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A palliatív ellátás múltja és jövője1

Összefoglalás   A Hospice  és  Palliatív  Ellátás  Nemzetközi  Szövetségének  (International  

Association for Hospice and Palliative Care, IAHPC) elnöke, Dr. Kathleen Foley áttekinti a  

hospice és palliatív ellátás legfőbb aktuális  kérdéseit  nemzetközi  szinten és hazájában, az  

Amerikai  Egyesült  Államokban.  A  tanulmányban  sor  kerül  néhány  alapvető  fogalom 

tisztázására, például a hospice és palliatív ellátás közötti különbségekre. A szerző részletes  

elemzést  ad arról,  melyek az életvégi ellátás bevezetésének és az egészségügyi rendszerbe  

való integrálásának nehézségei a világ egyik legfejlettebb országában.

A palliatív  ellátás  fejlesztéséről  és  a  hospice  szolgálatok  terjeszkedésének  elősegítéséről 

folytatott nemzeti párbeszéd jelenleg virágkorát éri az Egyesült Államokban. Az eszmecsere 

fő  kérdései:  az  elöregedő  társadalom  miatti  aggodalom,  a  betegségek  lefolyásának 

megváltozása,  a  magas  technikai  színvonalú  keringés-  és  légzéstámogató  berendezések 

fejlesztései, az egészségügy anyagi forrásainak korlátozottsága, valamint a beteg autonómiája 

és  a  méltóságteljes  halálhoz  való  joga.  A közvélemény  aggályait  az  életvégi  ellátással 

kapcsolatos  jogi,  etikai  és  morális  kérdésekre  irányuló  médiafigyelem megtöbbszörözte  – 

ilyen  a  kezelés  meg  nem  kezdése  illetve  megszakítása;  Kevorkian2 szerepvállalása  az 

asszisztált  halál  mellett;  az  asszisztált  öngyilkosság  legalizálása  Oregon  államban  és  az 

egészségügyi  szakemberek  törekvése  a  kezelés  hiábavalóságával  kapcsolatos 

döntéshozatalért.  Az  elmúlt  tizenöt  évben  a  hospice  és  palliatív  ellátási  mozgalmak 

egymáshoz való közeledése arra utal, hogy az érdekeltek egyre nagyobb része kész tenni a 

súlyos  krónikus  betegségben  szenvedők  és  hozzátartozóik  életminőségének  javítása 

érdekében.

A hospice  ellátás  az  otthonukban  haldokló  betegek  életminőségének  javítását  célzó 

mozgalomként indult el az Egyesült Államokban. Mára a rákban haldokló amerikaiak több 
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mint  50  százaléka  és  az  egyéb  krónikus  betegségben  haldoklók  megközelítőleg  20-30 

százaléka  előtt  áll  nyitva  a  teljes  támogatottságú,  rangos  ellátási  program  lehetősége.  A 

kórházban illetve ápolási otthonokban haldokló súlyos betegek – az amerikaiak 55 százaléka e 

két intézménytípus valamelyikében hal meg – ellátásának javítását  célzó legújabb hospice 

mozgalom  ügyét  egészségügyi  szakemberek  mozdították  előre.  A  két  kezdeményezés 

alapfilozófiája  és  célja  közös:  a  súlyos,  krónikus  betegségben  szenvedők  és  családtagjaik 

életminőségének javítása.

E  mozgalmak,  valamint  az  életvégi  ellátás  kérdéseit  érintő  nyilvános  és  szakmai 

párbeszéd  történetében  fordulópontot  jelentett  a  SUPPORT  vizsgálat  közzététele,  mely 

igazolta a nyilvánosság és az egészségügyi szakemberek széleskörű aggályait az emberséges, 

együttérző  ellátás  korlátaival  és  akadályaival  kapcsolatban.  E  kulcsfontosságú  kétfázisú 

vizsgálat, amely öt nagy amerikai kórházban összesen majdnem 10 000 beteg bevonásával 

készült,  az  életet  veszélyeztető  betegségben  szenvedők  ellátásának  súlyos  hiányosságaira 

derített fényt. A betegek és hozzátartozók, valamint az egészségügyi szakemberek közötti, az 

életvégi  ellátásról  folytatott  kommunikáció  minősége  rossz  volt,  az  ellátás  költségei 

felemésztették a család anyagi tartalékait, és a betegek több mint fele közepes illetve súlyos 

fájdalmat élt meg életének utolsó három napjában. A kommunikáció és a fájdalomcsillapítás 

jobbítását  célzó  beavatkozások  sikertelenek  voltak.  Jelen  tanulmány  a  közvélemény 

attitűdjeinek és hiedelmeinek felméréseivel és a célcsoport párbeszédeivel együtt alátámasztja 

azt az egyre szilárdabb megállapítást, hogy az életvégi ellátás javításához előbb jelentős – 

szervezeti, intézményi, oktatási és gazdasági – akadályokon kell túljutni. Az Orvostudományi 

