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Tisztelt Miniszterelnök Úr!
A Független Egészségügyi Szakszervezet nevében fordulunk segítségéért az egészségügyben dolgozó
szakdolgozók - ápolók, asszisztensek, a gyógyításban, a diagnosztizálásban dolgozók - érdekében.
Nehéz napokat élünk, de ez leginkább azokra igaz, akik nap mint nap szembesülnek a kiszolgáltatott
súlyos beteg emberek állapotával, hogy nincsenek megfelelő gyógyszerek különösen az új járvány
kezelésére, hogy nap mint nap halnak meg betegek, mivel nincsenek elegen ahhoz, hogy mindenkinek
megadják a megfelelő gondoskodást. Ez a járvány alatt különösen igaz, de már azt megelőzően is súlyos
hiány volt az egészségügyi szakdolgozókból, nagyobb, mint az orvosokból. Ha valami segíthet az
intenzív ellátásra szoruló betegeken, az a gondos ápolói munka. A gyógyulás esélyei annál rosszabbak,
minél több beteget kell ellátni egy-egy szakképzett ápolónak, ami most sajnos nap mint nap
tapasztalható. Sokakban az a tévhit él, hogy a gyógyítás csak az orvosokon múlik. Kutatások, statisztikák
igazolják, hogy ez nem így van. Angliában sokkal nagyobb esélye van életben maradni, felgyógyulni
egy intenzív ellátásban kezelt betegnek, mint nálunk. A különbség a gyógyítás terén a betegeket
gyógyító képzett dolgozók számában van csupán, és nemcsak most, hanem akkor is, ha nincs járvány,
hiszen a műszerekben, felszerélésben sok fejlesztés történt az elmúlt időben.
A Kormány felelőssége a gyógyítás feltételeinek biztosítása, amiben elismerésre méltó intézkedések
történtek, egy a legfontosabb feltétel kivételével, a gyógyításban kulcsszerepet játszó szakdolgozók
méltó elismerése. A szakdolgozók bérfejlesztésről szóló %-ok nagyon impozánsnak tűnnek, azonban az
eddig elért bérek - amelyek még mindig a nemzetgazdasági átlagot sem érik el - nem fejezik ki sem az
itt dolgozó szakemberek tudásának elismerését, sem pedig azt a fizikai, lelki és a folyamatos
munkarendből adódó fokozottabb terhelést, a még mindig létező egészségügyi kockázatokat, amit egy
itt dolgozó munkavállalónak viselnie kell. Az emberi életekért vállalt felelősség szintén egy nagyobb
elismerést igénylő körülmény.
A bérek olyan alacsony szintről indultak 2015-ben, hogy a többszöri emelés ellenére is az itt dolgozó jól
képzett, legalább 10 éve a szakmában dolgozó nettó órabére 1200 -1500 Ft, ami szánalmasnak mondható
ahhoz a munkához és körülményekhez képest, amit az itt dolgozóktól elvárnak.
Nem csoda, ha egyre többen hagyják el a szakmát, egyre több a képzetlen, felkészületlen
segédmunkaerő, és a fiatalok is csak elvétve választják ezt a foglalkozást. Mindezt csak tetézte a járvány
és azok a jogszabályi intézkedések, melyek a kereset egy részét mindenkitől elveszik és kizárólag az
orvosok kapnak kompenzációt az elvesztett jövedelmekért cserébe, hálapénz kivezetése,
mellékfoglalkozások mérséklése, a kollektív szerződések eltörlése, a felmentési idő megkurtítása, és az
egyéb jövedelmi elemek bizonytalansága Átmenetileg itt lehet tartani a munkavállalót kényszerrel is,
de ez még inkább fokozza az állami egészségügyből való menekülés motivációit .
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Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Miniszterelnök Úr eddigiekben sem riadt vissza, hogy személyesen győződjön meg a kórházakban
kialakult helyzetről, hogy ne csak a közvetlen környezetéből szerezzen információt, ezért kérem, hogy
még az ünnepek előtt keressen fel budapesti és vidéki kórházakat és buzdítsa erre azokat a
kormánytagokat is, akik nem ismerik az ágazat helyzetét. Beszélgessenek az ott dolgozó ápolókkal és
az őket támogató más szakdolgozókkal, hogy mennyire vannak megelégedve azzal a bérrel, amit eddig
kaptak, mennyire fejezi ez ki a végzett munkájukat, tudásukat, meg tudnak-e ebből élni és milyen terveik
vannak a jövőre.
A személyes tapasztalatok fényében talán nagyobb szükségét fogja érezni a Kormány annak, hogy az
ápolók munkáját jobban elismerjék, és az orvosok és szakképzett ápolók közt a nemzetközi gyakorlatban
is elfogadott 2:1 arányt továbbra is fenntartsák a szakdolgozók bérének mielőbbi emelésével. A korábbi
átlagosan kétszeres fizetések helyett esetenként négyszeres különbségeket is eredményez az orvosi
bérek emelése, és míg az orvosfizetések - helyesen - ma már elérik az osztrák bérek 60%-át, a
szakdolgozóké a 25-30-%-át csupán. Mellékletben egy a napokban készült felmérésünk tapasztalatait
megosztjuk Miniszterelnök Úrral, amiből látható, hogy minden ötödik szakdolgozó távozni fog a
magyar egészségügyből és tíz főből csak hárman maradnának a jelenlegi munkahelyükön a bérek
és az új szabályozás ismeretében.
Utánpótlás alig van, az életkori összetételből adódóan sokan nyugdíjba mennek, a termelékenység itt
nemigen javítható csak a halálozások növekedése révén.
A felmérés csak megerősítette, hogy a távozási szándéknak döntően anyagi okai vannak, az alacsony
alapbér, az egyéb juttatások elvesztése, a mellékfoglalkozásokból származó jövedelmek várható
visszaesése. Egy jelentősebb bérintézkedés megtartó erővel bírna és azok közül is többeket visszahozna
a pályára, akik eddig az alacsony keresetek miatt mentek el. Ha a járványnak vége is lesz egyszer, a
betegségek nem tűnnek el, az emberek szeretnének meggyógyulni és ezt az orvosok, az ápolók,
asszisztensek, mentők, és más szakdolgozók nélkül nem fogják tudni biztosítani. A jól képzett, tapasztalt
egészségügyi dolgozó felbecsülhetetlen érték, minden magyar embernek és csak évtizedek alatt
pótolható, ha elvész. A Kormányzat felelőssége, hogy meg lehessen őket tartani a gyógyításban,
amelyben kérem a támogatását.
Ismételten kérem, gyűjtsön több személyes tapasztalatot az érintettek körében a Kormány többi tagjával
együtt, hogy közvetlenül is érzékeljék, hogy az egészségügyi dolgozók a közelgő ünnepek alatt is
helytállnak hivatástudatból, elkötelezettségből, de nem lehet ezzel visszaélni. Ennek is van határa, a
megbecsülés nélkül ez a határ egyre több dolgozónál átszakadt és átszakad.
Bízunk abban, hogy a szakdolgozókkal való személyes konzultáció, illetve a felsorolt indokaink, a
felmérések tapasztalatai meggyőzik arról, hogy az egészségügy érdekében tett eddigi erőfeszítései akkor
hoznak nagyobb eredményt, ha a hiányzó láncszem, az ápolók, szakdolgozók megfelelő anyagi
elismerése egy jelentős januári béremelés formájában megvalósul.
Budapest, 2020. december 16.
Üdvözlettel:

Dr. Soós Adrianna
elnök
Független Egészségügyi Szakszervezet

2

