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A hazai hospice szervezetek szakmai együttműködésének elősegítése  

Egyesületünk az általunk kidolgozott statisztikai adatlap alapján 2012-es évről is begyűjtötte 
összesítette és összehasonlítva a korábbi évek eredményeivel, publikálta a hospice 
betegellátás országos adatait,.  

 A honlapunk (www.hospice.hu)  korunk igényeihez alkalmazkodó megújítása mellett, 
naprakészen frissítette és tette elérhetővé a tagszervezetek és a nyilvánosság részére a hospice 
ellátást érintő törvények, rendeletek és pályázatok megjelenését, az induló képzéseket, a 
szakirodalmi újdonságokat és a betegellátás országos keresési  adatbázisát.  

Egyesületünk folyamatosan tartotta a kapcsolatot a tagszervezetekkel egyedi és kör e-mail-
ekben, telefonon és személyes megbeszélések formájában. Heti 3 napon, kedden, csütörtökön 
és pénteken 9-15 óráig ügyfélszolgálatot működtettünk. Kapcsolatban álltunk a hospice iránt 
érdeklődő vagy ahhoz kapcsolódó egészségügyi, szociális, oktatási szervezetekkel, 
magánszemélyekkel és az új hospice szolgáltatások létrehozását tervezőkkel. 

Koordináltuk, népszerűsítettük a 2012. őszén lezajlott Hospice Világnapi rendezvényeket és 
publikáltuk azokat, hazai és nemzetközi fórumokon egyaránt. 

 



Érdekvédelmi feladatok, állásfoglalások, standardok kialakítása  

Az EEMI felkérésére szakértőink bevonásával elvégeztük a „Szakmai irányelvek” és a 
„Szakmai minimumfeltételek” aktualizálását. Állásfoglalásokat, ajánlásokat tettünk a hospice 
ellátást érintő kérdésekben. Folyamatosan egyeztettünk és tartottuk a kapcsolatot az EEMI, az 
ÁNTSZ, az OEP, a Nemzeti Betegfórum, és más szakmai szervezetek képviselőivel, részt 
vettünk a Magyary terv szerinti egyszerűsített dokumentációban megjelenő FNO rendszer és a 
megújított tárgyi minimumfeltételek és más hospice-t érintő rendelet tervezetek, rendeletek, 
szakmai anyagok véleményezésében. 

Hospice alap- és továbbképzések szervezése és összehangolása  

Egyesületünk szakértői közreműködtek az onkológiai, otthoni hospice és gyász témájú 
kötelező szakmacsoportos továbbképzések tematikájának kidolgozásában és az oktatásban. 

Folytattuk a 2010-ben megkezdett palliatív orvosi licence képzés és szakvizsga lehetőségének 
előkészítő munkálatait, benyújtottuk az EEMI-be a palliatív orvosi licence képzésre 
kidolgozott szakmai javaslatunkat. 

A regionális akkreditált alap-, orvos- és szakdolgozói továbbképzések összehangolásában 
vettünk részt, szakértőkként közreműködtünk az akkreditált hospice oktatások  szervezésében 
és lebonyolításában (SE, PTE, ETI, EMMI, OKTÁV). 

Támogattuk, szakmailag segítettük a Dr. Csikós Ágnes  által vezetett pécsi Palliatív 
ambulancia és a PTE ÁOK Családorvostani Intézet Palliatív Tanszékének megalakulását, 
mely hazánkban első és példaértékű kezdeményezés.  

Kongresszusok, konferenciák képzések  

2012. márciusában 250 fő részvételével  megrendeztük az MHPE  két napos X. Jubileumi 
Kongresszusát Budapesten, melyet az ESZTB 20+20 kreditpontra értékelt. 2012. februárjában 
és szeptemberében három orvos továbbképzést szerveztünk a Semmelweis Egyetemmel 
közösen, melyeken összesen 49 orvos vett részt és az OFTEX 26 ill. 14 kreditpontra értékelt. 
Szintén a Semmelweis Egyetemmel közösen szervezve 2 tanatológia kurzuson  65 
orvostanhallgató szemléletformálásában vettünk részt. 

Egyesületünk közreműködött az ETI OKJ-s Onkológiai szakápoló képzésében. 

Önálló egyesületi képzésként lebonyolítottunk 2 hospice alaptanfolyamot, mely az ELNEC-F 
tematika szerint 40 ESZTB pontot biztosított 2012  januárjában, Keszthelyen 31 fő, 
júniusában Baján 21 fő szakdolgozó részére. Egyesületünk kidolgozta az első hazai Palliatív 
légzésterápiás képzés tematikáját és megszervezte Budapesten 17 fő szakdolgozó részével, az 
ESZTB által 13 pontra értékelt továbbképzést.  

2012. októberében részt vettünk az I. Pécsi Hospice Palliatív Szimpóziumon. 

 

 



Nemzetközi kapcsolatok kialakítása és fenntartása külföldi hospice szervezetekkel  

A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület kollektív tagsája az IAHPC.nek és az EAPC-nek, 
folyamatosan részt veszünk az EAPC tudományos munkájában, különös figyelmet szentelve a 
kelet-európai palliatív ellátás fejlődésének elősegítésére (Dr. Csikós Ágnes, Dr. Hegedűs 
Katalin). 

