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A nemzetközi hospice mozgalom 

ÖSSZEFOGLALÁS

A  haldokló  betegek  komplex  (szomatikus,  pszichés,  spirituális  és  szociális)  ápolásával  
foglalkozó hospice-mozgalom az utóbbi évtizedekben terjedt el a világban, bár a története  
csaknem két évezredes. A tanulmány először a nemzetközi  hospice mozgalom történetét és  
általános  alapelveit  ismerteti  (WHO  ajánlás,  A  haldokló  beteg  chartája,  Barcelonai  
Deklaráció), majd a főbb adatokat és fejlődési tendenciákat tekinti át - különös tekintettel az  
európai hospice-helyzetre, de kitérve a nemzeti sajátosságokra is. 

ABSTRACT

The hospice movement that deals with the complex (somatic, psychic, spiritual and social)  
care of dying patients has grown up in the late decades, but it has two thousand years history.  
The study describes the history of the international hospice movement and its basics (WHO  
Recommendation, Dying Patient's Charta, Barcelona Declaration). After that summarises the  
main figures and development trends - especially the European situation, and some national  
specialities.

1. A hospice története

A hospice fogalma nem új keletű. A hospitium Rómában utasokat vendégül látó hely volt. A 
IV. század elején egy római matróna, Fabiola megnyitotta otthonát a betegek, átutazó idegenek 
előtt,  hogy a keresztény könyörületesség parancsának eleget tegyen. A Johannita lovagrend 
1042-ben Jeruzsálemben kórházat épített és orvosokat alkalmazott, hogy a haldokló betegeket 
ellássák,  gondoskodjanak  róluk.  A  XI-XIV.  századi  lovagrendek  közül  mások  is 
menedékhelyeket  hoztak  létre  haldoklók  számára,  azzal  a  hittel,  hogy  a  végállapotban 
levőknek elsősorban szeretetre, lelki gondozásra van szüksége. 

A középkori orvoslásra a későbbiekben is a caritas és keresztényiség elvei (szeretet, 
könyörületesség, irgalmasság, jótékonyság) voltak jellemzőek, amelynek fő célja a gyengék, 
kiszolgáltatottak segítése. A középkori Hotel Dieu (Isten Háza) azokat is befogadta, akik túl 
öregek és betegek voltak ahhoz, hogy kolduljanak. A XVIII. sz. közepéig az a mentalitás volt 
jellemző, amit Ambroise Paré, a híres francia sebész a XVI. században fogalmazott meg: „én 
kezelem, az Isten meggyógyítja” – vagyis az, hogy a beteg meggyógyul vagy meghal, Isten 
döntésétől függ, a döntés joga nem az emberé. A halál a mindennapi élet része volt. 

A francia  felvilágosodás  magával  hozta  az  orvosi  gondolkodás  racionalizálódását, 
paradigmaváltását. Az egyházi személyzetet fokozatosan a világiak váltották fel. Az orvosi 
ismeretek  nyomán  kialakult  egyfajta  hierarchia  a  betegek  között:  a  betegeknek  nem volt 
egyforma „tudományos” értékük pl. nem foglalkoztak az áttételes rákos betegekkel, hiszen az 
ő  meggyógyításukra már  nem volt  remény.  A 19.  század  végére  az  orvoslás  és  a  caritas 
világosan  elvált  egymástól.  A  kórházak  a  gyógyítás  intézményeivé  váltak:  ezekben  a 
gyógyulást „termelték”. Fontos lett a termelési szemlélet. (Az első rákellenes központokat az 
ipari forradalom időszakában „gyógyítási üzemnek” nevezték).



Ezt felismerve egy özvegy, Madame Garnier-Chabot 1834-ben létrehozott egy hospice-
t a terminális állapotban levő rákbetegek számára a Dames du Calvaire (Kálvária Hölgyei) 
Egyesület  keretein  belül,  amely polgári  származású  özvegyasszonyok szervezete  volt.  Az 
özvegység állapota ebben a szervezetben alapvető volt, mert „csak az az asszony áll készen 
egy ilyen szép feladatra, aki szenvedett és aki számára a világ dolgai iránti szeretet eltűnt.” 
Főleg  olyan nőgyógyászati  rákban  szenvedő  nőkkel  foglalkoztak,  akiket  a  kórházak  és  a 
szegényházak nem fogadtak be. Ezekben az intézményekben újjáéledt a caritas szelleme. 
(Lassauniere, 1997)

A 19.  század  végén  egymás  után  nyíltak  intézmények  haldokló  betegek  számára 
Angliában  is.  Az  elsőt,  a  Miasszonyunk  Házát  az  Ír  Irgalmas  Nővérek  főnökasszonya 
alapította  Dublinban,  1879-ben.  Ugyanez  a  rend  létesítette  1905-ben  Hacknei-ben  Szent 
József  Házát  is.  Ez  volt  az  első  intézmény,  amelyet  korunkban  Angliában  hospice-nak 
neveztek.

