Az MHPE közhasznúsági jelentése a 2010. évrıl
I. Közhasznú tevékenység bemutatása
A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület 2010. évi tevékenysége az alapszabályban felsorolt
tevékenységi körök szerint
1. A hazai hospice szervezetek szakmai együttmőködésének elısegítése
▪ A hospice betegellátás országos adatainak összegzése és publikálása 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 (e-mail- és telefonkapcsolat,
személyes megbeszélések)
▪ Folyamatos kapcsolat a hospice iránt érdeklıdı vagy ahhoz kapcsolódó
(egészségügyi, szociális, oktatási stb.) szervezetekkel, magánszemélyekkel, új
hospice-t tervezıkkel.
2. Érdekvédelmi feladatok, állásfoglalások, standardok kialakítása
▪ Országos értekezlet szervezése a hospice ellátás továbbfejlesztésének és
finanszírozásának aktuális kérdéseirıl az Egészségügyi Minisztérium, az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár és a TÁMOP pályázat felelıs szakemberei, az ÁNTSZ,
valamint a hospice szolgáltatók részvételével (2010. március 19.) Résztvevık száma:
90 fı (50 hospice szervezet képviseletében).
▪ Gyermek hospice szakmai egyeztetı fórum szervezése (2010. november)
▪ A Szakmai irányelvek megújított változatának és az otthoni hospice ellátás
standardjainak végsı munkálatai és a rendelet elıkészítése (2010 január)
▪ Az otthoni hospice ellátás Szabálykönyvének kialakítása az OEP felkérésére (2009.
decembertıl, de a munkák rajtunk kívülálló okok miatt leálltak)
▪ Folyamatos kapcsolat az OEP-pel, az Egészségügyi Minisztériummal és az ÁNTSZszel a hospice szakmai színvonalának megırzése érdekében. A hospice-t érintı
miniszteri rendeletek - pl. a Minimumfeltételek, licence vizsgákkal kapcsolatos
szakmai anyagok véleményezése.
▪ Képviselet a Nemzeti Egészségügyi Tanácsban. Egyesületünk az összes, rákbetegeket
koordináló betegszervezetet képviselte 2010 novemberéig. 2010 március 30-án
elıterjesztettük „A terminális állapotú betegek ellátásának fejlesztésérıl” szóló
szakmai anyagot, melyet a NET elfogadott és mint állásfoglalást kiadott.
3. Hospice alap-és továbbképzések, konferenciák szervezése és összehangolása
▪ A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület IX. kongresszusának megszervezése és
megrendezése (Nyíregyháza, május 21-22) 250 fı részvételével.
▪ Gyógytornász Szakmai Fórum megszervezése (Nyíregyháza május 21,)

▪ 2 akkreditált, pontszerzı hospice alaptanfolyam szervezése és vezetése az ETI-vel
kötött megállapodás és a közösen kidolgozott központi oktatási program alapján 2010
márciusában és júniusában, 55 fı részvételével. (2010-ben megtörtént az ETI-vel
kötött megállapodás megújítása).
▪ az új hospice szakápoló tanfolyam elindítása az ETI-ben az Egyesület szakértıinek,
elıadóinak közremőködésével (2010 szeptemberében, 35 fıvel).
▪ Részvétel az ápolói licence vizsga kialakításában, majd átalakításában (2010 májusoktóber).
▪ 2 akkreditált orvos-továbbképzés szervezése a Semmelweis Egyetemmel közösen
2010 februárjában és szeptemberében. (Résztvevık száma: 45 fı).
▪ Palliatív orvosi licence képzés és vizsga lehetıségének elıkészítı munkálatainak
megkezdése 2010 januárjától.
▪ Egyéb regionális képzések összehangolása: akkreditált alap-, orvos- és ápolói
továbbképzések, 1 napos továbbképzések, nem akkreditált képzések. 2010-ben
1011fı végzett el valamilyen hospice továbbképzést, összesen 11 helyszínen. (Ld. a
mellékelt táblázatot)–
▪ Folyamatos szakértıi tevékenység a hospice oktatások témakörében (ETI,
Minisztérium) a hospice szakápoló OKJ-s képzés új programjának fejlesztése.
4. Nemzetközi kapcsolatok kialakítása és fenntartása külföldi hospice szervezetekkel
▪ Folyamatos részvétel az European Association for Palliative Care vezetıségének
munkájában, a kelet-európai palliatív ellátás fejlıdésének elısegítése érdekében (Dr.
Hegedős Katalin).
▪ Az EAPC XII., lisszaboni kongresszusára 3 fı részvételének támogatására pályázat
kiírása.
▪ Schaffer Judit részvételének támogatása a St. Christopher’s Hospice Physio Europe
and Beyond nemzetközi gyógytornász konferenciáján.
▪ Az Open Society Institute és az EAPC 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 hospicepalliatív ellátásának bemutatása, koordinálása, fejlıdésének elısegítése (2010-ben 12
szám megjelentetése)
www.hospice.hu/newsletter
▪ A Hospice Világnap (World Hospice Day) magyarországi rendezvényének
koordinálása 2010 októberében
5. Szakmai anyagok, információk győjtése, hozzáférhetıségük elısegítése
▪ A honlap adatbázisának folyamatos frissítése,
▪ A honlap megújítása, új, modernebb felület kialakítása
▪ Szakirodalom vásárlása, terjesztése, könyvvásárlási lehetıségek biztosítása (az elmúlt
tizenöt évben több mint 30 kötet jelent meg az Egyesület gondozásában)

