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Mai társadalmunkban az emberi méltósághoz való jog számos módon kerül terítékre. Az élet valós 
részeként megélt veszteségről, a betegségről, a halálról azonban általában nem tudunk és nem is igazán 
akarunk beszélni. Egymáshoz való viszonyunkat is tükrözi miként kezeljük az elmúlással, a halállal,  
a veszteséggel kapcsolatos helyzeteket, hiszen a téma kommunikációja gyakran az egyénben reked.

Munkám során látom, hogy milyen nehéz a veszteségeket, a nehéz pillanatokat átélni, abból továbblépni.  
A “nem vagyok egyedül” érzése sokak számára mutat kiutat, ezért is tartom a mai napig fontosnak a 
nyitott párbeszédet a veszteség felismerése és kezelése kapcsán. Büszke vagyok arra, hogy több mint 
egy évtizede szakemberek segítségével Debrecenben egy olyan társadalmi szemléletformáló programot 
tudtunk felépíteni, amely az óvodás és általános iskolás korosztály körében a gondoskodásra nevelést 
tűzte zászlajára. A méltósággal teli élet, az egymás iránti tisztelet életünk végéig szükségletünk.  
A szociális kompetenciák erősítése, az érzelmi intelligencia fejlesztése területén tűztünk ki célokat és 
feladatokat magunk elé azzal a céllal, hogy a halál tabuját közösen legyőzhessük és az élet értelmét 
felismerhessük.

Fontos lépéseket tettünk: több tucat nevelési-oktatási intézmény közel százezer diákja, tanára 
továbbá számos kulturális intézmény csatlakozott a Méltóság Mezeje programhoz, amely 
jelentős transzferhatása ma is tapintható. Olyan közösségi, hatalmas tömegeket megmozgató 
megmozdulásoknak lehettek, lehettünk részesei, mint az emberi méltóság iránti tiszteletért szervezett 
nárcisz futás, a nárciszültetés vagy az irodalmi pályázat és az adventi receptverseny. 2017-ben 
lezárult ugyan a Méltóság Mezeje Program, de a társadalmi igény továbbra is életben tartja ezt a 
szemléletformáló kezdeményezést: minden évben megszervezzük a Méltóság Futófesztivált és a 
Méltóság Napot – így fejezve ki tiszteletünket és együttérzésünket a gyógyíthatatlan betegségben 
szenvedők iránt.  A program széleskörű hatását jelzi, hogy közös együttműködéssel a Debreceni 
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórházban 2017-ben egy 20 ággyal működő Hospice Palliatív és 
Terápiás Osztályt tudtunk elindítani.

Az élet hol vidám, hol szomorú, de rólunk, nekünk, értünk van.

Porkoláb Gyöngyi
a Méltóság mezeje program igazgatója
a Debreceni Hospice Ház Alapítvány kuratóriumi elnöke 



Az egymásról való gondoskodás és az emberi méltóság megőrzése megkérdőjelezhetetlen alapértékek. 
Ezek tiszteletben tartása és támogatása nem csak egy nemes cél, hanem kötelesség is, ezért fontosnak 
tartom, hogy minél több fórumon keresztül felhívjuk erre a figyelmet. Az élet végességével való 
szembesülés mind a távozóknak, mind a hozzátartozóknak egyaránt rendkívül nehéz. A „Méltóság 
Mezeje” program a gyermeki lelkeket szólítja meg.

Ezekben a megrendítő életszakaszokban nyújt felbecsülhetetlen segítséget és teremt lehetőséget 
a szinte megfogalmazhatatlan érzések és gondolatok kifejezésére, az élet rendjének elfogadására. 
Örömmel csatlakoztam a Méltóság Futófesztiválhoz, amely egy nagyszerű kezdeményezés, hiszen olyan 
értékekre hívja fel a figyelmet, amit mindnyájunknak szem előtt kell tartanunk. A közös futással az élet 
minden egyes pillanatának értékessége mellett teszünk hitet.

Dr. Vitályos Eszter
európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár 





Számomra mit jelentett a Méltóság Mezeje Program? 