A  modern  kori  hospice  legjelentősebb  személyisége,  Cicely  Saunders 1948-ban 
ápolónőként kezdett haldokló betegek között dolgozni. Tevékenysége folyamán tapasztalta, 
hogy a daganatos betegségek végső stádiumában mennyi szenvedést okoz a fájdalom. Azzal a 
céllal szerzett orvosi diplomát, hogy a fájdalommal és az egyéb panaszokkal megbirkózzék. 
1958-ban kezdte el munkáját a St. Joseph's Hospice-ban. 

Dr. Saunderst már a kezdetektől foglalkoztatta az a gondolat, hogy nem csupán a már 
meglévő  fájdalmakat  kellene  csillapítani,  hanem  a  fájdalom  elhatalmasodását  kellene 
megelőzni,  megkeresve  azt  az  optimális  adagot,  amely nem bódítja  el  a  beteget  és  így a 
haldokló teljes életet élhet. Az ő irányításával nyílt meg 1967-ben a St. Christopher’s Hospice. 
Ez volt az első olyan intézmény, amelyet a gondozás tudományos modellje, a Tender Living 
Care  (a  haldoklók  szerető,  szelíd  ellátása)  szerint  szerveztek meg a beteg  és  családtagjai 
bevonásával.  A hospice-ok  mindenütt  az  itt  kialakított  filozófiát  és  alapelveket  követték 
tevékenységük szellemében és gyakorlatában. 

Ezeket az alapelveket követte az Amerikai Egyesült Államokban  Elisabeth Kübler-
Ross svájci származású pszichiáternő, aki létrehozta a Shanti - Nilaya házakat, a haldoklók 
házait,  ahol  őszintén  beszélnek  a  halálról,  elfogadják  azt,  mint  egy értelmes  lét  értelmes 
befejezését, és a haldoklóknak emberhez méltó életet és halált igyekeznek biztosítani. Kübler 
Ross  és  munkatársai  több ezer  haldoklóval  beszélgetve  írták  le  a  haldoklás  öt  stádiumát: 
elutasítás,  düh,  alkudozás,  depresszió  és  elfogadás.  Indiában a  Nobel  békedíjas  Kalkuttai  
Teréz  anya rendet  alapított  az  indiai  utcákon  magukra  hagyottan haldoklók  szeretetteljes 
gondozására.  E  három  nagyszerű  asszonyt:  Cicely  Saunderst,  Elisabeth  Kübler-Rosst  és 
Kalkuttai Teréz anyát tekintjük a tanatológia, a halállal, haldoklással és a gyásszal foglalkozó 
tudomány megalapítóinak. (Polcz, 1989; Rózsahegyi, 1995)

A WHO 1990-ben keletkezett ajánlásában a hospice/palliatív gondozást már gondozási  
modellként összegezte. (Az ajánlás nem az orvoslás szót használja, hanem a gondozást, amely 
a személyt globalitásában, egységében szemléli.) A palliatív szó jelentése az idegen szavak 
szótára szerint: a tüneteket enyhítő intézkedés, gyógymód. A francia hospice-mozgalom egyik 
vezetője  mondta:  „a  palliatív  gondozás  mindazokat  a  tennivalókat  foglalja  magában, 
amelyeket akkor tehetünk, amikor már nincs mit tenni”. (Zittoun, 1991,1)

A palliatív gondozás meghatározása: aktív,  összetett  gondozási forma azon betegek 
számára, akik súlyos, előrehaladott gyógyíthatatlan betegségben szenvednek, illetve terminális 
állapotban vannak. A palliatív gondozás során alapvető fontosságú a fájdalom és az egyéb 
tünetek  enyhítése,  valamint  a  pszichológiai,  szociális  és  spirituális  problémák figyelembe 
vétele. A palliatív gondozás nem sietteti és nem késlelteti a halált. Célja a legjobb életminőség 
megőrzése a halálig. (WHO, 1990)



A palliatív gondozás és az elkísérés interdiszciplináris feladat, amely kiterjed a betegre 
és  a  családjára,  otthonukban  és  intézményeken  belül  egyaránt.  A  gondozó  személyzet 
összetétele ennek megfelelően interdiszciplináris:  tagjai  orvosok,  nővérek, gyógytornászok, 
pszichológusok, szociális munkások, lelkészek, dietetikusok és önkéntes segítők. Képzésük és 
lelki támogatásuk részét képezi a gondozásnak.