Intézet (OI) három beszámolója vázolja a problémát, és bizonyítékokon alapuló megoldási 

lehetőséget  kínál  a  legnagyobb  kihívást  jelentő  nehézségekre:  az  életvégi  ellátással 

kapcsolatos szakmai oktatás és  ismeretek hiányára,  és arra  az igényre,  hogy a hospice és 

palliatív ellátási szolgálatok kiterjedjenek a legtöbb amerikai halálának színhelyéül szolgáló 

kórházakra és ápolási otthonokra is. Az OI első alkalommal e beszámolók elkészítése kapcsán 

foglalkozott kifejezetten a haldoklók ellátásának kérdésével.

A hospice mozgalom

Az  Egyesült  Államokban  nagy  hagyománya  van  a  végstádiumú  betegek  otthoni  hospice 

ellátásának.  A  hospice  –  érdekképviseleti  mozgalomként  –  kezdetben  a  haldoklók 

túlgyógyszerezése és ellátásuk intézményesítése ellen emelte fel a szavát. 1975-ben nyílt meg 

az első kórháztól  független hospice Connecticutban,  melynek példaképéül  a  Dame Cicely 

Saunders által 1967-ben alapított londoni St. Christopher's Hospice, a modern kori hospice-



mozgalom  bölcsője  szolgált.  A mozgalom  egyre  nagyobb  számú,  karizmatikus  nővérrel, 

orvossal  és  önkéntessel  erősödött,  akik  közösségi  hospice  programokat  indítottak  az 

otthonukban  haldoklók  számára.  Kezdetben  ezek  a  kiinduló  tevékenységek,  a  közösségi 

alapú, otthonközpontú programok a hagyományos kórházon alapuló egészségügyi rendszeren 

kívül, a végstádiumú betegekért indított párhuzamos kezdeményezésként működtek. 1982-re a 

politikai és szociális erőviszonyok lehetővé tették, hogy a Kongresszus jóváhagyta a Medicare 

Hospice Alap megteremtését. Az Alap költségvetése az otthoni ellátásra összpontosított, és ez 

határozta meg az Egyesült Államok hospice ellátását.

A Medicare Hospice Alap olyan méltányossági program, amelyet hat hónapnál rövidebb 

életkilátásokkal rendelkező, hatvanöt év feletti személyek számára hoztak létre. A Medicare 

Alap égisze alatt az ellátás legalább 80 százalékára a beteg otthonában kell sort keríteni. Az 

orvos  szakmai  felügyelete  alatt  dolgozó  –  nővérekből,  szociális  munkásokból  és 

tanácsadókból álló – csoport végzi a beteg és hozzátartozói ellátását. Az ún. mentesítő kezelés 

(a gondozó családtag tehermentesítése céljából) és a kórházi felvétel (a tünetek kezelésére) 

korlátozott időtartamban áll rendelkezésre. Ez az otthonon alapuló modell lehetővé teszi, hogy 

a betegek a magas szintű fájdalomcsillapítás és tüneti kezelés, pszichoszociális támogatás és 

spirituális gondozás mellett, otthonukban halhassanak meg; a beteg halála után a családtagok 

gyász-támogatásban  részesülhetnek.  Ahhoz,  hogy  a  Medicare  Alapból  részesüljenek,  a 

betegeknek le kell mondaniuk az aktív kezelésről, így például a kemoterápiáról.

Az Egyesült Államokban 2004-ben több mint 3200 hospice program gondoskodott több 

mint 900 000 amerikairól. A felnőtt amerikai lakosság közel 40 százaléka részesül halála előtt 

hospice ellátásban. Az egyesült államokbeli hospice-betegek mintegy fele nem rosszindulatú 

daganatos betegségben szenved. A közösségtől függően a rákbetegek 50-90 százaléka részesül 

hospice  ellátásban  halála  előtt.  A gyermek hospice  szolgálatok  integrálódhatnak  a  felnőtt 

programokba, vagy működhetnek független szolgálatokként. Mind a magánbiztosítások, mind 

a Medicaid támogatják valamilyen mértékben a hospice ellátást.