Az érzelmi nevelés sajátos területe volt a Méltóság Mezeje program, amely az eltelt 10 év alatt intézményközi 
programjaival egyrészt hozzájárult a kulcskompetenciák fejlesztéséhez, másrészt a tabu témákról - mint halál, 
elmúlás – beszélt a gyerekekkel, komplex tevékenységrendszerének megvalósításával. Jó példát mutatott arra 
is, hogy egy civil kezdeményezés hogyan illeszthető be a köznevelési intézmények gyakorlatába, gazdagítva 
azt. Fenntartóként a kezdetektől kiemelten támogattuk a program megvalósulását, ami óriási hozzáadott 
értéket képvisel.

Pappné Gyulai Katalin
a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója

A Méltóság Mezeje Program felkészítette a gyerekeket, hogy megismerjék az élet különböző szakaszait és ebbe 
beletartozik az élet elmúlása is. A közös programok mindegyike erősítette az odafigyelést, a szeretetet és a 
gondoskodást. Ez egy olyan szemléletformálás, amelyben egészségügyi intézményként részt venni, nemcsak 
lehetőségünk, hanem kötelességünk is. Több mint tíz éve ott voltam a kezdeti lépéseknél, elindultunk egy úton és 
olyan magasságokba értünk, amelyeket akkor még csak titkon reméltünk. A programvezetővel együtt hittem abban, 
hogy a Hospice Ház Debrecenben valósággá válik. A Méltóság Mezeje Program mögött olyan összefogás jött létre, 
amelynek köszönhetően ez megvalósulhatott. 
A Debreceni Hospice Ház Alapítvány Kuratórium tagjaként iskolámmal együtt arra készülünk, hogy továbbra is 
segítsünk, gondoskodjunk és az ápolásban tevőlegesen is részt vegyünk.

Bánk Tibor
intézményvezető

Szent László Görögkatolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola



Számomra mit jelentett a Méltóság Mezeje Program? 

Színesebbé, érdekesebbé tette mindennap-
jainkat. Különösen jó érzéssel tölt el a mai 
napig, hogy tudtuk, jó cél érdekében - például 
beteg gyerekek segítéséért – cselekszünk. 
Együttérzésre, toleranciára neveltek bennün-
ket, aminek biztosa vagyok benne, hogy az 
életben nagy hasznát fogjuk majd venni.

Berki Virág Lili
diák

Valahányszor eszembe jut, szeretettel gondolok arra, hogy egymásra találtunk: a program, a vezetői,  a benne - érte 
dolgozók, és az egyre bővülő intézményi kör. Más szemmel nézünk a világra, és tudatosabban tudjuk megélni az 
életünket. Több ezer gyerek és felnőtt fejében segítettünk a helyére tenni a veszteségek kezelését, az elengedést, 
a megbocsátás fontosságát, a pozitív érzelmek szerepét az életünkben. Egymással összefogva nagy utat 
tettünk meg az emberi méltóságért, a felelősségvállalás erősítéséért, a szociális érzékenyítésért vállalt önkéntes 
szemléletformáló küldetésünkben. Köszönöm, hogy koordinátorként részese lehettem az értékteremtő munkának.

Burger Angéla Erzsébet
koordinátor, intézményvezető

Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola

Egyedül a fájdalom elviselhetetlen,  
a világos is sötét, a szenvedés értelmetlen,  
az elválás csak fájdalmas kétségbeesés.  
Mi számomra a hospice? Ahol elviselhetővé 
válik a fájdalom, világossá lesz a sötétség,  
felismerem a szenvedés célját és az elválás 
is egy találkozás reményét szüli.

Balogh Barnabás
református lelkész

a Debreceni Hospice Ház Alapítvány kuratóriumi tagja



Minden tanévben egy olyan “sárgapólós” nap volt, amelynek szervezője én voltam. Testnevelő kollégákkal, az 
értelmileg sérült tanítványainkkal - az utóbbi években a Szüleikkel is- a Nagyerdei Stadionnál együtt sportolhattunk 
a többi debreceni diákkal. Sokat beszélgettünk a valaminek vagy valakinek az elvesztéséről.
A sport szeretetén keresztül sikerült ezt a napot mindig megtölteni olyan tartalommal, amely az elfogadás,  
a segítségadás, az egymás tiszteletének érzését erősítette. 
 