A WHO-ajánlás a következő alapelveket fogalmazza meg: 
A palliatív és hospice gondozás
– értékeli, becsüli az életet, a haldoklást természetes folyamatnak tekinti,
– elkerüli a különleges, életmeghosszabbító kezeléseket; nem késlelteti, de nem is sietteti a 
halált,
– enyhíti a fájdalmat és más kínzó tüneteket,
– átfogja a beteg pszichés, spirituális és szociális szükségleteit,
– olyan támaszrendszert képez, amely a beteg számára aktív életet biztosít – amennyire ez 
lehetséges,
– segít a családnak abban, hogy megbirkózzon a közeli hozzátartozó betegségével és támaszt 
nyújt a gyász időszakában.

2. A nemzetközi hospice mozgalom sajátosságai napjainkban

A londoni St.  Christopher's  Hospice-ban működő nemzetközi Hospice Information Service 
1998 januárjában közreadott adatai szerint a világ 81 országában léteznek hospice-ok, több, 
mint 5500 bent fekvő részleg és házi gondozó csoport. (A statisztika nem tért ki az egyéb 
gondozási formákra, pl. a nappali kórházakra.)

1. sz. táblázat: A nemzetközi hospice mozgalom napjainkban
Földrész Országok száma Hospice-ok száma

Európa 35 1476
Afrika 12  70
Ázsia 17  114
Amerika

Észak-Amerika  5 3600
Latin-Amerika 10  17

Ausztrália (Új Zélanddal)  2  242
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Összesen: 81 5519

Európában  a  legtöbb  hospice  Angliában  (700),  Lengyelországban  (170)  és 
Olaszországban (160) van. Afrikában Zimbabwe vezet  (16);  Ázsiában Japán (40) és India 
(11);  Észak-Amerikában  az  USA  (3000)  és  Kanada  (594).  Ausztráliában  210  hospice 
működik. (Hospice, 1998)

Cicely  Saunders  munkássága  nyomán  a  hospice  mozgalom  Nagy-Britanniában 
fejlődött a legdinamikusabban az elmúlt harminc évben, utat mutatva a világban kialakuló 
hospice-ok  számára.  A hospice-mozgalommal  foglalkozó  orvosok  és  egyéb  szakemberek 
többsége hosszabb-rövidebb időt  eltöltött  az angliai  hospice-ok tanulmányozásával.  Cicely 
Saunders és munkatársai a mai napig rendszeresen tartanak – több nyelvű – szemináriumokat 
a St.  Christopher's Hospice-ban, hogy átadják értékes tapasztalataikat. Angliában 1995-ben 
217 önálló  hospice  otthon  működött  3215 ággyal, emellett  400  házi  gondozási  szolgálat, 
valamint  275  nappali  kórházi  egység.  1995-ben  56.000  személy  részesült  hospice 



gondozásban ebből 52.500 volt a daganatos, 3500 pedig a nem daganatos, javarészben AIDS-
es beteg. Évente 160.000 rákbeteg hal meg Angliában, közülük 29.000-en hospice-okban. Az 
átlagos gondozási idő 11 nap. Több, mint 100.000 rákbeteget otthon gondoznak a palliatív 
gondozási  nővérek.  (Gyukits,  1998.)  Az  igen  magasan  képzett,  ún.  MacMillan  nővérek 
elsősorban tanácsadó-koordináló szerepet töltenek be a hospice-gondozásban. 

