott ajánlások szerint lépjenek fel. A kötetet az
OEP székházban, október 12-én mutattuk be, sajtótájékoztató keretében.
További információk találhatók a www.hospice.hu internetes honlapon.
Dr. Hegedűs Katalin - Kiss Katalin
Magyar Hospice-Palliatív Egyesület ezúton teszi közzé, hogy a személyi jövedelemadó 1%ából befolyt támogatás 2004-ben 773.000 Ft volt, amit az Alapszabályban rögzített célok
elérésére fordított.
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