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ELŐTE RJ ESZTÉS 


a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz -


Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 2014. évi 


otthoni szakápolás és hospice szakmai beszámolója 


Tisztelt Bizottság! 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 2014-es évre 

vonatkozó otthoni szakápolás és hospice ellátás szakmai beszámolóját fogadja el. 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 15. 

Csikós Péter 
igazgató 
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határozata 

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 2014. évi 

otthoni szakápolás és hospice szakmai beszámolóját 

A Bizottság 

az előterjesztést megtárgyalta és annak tartalma alapján a szakmai beszámolót elfogadja . 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 21. 

Rákóczi Ildikó 
a Bizottság elnöke 

A határozatot kapják: 

1. címzetes főjegyző 
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3. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Nyíregyháza, Szent I. u. 14. 
4. irattár 



Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 

Iktatószám: 16-5/2015 
Tárgy: Beszámoló otthoni szakápolás 
és hospice ellátás 2014.év 
Ügyintéző: Csikós Péter 
Elérhetősége:461-217 

ELŐTERJESZTÉS 
- a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz -

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 2014. évi 
otthoni szakápolás és hospice szakmai beszámolója 

Tisztelt Bizottság! 

Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 2014. április Ol-vel kezdte működtetni az otthoni 

szakápolást és hospice ellátást. 

Az egészségügyi szolgáltatás pénzügyi fedezetét, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár OEP 
biztosítja, az elvégzett tevékenységet, azok finanszírozását, a szabályszerü elszámolását követően 

utalják. 

Az indulás minimális vizitekkel, 2 fő beteglétszám átvételével történt. Nagy nehézséget 

okozott a minimum listában szereplő eszközök jelentős számú hiánya, melyet átvételt követően 

intézményünk a lehető legrövidebb (1 nap) alatt pótolta. Az eltelt időszak során a szolgáltatás 

fejlődő tendenciát mutat. Sorozatos alkalommal fordult elő, hogy a rendelkezésre álló 

vizitkapacitást is sikerült túllépni, és sajnos többször megtörtént, hogy betegeket kellett saját 

megtakarítás terhére ellátni, mert valamilyen okból "kiestek" a finanszírozás lehetőségéből. 

Az elmúlt időszak igazolja, hogy a betegeink száma nő, a munkánk egyre szélesebb körben válik 

ismertté. A hospice szolgáltatás, az egészségügy egyik kiemelkedő szakága és egyben speciálisan 

képzett egészségügyi szakdolgozókat követel, valamint igen nagy szalanai elvárásokat támaszt a 

dolgozók felé. Büszkén mondhatjuk, hogy a kezdeti nehézségeket leküzdve, mára már két palliatív 
jártasságú szakorvosunk is van. A hospice szolgálatban munkát végző szakorvosok egyike 

időközben elvégezte a licence vizsgát is, amely elengedhetetlen feltételévé vált ennek a 
feladatkörnek. 

A szakdolgozóink számára a Miskolci Erzsébet Hospice Alapítvány szervezésében biztosítottuk a 

40 órás hospice alapképzést. Ezzel elértük azt, hogy minden a rendszerünkben jelenlévő 

szakember rendelkezik ezzel a speciális képesítéssel. Ez a továbbképzés elsősorban Budapest és a 

tőlünk távolabbi területeken érhetőek el igen magas képzési díjért. Sikerélményként könyvelhet jük 
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Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 

eL hogy intézményünknek sikerült a képzést városunkban lebonyolítani. 

A 201-+. é\ ben már az első hónapokban jelentős növekedésen esett át az otthoni szakápolás. 

A teljesített ell átásbó l kitünt, hogy több alkal ommal akár 50%-os többlet ellátásunk volt. 