Szakál Judit
tanár

Debreceni Bárczi Gusztáv EGYMI

Az elmúlt tíz év tapasztalatával bátran 
mondhatom, hogy olyan lelki többletet 
kapnak a gyerekek a tevékenységek által, 
ami beépülhet a személyiségükbe. Meg-
döbbentő tapasztalat volt számomra, hogy 
már a legkisebbek (az óvodás korosztály) 
is mennyire igénylik azokat az őszinte, 
bensőséges beszélgetéseket, ahol őszinte 
kérdéseikre őszinte válaszokat kaphatnak. 
Azóta sokkal tudatosabban dolgozom 

azon, hogy a gyerekek megértsék és gyakorolják, hogy a szeretet 
egymás iránt, közvetlen környezetük iránt, a beteg és sérült embe-
rek iránt elengedhetetlen része életünknek.

Vargáné Aranyász Éva 
óvodapedagógus, intézményvezető

Boldogfalva Óvoda

Gyermekeim több éven át aktív részesei vol-
tak a „Méltóság Mezeje” mentális szemlélet-
formáló programnak. Mély nyomot hagytak 
bennük ezek a foglalkozások, a beszélgeté-
sek, a közös programok. Mindenképp pozi-
tívan, felelősséggel állnak embertársaikhoz, 
ha segítésről, elfogadásról van szó. Nem 
haboznak, hanem cselekszenek. E nemes 
munkát talán Deák Ferenc szavaival tudnám 
legjobban jellemezni: „Az embereket puszta 

eszközöknek soha ne tekintsd, bármilyen alant álljanak is. Tiszteld 
mindenkiben az emberi méltóságot.”

Tóthné Vigvári Ibolya 
szülő



Miért?

A Méltóság Mezeje társadalmi szemléletformáló program krakkói és angliai mintára indult útjára 
2007-ben azzal a céllal, hogy a sárga nárcisz szimbolikáján keresztül érzékenyítse az általános iskolás 
korosztályt a veszteségélmény feldolgozásában és gondoskodásra neveljen. Egyúttal társadalmi 
szemléletformálás céljával minél többekhez jusson el az elfogadás, a megértés, a hospice ellátás 
szemlélete, az emberi egészségügy fontossága.

Honnan… hová?

Az ismeretlenségtől, a tagadástól az elfogadásig. Megyeszerte 
több tucat oktatási-nevelési intézmény csatlakozott; több százezer 
ember figyelmét hívta fel a gondoskodás fontosságára, a hospice-
ellátás meglétére, elérhetőségére. A több mint egy évtizedes munka 
legfőbb eredménye a 2017-ben a Debreceni Egyetem Kenézy 
Gyula Egyetemi Kórházban a 20 ággyal működő Hospice Palliatív 
és Terápiás Osztály megnyitása. A Méltóság mezeje oktatási-
nevelési program 30 órás akkreditált képzés formájában elérhető 
a szakmában tevékenykedő pedagógusok, pszichológusok, 
mentálhigiénikusok számára.



Honnan… hová?

Milyen módon érte el a célcsoportot a program?

Három szinten: intézményi, intézményközi és városi szinten zajlott 
párhuzamosan, így segítve koherensen érvényre juttatni fő üzeneteit. 
Intézményi szinten havonkénti tematikus beszélgetések, foglalkozások 
jellemezték, ezeket intézményközi kreatív, tehetségtámogató és- 
kibontakoztató, főként művészeti koncepció alapján szervezett 
események (pl. irodalmi és rajzpályázatok) és városi, több ezer főt 
megmozgató rendezvények (pl. futóverseny) kísérték.

Kik voltak a szereplők?

Primer célcsoportja az óvodás és általános iskolás korosztály (3-4. osztályosok) volt, a szekunder 
célcsoportot pedig a pedagógusok, a szülők és a család alkotta. A projekt a társadalom széles körét 
érintette: a civil szférát éppúgy, mint a fenntartó önkormányzatot és a tankerületet. Szakmai támogatást 
kapott a program a Debreceni Egyetem szakembereitől, neves pszichológusoktól, mentálhigiénikusoktól. 
Bevonódtak oktatási, nevelési intézmények, szülői munkaközösségek, családok, kulturális intézmények 
(Csokonai Színház, Vojtina Bábszínház, Kölcsey Központ, Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár). 
De a magán és vállalkozói szféra körében is támogatásra talált a Méltóság Mezeje Program. A szereplők 
viszonyulása a témához egymásra ható tényező volt: transzferhatás érvényesült a beteg és családja, 
szűkebb tágabb közege, az orvosok, egészségügyben dolgozók, a média, a gyermekek és az őket körülvevő 
intézmények, az utca embere, az önkormányzatok, döntéshozók és a vállalkozói szektor körében.