Franciaországban a  hospice-mozgalom  a  80-as  évek  közepén  bontakozott  ki.  (A 
franciáknál  a  hospice  szó  szegényházat  jelent,  így  helyette  mindig  palliatív  gondozásról 
beszélnek.) Itt 51 palliatív részleg van (összesen 547 ággyal) és 55 mobil konzultáns csoport 
működik. 1996-ban 6000 haldokló beteget gondoztak, ugyanakkor az országban 140.000-en 
haltak meg daganatos betegség következtében. Az átlagos gondozási idő 5-7 nap volt. Bár a 
(nem hospice) házi gondozói hálózat kiterjedt, a hospice elveken és gyakorlaton nyugvó házi 
gondozás még kezdetleges stádiumban van. A francia hospice gondozás sajátossága a kórházi 
palliatív konzultációs csoport (mobil team), amelynek tagjai részt vesznek a kórház különböző 
osztályain található haldokló betegek gondozásában; konzultációs tevékenységet folytatnak az 
egyes osztályokon; továbbképzéseket tartanak és kutatást is végeznek. Egy 400 ágyas kórház 
mobil  csoportja  egy orvost,  egy félállású főnővért,  2 nővért,  egy félállású titkárnőt és 1-1 
félállású pszichológust, gyógytornászt és szociális munkást foglalkoztat. (SFAP, 1997) 

Speciális a helyzet  Hollandiában.  Itt  20 palliatív centrum működik néhány kórházi 
ággyal. Emellett igen elterjedtek a falvakban a haldoklók házai, amelyeket közös költségen a 
falu tart fenn, úgy, hogy mindenki évente 10 guldennel járul hozzá a fenntartási költségekhez, 
és  a  háziorvos  vállalja  a  haldokló  gondozását.  A hospice-beteg  Hollandiában  nem kérhet 
önkéntes,  aktív  eutanáziát,  annak  ellenére  sem,  hogy Hollandiában  már  elfogadták  azt  a 
törvényt, amely bizonyos keretek között lehetővé teszi az eutanáziát.

Belgiumban igen  fejlett  a  hospice  házi  gondozási  rendszer.  Az  1988  óta  fejlődő 
hospice hálózat keretein belül jelenleg 51 palliatív gondozási egység működik, amelynek kb. 
fele otthoni gondozási csoport. Érdekesség, hogy 1994 óta bevezették a palliatív gondozási 
szabadságot azok számára, akik haldokló hozzátartozóikat  otthon gondozzák. A szabadság 
időtartama  általában  egy  hónap,  de  szükség  esetén  ez  az  időszak  még  egy  hónappal 
meghosszabbítható.

Németországban 34 palliatív gondozási osztály létezik 299 ágyal és 37 hospice otthon 
325 ággyal (ez utóbbi csaknem kizárólag Düsseldorf környékén). Összesen 48 házigondozási 
csoport  működik együtt a bent fekvő részlegekkel.  Oroszországban Uljanovszk környékén 
kezdték meg hospice  házi  gondozási  csoportok  a  működésüket.  Itt  egy 20  ágyas  hospice 
otthon is nyílt négy éve, amely eddig 846 beteggel foglalkozott. A hospice-mozgalom az angol 
segítségnek köszönhetően gyorsan fejlődik: ma már 20 hospice van Oroszországban. 
(EJPC, 1998) 

A legdinamikusabb a fejlődés  Lengyelországban,  ahol igen erős a katolikus egyház 
caritas  tevékenysége  is.  Míg  a  80-as  évek  végén  összesen  5  hospice  palliatív  egységről 
számolt  be  a  nemzetközi  statisztika,  addig  1996-ban  175  házi  gondozó  csoportot  és  25 
bentfekvő részleget tartottak nyilván, összesen 250 ággyal. Emellett 16 támogató csoport, 17 
nappali gondozási centrum és 8 gyászolókat segítő csoport működik. (Luczak,1996)

Az európai hospice szervezetek 1988-ban létrehozták az Európai Palliatív Szövetséget, 
az European Association of Palliative Care-t (EAPC), amelynek központja Milánóban van. A 
szövetség  évente  kongresszust  tart,  és  ötödik  éve  kiadja  a  szép  kiállítású  és  színvonalas 
European Journal of Palliative Care c. folyóiratát, amely rendszeresen tudósít a nemzetközi 
hospice mozgalom fejlődéséről. 