Összességében 318 v izitre van szerződésünk az OEP - el, ezért a finanszírozó szerv fe lé több 

alkalommal jclentet1ünk többlet vizi tet. Jelenleg is egyre növekvő betegforgalommal kell szembe 

néznünk. A l\:hételre kerülő betegek limitálása több szemszögbő l sem célszerű . Egyik oka ennek, 

hog) ha eg) háziorvos felkeresi a szo lgá latot, hogy lássa el az adott beteget otthonápolásban és a 

szolgá lt esetleg nemleges választ ad a kapaci tás hi ánya miatt, akkor jó esély van rá, hogy 

legköze lebb új otthonápo lási szolgálatot keres fe l. 

Másik oka, hogy elő re kiszámíthatatlan a hó végén kialakuló teljesített vizitek száma. Felvételkor a 

szolgáltatót scm tudhatja, hogy az adott beteg el látása meddig fog történni , mennyi vizi tet kap meg. 

Az összesen leszerződött vizit száma: 318/hó 

Otthonápolás és I10spice ellátás 2014. évi szakmai és finanszírozási teljesítése 

Hónap Szerződött vizit 
(otthonápolás + 
szerződ ött vizit) 

Teljesített vizit 
(Otthonápolás) 

Teljesített 
vizit (Ilospice) 

Finanszírozás 
(Otthonápolás 

)eft 

Finanszírozá 
s (Hospice) 

eFT 

április 318 219 6 578 24 

május 318 224 41 574 166 

június 318 298 47 701 190 

július 318 320 63 733 255 

augusztus 318 244 14 588 56 

. szeptem ber 318 257 51 598 206 

október 318 366 52 830 210 

no\ember 318 296 34 720 137 

december 318 326 y-) 740 101 

I ' , h ' 2014 ' . I' d'Oltt lonapo as cs osplce e II'atas . eVl (Ja asának és bevételének alakulása 
Kiadás 
Személyi juttatások 3.773.172 
Munkaadót terhe l ő járulékok 1.016.544 
Szakmai an) agok beszerzése 106.458 
Vásárolt közszolgáltatások 1.850.600 
Egyéb dologi kiadások 200 .074 
Tárg) i eszkö;: beszerzése 42.799 
Kiadás összesen 6.989.647 

Bevétel 
Müködési célú támogatás OEP-től 6.319.500 
Eg) éb bevétel 80.000 
Bevétel összesen 6.399.500 

Egyenleg -590.147 
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Egészségiigyi Alapellátási Igazgatóság 

Fokozatosan nőtt azon háziorvosi praxisok és kórházi szakorvosok száma, akik a mi szervezetünket 

keresték fel és rendelték meg az álta lunk nyújtott szolgáltatásokat. 

A hospice ellátás terén is észrevehető a fej l ő dési tendencia, bár ez kissé lassabban éri el a kívánt 

maximális finanszírozási keretet. Ennek oka, hogya rendszerbe bekerülő betegek száma hiába éri el 

a kellő létszámot, sajnos alapbetegségü k és állapotuk miatt gyakran minimális ellátási napok 

biztosítására van lehetőség, mert rövid időn belül e lhaláloznak . 

Az OEP által szerződött vizitel\.: 

• otthoni szakápolásra: 225 vizit/hó 


• otthoni hospice ellátásra: 93 nap/hó 


A dolgozói létszám összetétele. 

Mindkét tevékenységre, 2 fő közalkalmazotti státuszú főállású álláshelyet kaptunk. Ebből 1 fő 

jelenleg gyesen van, akinek helyét a határozott idejű státusz miatt nem sikerült betöltenünk. Így 

jelenleg mindkét tevékenységet 1 fő a koordinátor végzi főállásban. 

A szolgáltatások vállalkozási formában valósulnak meg - hospice ellátásban 20 fő, otthoni 

szakápolásban 19 fő - annak érdekében, hogy minél gazdaságosabb, rugalmasabb legyen és 

megfeleljen minden elvárásoknak. 

