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Budapest, 2012. január 17. 
Tisztelt Kabinetfınök Úr! 
 
A 2012.01.17-i megbeszélés után ismételten összefoglaljuk a legfontosabb indikátor javaslatainkat, 
melyeket csatoltan küldünk.  
 
 
Javaslataink mellett fontosnak tartjuk a következı elvek érvényesülését: 
 
 A 25 fıs limit kategóriánként nem szakmai kategória. Sok kisebb, adott esetben jól mőködı 

házi-gyermekorvos praxist ezen feltétel kizár, de ezt szakmailag nem lehet indokolni, ezért 
javasolható eltörlése. Igazságtalan a 25-ös limit a kis praxisú kollégákkal szemben, akik 
emiatt kiesnek a rendszerbıl, hiába dolgoznak jól. Emiatt a nem kötelezı védıoltásokkal 
kapcsolatos beadási hajlandóság, vagy szőrési tevékenység lanyhulhat. Kevesebb nem 
kötelezı védıoltás beadása a járványügyi helyzet romlásához vezethet. Hosszú távon 
racionalizálással a helyzet megoldható, a kis praxisok a nyugállományba vonulás után ne 
legyenek ismételten betölthetık. Így a késıbbiekben a statisztikai szempontoknak is 
megfelelnek a praxisok. 

 
 A jól teljesítı megyék nem kerülhetnek hátrányba. Nagy régiós /több megye/ célérték 

megadása szükséges. Az ezen érték fölött teljesítıket díjazni szükséges. Javasolt pontozási 
módosítás: Régiós átlag felett teljesítı kapja meg az elérhetı maximális pontszámot. 

 
 A zárt, praxisszámarányos gyermekindikátor kassza kialakítása szükséges, hogy a házi-

gyermekorvosok ne szenvedjenek hátrányt. Minden praxistípus kapjon azonos pontértéket. 
A jelenlegi rendszerben a házi-gyermekorvosi praxisok részaránya 23,92 %, ugyanakkor a 
házi gyermekorvosok részesedése az indikátor finanszírozásból csak 17, 09 % volt. 

 
     Javasoljuk -kollegáink jelzése alapján-, a havonkénti finanszírozáshoz történı visszatérést. 
 A gyermekindikátorok száma is 15 legyen, így kevésbé sérülékenyebb, inkább 

kiegyensúlyozottabb lesz a rendszer. 
 
Az indikátor javaslatok kialakításában, a véglegesítés elıtti egyeztetésekben továbbra is részt 
kívánunk venni. 
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