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Tisztelt Miniszter Úr!
Az Összefogás az Egészségügyért megállapodásban résztvevő szakszervezeteket növekvő
aggodalommal töltik el a koronavírus járvány érintettjeivel az egészségügyben dolgozó
munkavállalóktól érkező riasztó hírek, különösen a következők:
-

-

-

A betegszámok növekedésével az egy egészségügyi dolgozóra jutó betegek száma ugrásszerűen
megnőtt, ami gyakran a minimumfeltételeknek sem megfelelő ellátást eredményezi. Ez a
dolgozók teljes kimerülésével jár és az elkerülhető halálozások növekedéséhez vezet.
Mivel a betegek létszáma folyamatosan nő, egyre több a szakterületen járatlan munkavállaló
kerül be a fertőzött betegek ellátásába megfelelő felkészítés nélkül.
Több intézményben nem megfelelő a védőeszközökkel való ellátás, a védőeszközök használata,
sterilizálása, és egyre több dolgozó fertőződik meg. Tudomásunk szerint némely intézmény
azért nem szűri a dolgozóit, mert amennyiben kiderülne, hogy sok egészségügyi dolgozó
pozitív, úgy osztályokat kellene átmenetileg bezárni. Ugyanakkor a dolgozók nem szűrése a
dolgozók által behurcolt fertőzések kockázatát nagymértékben növeli, amelynek fényében
szinte feleslegessé válik a beérkező betegek szűrése és negatív teszt eredményig mátrix
osztályokon tartása. Ilyen módon hiába tesznek meg mindent az intézmények, hogy nem
covidos osztályukra ne kerüljön felvételre fertőzött beteg, hiszen a dolgozóktól történő
fertőződés lehetőségét ezzel párhuzamosan nem csökkentik.
Van, ahol a jelentős emberhiány miatt 12 órán át folyamatosan teljes védőfelszerelésben kell
tartózkodniuk a dolgozóknak pihenés nélkül.
A munkavállalók kirendelése gyakran minden előkészület nélkül szinte azonnali hatállyal
történik, ami indokolatlan, embertelen.
Több helyen nincs megfelelő étkezés biztosítva, holott Kásler Miklós Miniszter Úr levele ezt
kifejezetten kérte az intézményektől.
A munkavállalók leterheltsége számos intézményben határára érkezett, további betegellátással
nem terhelhetők.

Mindezek miatt kérjük sürgős intézkedésüket az alábbiakat illetően:
-

-

A felszabadítható kórházi személyi kapacitások növelésének érdekében a halasztható
beavatkozások leállítása, új intézmények ellátásba vonása szükséges, megfelelő előkészületek
mellett, a bármely betegségben szenvedők gyógyítási szükségletének szem előtt tartásával.
A gyakorlati képzések folyamatos szervezése elengedhetetlen a dolgozók felkészülésének
céljából.
A megfelelő számú és biztonságot nyújtó védőeszköz biztosítása, az ellátottság és a jelzett
hiányosságok felszámolása, és azok végrehajtásának folyamatos ellenőrzése.
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-

A COVID betegek ellátását végző kórházak tekintetében az alábbi intézkedések rendkívüli
mértében szükségesek:
o
o
o

A más intézményből kirendelt dolgozók szállásának, élelmezésének és kiemelt anyagi
javadalmazásának biztosítása.
a megfelelő pihenőidők betartása és betartatása,
a kirendelések olyan módon történő szervezése, hogy az abban résztvevők lehetőleg
legalább 3 nappal szerezzenek erről tudomást.
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