A feladatokat a következő szakemberek bevonásával végezzük: 

- pali iatÍ\ szakorvosok 


- diplomás ápoló 


- OKJ szakápolók 


- d ieteti k us 


- szociális munkás 


- gyóg) tornász 


- mentálhigiénikus 


- pszichológus 
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• otthon ápo lás 

• Hospice ellátás 

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 

1. számú ábnl 

Otthonápo lás és Hospiee e llátás te ljesítése i 
2014. év 

----------- ----, 

hónap 

A 201-t-es évben elvégzett feladatainkat mutatja az ábra, bo ntásban az otthoni szakápolás és 

az otthoni hospice ellátás területéről. 

Az el múlt időszakban már jeleztük, hogy anyagi támogatást kérünk arra az esetre, ha több beteget 

kellene ellátnunk. mint amennyi a szerződött keretünk . Erre eddig sajnos nem került sor. Az 

igényünk tO\ 'ábbra is fennúll, meli úgy gondoljuk, hogy szakmailag és minőségileg sem 

engedhetjük meg. egy fejlődésben l évő szo lgálatnál, hogy beteg ellá tását félbehagyja vagy esetleg 

el utasítsa azt. 

Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság törekedett a minél szélesebb körü információ nyújtásra, 

melynek érdekében honlapján - wv;w.eualapcllatas.hu - a szolgáltatásokról bárki számára elérhető 

információkat jelenítettünk meg. 

Intézményünk által kreditpontos. ingyenes szakképzést szen 'eztünk ápolóinknak, melyet mindenki 

számára e l érhető\é teszünk a jövőben is. 

A szakképzések fontosságá t 14/2014.(11I.10)EMM I egy egészségügyi tárgyú miniszteri és 

rendeleteknek az egészségügyi ágazati ké pzésekkel összefüggő módosításáról határozza meg. 

Dolg07óin k fül) <1matos belső el l enőrzés mellett végzik munkájukat, mellyel a biztonságos és 

minőségi ellátást kívánjuk fenntartani. 

A szolgá lat nem csak a képzések és betegell átás terén próbál helyt állni, hanem bizonyítékaként a 

minőségi munkúnak több alkalommal volt gyakorlati oktatás helyszíne. 

A G\'E:\lSZI- ETI szerződést kötött intézetünkkel , miszerint az általuk végzett OKJ-s 

Onkológiai képzéscn résztvevők számára gyakorlati helyszínt intézetünk hospice csoportja 
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Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 

biztosítsa. 

A képzésen a Jósa András Oktató Kórház fekvőbeteg intézeti ellátásában aktívan dolgozó 

szakemberek \ ettek részt. 

S ze rződés jött létre a Zay Anna Egészségügy i Iskol a és a DEOE C között is, miszerint az 

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság otthonápolási és hospice csoportja szakmai gyakorlati 

területet biztosít a hallgatók részére. 

A Debreceni Egyetem Egészségügy i Kara és az Alabamai Egyetem között létrejött súlyos 

betegséggel élők kutatási programjába is becsatlakoztunk. 

2014.09. 19 Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság és a (MESZK) Megyei Egészségügyi 

SzakdolgoLói Kamara közös szervezésében lebonyolításra kerül t a megye I. Hospice 

Konferenciája. 

Ezen a rendezvényen megyén kív ül tevékenykedő szakemberek is megjelentek. Az előadók 

országosan a szakmában elismert emberek , akik a konferencia minőségét növelték. A rendezvényen 

több mint 100 10 szakdolgozó jelent meg. A konferencia téméu'aként fontos szerepet kapott az 

egés::ségiibTyi (ö/Tényben foglaltak, melyet az Egészségiigyi M illisztérium szakmai irányelve a 

terminális állapotú daganatos betegek It ospice és palliatív ellátásáról 60/2010 EÜ. rendelet ír le. 

Ezzel próbáltuk az egészségügyet, mint szakmát új információkhoz, ismeretekhez juttatni. Tervek 

szerint a konferenciát hagyomány szerint 20 15- ben is megrendezzük . 