Milyen kompetenciákat 
fejlesztett a program?

 » önkéntesség
 » azonosulás
 » elfogadás
 » bevonódás
 » szolgálat
 » bátorság
 » elkísérés
 » gondoskodás

A veszteség élmények okán a gyermek viselkedésén, tanulmányi 
eredményén, hangulatán, társaihoz való viszonyulásán tapasztalt 
változások kezelésében az új módszereket megismerve tudott 
adekvátan reagálni, segíteni a programba bevonódott pedagógus.



Sikeres programok  
többezer résztvevővel….



Nárcisz ültetés
A Méltóság Mezeje program keretein belül tíz éven 
át minden ősszel sor került a közösségi nárcisz 
ültetésre.  A nárcisz világszerte a gondoskodás és az 
együttérzés szimbóluma, a gyógyíthatatlan betegek 
iránti együttérzés egyik fő jelképe. A nárcisz ültetésen 
a programban résztvevő intézmények mindegyike 
képviseltette magát.

Nárcisz szedés
A nárcisz ültetés programja mellett tavasszal a nárcisz 
szedés vált közkedvelt programmá. A tavasz sárga 
hírnökeiből minden évben több száz szálat szednek, 
kötnek csokorba, majd osztanak szét önkéntes diákok a 
debreceni Hospice-Palliatív Terápiás Osztályon, valamint 
debreceni idősek otthonaiban.  A nárcisz az életnek,  
a reménynek, a halál legyőzésének, a szeretetnek,  
a ragaszkodásnak a kifejezője.



Nárcisz Futófesztivál –  
Méltóság Futófesztivál
A futófesztivál alapötletét 11 éve a Méltóság Mezeje program egyik 
kisiskolás diákja adta, így indult el akkor még néhány százfős csoporttal  
a Nárcisz Futás, amely azóta, tízezres mozgalomként szerveződik minden 
év tavaszán.  
Bár 2017-ben a Méltóság Mezeje Program lezárult, a nagy érdeklődés 
és csatlakozási kedv miatt a futófesztivált a Debreceni Hospice Ház 
Alapítvány minden évben megrendezi, a 20 ággyal működő Debreceni 
Hospice és Palliatív Terápiás Osztályon fekvő betegek és hozzátartozóik 
támogatására. 
A futófesztiválon résztvevők a Nagyerdei Stadion körül futnak egy kört; 
csatlakozásukkal az emberi méltóság tiszteletét és a gyógyíthatatlan 
betegek iránti együttérzésüket fejezik ki.



Irodalmi pályázat
Őszintén írni érzéseinkről, gondolatainkról, félelemeinkről, 
fájdalmainkról vagy éppen örömeinkről az egyik legbátrabb dolog az 
életben. Évente több száz pályamű érkezik a méltóság témakörére 
épülő irodalmi pályázatra. Olyan tematikus idézetek köré fűzik fel 
gondolataikat a pályázók, mint a „Minden perc értékes”,  „Minden 
megszépül, ha szeretik” vagy „A zene az kell, mert körülölel”. Vers 
és próza kategóriában egyaránt lehetett minden évben nevezni első 
osztályos tanulóknak éppúgy, mint az általános vagy középiskolából 
elballagó diákoknak.   

Adventi receptverseny 
„Az etetés, a főzés, a táplálás a gondoskodás alappillére. Amikor 
főzünk vagy etetünk, akkor gondoskodunk valakiről. Így van ez pici 
korban, amikor megszületik egy kisbaba, egészen addig, amíg valaki 
már nem tud egyedül táplálkozni vagy mozdulni az ágyából és segíteni 
kell neki.” - Porkoláb Gyöngyi, a Méltóság Mezeje Program alapítója. 
A karácsony közeledtével megrendezett adventi receptverseny 
is bővelkedett csodákban. A karácsonyi köntösbe bújtatott 
„pályamunkák” között szerepelt például videofilm formájában beérkező 
pályamunka éppúgy, mint a papírszánkón érkező menüsor exkluzív 
képkeretben vagy pauszpapírba göngyölt ízletes ételkínálat is. 



Évzáró főzés
Az egy évtized során tradicionálissá vált az az évzáró főzés is, amelyet 
minden tanév lezárásaként szerveztek meg a Méltóság Mezeje Program 
keretein belül, a programhoz csatlakozó intézmények részvételével.

