A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület 2006. évi szakmai tevékenysége
A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület 2006. évi tevékenysége az alapszabályban felsorolt
tevékenységi körök szerint
1.

A hazai hospice szervezetek szakmai együttműködésének elősegítése
· A hospice betegellátás országos adatainak (54 betegellátó szervezet) összegzése és
publikálása magyar és angol nyelven, az Egyesület által kidolgozott statisztikai adatlap
alapján
· A honlap naprakész adatokkal való feltöltése (törvények, rendeletek, pályázatok, oktatás,
szakirodalom, címlisták 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 ellátása, állásfoglalások, standardok kialakítása
· Folyamatos kapcsolat az OEP-pel és az Egészségügyi Minisztériummal a hospice
szakmai színvonalának megőrzése érdekében, az OEP modell-program figyelemmel
kísérése, az OEP-nél pályázó és nem pályázó hospice-ok érdekeinek képviselete
· A Minisztérium kérésére a Nemzeti Rákellenes Program végleges hospice fejezetének
kidolgozása (2006 február)
· Részvétel a Hospice Akcióprogram létrehozásában, két dokumentum összeállítása 2006.
júniusában és decemberében az NFT II. (Nemzeti Fejlesztési Terv) részeként.
· Képviselet az újjáalakult Nemzeti Egészségügyi Tanácsban 2006. szeptemberétől
(Egyesületünk az összes, rákbetegeket koordináló betegszervezetet képviseli)

3.

Hospice alap-és továbbképzések, konferenciák szervezése és összehangolása
· 2 akkreditált, pontszerző hospice alaptanfolyam és 1 hospice továbbképző tanfolyam
szervezése, valamint 10 regionális hospice tanfolyam összehangolása az ETI-vel kötött
megállapodás alapján. Központi oktatási program kidolgozása.
·
(Képzések: MHA, Győr, Kaposvár, Miskolc, Pécs, Salgótarján, Sopron, Szeged,
Zalaegerszeg) (résztvevők száma összesen: 450 fő) Folyamatos szakértői tevékenység a
hospice oktatások témakörében (ETI, Minisztérium)a hospice szakápoló OKJ-s képzés
új programjának kialakítása
· A VII. országos, tudományos hospice kongresszus szervezése Pécsett (résztvevők száma
350 fő)

4.

Nemzetközi kapcsolatok kialakítása külföldi hospice szervezetekkel, PR tevékenység
· Az Open Society Institute támogatásával a Kelet- és Közép Európai Palliatív Hírlevél
(CEE&FSU Newsletter) elektronikus formában való megjelentetése angol és orosz
nyelven, amelynek célja a kelet-közép európai országok hospice-palliatív ellátásának
bemutatása, koordinálása, fejlődésének elősegítése (2006-ban 12 szám megjelentetése).
www.hospice.hu/newsletter
· Az European Association for Palliative Care Budapesten 2007-ben rendezendő, 10.
kongresszusának előkészítése Budapesten, amelynek rendezési jogát Egyesületünk
nyerte el http://www.eapcnet.org/budapest2007/
· A Hospice Világnap (World Hospice Day) magyarországi rendezvényeinek (15
rendezvény) koordinálása 2006 októberében.

5.

Szakmai anyagok, információk gyűjtése, hozzáférhetőségük elősegítése
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·
·
·
·

Az adatbázis folyamatos frissítése, a honlap megújítása, a Hospice Hírek online hírlevél
elindítása, kapcsolatrendszerek fejlesztése
Szakirodalom vásárlása, terjesztése, könyvvásárlási lehetőségek biztosítása
Az elmúlt tíz évben több mint 25 kötet jelent meg az Egyesület gondozásában, ebből
2006-ban 2 kiadvány (Szakmai irányelvek és Debrecenyi K.) utánnyomása, és részvétel
3 tankönyv megjelentetésében.
Részvétel a Kharón Thanatológiai Szemle kiadásában.

