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Tisztelt Miniszter Úr! 

 

A Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület (MOHE) és a Magyar Hospice-Palliatív 

Egyesület (MHPE) nevében sürgős segítségét kérjük a betegek otthonában szakfeladatot ellátó 

otthoni szakápolási és hospice szolgálatok nevében.  

 

A járványügyi helyzet következtében fenntarott átlagfinanszírozás veszélybe sodorja a 

rászoruló betegek otthoni szakellátásának fenntarthatóságát és minőségi működtetését.    

 

2022. február 1-től Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő új szerződéseket kötött a 

szolgáltatókkal és átlagosan 15 %-kal megemelte a normatív vizitkapacitást. A betegellátás 

szempontjából rendkívül pozitív döntés volt, de sajnos az átlagfinanszírozás miatt, ennek 

pénzügyi vonzata nem jelenik meg a szolgáltatóknál és az emelést nem tudjuk a betegek 

ellátására fordítani.  

 Az otthoni szakápolásban várólisták alakulnak ki. A rendszerben sok a kórházból kikerülő 

otthoni szakellátásra szoruló Post-Covid szindrómás beteg (felfekvés kezelés, infúziós terápia, 

gyógytorna…), emiatt túlfeszített lett a más jellegű egészségügyi szakellátásra szoruló betegek 

ellátása.   

 

2021. január 01-vel módosult az otthoni szakápolásra és otthoni hospice ellátásra is vonatkozó, 

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 

részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 35. §-a, valamint a 12. számú 

melléklete, mely alapján a területi pótlék kiterjesztésre, valamint a vizitdíj szorzók 

megemelésre kerültek. Az átlagfinanszírozás bevezetésével a finanszírozási összeg sok 

esetben jelentősen alacsonyabb lett, mint a teljesítmény alapú finanszírozásnál. 

Az átlagfinanszírozás elsősorban azoknak a Szolgálatoknak jelent havonta jelentős 

finanszírozási deficitet, akiknek magas a betegforgalma és sok vidéki településen területi 

ellátási kötelezettségüknek eleget téve látják el a betegeket és a területi pótlékot csak részben 



kapják meg.  Az üzemanyagár jelentős növekedése a kistelepülések ellátását felvállaló 

szolgálatokat ellehetetleníti, a lakosságközeli ellátás ezáltal veszélybe került.  

 

Az otthoni szakápolás és hospice ellátás jelenleg kialakult nehézségeit tovább fokozza, 

hogy ebben az évben a kasszamaradvány felosztásából sem részesültünk.  

                  

A fentiek alapján a Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület (MOHE) és a Magyar 

Hospice-Palliatív Egyesület (MHPE) nevében a kialakult helyzetre való tekintettel az alábbi 

segítséget kérjük:                   

- az otthoni szakápolási és hospice szolgálatok átlagfinanszírozásának 

megszűntetését és teljesítményalapú finanszírozásának visszaállítását, 

vagy 

- az átlagfinanszírozás egészüljön ki a 2022. februári normatív vizitkeret emelés 

pénzügyi vonzatával, hogy a szolgálatok eleget tudjanak tenni a megnövekedett 

többletkapacitásnak és ezzel együtt a területi ellátási kötelezettségüknek.  

Kérjük a Miniszter Urat, hogy szíves intézkedésével segítse az otthoni szakápolási és hospice 

szolgálatok szakmai működését, finanszírozását, hisz sürgős segítség nélkül az elhúzódó 

járványügyi helyzet és az átlagfinanszírozás miatt betegek tömegei maradnak ellátás nélkül.  

 

Támogató segítségében bízva, tisztelettel:  

 

 

Budapest, 2022. január 28.   
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