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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.   

  

Az alapellátás részeként működő otthoni szakápolás és hospice ellátás nagymértékben segíti a 

háziorvosok munkáját, tehermentesíti a fekvőbeteg intézeteket, és a jelenleg is zajló COVID-19 

járványban nagy jelentőséggel bír, mert a szolgálatok biztosítják a folyamatos, biztonságos 

lakosságközeli ellátást.  

 

Ugyanakkor a járványügyi helyzet átlagfinanszírozása, az otthoni szakápolási és hospice ellátás 

területén dolgozó szakdolgozók központi béremelésből való kimaradása és a működési költségek 

növekedése veszélybe sodorja a rászoruló betegek otthoni szakellátásának fenntarthatóságát és minőségi 

működtetését.      

 

2021. január 01-vel módosult, 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. §-ának, valamint a 12. számú melléklete 

alapján a kiterjesztett területi pótlék és a vizitdíj szorzók emelése segítséget jelentett a diplomával 

rendelkező szakirányú szolgáltatást nyújtó szakdolgozók minimális bérkompenzációjához. Az 

átlagfinanszírozás bevezetésével azonban ez a többletbevétel nem jelenik meg a Szolgáltatóknál, sőt a 

finanszírozási összeg sok esetben jelentősen alacsonyabb lett, mint a teljesítmény alapú 

finanszírozásnál. Másrészről a vizitdíj szorzók emelése a betegek ellátására fordítható vizitek számának  

jelentős csökkenésével járt.  

Elsősorban azoknak a Szolgálatoknak jelent ez havonta jelentős finanszírozási deficitet, akiknek magas 

a betegforgalmuk és sok vidéki településen területi ellátási kötelezettségüknek eleget téve látják el a 

betegeket.   

Amennyiben a jövőben elindul a fekvőbeteg intézetek részéről a várólisták ledolgozása, az utána 

jelentkező rehabilitálási igény áttolódik az Otthoni szakápolásra, és a kereteiket maximálisan kihasználó 

Szolgálatok nem tudnak eleget tenni a megnövekedett ellátási igénynek.   



Az otthoni szakápolás és hospice ellátás finanszírozása kizárólag vizitdíj alapú, más egyéb juttatást, 

támogatást nem kap ez a terület, ezért jelentős problémát jelent, hogy 

- a vizitdíjak 2017 óta nem változtak, az itt dolgozó magasan képzett egészségügyi szakemberek 

kimaradtak az egészségügyi dolgozók béremeléséből,   

- az üzemanyagár jelentős növekedésével a kistelepülések ellátását felvállaló szolgálatok 

működési költségei megnövekedtek,   

- az alulfinanszírozottság miatt nem biztosítható a főállású otthoni szakellátást nyújtó 

szakdolgozók versenyképes jövedelme.   

                  

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

Palliatív Egyesület (MHPE) a kialakult helyzetre való tekintettel az alábbi segítséget kéri:                   

1. Kérjük, hogy az átlagfinanszírozás alapjául a kiterjesztett területi pótlékkal megnövelt 

összeget, illetve a 2021 szeptemberi teljesítést vegyék figyelembe. Az átlagfinanszírozásban 

kizárólag azok a Szolgálatok részesüljenek, akik aktívan részt vesznek a betegek ellátásában.  A 

nem teljesítő szolgálatok finanszírozása legyen átcsoportosítva a folyamatosan működő, 

vizitkeretet kihasználó, területi ellátási kötelezettségnek eleget tevő otthoni szakápolást és 

hospice ellátást végzők részére. 

 

2. Kérjük, hogy szükségletnek megfelelő vizitkeret emelés történjen az ellátatlanság és az 

egészségkárosodások kivédésére, valamint a jövőben várható várólisták ledolgozásából adódó 

megnövekedett otthoni ellátási igények kielégítésére. 

 

3. Kérjük, hogy az otthoni szakápolás és hospice ellátás egészségügyi szakdolgozói is kapják meg 

a 2022. januárjában esedékes béremelést, akár a vizitdíj arányos megemelésének formájában.  

 

4. Kérjük az otthoni szakápolási és hospice vizitdíjak megemelését az alulfinanszírozottság 

megszűntetése érdekében.  

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

szolgálatok szakmai működését, hisz sürgős segítség nélkül az elhúzódó járványügyi helyzet és az 

alulfinanszírozottság miatt betegek tömegei maradnak ellátás nélkül. A fekvőbeteg intézetek jelentős 

számú még szakellátásra szoruló beteget engednek haza jelenleg is, akiknek most és a jövőben is 

szükségük lesz a „kórházi ápolást lerövidítő, illetve kiváltó otthoni szakápolásra”. Ők nem 

maradhatnak ellátatlanok! 

 

Támogató segítségében bízva, tisztelettel:  

 

Budapest, 2021. november 03.   
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