Az amerikai hospice mozgalom fejlődésével egyidőben az Egészségügyi Világszervezet 

(WHO) Rák Munkacsoportja kezdeményezte, hogy a figyelem világszerte összpontosuljon a 

rákbetegek  tüneteinek  kezelésére,  elsősorban  fájdalomcsillapítási  igényeire.  1982-ben  az 

Egészségügyi  Világszervezet  Rák  Munkacsoportja  szakértői  bizottságot  hozott  létre,  hogy 

fejlesszék ki a daganatos fájdalom csillapításának irányelveit, és integrálják a hospice ellátás 

filozófiáját  és  alapfogalmait  az  összes  nemzeti  rákellenes  programba.  Az  Egészségügyi 

Világszervezet  az  ilyen  jellegű  ellátás  összefoglaló  megnevezésére  a  „palliatív  ellátás” 

kifejezést választotta a „hospice ellátás” helyett, mivel – amint ezt egy nemzetközi szakértői 



bizottság  megállapította  –,  a  „hospice  ellátás”  kifejezés  egyes  nyelveken  félreértésekhez 

vezethet3.

A palliatív ellátás kifejezést elsőként Balfour Mount alkalmazta 1975-ben, Kanadában. 

Célja az életvégi ellátás integrálása volt a meglévő kanadai egészségügyi rendszerbe ahelyett, 

hogy kórháztól független hospice-okból álló párhuzamos egészségügyi programot hozna létre. 

Munkássága és karizmája egyértelműen hozzájárult ahhoz, hogy a WHO végül alkalmazni 

kezdte ezt a kifejezést, ami nem szorítkozik sem a finanszírozási séma, sem az ellátási forma 

megnevezésére. Kanada-szerte bentfekvő palliatív részlegek jöttek létre, míg az otthon-alapú 

hospice ellátás csak jóval később vált részévé az otthoni ellátási programnak.

A WHO 1986-ban bocsátotta ki első „palliatív ellátás” definícióját, majd 2002-ben a 

módosított változatot (lásd 1. ábra).

1. ábra: A WHO 1982-es és 2002-es definíciója a palliatív ellátásról

A WHO definíciója a palliatív ellátásról,  1982: „A kuratív kezelésre nem reagáló betegek  

aktív, teljes körű ellátása. Kiemelkedő jelentőségű a fájdalom és egyéb tünetek, valamint a  

pszichés, szociális és spirituális problémák kezelése. A palliatív ellátás célja a lehető legjobb 

életminőség biztosítása a betegek és családtagjaik számára.”

A WHO definíciója a palliatív ellátásról, 2002: „A palliatív ellátás olyan megközelítés, amely  

a szenvedés megelőzésével és enyhítésével javítja az életet fenyegető betegséggel szembenéző  

betegek  és  családtagjaik  életminőségét  a  korai  felismerés,  valamint  a  fájdalom és  egyéb,  

pszichés, pszichoszociális és spirituális problémák kifogástalan felmérése és kezelése révén.”

A jelenlegi definíció tükrözi annak az elképzelésnek a fejlődését,  amely a palliatív ellátás 

szerepéről  kialakult  a  modern  társadalomban.  A definíció  hangsúlyozza,  hogy a  palliatív 

ellátás a betegség teljes folyamán biztosítandó, és nem csupán a szenvedés kezelését, hanem 

annak megelőzését is meg kell céloznia. Ez összhangban van a palliatív ellátásnak a krónikus 

betegségek  kezelésének  közegészségügyi  megközelítéseként  való  értelmezésével.  A WHO 

szorgalmazta a palliatív ellátás integrálását a rákbetegek, idősek, gyermekek és HIV/AIDS 

betegek nemzetközi kezelési stratégiáiba. A WHO a közelmúltban közzétett két monográfiát, 

Megalapozott tények a palliatív ellátásról (Solid Facts of Palliative Care) illetve Jobb ellátást  

3 A latin nyelvekben a hospice szó szegényházat jelent. (A szerk.)



az időseknek (Better Care for the Elderly) címmel, ezeknek célja a palliatív ellátás nemzeti 

egészségügyi stratégiába integrálásában érdekelt politikai döntéshozók tájékoztatása.

A WHO definíciója  vitatott,  mivel  „megközelítésről”  beszél,  és  ez  a  szó  a  palliatív 

ellátás néhány szószólója szerint leértékeli a szakterületet. Továbbra is folytatódik a vita az 

ellátás  hatásköréről  és  a  palliatív  ellátási  programok koncepciójáról.  David  Clark  írása  a 

hospice  és  palliatív  ellátás  fejlődéstörténetéről4 rámutat,  hogy több  mint  nyolcvan  ország 

rendelkezik  fejlett  programokkal,  amelyek  mindegyike  más-más  eredetről,  elrendezésről, 

szervezésről és finanszírozásról tanúskodik.

