A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület
2005. évi közhasznúsági jelentése
I. Pénzügyi jelentés
Pénztár nyitó
Bank nyitó

ezer Ft
169
2 084

Bevételek
NCA 1.
NCA 2.
ETI
Egészségügyi Minisztérium
EAPC
APEH SZJA 1%
Tagdíj bevétel
Könyvbevétel
Kamatbevétel
AMC Europe Kft.
Blaguss Kft.
2005. évi bevételek összesen

1 000
1 000
557
4 665
500
829
348
321
7
200
3 664
13 091

Kiadások
Továbbképzés részvételi díjak
Tanfolyam (ETI)
Könyvvásárlás
Nyomdaköltség
Fordítás
Szerkesztés (Kharón)
Irodabérlet
Telefonköltség
Postaköltség
Bankköltség
Fogyó anyag
Szállítás
Kiküldetés, utazás
Szállásköltség (konferencia)

113
538
411
584
280
130
519
194
39
123
20
19
20
3 927
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Taxiköltség
Reprezentációs költség
Adatfeldolgozás
Bér
Járulék
Megbízási díj
Biztosítás
Illeték
Igazolás
Pályázati díj
Karbantartás
Könyvelés
Tárgyi eszköz
Tagdíj
Futárszolgálat
Repülőjegy
Irodaszer
Progr. koordinálás
Internet költsége
Interaktív komm. szoftver
Honlap karbantartás
Új honlap tervezése
2005. évi kiadások összesen
Pénztár záró
Bank záró

18
100
25
602
766
313
6
1
4
21
19
300
369
49
2
73
87
143
14
624
130
695
11 278
158
3 870

II. Közhasznú tevékenység bemutatása
A hospice a haldokló – elsősorban daganatos – betegek humánus gondozását végző szolgálat.
A hospice gondozás célja a betegek életminőségének javítása - testi és lelki szenvedéseik
enyhítése, fizikai és szellemi aktivitásuk támogatása -, valamint a hozzátartozók segítése a
betegség és a gyász terheinek viselésében. Az összetett feladatokat interdiszciplináris csoport
végzi. Orvos, ápoló, pszichológus vagy mentálhigiénikus, gyógytornász, lelkész, szociális
munkás és önkéntes segítő csak együtt képes biztosítani az élettől búcsúzó, gyógyíthatatlan
beteg viszonylagos fizikai jóllétét és emberi méltóságát.
A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület (MHPE) mint a hazai hospice ellátást koordináló,
kiemelkedően közhasznú szervezet 2005-ben ünnepelte megalakításának 10. évfordulóját.
Feladatkörök és tevékenységek (az alapszabályban felsorolt tevékenységi körök
alapján)
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1. A haldokló betegek gondozását végző hazai hospice szervezetek szakmai
együttműködésének elősegítése
• A hospice adatok összegzése és publikálása az Egyesület által kidolgozott
statisztikai adatlap alapján (ld. 2. fejezet)
• A betegellátást folytató hospice szervezetek címlistáinak folyamatos megújítása,
közzététele
• A honlap naprakész adatokkal való feltöltése (törvények, rendeletek, pályázatok,
oktatás, szakirodalom stb.) www.hospice.hu
• Folyamatos kapcsolattartás a tagszervezetekkel (körlevelek, e-mail és
telefonkapcsolat, személyes megbeszélések)
• Folyamatos kapcsolat a hospice iránt érdeklődő vagy ahhoz kapcsolódó
(egészségügyi, szociális, oktatási stb.) szervezetekkel, magánszemélyekkel, új
hospice-t tervezőkkel.
2. Érdekvédelmi feladatok, állásfoglalások, standardok kialakítása
• Folyamatos kapcsolat az OEP-pel és a Minisztériummal a hospice szakmai
színvonalának megőrzése érdekében
• Az OEP modellprogram figyelemmel kísérése, a pályázó és nem pályázó hospice-ok
érdekeinek képviselete
• Az OEP kérésére részvétel az OEP új pályázatának kidolgozásában
• 2005. április 26-án országos értekezlet szervezése a hospice ellátás fejlesztésével
kapcsolatban az Egészségügyi Minisztériumban. Előadók: MHPE, OEP, Minisztérium,
ÁNTSZ. Résztvevők száma: 150 fő.
• 2005. október 7-én és 8-án konferencia szervezése a hospice ellátás területi és
minőségi fejlesztéséről a döntéshozók, a hospice-ok és a leendő hospice-ok
bevonásával, a Minisztérium Onkológiai Programjának anyagi támogatásával.
Résztvevők száma: 300 fő.
• A Minisztérium kérésére a Nemzeti Rákellenes Program hospice fejezeteinek
kidolgozása, majd az elkészült dokumentum véleményezése, a vélemények
összegyűjtése és beküldése a Minisztériumba.
• Az ellenőrzött szerek rendelésével kapcsolatos 43/2005.(X.15.) EüM.Rendelet
(Kábítószer rendelet) véleményezése az Egészségügyi Minisztérium számára
3. Hospice alap-és továbbképzések, konferenciák szervezése és összehangolása
• Akkreditált, pontszerző hospice alap- és továbbképző tanfolyamok szervezése és
összehangolása az ETI-vel kötött megállapodás alapján
(2005-ben két alap- és két továbbképző tanfolyam szervezése + részvétel a szegedi
akkreditált tanfolyamon)
• Folyamatos szakértői tevékenység a hospice oktatások témakörében (ETI,
Minisztérium)
• Új hospice szakápoló és koordinátor képzés indítása az ETI-ben, és részvétel a pécsi
képzésben
• Graduális képzés medikusok számára a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi
Intézete és az Egyesület közös szervezésében (30 órás, kreditpontos kurzus A
terminális állapotú daganatos betegek palliatív ellátása címen). 2005-ben 55
orvostanhallgató vett részt a képzésen
4. Nemzetközi kapcsolatok kialakítása és fenntartása külföldi hospice szervezetekkel
• A 2004-ben elnyert pályázat alapján az MHPE szervezi az European Association for
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•
•
•
•
•

