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Küzdelem a hajléktalan emberek egészségügyi 

ellátásáért a gazdasági válság árhullámaival szemben 

 

Az Egészségügyi Centrumok működése 

 

Dr. Kass Ferenc 

MAGYAR  MÁLTAI  SZERETETSZOLGÁLAT 

-  magyar katolikus jótékonysági hálózat, kiemelkedően közhasznú szervezet, 
melynek küldetése „a hit védelme és a szegények szolgálata” 

 

- tevékenységi körök : 

 
• egészségügyi szolgáltatások 

• hajléktalan emberek ellátása 

• fogyatékkal élő emberek ellátása  

•  gyermekek és családok ellátása 

•  idős emberek ellátása 

•  szenvedélybeteg emberek ellátása 

•  oktatás, módszertani intézmények 
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AZ  EGÉSZSÉGÜGYI  CENTRUM  TÖRTÉNETE 

- 1989. február 4-én alakult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat  

 

- 1990-es években kiépülő hálózat Budapest és 8 vidéki nagyváros területi 

központi vezetésével  138  működő csoportot fog össze 

 

- 2004 Budapesti Egészségügyi Központ ( az első 24 órás orvosi felügyeletet 

adó intézmény ) 

 

- 2009 Szegedi Egészségügyi Központ ( a Dél-Alföldi Régió 24 órás orvosi 

felügyeletet adó szerve) 
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SZEGEDI EGÉSZSÉGÜGYI  KÖZPONT 

 Ellátási  egységek: 

• házi orvosi szolgálat 

• fertőtlenítő fürdetés 

• lábadozó 

• mozgó orvosi szolgálat 

 

 Feladat:  

 egészségügyi ellátásra szoruló hajléktalan betegek elhelyezése, akik már 

nem igényelnek aktív kórházi kezelést, de még folyamatos orvosi 

felügyeletet, ápolást, pihenést, védett környezetet igényelnek 

  

 - ez más hajléktalanellátó intézményben nem megoldható  

      

HÁZIORVOSI  SZOLGÁLAT 

 

• kórházba utalás 

• szakrendelésre irányítás 

• gyógyszerfelírás-KGY,  

e.ü. támogatások intézése 

• lábadozóba való felvétel elbírálása 

• lábadozóból további intézményekbe 

való elhelyezés   ügyintézése                                     

- napi 8 órában ambuláns háziorvosi rendelés: 
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MOZGÓ  ORVOSI  SZOLGÁLAT 

 - peremterületeken élő, az egészségügyi szolgáltatásokból kieső hajléktalan 

személyek felkutatása, ellátása , megfelelő helyre juttatása 

 

 -  három mentő orvos látja el hétköznapokon, napi  4 órában  

FERTŐTLENÍTŐ FÜRDETÉS 

 -  az utcai szolgálatok által az intézménybe szállítottak és egészségügyi 

ellátásban részesülők szükség szerinti fertőtlenítése 
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LÁBADOZÓ 

 - napi 24 órás elhelyezés orvosi felügyelet mellett 

 

 
• gyógyszerek, kötszerek, segédeszközök 

• szakszerű ápolás (pl. injektiózás, kötözés)  

• betegszállítás kontroll vizsgálatokra 

• napi 3 –szori étkezés 

• tisztálkodási lehetőség, felszerelés, mosás  

• ágynemű, ruhanemű 

• szociális ügyintézés 

• mentális segítség 

• kreatív szabadidőtöltés: festés, zenélés,irodalom 

                       

                       

  

BEKERÜLÉS  -  ELBOCSÁTÁS 

  - 3 pihenőszobában összesen 16 ágy fogadja a rászorulókat 

 

  - a nappali háziorvosi szolgálat orvosa bírálja el a felvételt a szociális 
dolgozók segítségével 

 

  - bekerülés utjai:  
• klinikák, kórházak kérésére 

• mozgó orvosi szolgálat beszállítására 

 

   - elbocsátás: 
• utcára 

• menedékhelyre 

• szociális otthonokba 
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ELLÁTOTT BETEGEK 

• műtéten átesett beteg (traumás sérülések, akár amputáció is) 

• chr. szív-érrenszeri betegek- TIA, stroke , AMI után 

• cukorbetegek- insulin beállítás, inj.beadás, diéta betanítása 

• kiterjedt bőrbetegségek, lábszárfekélyek begyógyítása 

• daganatos betegek gondozása , kábító fádalom csillapítás 

• COPD, tüdőgyulladáson, asthmás rohamon átesettek utógondozása     

• chr. hepatitises betegek infectió utáni kezelése 

• dementálódó,   idősebb betegek ápolása, elhelyezés intézése 

• psychiatriai betegek állapotrosszabodás utáni, korházi kezelést követő rehabilitációja  
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KONKLÚZIÓ 

  - amennyiben az akut osztályról a beteg közvetlenül az utcára jut vissza  

nagyobb a valószínűsége hogy: 

 

• nincs végleges gyógyulás-betegsége krónikus lesz 

• visszaesés miatt ismét akut kórházi kezelést igényel 

• szövődmények miatt állapota súlyosbodik   

• rokkanttá, fogyatékossá válik  

• meghal 

 

 

  - mindezen következmények végső soron egyre nagyobb anyagi, emberi , 

szociális terheket ró a társadalmunkra  

AZ  EGÉSZSÉGÜGYI  CENTRUM  GAZDASÁGI  HÁTTERE 

 - OEP  finanszírozás: 2 finanszírozási elem 

  

 1. Nappali háziorvosi szolgálat 

 

• kártyapénz 

• területi ellátási kötelezettség nélküli praxis átalánydíjjal 

 ( a betegek lakcímnélkülisége  miatt - speciális helyzet)    

 

2. Ügyeleti orvosi ellátás – ügyeleti orvosi munka után járó óradíj 
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GAZDASÁGI  BUKTATÓK 

• a kártyapénz összege évek óta nem emelkedett- nem inflációkövető 

 

• ügyeleti ellátás csak az orvosi munkabért tartalmazza –eszköz, gyógyszer 
finanszírozási eleme nincs 

 

• kedvezményeket nem vehetjük igénybe ügyeleti időbe .pl. amennyiben a bent 
fekvő hajléktalan ügyeleti orvosi ellátás során belázasodik a törvény nem 
engedi, hogy inj., antibiotikumot számára kedvezményesen, akár meglévő 
közgyógykártyájának keretére írjunk fel 

 

• a lábadozóban fekvők ellátásához az étkezés, ruha, - ágynemű, tisztálkodási 
eszközök, segédeszközök adományból biztosítottak   
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ÖSSZEGZÉS 

    

• az Egészségügyi Centrumok létrehozása korábban megoldatlan ellátást pótolt, melyből a 

továbbiakban még több régiós centrumra volna szükség 

 

• működésükkel bebizonyították, hogy jelentősen javítható a hajléktalan betegek 

gyógyítása, ellátása, egészségi állapotuk tartós megőrzése 

 

• mindezek a társadalom számára egészségügyi, szociális és gazdasági haszonnal járnak 

rövid és hosszútávon egyaránt 