Nárcisz tábor 
A Méltóság Mezeje Program élménytáboraiban 
résztvevő gyermekek megtanulhatták, hogyan kezeljék a 
konfliktusokat annak érdekében, hogy könnyebben tudjanak 
szembenézni az esetleges nehézségekkel. Természetesen a 
játéké, sporté, túrázásé volt a főszerep, a fejlesztő tréningek 
kísérőprogramként szerepeltek a tábor napirendjében.  
A Méltóság Mezeje Programhoz csatlakozott intézmények 
diákjai térítésmentesen vehettek részt a táborban.



Méltóság Hete 
Több ezer embert szólított meg a Méltóság Mezeje Programot lezáró, Méltóság Hete című 
rendezvény Személyes beszámolókkal és élményekkel tűzdelt szakmai nap, összművészeti 
programok; az emberi méltóság témakörére épített színházi és bábszínházi előadások, 
nárciszgyűjtés és adományozás, jubileumi irodalmi pályázat, valamint filmvetítések is 
színesítették a Méltóság Hetét. A program 10. jubileumát ünneplő eseménysorozatot olyan 
neves művészek és kulturális intézmények karolták föl, mint Till Attila, Csutka István, a Csokonai 
Színház és a nagyváradi Szigligeti Színház. A hét nap eseményei felhívták a figyelmet arra, hogy 
az emberi méltóság iránti tisztelet mindannyiunkat kötelez.



Méltóság Nap
A Méltóság Nap megszervezésére Mindenszentek ünnepéhez 
kapcsolódóan kerül sor 2018 óta. A Méltóság Napot gyerekek 
alkotta élőlánc, százak sétája sárga virágokkal kijelölt úton, közös 
futás, élőkép, nárcisz - és mécsestartó készítés is színesítette.  
A Magyarországon egyedülálló rendezvényhez számos általános 
iskola csatlakozott saját kreatív programjával, így fejezve ki 
tiszteletüket a súlyos, gyógyíthatatlan betegségben szenvedők iránt.



Hogyan kapcsolódhat egymáshoz a művészet és az elengedés?

A kulturális intézményekkel való szoros együtt gondolkodás hívta életre Az Oszkár és Rózsa mami c. előadást a Csokonai Színházban, 
amelyet a Nemzeti Színházban is bemutattak. Kinek mit adott a darab?

„Az élet törékeny és illanó”, nem árt, ha ez a gondolat minden áldott nap áthat minket - ez az Oszkár és Rózsa mami előadásunk legfőbb 
mondandója. A születés és a halál a legmagányosabb pillanatunk, amelyen kivétel nélkül mindannyiunknak át kell esnünk! Ezeknek az 
egyedi perceknek, óráknak mégis hatalmas támaszt nyújthat egy-egy simogató, finom érintés, egy mosoly, egy szívből jövő s igaz szó, 
melytől mindannyian embernek érezhetjük magunkat. Az is, aki adja, az is, aki kapja!

Kubik Anna
Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész

„Rózsa mami”

Hogy mit adott nekem ez a munka? Egy új barátot, rálátást egy másik 
világra; nyugalmat, örömöt, felszabadultságot - amiket már rég éreztem. 
A könyv hosszú éveken át kísért/kísértett, sokszor olvastam, sok helyre 
ajánlottam, sehol nem kellett. Aztán egyszer csak Debrecenben mégis 
valóra vált az álom, bárcsak minden beteljesülés ilyen jó lenne...
Az emberi méltóság? Alapvetés. Jog. Kötelesség tiszteletben tartani. 
Legyen az ember magyar, cigány, színesbőrű, zsidó, muszlim, keresztény, 
meleg, házas, házatlan, liberális, illiberális, egészséges, haldokló, vagy 
bármilyen is - megilleti az egyenlő bánásmód, megilletik az egyenlő jogok. 
És ha egyenlőek vagyunk, senki méltósága nem sérül.

Tengely Gábor
rendező



Oszkárnak az élet egy gyermekkórház négy falát adta, hogy benne, általa tanulhasson, hogy tanítson. 
Találkozások lehetőségét kapta, köztük a legnagyobbat az ő Rózsa mamijával. Csodára várt, miközben 
a legnagyobb csoda végig ott volt vele. Egy felnőtt erejével küzdött és egy gyermek lelkével hitt! Falakat 
zúzott porrá, nem csak magában, de a körülötte lévőkben is, bebizonyítva, hogy ő volt a legvagányabb 
kissrác a világon, akiből mégvagányabb angyal lett és aki végre kinyújtózhatott a mennyben...  