Csatlakoztunk az EAPC Morphine Manifesto és Prague Charter projektjéhez, melyek a 
terminális állapotú betegek hospice ellátáshoz és a morfin általi fájdalomcsillapításhoz való 
hozzáférését állami feladatként és alapvető emberi jogként határozzák meg. 

Közreműködtünk az EAPC Social Media-team- ben Dr. Hegedűs Katalin részvételével, a 
Támasz Határmenti Szociális Együttműködés-ben  ZEG-Oberwart-Wien projektben Dr. 
Hegedűs Katalin és Kerkai Mónika által képviselve, a DemNet Palliatív ellátás 
finanszírozásáról és a  társadalmi innovációról szóló nemzetközi együttműködésben Dr. 
Csikós Ágnes által képviselve, a Trans-national train the trainer, KardinalKönig Institut 
programján Dr. Kegye Adrienne és Schaffer Judit által képviselve.  

Szakmai anyagok, információk gyűjtése, hozzáférhetőségük elősegítése  

A www.hospice.hu honlapunk adatbázisát folyamatosan frissítjük, elektronikus körleveleket 
küldünk tagszervezeteinknek és az ellátásban érdekelteknek a hospice-t érintő aktualitásokról. 

Hospice-ról szóló szakirodalom vásárlásával, terjesztésével, könyvvásárlási lehetőségek 
biztosításával elősegítjük a szakmai ismeretek terjedését, tagszervezeteink részére 
kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosítunk.  

Az EAPC orvosképzési ajánlását lefordíttattunk magyar nyelvre, elérhetővé téve a 
döntéshozók számára, mellyel a hazai palliatív orvosképzés fejlesztését kívánjuk 
előmozdítani. 

Szerkesztjük gondozzuk, kiadjuk és terjesztjük a Kharón Thanatológiai Szemle c. internetes  
folyóiratot www.kharon.hu  

Részt veszünk az EAPC Blog http://eapcnet.wordpress.com  szerkesztési és terjesztési 
munkájában Dr. Hegedűs Katalin közreműködésével . 

Kutatásokban és modellkísérletekben való részvétel  

A Magyar Hospice- Palliatív Egyesület szakértői számos nemzetközi kutatásban vesznek 
részt. 

( Needs assessment in Central and Eastern Europe (EAPC), WHO ATOME project,  Global 
Palliative Care Education and Training Directory ptoject (International Observatory on End-
of-Life Care (IOELC) and Open Society Foundation (OSF),  Erasmus együttműködés a 
Semmelweis Egyetem és a Bolognai Egyetem között palliatív témakörben, a Támasz 
Határmenti Szociális Együttműködés projektben (ZEG-Oberwart-Wien) 

Társadalmi szemlélet formálása, PR tevékenység  



2012. januárjában elkészült a MHPE reklám spot-ja, mely az ellátásról való ismeretterjesztés 
mellet az SZJA 1%-os kampány részeként is felhasználásra került, valamint  elkészíttettünk  
egy hosszabb ismeretterjesztő riportot is a hospice ellátásról. Mindkét felvételt bemutattuk 
különböző TV csatornákon, elérhetővé tettük honlapunkon, a YouTube és a Facebook 
internetes oldalakon. 

A társadalmi szemléletformálás  és ismertté tétel fontos momentuma volt az első negyedévben 
1 hónapig tartó 100 Ft-os adománygyűjtő akció, mely a BónuszBrigád kezdeményezésére 
indult el. 

Az „Élet a halál előtt” című ismeretterjesztő film ősbemutatóját a X. Jubileumi kongresszuson 
tartottuk, mely után még számos vetítés megszervezésében vettünk részt. (EEMI, 
szakdolgozói és orvosképzések) 

A központi Világnapi rendezvényhez kapcsolódóan „Mit nyújtanak a pillanatok” címmel 
fotópályázatot írtunk ki, mely elsősorban a fiatal korosztály bevonását célozta és számos 
értékes alkotást inspirált. 

2012 október 12-én rendeztük meg a Központi Hospice Világnapi rendezvényünket a 
budapesti Rózsavölgyi Kávéházban, ahol pályázatunk nyertes képeiből összeállított 
fotókiállítással, zenés műsorral és Béres Ilona előadásában Polcz Alaine „Asszony a fronton” 
című monodrámájával hívtuk fel a figyelmet az életük végén járó betegek re és az őket ellátók 
munkájának fontosságára. 

Folytattuk a 2011-ben megkezdett Diák Önkéntes Programunk kidolgozását és szervezett 
önkéntesi hálózat kiépítésbe kezdtük, melynek fórumai elsősorban civil internetes közösségi 
oldalak lettek (facebook, You Tube megjelenések) 

Egyesületünk szakértői  hospice-t érintő témakörben, elsődlegesen 16 média megjelenésben 
működtek közre, melyek a más média által átvett hírek, műsorok formájában számos további 
megjelenést generálva, sokakhoz eljutatta a hospice szellemiség által képviselt értékrendet. 