Az  Egyesült  Államokban  a  palliatív  ellátás  terjeszkedésének  egyik  legnagyobb 

hajtóereje  az  érdekeltek igen széles  köre,  ám vezetői  elsősorban a  haldoklás kultúrájának 

átalakításáért küzdő egészségügyi szakemberek, szervezetek és alapítványok. A Robert Wood 

Johnson Alapítvány és a Halál Amerikában Projekt (Project on Death in America) az elmúlt 

tíz-tizenöt  évben  több  mint  300  millió  Dollárt  fordított  a  palliatív  ellátás  amerikai 

egészségügyi rendszerbe való integrálására. Ehhez a törekvéshez számos kormányzati és civil 

szervezet is hozzájárult.

A hospice és palliatív ellátás integrálása

A fenti  események  összejátszása,  valamint  a  nagyfokú  és  határozott  igény,  a  humánus 

politikai és szakmai vezetés és a közvélemény tájékozottsága együttesen vezettek arra, hogy 

az életvégi ellátás különböző szempontjainak fejlesztésében érdekelt különféle személyek és 

szervezetek kialakították a  palliatív ellátás szakterületét.  A palliatív  ellátás  terjeszkedésére 

eleinte mégis úgy tekintettek, mint ami veszélyezteti a hospice mozgalom vezető szerepét az 

életvégi gondozás terén. Nehezen megfogható, de annál komolyabb aggályként merült fel, 

hogy  a  palliatív  szakellátás  és  palliatív  medicina  kifejlesztése  tovább  medikalizálhatja  a 

haldoklók  ellátását,  és  így  szembekerülhet  a  hospice  kialakulásában  főszerepet  játszó 

értékekkel és hagyományokkal, amelyek éppen a halál medikalizálásának megakadályozását 

szolgálják. Ezt a feszültséget szítja az a tény is, hogy a palliatív ellátás, amely kórházakban 

folyik orvosok és nővérek vezetésével, meglehetősen „akadémikusnak” és „bizonyítékokon 

alapulónak” tűnik, így fennáll az esély arra, hogy az életvégi ellátás terén kettős rendszer 

alakul ki.

Ezekről  a feszültségekről  jelenleg nyílt  vita és eszmecsere zajlik  Nagy-Britanniában, 

ahol a klinikai palliatív részlegek, kórháztól független hospice-ok és az otthoni hospice ellátás 

is megtalálhatók, a palliatív ellátás klinikai és kórházi fejlesztése is folyamatban van, és a 
4 CLARK, DAVID (2000): A palliatív gondozás története: rituális folyamat? Kharón 5 (1): 6-17.



palliatív  medicinát  hivatalos  orvosi  szakterületként  ismerik  el.  Itt  a  hospice  szolgálatok 

terjeszkedése figyelhető meg ahelyett, hogy szerepük vagy jelentőségük csökkenne, és ellátási 

modellként  szolgálnak.  A palliatív  részlegek  Nagy-Britanniában  teljesen  integrálódtak  a 

Nemzeti Egészségügyi Szolgálatba (NESZ) (National Health Service), és finanszírozásukat is 

onnan kapják, míg a kórháztól független, bentfekvő hospice-ok működési költségeinek csupán 

30-50  százalékát  fedezi  a  kormányzat,  ami  azzal  a  kényszerrel  jár,  hogy  forrásaik  felét 

jótékonysági szervezetektől igényeljék. Az a tény, hogy a palliatív részlegek finanszírozását a 

NESZ végzi, egyértelműen hozzájárult a palliatív medicina mint szakterület kibontakozásához 

és fejlődéséhez.

Az Egyesült  Államokban az  újonnan létesült  palliatív  részlegeket  jelenleg  a  kórházi 

működési  költségvetés  finanszírozza,  az  orvosokat  az  elvégzett  diagnosztikus  és  terápiás 

beavatkozások alapján fizetik. E bentfekvő modell úttörői a Cleveland Klinikán és az M. D. 

Anderson  Onkológiai  Központban  működő  palliatív  programok.  Egyelőre  sikertelennek 

bizonyult  a  palliatív  ellátásra  vonatkozó  Diagnózis  Alapú  Csoportok  (Diagnosis  Related 

Groups – DRG) létrehozásának kísérlete. Ez a kezelési lehetőségek olyan osztályozása, mely 

megkönnyíti  a  hivatalos  elismertetést  és  az  egészségbiztosítói  térítés  intézését.  Azonban 

egészségpolitikai  lehetőséget  jelenthet,  amint  a  palliatív  medicina  orvosi  szakterületként 

elfogadásra kerül az Egyesült Államokban. A kudarc oka részben az is lehetett, hogy a DRG 

bevezetésének  szorgalmazása  túlságosan  korán  kezdődött  meg,  mielőtt  még  a  szakterület 

kapacitása elégségessé vált volna erre, és mielőtt kellő számú palliatív részleg létrejött volna a 

módszer validitásának és hasznosságának mérésére.