1995-ben az Arizona State University egy kérdőíves felmérést végzett,  amelyet 282 
hospice-nak  küldtek  el  (Nagy-Britannia  és  az  Amerikai  Egyesült  Államok  ebben  nem 



szerepelt,  mivel  inkább  a  fejlődésben  levő  hospice-ok  sajátosságaira  voltak  kíváncsiak  a 
felmérés készítői.) 31 ország 116 hospice-ából érkeztek vissza értékelhető adatok. A felmérés 
eredményei közül ezúttal csak az európai adatokra térnék ki, hiszen ezek lehetnek számunkra 
a legtanulságosabbak. A felmérésben 12 európai ország 57 hospice-a vett részt: Belgium (6), 
Finnország  (2),  Franciaország  (17),  Hollandia  (1),  Írország  (1),  Lengyelország  (2), 
Németország  (6),  Olaszország  (8),  Oroszország  (1),  Spanyolország  (5),  Svájc  (5)  és 
Svédország (3). (Wilson and Castenbaum, 1997.)* 

Az  vizsgált  hospice-ok  –  az  írországi  kivételével  –  mind  1980  után  jöttek  létre, 
legtöbbjük a nyolcvanas évek második felétől. Átlagosan 160 beteget láttak el évente, akiknek 
túlnyomó többsége daganatos beteg volt.

A gondozott betegek életkorai: 
1-19 év: 1%; 
20-39 év: 9%; 
40-59 év: 26%; 
60-79 év: 47%; 
80 év felett 17%.

1. sz. ábra: A gondozott betegek életkora az európai hospice-okban

* Magyarország hospice-ainak adatai csak 1998-ban kerültek be a St Christopher's Hospice-ban működő Hospice 
Information Service-be. (Hegedűs, 1998)
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A hospice-ok szervezeti megoszlása:
1. hospice házi gondozás (hospice home care) 32%
2. ápolási otthon (nursing home) 26%
3. kórházi osztály (palliative care unit) 30%
4. hospice otthon 11%
5. egyéb  1%

2. sz. ábra: Szervezeti megoszlás az európai hospice-okban



Szervezeti megoszlás az európai hospice-okban
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A orvosok  és  a  nővérek  aránya  a  hospice-okban  1:4;  az  orvosok-nővérek  és  az 
önkéntesek  aránya  1:1.  A  hospice-ok  80%-ában  dolgozik  szociális  munkás,  valamint 
különböző terapeuták. Lelkészt többnyire igény szerint hívnak.

A hospice-ok finanszírozási forrásai: átlagosan 63% az állami finanszírozás, 10% az 
alapítványi támogatás, a többi magánbiztosítás illetve egyéb hozzájárulási formák segítségével 
történik. (Wilson and Kastenbaum, 1997)

*
Az Amerikai Egyesült Államokban a hospice mozgalom hivatalosan 1974-ben indult el 

a  Hospice  Inc.  megnyitásával  New  Havenben,  Connecticut  államban.  Itt  is  az  angliai 
tapasztalatokra  épült  a  rendszer.  Az  amerikai  hospice  mozgalom  sajátossága,  hogy 
tevékenységének hangsúlyát a házi gondozásra helyezi, lehetőleg elkerülve a hospitalizációt. 
Dr. Sylvia Lack, az első hospice igazgatója szerint „a hospice gondozás optimuma csak akkor 
teljesíthető, ha a házi gondozás és a fekvőbeteg részleg egyazon autonóm hospice igazgatás 
alatt működik.” (Rózsahegyi, 1995) 



1992-ben  246.000  ember  került  az  1935  hospice-intézmény  valamelyikébe.  A 
rákbetegek  teszik  ki  a  gondozottak  78%-át,  4%-át  AIDS-betegek,  10%-át  szívbetegek,  a 
többiek pedig Alzheimer kórban, vese- és más betegségben szenvednek. (Blasszauer, 1997) 
Kanadában nem a független, hanem a kórházi osztályként funkcionáló hospice-forma terjedt 
el. 

A haldokló beteg jogaival igen sokat foglalkoznak az Egyesült Államokban. Először 
1975-ben adták ki Michigan államban „A haldokló beteg chartáját”, amely az élet végén levő 
személy jogait  összegezi.  A dokumentum jelentőségénél  fogva  messze  túlmutat  Michigan 
állam határain. (Southwestern Michigan, 1975)

