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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Rig Lajos és Vág ó
Sebestyén (Jobbik) országgyűlési képviselők „A védőnők türelme véges. Mikor kapják meg az

őket megillető anyagi megbecsülést?” című , K/14384 . számú írásbeli választ igénylő
kérdésükre adott válaszomat .

Rétvári Benc e
államtitkár

Budapest, 2017 . március 27 .
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Tisztelt Képvisel ő Urak !

Az Önök által feltett „A védőnők türelme véges. Mikor kapják meg az őket naegillető anyag i

megbecsülést? " című írásbeli kérdésre — Balog Zoltán miniszter úr megbízásából — az alább i
választ adom .

Örömmel olvastam, hogy Önök is elismerik az egészségügy elmúlt években bekövetkezet t
forrásbővülését.

A Kormány kiemelt célnak tekinti egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók mélt ó
anyagi megbecsülését .

A hatályos szabályozás alapján az alapellátás finanszírozása jelentősen eltér a járó-, illetve
fekvőbeteg-ellátás finanszírozásától . Általánosságban az alapellátás finanszírozásának
sajátossága, hogy figyelemmel van az egyéni teljesítményre és az ellátottak számára is . Az
elmúlt időszakban az alapellátás tekintetében különböz ő mértékű finanszírozási díjtétel -
emelés valósult meg . Az intézkedés célját az az egyértelmű kormányzati szándék képezte ,
hogy az alapellátásban dolgozó egészségügyi dolgozók jövedelme is növekedjen . Az
alapellátásban dolgozók esetében — közvetett módon — a finanszírozási díjak megemeléséve l
biztosítható a magasabb illetmény, munkabér (vagy más díjazás) megnövelésének lehetősége.

Az egészségügyi ágazati el őmeneteli szabályokkal párhuzamosan az elmúlt években az
alapellátás keretében is, így a védőnői ellátásban is több alkalommal finanszírozási díjtétel -
emelés valósult meg . 2012 novemberében az egészségügyi alapellátás, így többek között a
védőnői ellátás finanszírozásának 14 százalékkal történő megemelésére került sor . A védőnői
ellátásban ezen intézkedés következtében a gondozotti létszám alapján számított pontérté k
szerinti díjazás emelkedett . 2013-ban és 2014-ben fokozatosan megémelésre került egyrészt a
területi védőnői ellátást biztosító szolgáltatók fix díjazása, másrészt a gondozotti létszám
alapján járó finanszírozási összeg .

A Kormány a 2016 . évben 14 milliárd forint pluszforrást biztosított az egészségügyi
alapellátás meger ősítésére, ezen belül 2 milliárd forint pluszforrást a véd őnő i ellátásra. Az
emelés a védőnők és az iskolai védőnők esetében 30-35 ezer forint havi bevétel növekedést



jelentett . A 258/2016. (VIII . 31 .) Korm. rendelet értelmében a védőnői szolgálatok a hav i
finanszírozás növekményét a védőnők havi díjazásának emelésére kötelesek fordítani ,
továbbá a véd őnők egyúttal egyszeri -kiegészítő díjazásban is részesültek, amely az említet t
havi bérnövekmény nyolcszorosának megfelelő összeg volt . A védőnői ellátás fokozatos
díjtétel emelésének eredményeként a véd őnő i szakterület finanszírozási kerete 2010 . óta 42,5
százalékkal emelkedett .

Ezek az intézkedések bizonyítják a Kormány elkötelezettségét amellett, hogy a véd őnők
gyermekeinkért végzett fontos és áldozatos munkájukért a méltó anyagi megbecsülés t
megkaphassák .

Budapest, 2017 . március 27.
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