A palliatív  ellátás  jövőjét  a  legjobban  talán  A minőségi  palliatív  ellátás  gyakorlati  

klinikai  irányelvei című munka foglalja  össze,  amit  a  közelmúltban tett  közzé  a  Nemzeti 

Konszenzus  Projekt.  Ez  a  dokumentum  palliatív  és  hospice  szakemberek  nagyszabású 

együttműködése révén jött létre a célból, hogy a palliatív ellátás szakterületét a különböző 

érdekeltek  igényeinek  megfelelően  definiálja.  A Gyakorlati  klinikai  irányelvek a  palliatív 

ellátást a beteg és családtagjai igényein és a betegség lefolyási szakaszain alapuló kezelési 

folyamatként definiálja; amint a beteg a betegség különböző stádiumait megéli, változhatnak 

az ellátás céljai, és változhat a fájdalom és egyéb tünetek csillapításának igénye is. A hospice 

ellátás a palliatív ellátás egyik összetevője. A hospice fogalmát a betegség folyamán korán 

megismertetik  az  érintettekkel,  hogy  megkönnyítsék  a  beteg  és  hozzátartozói  számára  a 

hospice szerepének megértését, és hangsúlyozzák, hogy ez az ellátási forma nélkülözhetetlen 

és megfelelő választás számukra.



A hospice és palliatív ellátás teljes mértékű kiaknázásával kapcsolatos legfőbb kihívás a 

betegek hajlandósága arra, hogy meghallgassák az ellátási lehetőségekről szóló tájékoztatást, 

amikor  súlyos  tüneteik  vannak  vagy haldoklanak,  valamint  az  egészségügyi  szakemberek 

hajlandósága  és  képessége  arra,  hogy  ezt  a  tájékoztatást  empatikusan  és  hatékonyan 

közvetítsék. Egyre növekvő számú bizonyíték szól amellett, hogy a betegek és családtagjaik 

igénylik ezt a tájékoztatást, és hogy az egészségügyi szakemberek, különösképp az orvosok 

képzetté válnak ennek közvetítésében.

Számos hospice szervezet és szakmai szervezet,  amint felismerte a terjeszkedés és a 

szolgálat  újradefiniálásának  igényét,  megváltoztatta  nevét,  és  hozzátette  a  „hospice”  vagy 

„palliatív” szót,  jelezve, hogy mindkét  területet  bevonja  működési  körébe.  Ilyen szervezet 

például  a  Nemzeti  Hospice-Palliatív  Egyesület,  az  Amerikai  Hospice-Palliatív  Medicina 

Akadémia  valamint  a  Hospice-Palliatív  Ápolási  Egyesület.  A továbbiakban  még  mindig 

kihívást  jelent  a  vezető  szervezetek  együttműködésének  megvalósítása  a  hospice 

hagyományos  értékeinek  kiaknázása,  megosztása,  fejlesztése  és  megtartása  érdekében. 

Politikai, gazdasági és versenypiaci erők könnyedén meghiúsíthatják azokat a törekvéseket, 

amelyek  a  szakadékokat  kívánják  áthidalni  a  hospice-nak a  haldoklók otthoni  ellátásában 

játszott vezető szerepe és az életvégi, krónikus betegségben szenvedők tüneti kezeléséhez és 

folyamatos ellátásának biztosításához szükséges intézmények (kórházak és ápolási otthonok) 

iránti igény között.

Kihívást jelent továbbá az is, hogy a hospice-ok miként képesek elérni a betegeket. Az 

elmúlt  tíz  évben  a  hospice-ban  töltött  napok  átlagos  száma huszonkét  napra  csökkent,  a 

betegek egyharmada a felvételt követő hét napon belül meghal. Ez azt jelenti, hogy a hospice-

ok gyakran a „halál küszöbén” végzik az ellátást ahelyett, hogy lehetőséget kapnának arra, 

hogy  több  hónapon  keresztül  felkészíthessék  a  beteget  és  hozzátartozóit  a  halálra.  Az 

Egészségügyi Tudományos Állapotfelmérő Konszenzus Bizottság a közelmúltban kijelentette, 

hogy a  Medicare  Hospice  Alap  nagymértékben  korlátozza  azok  ellátásának  minőségét  és 

mennyiségét, akiket a jelenleg érvényben lévő beválasztási kritériumok alapján kizárnak a 

hospice ellátásból,  mivel  ez a  kritériumrendszer  elsősorban a  prognózison alapul ahelyett, 

hogy azt venné figyelembe, hogy milyen állapotban van a beteg, és a betegség mennyire viseli 

meg.