6. Kutatásoknak és modellkísérletekben szerzett tapasztalatoknak támogatása
• Részvétel az EAPC 2006-os velencei kutatási fórumán való (Elnyert pályázatok: Dr. Csikós
Ágnes, Dr. Kolonics Zsuzsa, Zana Ágnes)
• 4 előadás illetve poszter bemutatása: Hegedűs Katalin (2), Csikós Ágnes (1), Zana Ágnes
(1)
• Saját kutatások: súlyos betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozók testi- és lelkiállapota
halálfélelem, haldoklás, gyász (OTKA, NKFP)
www.magtud.sote.hu/tanatologiai-kutatocsoport.htm
• Részvétel az európai hospice-okkal kapcsolatos nemzetközi kutatásokban
www.eapcnet.org/Policy/CountriesReport.htm
www.eolc-observatory.net/
2006-ban elnyert nagyobb pályázatok:
• NCA
2000 ezer Ft
• Summa Health
417 ezer Ft
• Blaguss Kft
1500 ezer Ft
• EAPC
504 ezer Ft
• Open Society Institute
1 682 ezer Ft
Összesen:
6.104 ezer Ft
A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület vezetősége:
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 2006-ban:
• Varga Éva titkár
• Munk Katalin pályázati koordinátor és webmester
• Zana Ágnes, a Newsletter munkatársa
• Kiss Katalin, majd Szommer Ágnes könyvelő

Budapest, 2007. május 18.

Összeállította: dr. Hegedűs Katalin
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Pénzügyi beszámoló
Pénztár 2006. január 01-én nyitó:

199 eFt

Bankszámla 2006. január 01-én nyitó:

3 870 eFt

2006. évi bevételek:
támogatások (magánszemély):

90 eFt

pályázatok összesen:
NCA:
SUMMA HEALTH:
Blaguss Kft.:
EAPC:
OSI:

6 104 eFt
2 000 eFt
418 eFt
1 500 eFt
504 eFt
1 682 eFt

1 % kiutalása:

1 101 eFt

közhasznú tevékenység:

303 eFt

tagdíj:

323 eFt

bankkamat:

9 eFt

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

7 930 eFt

2006. évi kiadások:
anyagjellegű kiadások összesen:

457 eFt

irodaszer:

127 eFt

iroda rezsi:

20 eFt

egyéb anyag:

18 eFt

könyvbeszerzés:

292 eFt

egyéb költségek, ráfordítások összesen:
bérleti díj (iroda+terem):
postaköltség:

7 695 eFt
747 eFt
20 eFt

telefon:

137 eFt

webtárhely (AMEGA TEAM):

144 eFt

webfejlesztés, programozás:

101 eFt

web frissítés:

90 eFt

pályázati program koordinálás:

46 eFt

marketing (arcultterv, szóró):

413 eFt

előadás, oktatás:

331 eFt

ETI tanfolyam:

153 eFt
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EAPC kongresszus (szakértői díjak):

740 eFt

Newsletter (AMEGA TEAM):

236 eFt

nyomdaköltség (Kharon):

700 eFt

szerkesztés, szakértés:

120 eFt

nyomdaköltség (Debrecenyi):

284 eFt

adminisztráció, könyvelés:

1 356 eFt

adatfeldolgozás, statisztika:

222 eFt

regisztrációs díj 3 fő (Velence):

274 eFt

tagdíj (EAPC Onlus, Társ. Összefogás):

52 eFt

fordítás:

99 eFt

EAPC Hírlevél fordítás:

233 eFt

Hospice Konferencia (TENSI):

117 eFt

Velencei kongresszus:

625 eFt

rep. jegy, szállás költségtérítés:

259 eFt

szakkönyvek, előfizetés:
egyéb költségek (költözés,testületi ülés, stb):
fizetett adók, járulékok:

42 eFt
115 eFt
38 eFt

bérköltség:

273 eFt

közterhek:

102 eFt

bankköltség:

163 eFt

KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Pénztár 2006. december 31-én záró:
Bankszámla 2006. december 31-én záró:

8 690 eFt
eFt
3 308 eFt
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