Rózsa László
színművész

„Oszkár”



Hospice és Palliatív Terápiás Osztály

A Méltóság Mezeje Program egyik legnagyobb szakmai eredménye, 
hogy társadalmi szemléletformálásával jelentős mértékben 
hozzájárult a 20 ágyas Hospice-Palliatív Terápiás Osztály 
létrejöttéhez. Az osztály multidiszciplináris csapatának hátterét 
a kórház meglévő szakdolgozói szakemberei (az egyetem klinikai 
központjának licence vizsgával rendelkező orvosai, képzett, 
tapasztalt nővérek, állandó pszichológus, lelkész, gyógytornász 
és diatetikus) együttesen nyújtják. Munkájukat alapítványunk 
önkéntesei is támogatják, akik akkreditált képzések elvégzésével 
válnak szakmai segítőkké.
A hospice-tevékenység célja, hogy enyhítse a végstádiumú 
daganatos megbetegedésben szenvedők és hozzátartozóik testi-
lelki szenvedését. A debreceni palliatív team – szakorvosok, 
szakápolók, szakpszichológus, mentálhigiénés szakember, lelkész, 
gyógytornász, szociális munkás és képzett önkéntesek – nap mint 
nap azért dolgozik, hogy a betegek életük utolsó pillanatában is 
megőrizhessék emberi méltóságukat.

Édesapám gyógyíthatatlan betegsége miatt került a Debreceni Hospice Alapítvány közreműködésével 
létrehozott Hospice és Palliatív Terápiás Osztályra. Első alkalommal, amikor megérkeztünk, kinyílt a lift 
ajtaja és a falon megpillantottam a sárga szív alakot formázó csoportképet, ami a Nagyerdei Stadionban 
készült. Felemelő érzés és mélységes fájdalom kavargott bennem, ahogyan édesapámra néztem... 
Méltósággal tudta befejezni földi életét.

Judit Szakál
hozzátartozó





Mi a küldetésem a hospice munkában?

Emberi méltóságot az utolsó 
utáni pillanatokban is.

dr. Berényi Ervin
elnök

Debreceni Egyetem Klinikai 
Központ

Minden betegnek biztosítani kell a betegségének 
kezelése, ápolása alatt, hogy betegségét a legemberibb és 
természetes módon élhesse meg.  
Ez az egyik legnehezebb feladat az onkológiai betegek 
esetében, így még nagyon sok tennivalónk van ezen a 
területen és komoly fejlesztéseket igényelnek a hospice 
szolgáltatások. Ebben a munkában szeretnék én 
tudásommal a legtöbbet segíteni. 

dr. Lampé Zsolt
főigazgató

Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház

Megismerkedve és bekapcsolódva a Hospice-ellátásba a legnagyobb kihívást azt jelentette számomra, hogy 
létrehozzunk és folyamatosan működtessünk egy olyan osztály, amely egyedülálló módon biztosítja az életvégi 
palliatív ellátást a rászoruló rosszindulatú daganatos betegségben szenvedőknek. 
További kihívás, hogy szakmailag a legalkalmasabb csapatot találjuk meg az osztály működtetésére, amely úgy 
gondolom, sikerült, hiszen az osztály megnyitása óta a lelkes team együtt dolgozik. 
Mint ápolásvezető arra törekszem, hogy tovább vigyük az osztály hírét, minél szélesebb körben legyen ismert  
a hospice ellátás filozófiája, ezáltal minél több rászorulónak, betegnek, hozzátartozónak tudjunk segíteni akár  
a kórházi ellátásban, akár az otthonápolási szolgáltatás keretében nyújtott ellátásban.

Seres Judit 
ápolási igazgató

Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház



A Multidiszciplináris Team

A hospice ellátásban dolgozni nagy felkészültséget igénylő feladat. Missziómnak tekintem, hogy biztosítsam  
a hospice ellátásban résztvevő ápolók és önkéntesek számára azt, hogy megszerezzék a megfelelő felkészültséget. 
Ennek érdekében rendszeresen megszervezem a szakdolgozói és önkéntes képzéseket.

