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7t3 . számú előterjesztés 

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére 
a Védőnői Szolgálatok informatikai eszközbeszerzésére rendelkezésre álló támogatási 

keret felhasználásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat a Védőnői Szalgálatok informatikai 
eszközellátottságának javítása érdekében igénybe kívánja venni a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet 14. melléklete 34. során céltartalékba helyezett 2 OOO OOO Ft összegű 
támogatást. 

Az eszközfejlesztés indoka: 
A kerületben jelenleg 5 telephelyen 23 területi védőnői szolgálat működik. A területi 
védőnők által használt számítógépek száma 7 darab. Ezek a gépek a védőnői 
szobákban és tanácsadókban találhatók, három telephelyen azonban csak 1-1 gép áll 
rendelkezésre. A meglévő 7 gép közül 5 darab elavult, az egy területi védőnőre jutó 
megfelelően működő gépek száma 0,08 darab. 
A 9 iskolavédőnői szolgálat számítógépes ellátottsága jelenleg nem megoldott. Két 
iskolavédönö rendelkezik csak számítógéppel, amelyek azonban az iskolák 
tulajdonában állnak. 

- A szakmai munka dokumentálása jelenleg papír alapon történik, mely a nagy 
adminisztrációs teher miatt napi minimum 2-3 órát vesz igénybe. Védőnői szaftverben 
jelenleg csak egy helyen dokumentálnak, melyre a lehetőséget az iskola biztosítja. 
Az adatokat több esetben duplán is nyilván kell tartani, mivel a gondozási kartont és a 
szűrési kartont is ki kell tölteni. Emellett a védőnőknek papír alapon munkanaplót és 
oltási naplót is vezetniük kell, mely szintén nagyon időigényes. 
A statisztikai adatszolgáltatásokhoz, szakmai jelentésekhez szükséges adatokat a 
kartonok tételes átnézésével tudják csak a védőnők elkészíteni. 

II. A végrehajtás feltételei 

Az eszközfejlesztés tartalma: 

- A fejlesztés során 32 darab laptop beszerzése valósulna meg, így valamennyi területi 
és iskolai védönö saját számítógéppel tudná végezni a munkáját. A gépek Linux 
operációs rendszerrel működnének, mely a felhasználék számára ingyenesen elérhető, 
így nem kellene a számítógépekre több, mint 30 ezer forintért a Windows programot 
megvásárolni. 

- A számítógépekre telepítendő védőnői szaftverhez ingyenesen hozzájutnának, mivel a 
fejlesztő cég azért cserébe, hogy referencia helyként feltüntethesse a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálatot, a programot költségmentesen biztosítja. A szoftver 
fejlesztésében részt vesz a Szolgálat egyik védőnője, így a program teljes mértékben a 
szakma elvárásai és előírásai szerint működik és változik. A fejlesztő céggel 



szerződést kívánnak kötni, melyhez az 
szeretnék igénybe venni. 

Az eszközfejlesztés költsége: 
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Önkormányzat JOgi segítségét 

Az előzetesen bekért 5 darab árajánlat alapján a legkedvezőbb árajánlatot a Zóna Computers
Kőbánya adta. Az ajánlat szerint egy gép ára 62 150Ft+ ÁFA. A 32 darab gépért fizetendő 
bruttó összeg együttesen 2 525 776 Ft. A kőbányai székhelyű cég a gépeket ingyenesen 
kiszállíija, illetve azok szervizelést is vállalja (VlP garancia). A 2 OOO OOO Ft feletti összeg, 
azaz 525 776 Ft a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 2012. évi költségvetésében a kisértékű 
tárgyi eszköz beszerzés előirányzaton meglévő előirányzat maradvány terhére kerül 
kifizetésre. 

Az eszközfejlesztés eredménye: 
- A területi és iskolavédőnők szakmai tevékenységének dokumentálását hordozható 
számítógép és megfelelő szakmai szoftver segítené. 
- A védőnői számítógépes program használatával a felesleges dokumentációs teher, a 
redundáns adatrögzítés megszűnne, az így nyert időt a szakmai munkára fordíthatnák a 
védőnők 

- A szakmai adatszolgáltatás gyors, pontos és naprakészen lenne. A kért statisztikák egy 
gombnyomássallekérdezhetővé válnának. 
- Az adatok elemzésével pontosabb képet kaphatna a fenntartó önkormányzat a lakosság, ezen 
belül elsősorban a fiatalkorúak egészségi állapotáról. 
- A program összekapcsolható a házi gyermekorvosi programokkal, így az adatok továbbítása 
egyszerűen biztosítható. 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti 
Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. november" ... " 

Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Népjóléti Bizottsága 

... /2012. (XI. 6.) határozata 
a Védőnői Szolgálatok informatikai eszközbeszerzésére rendelkezésre álló támogatási 

keret felhasználásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti 
Bizottsága a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. mellékletének 34. során "a védőnők 
eszközbeszerzése" címen céltartalékba helyezett 2 OOO OOO Ft-ot felszabadítja a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat részére a védőnői számítógépes hálózat informatikai fejlesztéséhez. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 


