Országos Egészségbiztosítási Pénztár

TÁJÉKOZTATÓ
védőnői ellátást érintő 2014. évi finanszírozási díjemelésről

Tájékoztatónkban az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 40/2014. (II.24.) Korm. rendelet által meghatározott, a
védőnői feladatokat ellátó szolgáltatókat érintő díjemelés módját, illetve annak
hatását mutatjuk be.
A fenti jogszabály alapján 1,75 milliárd forinttal került megemelésre a védőnői
szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelemi ellátás 2014. évre vonatkozó
előirányzata. Ez az összeg teljes egészében a védőnői ellátást biztosító szolgáltatók
díjazásának emelésére fordítandó. A növekményre a 2014. márciusi kifizetéstől
kezdődően jogosultak a szolgáltatók, 2014. január 01. napjáig visszamenőleg. A
Rendelet azt is meghatározza, hogy a 2014. január-február hónapokra
visszamenőlegesen járó díjemelések egy összegben kerülnek kiutalásra a 2014.
márciusi 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)
84 000
94 000
105 000
115 000

Új fix összegű
díj (Ft)
92 000
103 000
115 000
126 000

A területi védőnő és az iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat védőnője által
nyújtott védőnői feladatok létszámarányos díjazásának Ft/pont értéke a márciusi
kifizetésben 372,103 Ft/pont értékre emelkedik a korábban jellemző 338 forint körüli
értékről, ez átlagosan 29.900 Ft emelkedést eredményez 2013. december havi
kifizetésekhez képest, mely 10,4 %-os bevétel-növekedést jelent az iskola- és ifjúságegészségügyi szolgáltatóknál szolgálatonként. A területi védőnői feladatokat ellátó
szolgálatok esetében ez a növekmény átlagosan 28.400 Ft, mely 9,6 %-os bevételnövekedést jelent.
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A 2014. január-februári finanszírozási összegek az alábbi Ft/pont értékekkel kerülnek
újraszámolásra.
Elszámolt
Újra számított
Hónap
Ft/pont érték Ft/pont érték
január
338,064
372,547
február
337,258
371,658
A visszamenőleges díjemelés egy összegben történő kifizetése átlagosan 29.000 forint
plusz bevételt biztosít a szolgálatok részére 2014. márciusában. Ez a szám
természetesen az ellátott körzet létszámától függően eltérhet.
A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 2014. február 25-től hatályos 76/D. § (3)
bekezdése rendelkezik arról, hogy a védőnői szolgáltató a 2014. márciusában
megillető egyszeri díjazás összegét a védőnő egyszeri kiegészítő díjazására köteles
fordítani, valamint a (4) bekezdés értelmében a védőnői szolgáltató a 2014. március
hónapra és 2014. február hónapra járó finanszírozási díjainak - ide nem értve az
egyszeri díjazás összegét - különbözetével köteles a védőnő havi díjazását megemelni,
első alkalommal a 2014. március hónapra járó díjazásával egyidejűleg.
A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet kiegészítésre került a 76/E. §-sal, amely (1)
bekezdése kimondja, hogy a szakdolgozót megillető, az finanszírozás havi díjazásának
megemeléséből származó többletjövedelmet nem kell figyelembe venni az adó- és
járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető,
kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a
kompenzáció összegének számítása tekintetében. Ugyanezen § (2) bekezdése szerint
a szakdolgozót közvetlenül megillető díjazás a kifizetőt terhelő adó- és
járulékterheket is tartalmazza.
Bízva abban, hogy összefoglalónk pozitív üzenetet jelent az Önök számára,
munkájukhoz további sok sikert, jó egészséget kívánunk!
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