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A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület 2019. évi szakmai beszámolója 

A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület, a hazai hospice szolgálatok közössége 2019-ben 43 

rendes tagot, 3 pártoló tagot, 5 tiszteletbeli tagot és 75 szerződött önkéntest számlált. Az egyesület 

vezetőségének elnöke Lukács Miklós, alelnökei Schaffer Judit és Dr. Benyó Gábor. A 

multidiszciplinaritás fontosságának érdekében az elnökség munkáját Tudományos Tanácsadó 

Testület segíti, melynek tagjai Dr. Csikós Ágnes, PTE ÁOK, Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány, 

Pécs, Dr. Hódi Zsuzsanna, Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapítvány, Kecskemét, Dr. Kegye 

Adrienne, Gondoskodás 2000 Ápolási Szolgálat , Bp. Ellenőrző Bizottságunk tagjai Kerkai 

Gyuláné, Benőné Kontha Piroska és Dr. Pikó Béla volt. Titkárunk Farkas Attila Balázs, 

honlapfelelősünk Munk Katalin, könyvelőnk Szommer Ágnes, önkéntes koordinátorunk: Babonits-

Farkas Kinga.   

A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület 2019. évi tevékenységét az alapszabályban felsorolt 

tevékenységi körök szerint részletezve az alábbiakban mutatjuk be. A hazai hospice szervezetek 

szakmai együttműködésének elősegítése érdekében honlapunkat (www.hospice.hu) naprakészen  

frissítettük, közzé tettük a hospice ellátást érintő törvényeket, rendeleteket, pályázatokat, 

képzéseket,, szakirodalmat, ellátói adatbázist, híreket, rendezvényeket és egyéb információkat. Ezen 

anyagok elérhetőségét nem csak a tagok részére, hanem mindenki számára hozzáférhetővé tettük. 

Egyesületünk szerkesztősége a továbbiakban is működteti és fenntartja a Kharón tanatológiai 

szemlét, mely a magyar tanatológia első szakmai, tudományos fórumaként szolgál. 2008-tól 

internetes változatban adjuk ki, évente 3-4 szám megjelenítésével (www.kharon.hu).   

Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot tagszervezeteinkkel e-mail-ben hírlevél formában, média 

portáljainkon (Facebook), telefonon, körlevelekben, személyes megbeszélések keretében. 

Támogattuk, tájékoztatást nyújtottunk, szakmailag segítettük a hospice iránt érdeklődőket, a 

kapcsolódó egészségügyi, szociális, oktatási intézményeket, szakmai és civil szervezeteket, 

magánszemélyeket, és önkénteseket. 2019. októberében összefogtuk a Hospice Világnapi 

rendezvényeket, az országszerte megrendezett számos rendezvényről hírt adtunk (pl.: Méltóság 

http://www.hospice.hu/
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Mezeje program) saját weblapunkon és az EAPC honlapján valamint minden szakmai 

rendezvényen képviseltettük magunkat (Gyula, Cegléd, Nyíregyháza, Majosháza, Szombathely, 

Zalaegerszeg, MESZK rendezvények) 

Érdekvédelmi feladatok, állásfoglalások, standardok kialakítását is fontosnak tartjuk. Szakmai 

állásfoglalásokat, ajánlásokat készítettünk és juttattunk el a döntéshozókhoz és tagszervezeteinkhez. 

Törvénymódosító javaslatot nyújtottunk be és készítettünk elő bérfejlesztési, palliatív 

szakmakódok, orvosi-, ápolói jogosultságok témakörében (EFOP, MESZK). Együttműködtünk és 

erősítettük kapcsolatunkat az újonnan megalakult  Szakmai Kollégiumi Hospice Palliatív Ellátás 

Tagozatával, mely 2016-ban megalakult 3 fős elnökséggel és egyesületünk által delegált 15 fős 

szakmai tanáccsal működik. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot és egyeztetünk az Emberi 

Erőforrások Minisztériumával, a NNK-val a MESZK-kel, NEAK-kal, NBF-fel, az OBDK-val, a 

MOHE-val és más hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel. Rendszeresen részt veszünk hazai 

és nemzetközi felmérésekben, statisztikai jelentésekben. Dr. Hegedűs Katalin önkéntesünk 

koordinálásával minden évben összesítjük és publikáljuk a  hospice betegellátás országos adatait 

frissített on-line statisztikai adatlap alapján a NEAK adatok adaptálásával. 