A haldokló  betegek  számára  rendelkezésre  álló  költséges,  támogató  terápiák  nagy 

választéka  –  a  vérpótló  készítményektől  a  mesterséges  tápszereken  keresztül  a 

csúcstechnológiájú gyógyszeradagoló szerkezetekig – kihívást  jelentenek az ápolási  napok 

alapján  finanszírozott  hospice-ok  anyagi  életképességére.  Az  össz-betegszámnak  és  a 



jótékonysági  támogatások  mértékének  megfelelően  különbség  van  a  hospice-ok  között  e 

terápiák biztosítása terén.

A bentfekvő  palliatív  részlegek  anyagi  támogatottsága  növekvő tendenciát  mutat,  és 

bizonyított, hogy ezek a részlegek egyaránt javítják a súlyos betegek ellátásának minőségét és 

csökkentik  a  költségeket,  mivel  szabályozzák  a  haldoklóknál  alkalmazott  gyógyszerek  és 

szolgáltatások költségeit.  Ezek a  költség-átruházások és költségcsökkentések egyértelműen 

arra  ösztönzik  a  kórházakat,  hogy ilyen  részlegeket  vagy palliatív  konzultációs  teameket 

hozzanak létre.

Végezetül azokat a törekvéseket, amelyek a hospice és palliatív szolgálatok kisebbségi 

populációkra való kiterjesztését  célozzák, továbbra is  megnehezíti  a megfelelő szolgálatok 

hiánya,  a  kulturális  normák különbözősége  és  az  a  súlyos  körülmény,  hogy az  ilyenfajta 

ellátás során korlátozott a csúcstechnológiájú eszközökhöz való hozzáférés. Ennek ellenére 

bizonyos  eredmény  mégis  tapasztalható  a  börtönökben  levő,  haldokló  betegek  speciális 

igényeit megcélzó, újszerű "börtön hospice programok" kifejlesztése során.

Intézményi előrelépések

Egyre  kifejezettebb  a  hospice  piacára  való  bekerülést  célzó  versengés:  megjelentek 

profitorientált  hospice-ok,  amelyek  az  egyszerű  otthoni  ellátástól  a  palliatív  tanácsadáson 

keresztül a hospice ellátásig mindenféle szolgáltatást nyújtanak. Ez az üzleties szemlélet az 

életvégi ellátás során befolyásolhatja az ellátás minőségét és a hospice küldetésével szorosan 

egybefonódó tradicionális értékeket.

A nemzeti standardok létrehozása, a szakterület fokozódó professzionalizálódása és a 

palliatív  medicina  orvosi  szakterületté  fejlesztése  lényeges  részei  annak,  hogy a  palliatív 

ellátás  teljesen  integrálódjon  az  Egyesült  Államok  egészségügyi  rendszerébe.  Ezek  a 

kezdeményezések mind a palliatív ellátási gyakorlat hatáskörének definiálására, valamint a 

palliatív és hospice ellátást nyújtó egészségügyi szakemberek szakképzésére, curriculumára és 

minősítésére összpontosítanak.

Az  orvosok,  nővérek,  szociális  munkások  és  lelkészek  képzését  végző  intézmények 

részéről egyre fokozódik az érdeklődés a palliatív ellátás témaköreinek az oktatási anyagaikba 

való beépítése terén. Egyetemi szinten egy sor konszenzus dokumentum alapján elkészült a 

„Palliatív  ellátás  legfőbb  alapelvei”  című  anyag,  amit  a  mai  napig  tizenkilenc  nemzeti 

szakmai  szervezet  fogadott  el,  és  épített  be  szakmai  oktatási  programjába,  külön 

szakanyagként.  Saját  curriculumok  állnak  rendelkezésre  a  különböző  orvosi  és  sebészeti 

szakterületek  valamint  bizonyos  betegségek,  így  a  rák,  HIV/AIDS,  geriátria, 



gyermekgyógyászat és sebészet számára.  Az Veteránok Egészségügyi  Hivatala (VA), mely 

minden  hetedik  amerikai  ellátásával  foglalkozik,  kiterjedt  kezdeményezést  hozott  létre  a 

palliatív ellátó teamek és vezetőik fejlesztésének támogatására és fenntartására, így lehetővé 

tette, hogy a palliatív ellátás beépüljön az egészségügyi rendszerükbe.