Gál Mária
ápolási és szakdolgozói alelnök

Debreceni Egyetem Klinikai Központ
Ápolási és Szakdolgozói Igazgatóság

 » Dr. Juhász Árpád: osztályvezető főorvos, otthoni hospice ellátás szakorvosa
 » Pogácsás Ildikó: osztályvezető főnővér, otthoni hospice ellátás koordinátora
 » Dr. Gonda Andrea: otthoni hospice ellátás szakorvosa
 » Bálint-Szöllősi Adrienn: klinikai szakpszichológus
 » Varga Tünde: gyógytornász
 » Daniné Bíró Éva: református kórházlelkész, mentálhigiénés szakember/Lackó Zsolt: katolikus kórházlelkész, mentálhigiénés szakember
 » Szebenszki Erzsébet: dietetikus
 » Irinyi Beáta: szociális munkás
 » Gonda Cintia: önkéntes segítő
 » Kiss Ida: koordinátor



Számomra a hospice egy Történet lezárásáról, az emlékekről, a búcsúzásról szól: még ha nemsokára véget is 
ér, akkor sem volt haszontalan, hanem élményekkel, boldog pillanatokkal teli, melyek gyermekeink által tovább 
íródnak. Orvosként mindez egyszerre nemes küldetés és kihívás is, hogy a hospice-ban a lehető legteljesebb tüneti 
kontrollt célozva meg lehet teremteni a méltó távozás kereteit …

Dr. Juhász Árpád
osztályvezető főorvos

Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Hospice és Palliatív Terápiás Osztály

Az élet vége is az élet része! A beteget úgy 
kísérjük végig ezen az úton, hogy az emberi 
méltóság mindvégig megmaradjon.

Pogácsás Ildikó
főnővér

Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi 
Kórház, Hospice és Palliatív Terápiás Osztály

Célom egy biztonságos, elfogadó környezet 
teremtése, melyben oldódnak az élet 
végével kapcsolatos félelmek és kétségek, 
ahol a család szeretettel kíséri a beteget. 
Segíteni, hogy a betegség, a halál közelsége 
ne húzzon falakat a kapcsolatokban. 
Megteremteni a feltételeket, hogy az emberi 
méltóság mindvégig megőrizhető legyen.  

Bálint-Szöllőssi Adrienn
pszichológus

Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház,  
Hospice és Palliatív Terápiás Osztály

Mi a küldetésem a hospice munkában?



Az otthonápolási csoport, azon súlyos állapotú betegek ellátását végzi otthonukban, akik nem kívánják, 
vagy nem tudják igénybe venni a kórházi kereteken belüli ápolást. A betegeket az állapotuknak 
megfelelően az otthonukban látják el.

 » Dr. Gonda Andrea, otthoni hospice ellátás szakorvosa
 » Pogácsás Ildikó, főnővér
 » Kosán Lászlóné, ápoló
 » Doroginé Szántai Anita, ápoló

Kontakt: 06 20 620 7717

Otthonápolási Team



Önkéntesség a hospice munkában

Debreceni Hospice Ház Alapítvány

Az önkéntes képzés célja, olyan segítő szándékú személyek oktatása, akik 
szakmai felügyelet/irányítás mellett fizikai és lelki segítséget nyújthatnak a 
betegnek, családjának a betegség és a gyász ideje alatt. A képzés a Debreceni 
Egyetem Klinikai Központ szervezésében valósul meg, olyan tapasztalt 
szakemberek bevonásával, akik a végstádiumú betegek ellátásával kapcsolatos 
munkában kimagaslóan teljesítenek. Az hospice önkéntesek képzése folyamatos, 
évente két alkalommal van lehetőség a tanfolyam elvégzésére. A hospice 
rendszerében kizárólag e képzés birtokában végezhetnek önkéntes munkát a 
segítő szándékú emberek.
„Úgy élem meg az önkéntességet, mint egy ajándékot: bemegyek az osztályra, 
leülök egy beteg ágya mellé, beszélgetünk, és ő megajándékoz a bizalmával, 
a története részévé válhatok, neki pedig jól esik, hogy valaki meghallgatja” – 
meséli Cintia, a Debreceni Hospice Ház Alapítvány egyik önkéntese. A fiatal 
hölgy 2017 óta foglalkozik szabadidejében gyógyíthatatlan beteg emberekkel, 
akik számára az utolsó hónapokat tudja szebbé, elviselhetőbbé tenni.