Érdekképviseleti és szemléletformáló munkánkat szakmai és társadalmi szinten is kifejtettük. 

Szakmai érdeklődőknek, szolgálatvezetőknek megrendeztük Országos Hospice Értekezletünket 

(2019. április) valamint a „Ki dönthet az élet végén” konferenciát (2019. november) közel 100-100 

fő részvételével. Országos Értekezletünk során létrehoztuk a hospice ellátás Etikai Kódexét, mellyel 

kezdeményeztük Egyesületünk Etikai Bizottságának megalakulását.  

Szakértőink számos, más szakterület szervezésében megtartott rendezvényen vettek részt hospice 

témában tartott prezentációval, oktatással, képviselettel. 

Az egyesület közreműködésével zajlott számos szakmai képzés 2019-ben is. Képzéseink 

akkreditációit megújítottuk. Akkreditált palliatív licence orvosképzésben (Budapest, Pécs), 

akkreditált alaptanfolyami és OKJ ápolóképzésben budapesti és vidéki helyszíneken, 

szimpóziumban, valamint akkreditált hospice önkéntes képzésben vállaltunk oktatói és szervezői, 
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koordináló szerepet. Az ELNEC Nurse Training programba hazai oktatói és gyakorló 

szakembereket tudtunk bevonni a 2019-es évi képzési programba Salzburgba. 

Tovább építettük nemzetközi kapcsolatainkat külföldi hospice szervezetekkel. Kollektív tagja 

vagyunk az EAPC-nek, folyamatosan részt veszünk az EAPC tudományos  és szakmai 

munkacsoportjainak működésében. Képviseltük hazánkat az EAPC Kutatási valamint Önkéntesi 

Kongresszusán. A hospice ellátás fejlesztéséért szervezett együttműködési nemzetközi konferencián 

vettünk részt Albániában, valamint akkreditált ELNEC hospice alaptanfolyamot tartottunk 

Koszovóban. A két országgal szakmai, oktatói együttműködést kötöttünk. 

Szakmai anyagok, információk és  hozzáférhetőségük elősegítését elsősorban elektronikus 

formában segítjük elő a megújult honlapunk és fb oldalunk működésével, melyet folyamatosan 

frissítünk. Elektronikus körleveleket küldünk a fontos eseményekről és változásokról 

tagszervezeteinknek.   

Szakirodalmi könyvvásárlási és rendelési lehetőséget biztosítunk rendezvényeinken, irodánkban és 

weblapunkon. Szakmai ajánlások, angol és német nyelvű cikkek fordításában önkénteseink 

végeznek pótolhatatlan munkát (pl.: Cicely Saunders élete, munkássága) 

Társadalmi szemléletformáló munkánkat PR tevékenységünkkel érjük el. Változatlanul elérhető az 

MHPE reklám spot-ja a weblapunkon, Facebook-on és a  YouTube-on, akárcsak a hospice ellátásról 

készült riportunk.  

Diák Önkéntes Programunkban 3 középiskola vesz részt szerződéssel. Jelenleg 2 weblapunk, 2 

Facebook közösségi oldalunk és 8 zárt képzési csoportunk működik.  

A betegek és hozzátartozók támogatására strukturáltuk weblapunkat, melyben a számukra fontos 

információk a szakmai hírektől elkülönítve találhatók. Itt kiemeltük ellátáskereső menüpontunkat, 

és az ellátás igénybevételéről és mibenlétéről szóló tájékoztatóinkat. 
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A fenntartható működésünk érdekében kibővítettük és fenntartottuk önkéntesi hálózatunkat. 

Működésünk forrásait az  SzJA 1%-os kampányunk, számos pályázatunk, jótékonysági 

rendezvényeink, adománygyűjtő akcióink és nyereséges képzési és rendezvényszervezési 

projektjeink biztosítják. Megőriztük Semmelweis Garancia védjegyünket és Etikus Adománygyűjtő 

szervezetté váltunk. Csatlakoztunk a Díjnet Hálózat Adománygyűjtő programjához, az ASZÖT 

tagsághoz, valamint a Spirit Színház jótékonysági programjaihoz (Art for Europe jótékonysági 

rendezvény).  

Budapest, 2020. szeptember 22. 

Összeállította: Lukács Miklós elnök 

 