A haldokló beteg chartája
1. Jogom van ahhoz, hogy élő emberi lényként kezeljenek a halálomig.
2. Jogom van mindvégig megőrizni a reményt.
3. Jogom van ahhoz, hogy olyan emberek gondozzanak, akik megőrzik a reményt.
4. Jogom van kifejezni érzelmeimet és benyomásaimat a halálom előtt a magam módján.
5. Jogom van részt venni a kezelésemet illető döntésekben.
6.  Jogom van az orvosi  és  nővéri  gondozásra akkor  is,  ha egyértelmű,  hogy nem tudnak 
meggyógyítani.
7. Jogom van ahhoz, hogy ne haljak meg egyedül.
8. Jogom van ahhoz, hogy ne legyenek fájdalmaim.
9. Jogom van ahhoz, hogy korrekt választ kapjak a kérdéseimre.
10. Jogom van ahhoz, hogy ne vezessenek félre.
11.  Jogom  van  segítséget  kapni  a  családomtól  ahhoz,  hogy  képes  legyek  elfogadni  a 
halálomat, és a családomnak joga van segítséget kapni ahhoz, hogy jobban elfogadhassa a 
halálomat.
12. Jogom van békében és méltóságban meghalni.
13.  Jogom van ahhoz,  hogy megőrizzem az  egyéniségemet  és  hogy ne  ítéljenek el,  ha  a 
döntéseim nem egyeznek mások meggyőződésével.
14.  Jogom  van  ahhoz,  hogy  megbeszéljem  és  elmélyítsem  vallási  és/vagy  spirituális 
tapasztalataimat anélkül, hogy befolyást gyakorolnának rám.
15. Jogom van elvárni hogy kegyelettel bánjanak a testemmel a halálom után.
16.  Jogom  van  ahhoz,  hogy  empatikus,  szakmailag  kompetens,  jól  informált  személyek 
gondozzanak, akik igyekeznek megérteni a szükségleteimet és akik képesek elégedettséget 
találni abban, hogy hatékonyan támogatnak akkor, amikor szemben állok a halállal.

Kínában amerikai  szakemberek  segítségével  1990-ben  nyílt  meg  az  első  hospice 
palliatív  részleg  30  ággyal.  Mivel  az  országban  a  betegek  70%-át  nem  tájékoztatják  a 
diagnózisról,  az amerikaiak kénytelenek voltak tudomásul venni,  hogy a hospice részleget 
nem Hospice  Ward-nak (Hospice Osztálynak)  nevezték el,  hanem Special  Care Ward-nak 
(Speciális Gondozási Osztálynak). A hospice megnyitásakor a kínai egészségügyi miniszter 
azt mondta: „A hospice-nak semmilyen hátránya nincs, csak előnye, és a közegészségügynek 
különleges prioritást  kell  számára biztosítani Kínában.” (Hospice Care in China,  1993.)  A 
következő években minden nagyobb városban nyíltak hospice-ok, amelyekben mindenütt a 
tradícionális  medicina  dominál.  Kevés  fájdalomcsillapítót  használnak:  1989-ben  egész 
Kínában  10  kg  morfium  fogyott.  Helyette  az  akupunktúrát,  akupresszúrát,  gyógyfüveket, 
masszázst  válaszják.  Mint  a  keleti  emberekre általában,  a  keleti  hospice-okban különösen 
jellemző a nyugalom, a békesség és a derű. A családok jelentős mértékben részt vesznek a 
beteg támogatásában.



Izraelben a zsidó vallás hagyományai szerint a családtagok szintén nagyon odaadóan 
ápolják  a  beteget.  1983-ban nyílt  meg az  első  hospice  egy Tel  Avivhoz  közel  levő  nagy 
kórházban 18 ággyal, csak daganatos betegek számára. (E mellett egy ötágyas hospice nyílt 
AIDS-betegeknek 1993-ban, de ezek egymástól függetlenül működnek.) A bent fekvő részleg 
mellett  otthoni  gondozási  csoport  is  működik,  egyszerre  25  beteget  látnak  el.  Még  két 
nagyobb hospice  létezik,  az  egyik Jeruzsálemben,  a  másik  Haifán –  ezeknek  is  van  házi 
gondozási csoportjuk. 1992-ben 6560 rákbeteg halt meg Izraelben, ezek közül 1126 (17%) 
részesült hospice gondozásban. Az átlagos gondozási idő a bent fekvő részlegekben 10 nap 
körül van és a legtöbb beteg meg is hal ezalatt. Ez azt is jelzi,  hogy a családok az utolsó 
napokig igyekeznek otthon tartani a beteget.