A Magyar Hospice- Palliatív Egyesület 2012-es évben kitüntetette a hospice ellátásért magas 
színvonalon és odaadóan dolgozó kollegákat, akiknek munkássága példaértékű hazánkban. 
Polcz Alaine emlékérmet kaptak: Dr. Muszbek Katalin, Dr. Ruzsa Ágnes, Dr. Simkó Csaba és 
Lubai Sándorné. Polcz Alaine emléklapot kapott: Ferdinandy Nóra, Kalló Barbara, Kerkai 
Gyuláné és Munk Katalin 

Szervezetfejlesztési változások a 2012-es év folyamán 

A fenntartható működés érdekében egyesületünk a KIFE által meghirdetett pályázat 
nyerteseként szervezetfejlesztési projektben vett részt, melynek eredményeképpen felmértük, 
elemeztük egyesületünk kommunikációs gyakorlatát, s ennek eredményeképpen belekezdtünk 
a civil társadalmi szemléletformálás és a szakmai fórumokkal való kapcsolattartás 
kommunikációjának kettéválasztásába.  



A gazdaságot érintő megszorítások ellensúlyozására újra kellett terveznünk forrásteremtési 
szemléletünket, technikáinkat. Szerződött önkéntesi hálózat fejlesztésébe kezdtünk, mellyel 
további munkaerőt tudtunk az egyesület szervezési, forrásteremtési és PR területére 
csoportosítani. Reklám és ismeretterjesztő filmjeinket az  SZJA 1%-os kampány szolgálatába 
állítottuk, változatlanul folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket, adományozók, 
szponzorok és támogatók bevonásának lejhetőségét. Bővítjük forrásteremtő 
tevékenységeinket, mint pl. oktatás, képzés és szakmai rendezvényszervezés. 

 

Összeállította: Schaffer Judit 

Budapest, 2013. március 14. 
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Pénztár 2012. január 01-én nyitó: 94 eFt 
    

Bankszámla 2012. január 01-én nyitó: 4 362 eFt 
    

  
4 456 eFt 

    
       2012. évi bevételek:      

támogatások (vállalkozások): 2 070 eFt 
   

294 eFt 

támogatások (magánszemélyek): 150 eFt 
   

3 eFt 

pályázatok összesen: 1 978 eFt 
   

7 058 eFt 

EAPC: 1 978 eFt    
1 % kiutalása: 1 154 eFt 

   
1 804 eFt 

tagdíj: 188 eFt 
   

410 eFt 

tanfolyamok bevétele: 1 383 eFt 
   

1 805 eFt 

egyéb bevételek: 911 eFt 
   

63 eFt 

  szakkönyvek értékesítése: 105 eFt 
   

163 eFt 

bankkamat: 128 eFt 
   

117 eFt 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 
 

8 066 eFt 
 

2011-ben: 
 

11 717 eFt 

 

 



 

2012. évi kiadások:     források: 
  

anyagjellegű kiadások összesen: 393 eFt 
    

irodaszer: 186 eFt   
 

SZJA 1% 
  

könyvbeszerzés: 207 eFt   
 

SZJA 1%, szakkönyv értékesítés 

egyéb költségek, ráfordítások összesen: 8 407 eFt 
    

bérleti díj (iroda+terem): 780 eFt   
 

SZJA 1%, kong.bev., tartalék 

postaköltség: 81 eFt   
 

magán.tám., kong.bev. 

telefon: 94 eFt   
 

kong.bev. 
  

Kelet-európai Hírlevél programozása: 195 eFt   
 

EAPC 
  

Kelet-európai Hírlevél fordítása, lektorálása: 285 eFt   
 

EAPC 
  

Kelet-európai Hírlevél szerkesztése: 1 634 eFt   
 

EAPC, SZJA1% 
  

hirdetés, reklám, marketing költségek: 314 eFt   
 

kong.bev. 
  

előadás, oktatás (orvostanf., tanatológia, ETI): 1 743 eFt   
 

Váll.tám., SZJA1% 
 

tanfolyamok szerv., akkreditációs költségei: 754 eFt   
 

Váll.tám., magán.tám. 

sokszorosítás: 74 eFt   
 

magán.tám. 
  

Kharon költségei: 63 eFt   
 

SZJA1% 
  

titkári tevékenység: 1 440 eFt   
 

tanfolyami bev., kong.bev., 
tartalék 

konferenciák részvételi díja: 77 eFt   
 

SZJA1% 
  

tagdíjak (EAPC Onlus, IAHPC): 87 eFt   
 

SZJA 1%, tartalék 
 

egyéb költségek (javítás, karbantartás stb): 196 eFt   
 

tagdíj, tartalék 
  

utazás, szállítás: 425 eFt   
 

tartalék 
  

bankköltség: 165 eFt   
 

bankkamat, SZJA1% 

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 
 

8 800 eFt 
 

2011-ben: 
 

13 421 eFt 

  Pénztár 2012. december 31-én záró: 1 eFt 
    

Bankszámla 2012. december 31-én záró: 3 705 eFt 
    

  
3 706 eFt 

    
 

 


