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Budapest Főváros IV. kerület Újpest önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
Tárgy: területi védőnői körzetek módosítása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozás szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. 
rendelet értelmében az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a területi védőnői körzeteket 750 
pontig finanszírozza.  
A finanszírozási pontok meghatározásának alapja: 

 a körzet 0-7 éves korú lakosságának és az oktatási intézménybe nem járó, otthon 
gondozott tanköteles korúaknak a száma, (a területileg illetékes jegyző ellenjegyzése 
alapján),  

 a várandós anyák száma – melyet a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi 
kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetének igazolása 
alapján kerül megállapításra. 

A IV. kerületben több területi védőnői körzet pontértéke meghaladja a 750 pontot. 
 
A védőnői gondozás alapja a védőnő gondozási körzetében életvitelszerűen tartózkodó lakosok 
létszáma. A maximális pontértéken finanszírozott körzetek esetében is előfordul a ténylegesen 
gondozott lakosok számában való nagyfokú eltérés. A körzethatárok módosítása lehetővé tenné, 
- továbbra is a maximálisan finanszírozott 750 pont mellett -, az egyenlőtlenségek 
megszüntetését, a körzetekben a védőnői munka egyenletesebb elosztását, így emelhető a 
munkavégzés színvonala és a területi védőnő leterheltsége is csökkenne. 
Az egyik Egészséges Tanácsadó (1045. Budapest, Pozsonyi u. 23.) két védőnői körzete 
(240097807 és 240097812 számú körzet) esetén, (azonos 750 pontos finanszírozás mellett) 
mintegy másfélszeres a ténylegesen gondozott létszám.  
Ennek az egyenlőtlenségnek a megszüntetésére javaslom a körzethatárok melléklet szerinti 
módosítását, a Bp. IV. ker. Kassai u. 1-3. szám alatti lakások 240097807 körzettől a 240097812 
körzethez történő csatolásával. 
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