201-+ év \ 'égén összeáll ítottuk az Alapellátási Igazgatóság első akkreditált továbbképzését, 

melynek címe: .$iirgősség i ellátás elméleti és gyakorla ti alapjai az alapellátás területén". Ezt a 

képzésü nket az ERés::ségiig)Ji Nyi lvántartási és Képzési Központ elfogadta és a maximális 20 

pO/1tból J~ jJont/'(/ értékelle. 

Terveink szeri nt ebben az évben még több hasonló képzést szeretnénk engedélyeztetni, de nem csak 

a szakdolgozók számára, hanem orvosainknak is. Ezzel biztosítani tudj uk minden alapellátásban 

dolgozó részére. hog) kö ltséghatékonyan, és munkáját nem akadályozva végezhessen képzéseket. 

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy az otthonápolási és hospice csoport több szociális ellátó 

intézettel is kapcsolatot alakított ki, mel y a betege llátásban történő munkafolyamat körét szélesíti. 

Az egészsé gli g) nek ez a terü lete. a betegek számára úgynevezett szakápo lást biztosít ( pl. 

parenterális folyadékpótlás, hólyagkatéter cseréje stb.), ezeket a fe ladatokat csak szakdolgozó 

végezheti. Abban az esetben, ha a páciensnek szüksége van más el látásra is, mint például szociális 

ellátás. gondozás. akkor ebben az esetben van szükség a szociális munkásra, vagy aszociális 

gondozó és ápoló végzettséggel rendelkező dolgozóra, aki elvégzi az esetlegesen kompetenciáját 

képező alapá polást (pl. mosdatás, etetés, stb. ). 

A szakápolói ellátással kapcsolatosan jött létre a Iwmpetencia törvény, mely 3/2010(1.26 ) 

EÜM rendelet mond ki. 
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Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 

2014. évben tagjai lettünk a Magyar Otthonápolási és Hospice Egyesületnek. Az 

egyesület nagyb,lI1 megkönnyíti munkánkat, mivel minden ebben a tevékenységi körben létrejövő 

vá ltozásról első körben értesülünk, a szakmával kapcsolatosan észrevétel i és véleményezési 

lehetőséget biztosít számunkra. 

Büszkén mondhatjuk eL hogy az elmúlt év munkáját jelenleg hivatalosan is próbáljuk magasabb 

zintre emelni, ami azt jelenti, hogy az elvárásoknak eleget téve megfeleltünk és befogadásra került 

az otthoni szakápolás és hospice ellátás a minőségiigyi rendszerbe. 

Célunk a háziorvosokkal való folyamatos kapcsolattm1ás, évenkénti közös szakmai 

konzultáció. Első alkalommal 2014. decemberében tartottunk egy kerekasztal megbeszélést 

házion osi és kórházi szakorvosok körében, melynek fő témája az otthoni szakápolás és hospice 

ellátás volt. Elmondhatjuk, hogy egy szakmailag igen pozitív rendezvény volt. A hospice ellátás 

további fej lesztése miatt szorosabbra kí "ánjuk fűzni a kapcsolatot a Jósa András Oktató Kórház 

Onkologiai osztál) á\al. Az otthoni szakápolás jelenleg az egészségügy egyik fejlődésben lévő 

szakágaként említendő. Most is tárgyalások folynak országgyCdési szinten arról, hogy az otthoni 

zakápolás és hospice ellátás az alapellátás része legyen a jövőben. 

Ez az ellútási forma a kórházi napok kiváltására és/vagy lerövidítésére irányul, ezért 

szükséges, hog) az alapellátás or\"osai motiváltak legyenek, a betegbeutalásokat megfontoltan és 

költséghatékonyan végezzélc Ezzel fokozottan megvalósulna az otthonápolás igénybe vétele. 

Terveinkben szerepel és kidolgozás alatt van az önkéntes képzés és az önkéntes munka 

be\! ezetése a még hatékonyabb, szélesebb körü hospice ellátás müködtetése érdekében. Dolgozóínk 

folyamatos szakmai képzését állandó jelleggel biztosítjuk, illetve koordináljuk. 

Nyíregyháza, 2015. augusztus 14. 

PH. 
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