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Dr. Horváth Ildikó
egészségügyért felelős államtitkár
Emberi Erőforrások Minisztérium
Egészségügyért Felelős Államtitkárság
Tisztel Államtitkár Asszony!
A Magyar Közlönyben 2018. december 20.-án megjelent, a 2018. évi CXVIII törvénnyel módosított, és
2019.01.01-től hatályos 2015. évi CXXIII. törvénnyel (az egészségügyi alapellátásról), kapcsolatban az
alábbi észrevételeket tesszük.
A jogszabály értelmében:
8. § (3a)6 A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében a gyermeket ellátó
háziorvos, házi gyermekorvos és a gyermek lakóhelye szerint illetékes területi védőnő köteles egymással
együttműködni és egymást kölcsönösen írásban haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül
tájékoztatni
a) a nyilvántartásba vétellel az alapellátás megkezdéséről,
b) a fokozott gondozást igénylő esetekről
c) a nyilvántartás megszűnésével az alapellátás befejeződéséről.
(3b)7 A gyermeket ellátó háziorvos, házi gyermekorvos köteles haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán
belül rásban visszajelzést adni a lakóhely szerint illetékes területi védőnő számára
a) az életkorhoz kötött kötelező védőoltás megtörténtéről, illetve annak elmaradásáról és indokáról,
b) szűrővizsgálatok során a területi védőnő által a háziorvos felé jelzett észlelt elváltozás
kivizsgálásának megtörténtéről és annak eredményéről.
A módosításban szereplő, háziorvosra, házi gyermekorvosra vonatkozó új kötelezettségek ellen
határozottan tiltakozunk.
1. A védőoltások jelentésére vonatkozóan.
2. A kötelező írásbeliségre vonatkozóan.
3. A védőnői szűrővizsgálatok további kezelésére vonatkozóan.
Mindenekelőtt rögzítenünk kell, hogy a „háziorvos feladatait védőnő közreműködésével látja el”
(4/2000.EüM. rend. 6.§) és nem a háziorvos közreműködik a védőnői feladatok ellátásában.
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1. A kötelező védőoltásokkal kapcsolatos dokumentációs és jelentési kötelezettségeket minden érintett
- oltóorvos, védőnő, járási hivatal-tekintetében jelenleg is rögzíti a 18/1998.(VI.3.) NM rendelet (13.§ és
15.§) a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről.
•

Az oltóorvos az oltás beadásának napján oltási értesítőt küld a járási hivatalnak, ha területi
ellátási kötelezettségébe nem tartozó gyermeket olt, de akkor is, ha a területi illetékességébe
tartozó gyermeket a területi védőnő jelenléte nélkül oltja, tehát gyakorlatilag minden kötelező
védőoltás beadását jelenti a járási hivatalnak, ráadásul XXI. századi módon elektronikusan is
lehetősége van rá.

•

A járási hivatalnak pedig kötelessége az oltott gyermek adatait elektronikus úton haladéktalanul
rögzíteni az elektronikus járványügyi felügyeleti rendszerbe, és ezzel egyidejűleg az oltási értesítő
adatait továbbítani a gyermek lakóhelye szerint illetékes védőnői szolgálathoz.

•

Tehát a védőnő, amennyiben a járási hivatal teszi a dolgát,akár a beadástól számított 24 órán
belül értesülhetett eddig is az oltás megtörténtéről. Ehhez persze működő járási hivatal, működő
elektronikus járványügyi rendszer és megfelelő védőnői hardver és szoftver szükséges.

•

Az oltás beadásakor a háziorvos/házi gyermekorvos által az egészségügyi könyvben rögzített
adattartalom a védőnő számára bármikor szabadon hozzáférhető.

•

Az adott hónapban esedékes oltás elmaradásáról és annak indokáról pedig az oltóorvos
legkésőbb a tárgyhó végéig jelentést köteles küldeni a járási hivatalnak.

