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Hospice menedzsment

Szociális munkás vagyok és 1995 óta – először teljes, később részállásban – a miskolci Erzsé-
bet Hospice Otthonban dolgozom. Előadásomban a hospice szervezetekről és e szervezetek 
menedzsmentjéről szeretnék szólni. 

Fogalmi tisztázásként három kifejezés magyarázatra szorul. A szakirodalom egyik ér-
telmezése szerint menedzsernek nevezik a szervezet vezetőjét, aki legálisan a vezetői felada-
tokkal van megbízva és ehhez a hatásköre is biztosított. A menedzsment több embert is jelent-
het – felelőssége a szervezet adott tárgyi és személyi feltételek közötti hatékony működtetése. 
Jelenleg az egészségügyben az egyszemélyi vezetéssel a felelősség is egy személyre hárul 
(TOP menedzser), mindennapi tevékenyégéből viszont különböző területek képviselőinek át-
adhat feladatokat. A projekt menedzser egy meghatározott cél, feladat elérésére „szerződött” 
személy. A megvalósítandó tevékenység jól körülhatárolható térbeli, időbeli, személyi, tárgyi 
és költségvetési keretekkel rendelkezik.

Ma a magyar gyakorlatra az jellemző, hogy a működő  hospice-ok – akárcsak a bete-
geik – részben a financiális nehézségek következtében mindennapi egzisztenciális gondokkal 
küzdenek és sokszor izoláltan dolgoznak. Ilyen és ehhez hasonló szervezett rendezvények, je-
lenthetnek némi szakmai felüdülést, tapasztalatcserét.

Ha  a  hospice  szervezetek  típusát  nézzük,  túlnyomó  többségben  házi  gondozói  te-
am-ekről beszélhetünk ma Magyarországon. Bentfekvő részleg csak néhány található az or-
szágban. Ezek mind strukturális, mind financiális szempontból nagyon különböznek egymás-
tól. Inkább beszélhetünk modellkísérletekről az egyes intézmények esetében, mint egységes 
rendszerről. Ha belegondolunk, hogy 1994 óta az OEP modellkísérlet óta jószerével csak a 
Népjóléti Minisztérium, ill. a Soros Alapítvány tartotta támogatásra méltónak a területet, ak-
kor a kevés intézmény problémája érthető. Ennek komolyabb elemzése egy tanulmány témája 
is lehetne. 

Ha a  működő szervezetek helyi  szinten adódó nehézségeit  nézzük,  a  leggyakoribb 
problémák:
1. Az ellátottak számának növekedése (ha jól végzi a team a munkáját);
2. A hospice tevékenység egészségügyi ellátó rendszeren belüli elfogadásának problematikája:
a.) a befogadó intézmény ("főbérlő") kívánságai, viszonya a hospice menedzsmentjével;
b.) a "főbérlő" szakmai előírásainak való megfelelés nehézségei (kórházi eljárási utasítás, hos-
pice tevékenység ellenéte);
c.) a helyi alapellátással való kapcsolat;
3. A finanszírozás szűkössége: a  hospice bevétele – 20 ágyas fekvőbeteg részleg esetén –  kb. 
40-50%-a a reális kiadásoknak (a főbérlő számára csak veszteséget termel az intézmény).

A menedzser – ha hospice menedzserről beszélünk – szervezete irányító szervező, ko-
ordináló embere, aki bonyolult szervezési tevékenységet lát el annak érdekében, hogy a szol-
gáltatás színvonala – a daganatos betegek ellátása – a lehető legmagasabb szinten valósuljon 
meg. Teszi ezt úgy, hogy a rendelkezésére álló emberi és anyagi erőforrások igencsak korláto-
zottak.

 A hospice menedzsere, aki többnyire orvos, kettős szerepben van, ha feladatait néz-
zük. Feladata egyrészt a beteg menedzselése – annak felelősségével együtt –, másrészt a team 
menedzselés, vagy intézménymenedzselés, amely a stáb egészének szakmai és személyügyi 
felelősségével nehezedik rá. 



A beteg menedzseléséhez kapcsolódó tevékenységek nagy vonalakban: a szomatikus, 
pszichés, szociális és spirituális ellátás megszervezése, koordinálása. A jó betegmenedzselés 
tehát intézményi szintű koordinációt és megfelelő feladatelosztást tételez fel.  Véleményem 
szerint a jó csapatszellem és együttműködő team meglétének feltétele, hogy kompetenciahatá-
rait mindenki fogadja el és felelős módon tartsa meg, hiszen munkája csak így lesz számon-
kérhető és elkerülhető a párhuzamos munkavégzés. 

Tudjuk azonban, hogy a daganatos beteg körüli váratlan események sok olyan felada-
tot is adnak, amelyben a kompenenciahatárok rugalmas kezelése nélkül pont a beteg megfele-
lő ellátása sérülne. Ezek a kihívások segíthetnek a stábnak abban, hogy a stáb- vagy esetmeg-
beszéléseken felszínre kerülő problémákat, kompenenciahatárokat folyamatosan megvitassák.

