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A házi gyerekorvos és a területi védőnő napi együttműködése

1.  Az alapellátás,  mint  háziorvosi  feladatkör együttesen,  a  gyógyító-megelőző munkáról 
szól. (ld. 4/2000. EüM r.) 
Egyetlen jogszabály sem választja el a két tevékenységet sem térben, sem időben! 

2.  „Feladatát  a  háziorvos  a  rendelőjében  indokolt  esetben  a  beteg  otthonában  látja  el” 
4/2000.EüMR.4§.(7)

6.  §  (1)  A  háziorvos  tevékenységét  -  a  házi  gyermekorvos  kivételével  -  ápoló 
igénybevételével  végzi.  Ahol  terhes-  és  gyermekellátás  is  történik,  a  háziorvos  feladatait 
védőnő közreműködésével látja el.

(2) A házi gyermekorvos feladatait  védőnő közreműködésével, valamint  gyermekápoló 
vagy asszisztens igénybevételével végzi.

Az ÁNTSZ által kiadott működési engedélyben is az orvosi rendelő szerepel a tevékenység 
telephelyeként, tanácsadót nem említ! 
( Ha más telephelyen is működik, az külön bejelentési és engedélyeztetési eljárásra köteles)

A telephelyen rendelkezésére kell álljon mindaz a tárgyi eszköz (minimum – felszerelés) és 

szakszemélyzet, melyekkel az elérhető legmagasabb szintű szakmai ellátást tudja adni 

bármely (akár váratlan) helyzetben is.

 A védőnői tanácsadóban ezek mindegyikét nélkülöznie kell!

3.  Az  Egészségbiztosítási  Pénztár, mint  finanszírozó  sem  tesz  külön  kitételt  a 
szerződésünkben a preventív tevékenységre vonatkozóan. Nem állapít meg külön időkeretet, 
vagy egyéb feltételt. 

4. A 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendelet a védőnői tevékenységről szól. 
Ha az önkormányzat az orvosi rendelőtől elkülönült  tanácsadókat tud építeni, berendezni a 
védőnői szolgálata részére, úgy a védőnő már ott végzi az önálló gondozási feladatait 

5.  A  védőnő  „tevékenysége  ellátása  során  kapcsolatot  tart  és  együttműködik az 
egészségügyi  alapellátás  ...  szakembereivel.  Szakmailag  együttműködik  a  házi-
gyermekorvossal (háziorvossal)”.
 



Az együttműködésnek egyik módja lehet az orvos tanácsadási rendelésén a közösen végzett 
orvosi és védőnői tanácsadás a terület gondozottjainak ellátására.

6. A védőnő képzettségét illetően kompetens a  védőoltások előkészítésében az oltóanyag 
felszívásáig bezárólag, közreműködik az oltások végzésében és dokumentálásában közös 
megállapodás szerint.

7. Az orvosi tevékenység dokumentációja a betegkarton. Tartalmaz az olyan, a preventív 
tevékenység  szempontjából  is  fontos  adatokat,  melyek  a  „védőnői  tanácsadóban”  nem 
állnak rendelkezésre.

8. Amennyiben az orvos a betegrendelésétől - az egészségesek érdekében - térben és/vagy 
időben  elkülönített  tanácsadást  biztosítani  tudja,  úgy  az  orvosi  rendelőben  történő 
tanácsadás  kívánatos mind  szakmai  szempontból,  mind  az  ellátandó  betegek 
érdekében.
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