Számos  nemzeti  szervezet  programokat  hozott  létre  az  egészségügyi  szakemberek 

képzésére. Példa erre az Amerikai Orvosi Társaságnak a gyakorló orvosok számára kialakított 

programja,  az  EPEC (Education in  Palliative  and End of  Life  Care,  Palliatív  és  Életvégi 

Oktatás) valamint két célzott program, az EPEC-O, melyet az Amerikai Klinikai Onkológusok 

Egyesülete  hozott  létre  onkológusok  számára  és  az  APPEAL,  amelyet  az  Intézet  az 

Afroamerikaiak  Életvégi  Ellátásának  Jobbításáért  alakított  ki  kisebbségi  szakemberek 

számára. Számos gyermekgyógyászati palliatív ellátási curriculum született, valamint létrejött 

egy  igen  részletes  ápolási  curriculum,  az  ELNEC,  valamint  egy  nemrégiben  publikált 

összeállítás a szociális munkás szerepéről az életvégi ellátásban.

Van  tehát  okunk  az  optimizmusra  a  palliatív  ellátás  szakterületének  fokozódó 

professzionalizálódásával kapcsolatban. A mai napig több mint kétezer orvos lett az Amerikai 

Hospice-Palliatív  Tanács  tagja,  több  mint  tízezer  nővér  és  ápolási  asszisztens  lépett  be  a 

Hospice-Palliatív  Ápolási  Egyesületbe.  Országszerte  több  mint  negyvennégy  ösztöndíjas 

palliatív  orvosképzési  program  áll  rendelkezésre,  és  ezek  közül  húszat  minősítettek 

alkalmasnak palliatív ellátásban klinikailag kompetens orvosok képzésére. Hasonló képzési 

programokat fejlesztenek jelenleg nővérek és szociális munkások számára is.

Folyamatban  van  az  Amerikai  Hospice-Palliatív  Tanács  szakorvosi  szervezetté 

nyilvánítása:  definiálták a  működési  kört,  kidolgozták a  curriculumot  és  a  nyilvántartásba 

vételi folyamatot.  Egyre több minőségi palliatív tanszék létesül,  és a közelmúltban hozták 

létre az első palliatív ápolási tanszéket az Oklahomai Egyetemen.

Egy közelmúltban készült munkaerő-fejlesztési vizsgálat mégis arra a következtetésre 

jutott,  hogy továbbra is jelentős igény van a palliatív szakértelemre. A palliatív ellátásban 

dolgozók minőségi  munkájának  elismerését  támogató  egyik  stratégia  a  Palliatív  Életpálya 

Akadémiai  Díj,  egy  államilag  finanszírozott  kezdeményezés,  amely  a  palliatív  ellátás 

területén segítené elő a kiemelkedő szakemberek ösztönzését.

A Palliatív Ellátás Előmozdításáért Központ (Center to Advance Palliative Care, CAPC) 

által  összegyűjtött  adatok  alapján  Diane  Meier  kimutatta,  hogy  az  Egyesült  Államokban 

országszerte egyre nagyobb az érdeklődés a kórházi palliatív ellátási szolgálatok létrehozása 

iránt. A CAPC vezető szerepet játszik a kórházi adminisztrátorok, valamint a palliatív orvosok 



és nővérek felvilágosításában a palliatív szolgálatok és a kórházon belül működő konzultációs 

csoportok létrehozásához szükséges szervezeti, gazdasági és üzleti kérdésekben.

A CAPC kimutatta,  hogy a  palliatív  ellátási  programok gazdasági  hasznot  hoznak a 

kórházaknak, miközben a betegek és hozzátartozóik ellátásának színvonalát is javítják – ezek 

lényeges  szerepet  játszanak  abban,  hogy  a  kórházak  fontolóra  vegyék  ilyen  programok 

elindítását és intézményesítését.

Ugyanakkor egy sor kezdeményezés indult a kórházi és kórházon alapuló programok 

elősegítésére  a  szolgálatok közötti  szakadék áthidalása,  az ellátás  javítása  és  a  kórházban 

fekvő betegek számára palliatív konzultációs lehetőséget biztosító hospice teamek támogatása 

érdekében.  A  Nemzeti  Konszenzus  Projekt  adatai  rámutatnak,  hogy  jelenleg  a  hospice 

programok mintegy fele valamilyen módon klinikai kórházi programokhoz kapcsolódik. Az 

akut ellátást biztosító kórházak és a hospice-ok közötti szakadék áthidalása fontos lépés a 

súlyos,  életet  veszélyeztető  betegségben  szenvedők  folyamatos  ellátási  modelljének 

kidolgozásában.

