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Nagy öröm számunkra, hogy a Magyar Közlöny 2019/101. számában megjelent a
256/2013.(VII.5.) Korm. rendelet módosítása, az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben
dolgozók
…… illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás
igénybevételének részletes szabályairól.
A várva várt szakdolgozói bértábla hatálya alá való kerülésünket a 256/2013.(VII.5.) Korm.
rendelet 2. § (1b) pontja tartalmazza.
Szomorúan látjuk, hogy a vállalkozási formában ellátott körzetek - a védőnői körzetek 9, 5
%-a-, a kiesnek ebből a körből, mert az érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező,
kizárólag - ide nem értve a munkavállalói résztulajdont - az állam, a helyi önkormányzat, az
egyházi jogi személy vagy a vallási tevékenységet végző szervezet tulajdonában, vagy
fenntartásában álló védőnői szolgáltató által foglalkoztatott védőnőkre alkalmazható 2019.
július 1-től a 2003. évi LXXXIV. törvényben rögzített sajátos egészségügyi ágazati előmeneteli
szabályok.
Jelenleg a NEAK adatbázisában 1773 szolgáltatónál 5035 védőnői szolgálat van nyilvántartva.
Ebből 211 szolgáltatóra (vállalkozás, gazdasági társaság, KHT, alapítvány) nem érvényes a most
megjelent jogszabályi változás. Mivel a finanszírozási tételekben, összegben változás nem
történt, így a működtetéshez szükséges forrás a továbbiakban is az eddig ismert szabályok szerint
kerül biztosításra a védőnői szolgáltatóknak, a vállalkozások nem rendelkeznek - és nem is
hívhatnak le kiegészítő támogatást (15. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez * ) a
költségvetésből – kiegészítő forrással, amelyből a dolgozók bérét a közszférában dolgozók
bértábla szintjére tudnák emelni.
A helyzet 630 védőnői körzetet, illetve védőnőt érint személy szerint, akik vállalkozásban,
gazdasági társaságban, vagy alapítványnál látják el feladataikat.
Tisztelettel kérjük Miniszter Urat, hogy tekintsék át a fent leírt helyzetet, illetve lehetőséget arra
vonatkozóan, hogy a védőnői tevékenységet vállalkozó/gazdasági társaság formában végzők
béremeléséhez szükséges támogatási összeg biztosítására valamilyen formában mód nyíljon.
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A vállalkozó védőnők közül – a jelentős védőnőhiány miatt – többen végeznek jelenleg személyes
közreműködéssel feladatott a védőnői ellátásban, amire szintén nagy szükség van.
Az Eszjtv szabályozása szerint a személyes közreműködői jogviszonyban történő ellátást
engedélyeztetni szükséges. Kérjük szíves támogatását abban, hogy az engedélyeket ellátási
érdekből minden területen megkaphassák a védőnő kolléganők.
A finanszírozás mielőbbi felülvizsgálatában, mielőbbi
rendezésében bízva
a Magyar Védőnők Egyesület Elnöksége nevében
Tisztelettel:
Csordás Ágnes Katalin elnök
Magyar Védőnők Egyesülete

Háttér részletes bemutatása:

A vállalkozási formában működtetett védőnői körzetek számára kizárólag a NEAK által a 43/1999
Korm. rendelet 21.§-ban lefektetett finanszírozási összeg áll rendelkezésre a működtetésre
(személyi és dologi költségek). Egyéb forrást nem tudnak bevonni a működtetésbe, nem úgy,
mint a háziorvosi ellátás, amely rezsiköltség kiegészítésben és kiegészítő működtetési költségben
is részesülnek. (indikátorok alapján teljesítménydíjazás (43/1999 korm. r. 12/A. § * (1), eszközök
beszerzése, 130 ezer forintos rezsi-hozzájárulás, alkalmazott szakdolgozó kiegészítő díjazásának
lehívása.)
A védőnői vállalkozásoknak a NEAK finanszírozásból, - amely átlag 414 000.- Ft/védőnői
szolgálat, a vállalkozási formában működtetett szolgálatoknál - kell fedezniük minden kiadásukat.
A mellékelt táblázatban mutatjuk be a finanszírozási összeg felhasználást területi és iskolavédőnői
szolgálat bontásban.
A mellékelt táblázat adatai alapján látható, hogy a jelenlegi finanszírozás mellett a vállalkozásban
működő védőnői szolgáltatók nem tudják biztosítani a szakdolgozói bértábla szintjén a
védőnők alap és kiegészítő illetményét.
A jelentős forráshiány miatt a vállalkozó védőnők körében esély sincs a magasabb végzettség, és a
védőnői tevékenység magasabb szintű ellátásához hozzájáruló kiegészítő képesítések elismerése.
A védőnői ellátás napjainkra jelentős forráshiánnyal küzd. A jelenleg biztosított
finanszírozás nem követte a jelentős bérnövekedést sem a közszférában, de különösen nem a
vállalkozok körében, ami azt eredményezte, hogy a finanszírozás minimális része fordítódig
a fenntartási, dologi költségekre, egyes kis létszámú körzeteben, valamint a vállalkozásokban
végzett ellátásokban az alapbért, a kiegészítő illetményeket és járulékaikat sem fedezi.
A bemutatott adatok alapján jelentős hátrányba kerülnek a vállalkozásban dolgozó védőnők, ami
jelentős feszültséget okoz a védőnők 12,5 %-nál.
A fentiek miatt, a küszöbön álló ellátási krízis veszélyére szeretnénk felhívni Államtitkár
Asszony figyelmét.
A csalódott védőnők félő, hogy nem a közszférába fognak visszatérni, hanem pályát
módosítva elhagyják az egészségügyet, feladják hivatásukat. Amennyiben ez bekövetkezik,
igen nagy veszteség éri a Hungarikumként jegyzett védőnői szolgálatot, a közel 400 üres állás
jelentősen megnövekedhet, ami a lakosság ellátásában jelentős hiányokat fog eredményezni.
Javaslatunk:
Kerüljön felülvizsgálatra a védőnői ellátás finanszírozási háttere, a feladat ellátásához szükséges
forrás biztosítása érdekében pedig az ellátás finanszírozásának emelése.
Az egészségügyi ellátás területén vállalkozási/gazdasági társasági formában működő védőnő
szolgálatok, megegyezően a házorvosi ellátás finanszírozásával, részesüljenek rezsitámogatásban,
szakdolgozói munkakört betöltők bértámogatásában, a 43/1999. (III. 3.) korm. rendelet, 14.§ (10),
16/A (1) paragrafusokban foglaltak védőnői területre való alkalmazásával.
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