Palliative Care 2007-es kongresszusát Budapesten. A 2005-ös feladatok: a
költségvetés és az első értesítő elkészítése, bemutatkozás az aacheni kongresszuson
(2005 áprilisában); a tudományos bizottság ülése 2005 októberében Budapesten.
Erőfeszítések a kelet-európai részvétel növelése érdekében
www.eapcnet.org/budapest2007
Ezzel kapcsolatban: Kelet-Európai Palliatív Hírlevél kiadása havonta, elektronikus
formában az amerikai Soros Alapítvány (OSI) és az EAPC két éves támogatásával.
www.eapcnet.org/CeeFsuNlt/index.html
Részvétel és előadás az OSI és a Magyar Hospice Alapítvány által 2005.
szeptemberében szervezett Palliative Care in Cancer c. kelet-európai szemináriumán.
Részvétel az I. World Hospice and Palliative Day alkalmából szervezett
megemlékezéseken. A magyarországi programok összegyűjtése, publikálása.
Rendszeres adatszolgáltatás a nemzetközi szervezetek (Help the Hospices,
International Observatory, EAPC European Taskforce stb.) által kezdeményezett
kutatások számára.
Részvétel és előadás a nemzeti palliatív egyesületek számára szervezett szöuli
konferencián (az OSI támogatásával)

5. A hospice tevékenységgel kapcsolatos szakmai anyagok, információk gyűjtése,
hozzáférhetőségük elősegítése
• Az adatbázis folyamatos frissítése, a honlap megújítása, kapcsolatrendszerek
fejlesztése
• A szakirodalom (könyvek, folyóiratok, video- és magnókazetták) vásárlása,
terjesztése, könyvvásárlási lehetőségek biztosítása
6. A hospice tevékenységgel kapcsolatos publikációk megjelenésének elősegítése
• Az eddig megjelent több mint 20 saját kiadványunk mellett új kötet megjelentetése
"A hospice ellátás területi és minőségi fejlesztése" címen, a Minisztérium
támogatásával
• A Kharón c. folyórat szerkesztésében és terjesztésében való részvétel (2005-ben 2
szám megjelenése) www.hospice.hu/kharon.htm
7. Kutatásoknak és modellkísérletekben szerzett tapasztalatoknak támogatása
• Kutatási pályázat (EAPC 2006-os velencei kutatási fórumán való részvétel
támogatására (Elnyert pályázatok: Dr. Csikós Ágnes, Dr. Kolonics Zsuzsa, Zana
Ágnes)
• 5 absztrakt kiküldése, ebből 4 elfogadása: Hegedűs Katalin (2), Csikós Ágnes (1),
Zana Ágnes (1)
2005-ben elnyert nagyobb pályázatok:
• 5.000 000 Ft a CEE&FSU Newsletter kiadására (OSI)
• 2000 Euro
"
(EAPC)
• 5.000 000 Ft az október 7-8-i rendezvényre és a kiadványra (Eü.Minisztérium)
• 2.000 000 Ft a Kharónra és a Honlap fejlesztésére (NCA)
• 2.000 000 Ft az EAPC velencei konferenciájára (3 fő részvételének támogatása) és a
Newsletter fejlesztésére (NCA)
A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület vezetősége:
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Elnök: Dr. Hegedűs Katalin, Semmelweis Egyetem, Budapest
Alelnök: Dr. Simkó Csaba, Erzsébet Hospice, Miskolc
Tagok: Dr. Darvai László, Menedékhely Alapítvány, Novaj
Dr. Mari Albertné, Szegedi Hospice Alapítvány
Dr. Muszbek Katalin, Magyar Hospice Alapítvány, Budapest
Dr. Rideg Lászlóné, Szociális Háló Egyesület, Pécs
Dr. Ruzsa Ágnes, Zala megyei Kórház és Szombathelyi Hospice Alapítvány
A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület tiszteletdíjas munkatársai 2005-ben:
•
•
•
•
•
•

Varga Éva titkár
Munk Katalin pályázati koordinátor és webmester
Bíró Zsuzsa, a Newsletter munkatársa, fordító
Zana Ágnes, a Newsletter munkatársa
Kiss Katalin könyvelő
Taglieber Miklós, informatikus
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