▪ A Kharón Thanatológiai Szemle kiadása internetes változatban: www.kharon.hu évente 4 szám kiadása.
6. Kutatásoknak és modellkísérletekben szerzett tapasztalatoknak támogatása
▪ A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetével közösen: „Súlyos
betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozók testi- és lelkiállapota halálfélelem,
haldoklás, gyász kutatócsoport”
▪ Részvétel az európai hospice-okkal kapcsolatos nemzetközi kutatásokban:
International PRISMA project on Outcome Measures ésA pan-European survey of
research in end-of-life cancer care
7. Társadalmi köztudat formálása, PR tevékenység
▪ Központi budapesti Hospice Világnapi rendezvény szervezése a Gödör Kulturális
Központban 2010 október 8-án.
▪ Diák Önkéntes Program indítása a középiskolások részére az önkéntesség és a
szolidaritás elısegítése céljából 2010 szeptemberétıl.
▪ Számos média szereplés a hospice témakörben.
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A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület tiszteletdíjas munkatársai:
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Munk Katalin titkár és webmester

•

Zana Ágnes, a Newsletter munkatársa, a Diák Önkéntes Program projektvezetıje

•

Szommer Ágnes könyvelı
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a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület elnöke
www.hospice.hu
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A Magyar-Hospice Palliatív Egyesület pénzügyi beszámolója, 2010.
Pénztár 2010. január 01-én nyitó:
Bankszámla 2010. január 01-én nyitó:

266 eFt
8 950 eFt
9 216 eFt

támogatások (vállalkozások):
pályázatok összesen:
NCA:
1 077 eFt
EAPC:
1 116 eFt
OSI:
1 748 eFt
1 % kiutalása:
tagdíj:
tanfolyamok bevétele:
szakkönyvek értékesítése:
bankkamat:

100 eFt
3 940 eFt

2010. évi bevételek:

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 579 eFt
242 eFt
1 008 eFt
373 eFt
290 eFt
7 532 eFt

2010. évi kiadások:

források:

anyagjellegő kiadások összesen:
irodaszer:
107 eFt
könyvbeszerzés:
489 eFt
egyéb költségek, ráfordítások összesen:
bérleti díj (iroda+terem):
749 eFt
postaköltség:
97 eFt
telefon:
141 eFt
Kelet-európai Hírlevél programozása:
459 eFt
Kelet-európai Hírlevél szerkesztése:
2 346 eFt
marketing költségek:
350 eFt
elıadás, oktatás (orvostanf., tanatológia, ETI):
815 eFt
rendezvényszervezés (kongresszus, ért.):
455 eFt
orvostanfolyam szervezési költségei:
350 eFt
MHPE által kiírt pályázati támogatás:
359 eFt
sokszorosítás:
31 eFt
információs technika:
233 eFt
titkári tevékenység:
1 400 eFt
könyvelés:
281 eFt
egyesületi honlap fejlesztése:
447 eFt
tagdíj (EAPC Onlus):
58 eFt
egyéb költségek (javítás, karbantartás stb):
284 eFt
Fordítás:
229 eFt
Kharón:
111 eFt
utazás, szállítás:
597 eFt
bankköltség:
180 eFt
szakkönyvek, elıfizetés:
22 eFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Pénztár 2010. december 31-én záró:
Bankszámla 2010. december 31-én záró:

595 eFt
SZJA 1%
9 992 eFt
NCA, tanfolyami bevétel
bankkamat
szakkönyv ért., bankkamat
OSI
OSI, EAPC
SZJA 1%
SZJA 1%, váll.tám., tanf.bev.
EüMin. pály., váll., msz.tám.
tanfolyami bevétel
SZJA 1%
SZJA 1%
OSI, váll.tám.
tanf. bev., tagdíj, msz.tám.
NCA, váll.tám.
EüMin. pályázat
SZJA 1%
SZJA 1%
szakkönyv értékesítés
SZJA 1%
szakkönyv értékesítés
bankkamat
SZJA 1%
10 587 eFt
71 eFt
6 089 eFt
6 161 eFt

