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1.
Azonnali intézkedését kérjük a fekvőbeteg ellátó intézményekben, alapellátásban, mentésben
alkalmazott vagy oda kirendelt, a gyógyításban, ápolásban, mentésben a betegellátásban résztvevő vagy
ahhoz szorosan kapcsolódó tevékenyéget végző minden egészségügyi dolgozó, - ápoló, asszisztens,
orvos, betegszállító, takarító - a járvány alatti kiemelt, átlátható és egységes anyagi elismerése és
ösztönzése érdekében.
A koronavírusos betegeket gyógyító és ápoló egészségügyi dolgozók és munkájukat támogató -takarítók
- igen megfeszített munkát végeznek. Számos más területről is jelentős átcsoportosítások történnek és
mivel a halasztható műtéteken kívül sok más gyógyító munka folyik, az egészségügyi dolgozók közül
sokan soha nem látott terhelésnek vannak kitéve. Hasonló a helyzet a háziorvosoknál és az ott dolgozó
nővéreknél. Egyre több munkavállalót kell igénybe venni a COVID 19 betegek gyógyításárhoz,
ápolásához. A betegek életkilátásai a megfelelő hatékony gyógyszerek hiányában leginkább a mellettük
dolgozók kitartó munkáján múlnak.
Mivel ez ma már mindenki számára nyilvánvaló, felháborodással érzékeljük, hogy miközben a kollégák
éjt-nap alá téve dolgoznak, nem mondhatják fel az állásukat, csak a kényszerítő intézkedéseket látjuk,
de a munka anyagi elismerésére vonatkozó központi intézkedés elmaradt. Az orvosok béremelése egy
szűk körben, de ott is ellentmondásosan javított a helyzeten, a többi dolgozóra viszont sok helyen csak
egyre nagyobb terhelés hárul, anélkül, hogy ezért ellenszolgáltatás lenne. Néhány intézmény felismerte,
hogy a rendkívüli helyzetben a kirendelt vagy átvezényelt dolgozók többlet anyagi elismerést
érdemelnek, de van, ahol egy fillér többlet díjazás sincs vagy sok helyen megalázóan alacsony az anyagi
elismerés a többletmunkához és az igen terhelő felszerelésben végzendő munkához képest. Az intenzív
és esetenként más osztályokról átvezényeltek gyógyító munkáját az ott maradottaknak kell végezniük
szintén érdemi ellentételezés nélkül. Többszáz egészségügyi dolgozó naponta több órát utazik, hogy a
kirendelés helyén teljesítse munkáját. Az útiköltségen kívül semmi ellentételezés nincs a kieső időért,
amiért esetleg a többletmunkával szerezhető bevételről is le kellett mondania. A legkülönbözőbb
helyekről kirendelt dolgozók számára igen nagy feszültséget okoz az eltérő vagy nem létező anyagi
elismerés.
Ezért kérjük Miniszterelnök Úr azonnali intézkedését a hihetetlen terhelésnek kitett egészségügyi
dolgozók /fekvőbetegellátás, alapellátás, mentés/ és az ellátás biztosításában szintén kulcsfontosságú
szerepet játszó egészségügyben dolgozók - takarítók - járvány alatti kiemelt bérezése érdekében. Az
anyagi elismerést a ténylegesen a koronavírusos betegek mellett munkát végzők részére kell most
biztosítani a teljesített munkaórák arányában és egységesen. Tekintve, hogy a felemás és aránytalan
bérintézkedések miatt csak a szakdolgozók esetében lenne célszerű az alapbérek %-ában megállapítani
a pótlékokat, ezért a szakdolgozók esetén az 50%, de legalább 250 000 Ft/hó vagy 1500 Ft/óra fix
összegű pótlékok megállapítását javasoljuk, akár havi, akár órabér formájában.
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Ez a törvényes munkaórákra jutóan illesse meg a dolgozókat, a törvényes munkaidő feletti munkák
jogszabályok szerint járó díjazását nem csökkentheti. Aki csak részarányosan vett részt a munkában,
annak időarányosan szükséges a juttatást megállapítani. A betegforgalom függvényében ezt az összeget
az intézmények saját hatáskörben emeljék meg, a szakdolgozók esetén, ha a munkaterhelés ezt
indokolja. A koronavírusos betegeket ellátó orvosok, illetve az orvosi bértábla hatálya alá sorolt
pszichológusok, gyógyszerészek és más ide sorolt dolgozók esetén egységesen 250 000 Ft/ hó COVID
pótlék megállapítását javasoljuk a törvényes munkaidőt alapul véve. Tekintve a magasabb alapbérekre,
itt nem javasoljuk a % -os pótlék megállapítását. A többi gyógyító területen megjelenő többletterhelést
a helyettesítési díjjal javasoljuk elismerni ott, ahol jelentős többletterhelés jelentkezik pl. az intenzív
osztályokon, ahol a COVID osztályokra való átvezénylés miatt a dolgozók terhelése nagyon megnőhet,
mivel az intenzív ellátásra nemcsak koronavírusos betegek szorulnak. Az intézkedés nem várhat, nem
lehet visszaélni a dolgozók hivatástudatával, akik közül sokan nem döntöttek arról, hogy véglegesen a
szakmában maradnak és döntésük csak akkor válik véglegessé, ha megkapják az elismerést.
2.
Mindez nem pótolja a bérek halaszthatatlan emelését, arányosítását mindazok számára, akiket
az orvosok, gyógyszerészek és egyes diplomás egészségügyi dolgozók emelése nem érintett. Ennek
pontosítása a bértáblák minden egészségügyi dolgozót érintő egységesítése érdekében azonnali
tárgyalások megkezdését kérjük. Ez nem a járványhoz kapcsolódó, hanem a munkaerő hosszútávú
megtartását szolgáló eszköz. A hihetetlen terheléssel, az aránytalan bérintézkedésekkel is frusztrált,
kimerült dolgozók szakmában tartása csak sürgős kormányzati beavatkozással biztosítható, amihez az
eddig elfogadott intézkedések nem elégségesek. A betegek érdekében szervezetünk is hozzájárult a
dolgozók rendszerben tartásához, akiknek a többsége nem tekinti véglegesnek a döntését. Ha nem
történik igen jelentős bérintézkedés azok körében, akiket nem érintett a 2021. januári intézkedés,
tömegesen fogják elhagyni a pályát.
Figyelemreméltó, hogy a diplomás, nem orvosi munkakörökből 1 év alatt több, mint 800 fő, az ott
dolgozók - diplomás ápolók, mentőtisztek, szülésznők, gyógytornászok, védőnők - kb. 10%-a távozott
már 2020-ban is, ami azóta tovább nőtt. Az átgondolatlan, egyeztetés nélkül lezajlott, az egészségügyet
tovább gyengítő jogszabályi változások, aránytalan bérintézkedések hatására 2 megyei kórháznyi
dolgozó tűnt el az állami egészségügyből a járvány felfutó szakában. Ezt a folyamatot csak azonnali
intézkedésekkel lehet megállítani, melyben kérjük Miniszterelnök Úr azonnali lépését. A veszélyhelyzet
ideje alatt a Kormány mindent megtehet, amire szándéka van, kérjük, hogy mentse meg az
egészségügyet és általa minél több magyar életet!
Budapest, 2021. március 11.
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