A hospice mozgalom kialakulásakor vita  alakult  ki  arról  Izraelben, hogy a hospice 
szellemiség  –  t.i.  az,  hogy az  életminőség javítása  fontosabb  az  élet  végén,  mint  az  élet 
mindenáron való meghosszabbítása – nem áll-e szemben a zsidó vallási tradíciókkal. A zsidók 
számára az élet megőrzése alapvető erkölcsi kötelesség, és mindent megtesznek azért, hogy 
meghosszabbítsák az életet.  Csak az utolsó percekben hagyják abba az agresszív kezelést, 
mert azt mondják, hogy ez már Isten akarata ellen lenne. Sokan tehát megkérdezik a rabbit, 
hogy jöhetnek-e  a  hospice-ba,  és  a  rabbi  engedélyétől  függ  minden.  A rabbik  többnyire 
engedélyezik, ami azt jelzi, hogy a törvények szigorúak, de a gyakorlat rugalmasabb. (Waller, 
1997)

A WHO Rák és Palliatív Gondozási Programja 1995-ben a Barcelonai Deklarációban 
foglalta össze a hospice-mozgalom legfontosabb feladatait. (WHO, 1995)

A Barcelonai Deklaráció a palliatív gondozásról
A probléma ismertetése
Évente körülbelül 52 millióan halnak meg a világban. 10-ből 1 haláleset rák következtében 
történik és milliók szenvednek olyan betegségben, amely megrövidíti az életet, beleértve az 
AIDS-t és az öregséggel kapcsolatos betegségeket. Százból hetven esetben az előrehaladott 
rákos betegség fájdalmakkal jár. A fejlődő országokban a rákos betegeket nem igazán kezelik. 
Helytelen és elfogadhatatlan nem csillapítani az ilyen fokú szenvedést.
Amit tudunk
Az utolsó években jelentős fejlődés történt az előrehaladott állapotú, gyógyíthatatlan betegek 
fájdalmainak  és  egyéb  tüneteinek  csillapításában.  A halál  és  a  haldoklás  pszichológiai, 
szociális és spirituális szempontjainak megértése is előrehaladt. Az egészségügyi személyzet, 
a  családtagok,  az  önkéntesek  és  sokan  mások  együtt  dolgoznak  azért,  hogy  dinamikus 
csoportokat hozzanak létre, amelyek célja a az élet végén jelentkező szenvedés enyhítése. A 
palliatív gondozás magában foglalja az orvosi, a nővéri és a szociális gondozást, a spirituális 
és vallási támogatást, gyógytornát, foglalkoztató terápiát, és egyéb kísérő tevékenységeket. 
Amit tenni kell
A palliatív gondozást integrálni kell az állami egészségügyi rendszerbe a WHO ajánlásainak 
megfelelően. 
Minden személynek joga van a fájdalomcsillapításra. A palliatív gondozást az igazságosság 
elvének megfelelően mindenki számára lehetővé kell tenni, függetlenül bőrszínétől, nemétől, 
etnikai  hovatartozásától,  szociális  helyzetétől  és  nemzeti  eredetétől,  valamint  a  gondozás 
megfizetésének  képességétől. A  rákos  betegekkel  kapcsolatos  palliatív  gondozási 
tapasztalatokat  más  gyógyíthatatlan,  kónikus  betegségekben  szenvedők  gondozásában  is 
alkalmazni kell. Léteznek olcsó és hatásos módszerek a fájdalom, valamint a legtöbb egyéb 
tünet csillapítására; mindamellett a költség nem lehet akadály.
A kormányoknak racionális  módon  kell  felhasználni  a  palliatív  gondozással  kapcsolatos 
ismereteket. Szükséges:



– világos és informatív ajánlásokat közreadniuk;
– speciális részlegeket/osztályokat felállítaniuk;
– az egészségügyi szakembereket továbbképezniük;
– a szükséges gyógyszereket hozzáférhetővé tenniük;
– rendszeresen felmérni/értékelni a palliatív gondozási szükségleteket mielőtt helyi, területi 
és/vagy nemzeti részlegeket létrehoznának.
Erősíteni kell a családok és a nem professzionális gondozók részvételét a hatékony palliatív 
gondozás megvalósításáért. A palliatív gondozást meg kell ismertetni és a kormánypolitikának 
ezt meg kell könnyíteni.

Barcelona, 1995. december 9.”

