Országos Egészségbiztosítási Pénztár

TÁJÉKOZTATÓ
védőnői ellátást érintő finanszírozási díjemelésről

Tájékoztatónkban az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 362/2013. (X. 11.) Korm. rendelet által meghatározott,
az iskola és ifjúság-egészségügyi feladatokat ellátó szolgáltatókat érintő díjemelés
módját, illetve annak hatását mutatjuk be.
A fenti jogszabály alapján 929,8 millió forinttal került megemelésre a védőnői
szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelemi ellátás 2013. évre vonatkozó
előirányzata. Ezen összegből, a védőnői ellátást biztosító szolgáltatók díjazásának
emelésére 807,2 millió forint fordítandó. A növekményre a 2013. novemberi
kifizetéstől kezdődően jogosultak a szolgáltatók, 2013. januárig visszamenőleg. A
Rendelet azt is meghatározza, hogy a 2013. január-október hónapokra
visszamenőlegesen járó díjemelések egy összegben kerülnek kiutalásra a 2013.
november eleji finanszírozással egyidejűleg.
A területi védőnői ellátást biztosító szolgáltató fix összegű díjazása a módosítások
hatására az alábbiak szerint alakul.
Terület
Főváros, város
Község
Csatolt község
Külterületi lakott hely

Régi fix összegű
díj (Ft)
80 000
90 000
100 000
110 000

Új fix összegű
díj (Ft)
84 000
94 000
105 000
115 000

A területi védőnő és az iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat védőnője által
nyújtott védőnői feladatok létszámarányos díjazásának Ft/pont értéke a novemberi
kifizetésben 332,187 Ft/pont értékre emelkedik a korábban jellemző 315 forint körüli
értékről, ez átlagosan 12.900 Ft emelkedést eredményez, mely 4,71 %-os bevételnövekedést jelent az iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgáltatóknál szolgálatonként. A
területi védőnői feladatokat ellátó szolgálatok esetében az a növekmény átlagosan
13.700 Ft, mely 4,86 %-os bevétel-növekedést jelent.
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A 2013. január-októberi finanszírozási összegek az alábbi Ft/pont értékekkel kerülnek
újraszámolásra.
Elszámolt
Hónap
Ft/pont érték
január
317.857
február
314.315
március
314.599
április
315.418
május
315.266
június
316.733
július
315.240
augusztus
316.066
szeptember
316.056
október
316.570

Újra számított
Ft/pont érték
333.405
329.717
329.987
331.333
330.658
332.162
330.578
331.415
331.413
331.906

A visszamenőleges díjemelés egy összegben történő kifizetése átlagosan 132 ezer
forint plusz bevételt biztosít a szolgálatok részére 2013. novemberben. Ez a szám
természetesen az ellátott körzet létszámától függően eltérhet.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 2013. október
12-től hatályos 76/A. § (3) bekezdése arról rendelkezik, hogy a védőnői szolgáltató, a
szolgáltatókat 2013. novemberében megillető egyszeri díjazás összegét a védőnő
egyszeri kiegészítő díjazására köteles fordítani, valamint ugyanezen § (4) bekezdése
értelmében a védőnői szolgáltató a 2013. november hónapra és 2013. október
hónapra járó finanszírozási díjainak – ide nem értve az egyszeri díjazás összegét –
különbözetével köteles a védőnő havi díjazását megemelni, első alkalommal a 2013.
november hónapra járó díjazásával egyidejűleg.
Bízva abban, hogy az összefoglalónkban leírtak pozitív üzenetet jelentenek az Önök
számára, munkájukhoz további sok sikert, jó egészséget kívánunk!
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