A Debreceni Hospice Ház Alapítvány legfontosabb feladata a szemléletformálás. Több éven át tartó háttér munka volt a motorja annak, hogy 
Hajdú-Bihar megyei hospice ellátás a megyeszékhelyen, Debrecenben megvalósuljon és létrejöjjön húsz ággyal az első bentfekvő hospice részleg 
az otthonápolási ellátás mellett: alapítványunk tevékenységének középpontjában a méltósággal teli életvég, az elkísérés társadalmi elfogadása 
áll, az életben minden pillanat fontos gondolatiság. Az alapítvány kollégái szakemberekkel és önkéntesekkel nap mint nap azon dolgoznak, hogy a 
sárga nárcisz szimbolikáján keresztül minél többen ismerjék meg a hospice és palliatív szemléletet, élhessük életünket méltósággal együtt.



ELNÖKSÉGI TAGOK

PORKOLÁB GYÖNGYI
kuratóriumi elnök

DR. DÓZSA CSABA
kuratóriumi elnökhelyettes

SERES JUDIT
kuratóriumi elnökhelyettes

KURATÓRIUMI TAGOK

Prof. Dr. Bagdy Emőke
pszichológus
egyetemi docens
 
Dr. Széles Diána
Debrecen Megyei Jogú Város
alpolgármester
 
Gál Mária
Debreceni Egyetem Klinikai Központ
Ápolási igazgató

Szentgyörgyi János
újságíró

Pappné Gyulai Katalin
Debreceni Tankerületi Központ
tankerületi igazgató

Nyáry Krisztián
író, irodalomtörténész
Magvető és Athenaeum Kiadók – igazgató

Dr. Skultéti Éva
főtitkár
HBM Kereskedelmi és Iparkamara

Bánk Tibor
igazgató
Szent László Görögkatolikus Gimnázium, Egészségügyi 
Szakgimnázium és Szakközépiskola

koordinátor:  

Kiss Ida
+36 20 9714 182



Külföldi kapcsolataink

A folyamatos szakmai fejlődés érdekében nemzetközi kapcsolatokon ke-
resztül, tapasztalatcsere révén segíti az alapítvány a hospice tevékenység 
munkáját, így számos európai városban működő kórházzal, civil szervezet-
tel, egyházi szervezettel (német, holland, angol, lengyel) van szoros együtt-
működés, szakmai csereprogram.

Egyesült Királyság, London –  
St Christopher’s Hospice

Hollandia, Rotterdam -  
Laurens Cadenza Zuid Hospice

Hollandia, Rotterdam - 
Verpleeghuis Salem Hospice

Németország, Würzburg – 
Juliusspital Hospiz Würzburg

Németország, Düsseldorf – 
Evangelisches Krankenhaus Düsseldorf

Németország, Essen – 
Hospiz Essen-Steele

Lengyelország, Krakkó – 
St Lazarus Hospice



(6)

(7)

Szent László Görögkatolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola
Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és AMI 

Debreceni Karácsony Sándor Általános Iskola
Ibolya Utcai Általános Iskola 

Debreceni Benedek Elek Általános Iskola
Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Debreceni Hatvani István Általános Iskola
Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és AMI

Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola
Debreceni SZC Beregszászi Pál Szakgimnáziuma és Szakközépiskola

Szent Bazil Görögkatolikus Középiskola
Debreceni Bocskai István Általános Iskola

Debreceni Bolyai János Általános Iskola és AMI
Petritelepi Általános Iskola (Püspökladány)

Irinyi Károly Általános Iskola és AMI (Esztár)
Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és AMI

Gennaro Verolino Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium (Budapest)
Tabán Általános Iskola és AMI   (Szeged)
Létavértesi Irinyi János Általános Iskola

Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
Acsai Petőfi Sándor Általános Iskola Csővári Telephely

Bocskaikerti Németh László Általános Iskola és AMI
Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI

Újtikos-Tiszagyulaháza Általános Iskola
Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola

Angyalkert Óvoda
Közép Utcai óvoda
Lehel Utcai Óvoda
Simonyi Úti Óvoda

Görgey Utcai Óvoda
Thaly Kálmán Utcai Óvoda

Kemény Zsigmond Utcai Óvoda
Kuruc Utcai Óvoda



d e b re c e n i h o s p i c e h a z .h u
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Méltósággal együtt