3. A hospice-ok finanszírozása. A szolidaritás elve
A  szakemberek  számításai  alapján  a  palliatív  gondozás  költségei  30-50%-kal 

alacsonyabbak, mint a kórházi kezelés. (Zittoun, 1991.) Az alacsony ágyszámú hospice-ok 
fenntartása azonban nem igazán gazdaságos. 1988-ban egy angol vizsgálat feltárta, hogy egy 
5-9 ágyas hospice fenntartása 40%-kal drágább, mint egy 30 ágyasé. Felmerült, hogy egy 10 
ágyas egység áráért egy palliatív kórházi csoport és egy házigondozói csoport tudna egyidőben 
működni, amely sokkal több beteggel tud foglalkozni egyszerre. (Regnard, 1992)

A hospice és palliatív gondozási központok különböző formákban finanszírozhatók:
a.) egészében az állami költségvetésből, társadalombiztosítási alapból vagy az egészségügy 
más finanszírozási formáiból;
b.)  vegyesen  az  egészségügyi alapokból  és  önkormányzati  (v.  egyéb  közösségi)  pénzügyi 
eszközökből 
c.) közösségi pénzügyi eszközökből és a hospice szervezetek saját pénzügyi alapjaiból.

Az egészségügyi intézményeket támogathatják a hospice program kialakításában
– a vezető és központi államigazgatási szervek,
– a különböző szintű önkormányzatok,
– az egyházak és vallási szervezetek,
– biztosító intézmények, vállalatok, egyesületek,
– alapítványok és más jogi személyek,
– külföldi alanyok
– magánszemélyek

Angliában  például  a  217  hospice-ból  147  független  az  állami  egészségügyi 
szolgálattól. A civil társadalom által finanszírozott hospice-ok bevételeinek csak körülbelül 
20-30%-a származik az államtól. A többi adományokból, ami az összes bevételnek körülbelül 
50%-át képezi, valamint ezt még kiegészítik a hospice tulajdonában levő non-profit üzletek 
(ezek  az  angol  adózási  szabályozás  miatt  többnyire  használtáru-boltok.)  A  hospice-ok 
finanszírozásában  tehát  a  civil  társadalom  meghatározó  szerepet  játszik,  aminek  egyik 
feltétele az erős középosztály, másrészt ezen társadalmi csoport tagjainak a haldoklók melletti 
erős szolidaritása. (Gyukits,1998)

A haldoklókkal való szolidaritás erősödése annak az  ellenkulturális mozgalomnak  az 
egyik kísérő  jelensége,  amely szembefordul  a  hagyományos medicinával,  és  jelzi  a  civil 
társadalom erősödését. A mai társadalomra öntudatosodás és individualizációs folyamat (az 
egyén  előtérbe  kerülése)  jellemző  (Norbert  Elias).  Az  intézmények  is  „felismerik”  az 
individualizációt. Példa erre, hogy a középkori kórházban 5 beteg volt egy ágyban; később 30-
50 ágyas  kórtermek voltak,  minden  ágyban  egy beteggel.  A második  világháború  után,  a 
kórházak  humanizálásával  megjelentek  az  egyágyas  vagy  alacsony  ágyszámú  kórtermek. 
Napjainkban  egyre  több  az  egyágyas  szoba,  amelyben  a  hozzátartozó  számára  pótágy 
helyezhető el.



Az individualizmus egyik jellemzője,  hogy mások szenvedését  is  több érzelemmel 
kísérjük – de főleg azért, mert arra gondolunk, hogy mi is így járhatunk. A humánus orvoslás 
jegyében pl.  fiatal  orvosok,  nővérek egy csoportja  a harmadik világban nyújt  segítséget  a 
háború- és éhínség sújtotta embereknek; az emberi nyomorúság, a végveszély ellen próbálnak 
tenni  valamit.  A palliatív  gondozás  úttörői  Franciaországban  szintén  ebbe  a  folyamatba 
illeszkedtek  be:  megindította  őket  a  haldoklók  látványa,  akikről  lemondott  a  – 
meggyógyításukra képtelen – orvostudomány, s így csak a halált várják, amely megszabadítja 
őket szenvedéseiktől. A palliatív osztályok – az ember tisztelete, méltóságának megőrzése és a 
szenvedés  mérséklésének  figyelembe  vétele  által  –  integrálja  a  modern  értékeket  és 
szembehelyezkedik a hagyományos kórházi modell-lel, amely próbálja megőrizni hatalmát a 
betegek és az egészségügyi személyzet felett. (Lassauničre, 1997)

Az  európai  országokban  elfogadott  hospice  alapelveknek  megfelelően  a  hospice 
gondozás  a  beteg  és  családja  számára  ingyenes.  Csak  így  valósítható  meg  a  valódi 
esélyegyenlőség a haldokló gondozásában.
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