A betegmenedzselés mellett a team menedzselés és a hospice-ügy menedzselése leg-
alább annyira fontos feladat. A Magyar Hospice Egyesület mint érdekvédelmi szervezet fog-
lalkozik szakmapolitikai kapcsolatok kialakításával és a hospice egészségügyi tárcához való 
kapcsolásával. A hospice szervezeteknek harcaikat mégis működési területükön kell megvív-
niuk. Ebben döntő szerepe van a team vezetőjének, menedzserének. Az adott hospice szerve-
zet társadalmi elfogadottságát "a jó bornak nem kell cégér" filozófiával leginkább a jól ellátott 
betegek és hozzátartozóik növelhetik.

Dr. Simkó Csaba legutóbbi kérdőíves vizsgálatában a hospice-szal kapcsolatban lévő 
orvosokat kérdezte a szolgálattal való együttműködésük tapasztalatairól. A hat éve tartó házi-
gondozói és az öt éve működő fekvőbeteg osztály gyakorlata során kialakított kapcsolatok 
eredményeként rendkívül pozitív kép alakult ki. Ez az elfogadottság a szakmai presztizs félté-
se helyett az együttműködés érzését növeli nem csak a menedzserben, de az egész teamben is.

A  hospice menedzser legfontosabb feladatai:
- tervezés (jövőkép, a betegek és az intézmény vonatkozásában)
- szervezés (feladatelosztás és -koordinálás)
- PR (hospice hírlevél, társadalmi elfogadottság növelése)
- oktatás (hospice képzések orvosok, nővérek részére)
- projekt menedzsment (kiegészítő forrásteremtés, célprojektek)

A szociális munkás a team-en belül sokféle feladat ellátója lehet. A szociális munkás 
néha "fregoli" emberként tevékenykedik, ami hosszú távon azonban mind a team-en belüli 
helyzetét, mind szakmai identitását megviselheti. Attól függően, hogy a team milyen szakem-
berekből áll, rugalmasan veszi ki a részét különböző feladatok ellátásából. Ideális esetben a 
beteg szociális szükségleteinek a kielégítése a feladata, de néha a pszichés vagy a spirituális 
vonatkozásokkal is törődnie kell. 

A hospice vezetőjének személye nagyban meghatározza az adott intézmény menedzse-
lésének módszereit. Ha hajlandó olyan feladatok átadására, amelyet a team tagjai is képesek 
ellátni, önmagának szerezhet néhány nyugodtabb percet, és saját, valamint munkatársai idejét 
is megspórolhatja ezzel. Az átadott feladatokból a szociális munkás is bőven kiveheti részét. 
Azok a feladatok, amelyek nem igénylik a folyamatos vezetői ellenőrzést, a következők lehet-
nek: 
- A meglévő szolgáltatási struktúra bővítése (egy meglévő hospice otthon nappali szanatóriu-
mot hoz létre a jobb állapotú betegek foglalkoztatására vagy ugyanez az otthon házigondozói 
team-et kezd el működtetni). 
- A team szakmai munkáját segítő célprojekt (csoportos külföldi tanulmányút, mentálhigénés 
hétvége, stábkarbantartó meeting, szupervizió, stb.)
- Közös rendezvények (pl. beteg, családja és a hospice team részvételével karácsonyi ünnep-
ség szervezése).



Ha a hospice vezetője felismeri azt a lehetetlenséget, miszerint tevékenységéhez na-
ponta 48 órára lenne szüksége és hajlandó feladataiból átadni, a szociális munkás szaktudását 
tekintve megbízható az előbb felsorolt tevékenységek menedzselésével.

Ezt a gyakorlatot módom volt kipróbálni és átélni, amelynek eredményei önmagukért 
beszéltek. (Pályázati programok, adománygyűjtés, jeles napok megszervezése önkéntesek se-
gítségével, mind erkölcsileg, mind anyagilag gyarapították a hospice ügyet.)

Ha tehát azt kérdezi valaki: a szociális munkás része-e a hospice menedzsmentnek? A 
válasz, véleményem szerint: igen, azzal a feltétellel, hogy a team munkához méltó kétirányú 
kommunikáció biztosított és a formális struktúrában elhelyezett a menedzseri feadatokat vég-
ző szociális munkás.

A szociális munkás bekapcsolása ("képbe tevése") közé tartozik az is, hogy a TOP me-
nedzser megfelelő hatáskört biztosít számára feladatai végzéséhez. Ennek hiányában döntés-
előkészítő lehet a szakember, de önálló projekt menedzselése során a problémák eldöntésének 
felelőssége komolyabb kérdés elé állítja a menedzsmentet. A menedzsment megbeszélések, 
közös "agyalások" elengedhetetlenek a jó és hatékony munkavégzéshez, sikeres programok 
lebonyolításához.

A hatékony és kiegyensúlyozott működés és a jó team hangulat meghatározója a meg-
felelő feadatelosztás. 

Vajon ki ne tehetné fel hospice vezetőként a kérdést: megfelelően osztottam el a napi 
feadatokat?


