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Felhívás tüntetésre
- az egészségügyi és szociális területen dolgozókért
- azért, hogy tovább élhessenek a magyar emberek
Az esemény ideje: 2018. március 24. szombat 14 óra
Gyülekezés: 13 órától
Helye: Budapest, V. kerület Alkotmány utca, a Parlamenttel szemben
Mi, akik az egészségügyben, vagy a szociális területen dolgozunk, egyre nagyobb tehernek vagyunk kitéve, mert
egyre kevesebben vagyunk, miközben egyre több a gyógyulásra váró beteg. A jövedelmünk, bár valamennyit
javult, de még mindig hátul kullog a sorban.
Egy ápolónő, mentődolgozó, szociális gondozó, de akár egy fiatal orvos bére a 40%-át sem éri el nyugati
béreknek, nem is beszélve a háttérben a kezünk alá dolgozókról. Az ország teljesítménye többet engedne ennél.
Az elmúlt években több ezer, közpénzen kiképzett egészségügyi dolgozó, mentő dolgozó, szociális gondozó
hagyta el az országot, vagy a szakmát az alacsony bérek, a megbecsülés hiánya miatt, és a folyamat nem állt
meg. Bár az elmúlt másfél évben volt béremelés az ágazatban dolgozók közel fele mégis kevesebb, mint
150.000 Ft fizetést kap a bankszámlájára. A betegágy mellett dolgozók többsége rendszeresen havonta több
mint 250 órát dolgozik, hogy meg tudjon élni, vagy, hogy pótolja azokat akik elmentek.
Azt szeretnénk, hogy az egészségügyi és a szociális területen dolgozók a törvényes munkaidő alatt elért keresetből
tudjanak tisztes szinten megélni. Így lehetne csökkenteni a munkaterhelést, ami a biztonságos gyógyítás feltétele is.
Ehhez tovább kell emelni a béreket, hogy ne kényszerüljön senki anyagi okokból elhagyni a hivatását.
Csak így érhetjük el, hogy vonzó legyen a szakma mások számára is, hogy a hivatásunknak tudjunk élni, hogy
a családunkra is legyen időnk. Mindenki kapjon a képzettségének, tapasztalatának megfelelő bért. Az a több
tízezer egészségügyben, alapellátásban dolgozó is, akik 10 éve csak a minimálbérek emelésében részesülnek,
vagy abban sem.
Évek óta tudja a kormány, hogy ami van, az nem elég. Tudja, hogy túl sokat dolgozunk és tudja, hogy ez már a
betegekre is veszélyt jelent. Még léphet a követelések teljesítése érdekében, kifejezheti elkötelezettségét azok
teljesitése mellett.
Tegye meg! Most!
Annak érdekében, hogy elérjük a céljainkat, álljunk ki magunkért !
Várunk minden egészségügyi és szociális területen dolgozót, családtagokat, barátokat, ismerősöket
2018. március 24-én Budapesten az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók melletti demonstrációra.
Legyünk sokan, és elegen, hogy érzékeljék a mindenkori döntéshozók, itt szeretnénk boldogulni, de ahhoz
nagyobb megbecsülést várunk.
Aki dolgozik 24-én , és nem tud jönni, lila karszalaggal vagy egyéb lila kiegészítővel fejezze ki szolidaritását a
munkahelyén.

A tüntetés politikamentes, nem határoz meg pártpreferenciákat, ezt mindenki tartsa
tiszteletben, ne veszélyeztessük a céljainkat!
Független Egészségügyi Szakszervezet
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