Ha megteremtjük a palliatív ellátás lehetőségét, vajon igénybe veszik-e? Az amerikaiak 

a haldoklást valójában második lehetőségnek tekintik. Továbbra is kihívást jelent a palliatív 

ellátás határainak kijelölése, és olyan programmodell kidolgozása, mely biztosítja az ellátás 

folyamatosságát  végig,  a  betegség  lefolyása  során.  A hospice  ellátást  és  a  daganatellenes 

terápiát párhuzamosan biztosító onkológiai központokban, a folyamatban lévő demonstrációs 

projektek mutatják majd meg a bizonyítékokat az efféle integrált  rendszer hasznosságáról, 

költségeiről  és  minőségéről,  és  határozzák  majd  meg  azokat  a  finanszírozási  és 

egészségpolitikai  teendőket,  amelyek  szükségesek.  További  demonstrációs  projekteket 

javasoltak  krónikus  szívbetegségben  és  neurodegeneratív  betegségekben  szenvedők 

vizsgálatára; ezeknek az eredményei kihatnak majd a jövőbeni egészségpolitikai reformra.

A  palliatív  ellátás  jövőjét  részben  az  egészségügyi  alapellátásba  való  integrációja 

határozza meg. Szerencsére ez az integráció a hospice-ok és kórházak közötti híd-programok 

révén  már  megvalósulni  látszik.  Jelenleg  az  amerikai  kórházak  20  százalékában  (1100 

intézmény) működik palliatív részleg és/vagy konzultációs team. A palliatív ellátást  egyre 

inkább a minőségi egészségügyi ellátás részének tekintik. Az Amerikai Onkológiai Társaság 

például a közelmúltban könyvet adott ki a palliatív ellátás témakörében,  Középpontban az 

Ellátás (Focus on Care) címmel, mely úgy körvonalazza a palliatív ellátást, mint a minőségi 

daganatos  beteggondozás  egyik  területét.  Úgy  tűnik,  az  életvégi  kérdések  és  gondozási 

lehetőségek  tárgyalására  való  fokozottabb  hajlandóság  –  amint  ez  a  könyv is  példázza  – 

megkönnyíti a fogyasztói érdekképviseleti mozgalom kibontakozását.



Még egy –  utolsó  –  példa  a  hospice  és  palliatív  ellátás  előrehaladására  a  Nemzeti 

Egészségügyi  Intézetek  (National  Institutes  of  Health,  NIH)  két,  tudományos  állapotot 

felmérő találkozója, melyeken megfogalmazódott, hogy a kutatásban nagy lehetőség rejlik a 

szakterület előmozdítására, és javaslatként elhangzott, hogy a további anyagi támogatás során 

a kutatás legyen kiemelt prioritás. Jelenleg a NIH finanszírozási alapjának csupán 1 százalékát 

fordítják  az  élet  és  a  krónikus  betegség  minőségét  drámaian  befolyásoló  fő  tünetekkel  – 

fájdalom, hányinger és nehéz légzés – kapcsolatos kutatásra.

A  hospice  és  palliatív  ellátás  előmozdítására  tett  mindezen  erőfeszítések  lassan 

terjednek, és az érdekeltek igen széles körét érintik: egészségügyi szakembereket, politikai 

döntéshozókat,  a  betegek  érdekképviseleti  csoportjait,  kormányzati  hivatalokat, 

alapítványokat  és  biztosítókat.  Az  oktatási  és  egészségpolitikai  reform  intézményesítése 

valamint  a  palliatív  ellátás  gazdasági  következményeinek  és  minőségi  szempontjainak 

demonstrálása még leküzdendő akadályként áll előttünk.

Az  amerikaiakban  egyre  inkább  tudatosulnak  az  ellátás  jelentőségében  rejlő 

lehetőségek:  az,  hogy  a  hangsúly  az  ő  életük  minőségén  és  a  felesleges  szenvedés 

csökkentésén van. Ezek az információk átalakítják az embereknek a választható ellátásokkal 

és  az  ezekben rejlő  lehetőségekkel  kapcsolatos  elképzeléseit,  és  ez  a  hospice  és  palliatív 

ellátás  egészségügyi  rendszerbe  való  teljes  integrálódásához vezet  majd.  Az egészségügyi 

ellátásban  résztvevőknek  a  választásért  és  a  minőségi  ellátásért  folyó,  alulról  induló 

kezdeményezése,  és  az  egészségügyi  szakembereknek  a  professzionalizmusuk 

visszakövetelésére  tett  erőfeszítései  együttesen  optimizmusra  adnak  okot  e  sebezhető 

betegcsoport ellátásának javítása terén.

(Fordította: Bíró Zsuzsanna)


