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Tisztelt Polgármester Úr!

Az OEP Finanszírozási Főosztálya 2011. novemberben tájékoztatta a Győr-Moson-Sopron-megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Védőnői Szakfelügyeletét a védőnői ellátás
finanszírozásáról, a védőnők által ellátandók/elláthatók létszámának alakulásáról.
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet és az egészségügyi
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet előírása szerint, a védőnői körzetben az ellátandó gondozottak száma
nem haladhatja meg a 750 pontértéket.
A 2011.októberi adatok alapján Dunasziget védőnői körzet pontértéke: 333 pont.
A szomszédos település, Halászi, védőnői körzete: 909 pontértékű, ahol a védőnő által ellátott
gondozottak létszáma meghaladja a 43/1999. (III.3.), az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozás részletes szabályairól szóló Kormányrendelet 21.
§.-ban meghatározott finanszírozható maximumot. (…159…..pontértékű feladat finanszírozás nélkül
marad).
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben és az iskola-egészségügyi
ellátásról szóló 26/1997.(IX.3.) NM rendeletben előírt feladatok sokrétűek. A jogszabályban
meghatározott létszám túllépése a finanszírozási problémákon kívül a szakmai munka terén is
nehézséget eredményez.
Hatóságunknak, illetve a kistérségi vezető védőnőnek a körzet kialakítással kapcsolatban
véleményezési, tanácsadási lehetősége van, természetesen az önkormányzatok számára ennek
végrehajtása nem kötelező. Fent részletezett okok miatt azonban a területi védőnői munkáról szóló
49/2004.(V.21.) ESZCSM rendelet szerint véleményezési javaslatunkat a települések vezetőjének
figyelembe kell venniük, hiszen arra gazdaságossági és szakmai szempontok figyelembevételével
kerül sor és az a települések lakosságának érdekeit szolgálja.
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-2Hivatkozva a az érintett önkormányzatok jegyzőivel a helyzet rendezése érdekében történt
megbeszélésre, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. trv. 6.§.
(1)a) pontja, valamint a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendelet 5.§. (4)
bekezdése alapján körzethatár módosításra teszünk javaslatot, mely konkrétan a következő:
1. Halászi Önkormányzata az iskola védőnői feladatok ellátását ossza meg. Az alsó tagozatos
tanulók (133 fő) védőnői ellátása maradjon meg a Halászi Védőnői körzet feladatai között, a
felső tagozatos tanulók (157 fő) iskolavédőnői ellátását pedig adja át a Dunasziget Védőnői
körzetének. Így a Halászi védőnői körzet 157 pontértékkel csökkenne, így a finanszírozási
feltételeknek is megfelelne.
2. Dunasziget Önkormányzata által működtetett Védőnői Szolgálat OEP finanszírozási
létszáma jelenleg mintegy 333 pontértékű. Ebből kiindulva célszerűnek tartjuk azt a
megoldást, hogy a Halászi Általános Iskola felső tagozatának védőnői feladatait megállapodás
alapján a Dunasziget Község Önkormányzata által működtetett Védőnői Szolgálat vegye át.
Tekintettel arra, hogy a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet előírása szerint, a védőnői körzetben az
ellátandó gondozottak száma nem haladhatja meg a 750 pontértéket, a jogszabályi előírások
betartása megoldást sürget. Természetesen, amennyiben más alternatívát kívánnak a helyzet
rendezésénél alkalmazni, úgy annak átgondolásában készséggel állunk rendelkezésükre.
Kérjük javaslatunk mielőbbi átgondolását a fent vázoltak megoldása céljából és várjuk az ügyben
hozott döntésükről szóló visszajelzésüket.

Mosonmagyaróvár, 2011.november 28.
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Kapják:
1. Dunasziget Község Önkormányzata, 9226 Dunasziget, Sérfenyő utca 57.
2. Halászi Község Önkormányzata, 9228 Halászi, Kossuth utca 38.
3. Irattár