A fentiekből következik, hogy az Alapellátási törvény módosítása a járási hivatal kötelezettségét az
oltóorvosra hárítja.
• Nem értelmezhető az a módosításban szereplő 72 óra, amikor a védőoltás „elmaradt”, hiszen
nincs arra vonatkozó jogszabály, amely előírja, hogy a gyermeket pontosan a születésnapján kell
oltani. A 18/1998 NM megfogalmazása is a tárgyhó végét jelöli meg határidőnek.
2. Kötelező írásbeliség:
A háziorvosok, házi gyermekorvosok közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatóként 2017.november.1-től
eleget tettek az EESZT-hez történő csatlakozási kötelezettségüknek.
(39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes
szabályokról).
A csatlakozás előremutató és lehetőséget ad a betegadatok elektronikus tárolására, továbbítására és a
törzsadatokhoz történő hozzáférésre az arra jogosult egészségügyi szolgáltatók számára.
Ez a csatlakozási kötelezettség a védőnők és az NNK számára is fennállt ugyanezzel a határidővel.
A védőnői szolgálatok nem tettek eleget csatlakozási kötelezettségüknek,a járási hivatalok adattovábbítására
vonatkozóan nem rendelkezünk átfogó információval.
Határozottan tiltakozunk az ellen, hogy a védőnői szolgálatok elmaradt csatlakozása és a járási hivatalok
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működésének hiányosságai miatt a háziorvosok, házi gyermekorvosok adminisztratív - ráadásul írásbelikötelezettségévé tegye a törvény a védőnők értesítését, hiszen deklarált kormányzati szándék a háziorvosok
adminisztratív terheinek csökkentése.
3. Védőnői szűrővizsgálatok kezelése:
A törvény további módosítása szerint a háziorvos, házi gyermekorvos köteles haladéktalanul,de
legkésőbb 72 órán belül írásban visszajelzést adni a védőnőnek:
„b) szűrővizsgálatok során a területi védőnő által a háziorvos felé jelzett észlelt elváltozás kivizsgálásának
megtörténtéről és annak eredményéről.”
•

•

A védőnő nem diagnosztizál, elváltozás gyanúját veti fel, amit a háziorvos elvet, vagy megerősít.
(A védőn egyébként nem „köteles” az általa elvégzett szűrővizsgálatok eredményéről semmilyen
intervallumon belül írásban értesíteni a gyermek kezelőorvosát, annak ellenére sem, hogy az
egészségügyi könyv nem tartalmaz minden szűrővizsgálati eredményt - pl. vérnyomás érték hanem az az álláspont, hogy a háziorvos kérje el a szülőtől a védőnői vizsgálati lapot. Eltérés
észlelése esetén történik védőnői jelzés, de konkrét időintervallum nem meghatározott.)
Kérdés, mit ért a jogszabály kivizsgáláson, mert ha szakellátásban történő vizsgálatot, labor, vagy
képalkotó diagnosztikát - aminek elrendeléséhez egyébként védőnőnek nincs kompetenciája és
hatásköre - akkor nagy valószínűséggel kijelenthető, hogy az 72 órán belül nem fog megtörténni.
De bármilyen „kivizsgálásról” is legyen szó, az eredmények az EESZT-ben fellelhetők, a
vizsgálatról a beteg dokumentációt kap, amit a védőnő a szülő hozzájárulásával szabadon
megtekinthet, ezért elfogadhatatlan, hogy a háziorvos, házi gyermekorvos értesítse a védőnőt
ennek eredményéről 72 órán belül írásban.

Álláspontunk szakmai megfogalmazója: dr. Rósa Ágnes, az egyesület tagja.
Véleményünkkel egyetért: dr. Békássy Szabolcs, a HAOSZ elnöke, valamint dr. Szabó János, a Háziorvosi
Tagozat elnöke.
Budapest, 2019. január 3.
Tisztelettel:
Dr. Póta György sk.
Házi Gyermekorvosok Egyesülete
Gyermek-alapellátási Tagozat
elnök
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