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Tisztelt Elnök Úr!
Szomorúan tapasztaljuk, hogy annak ellenére, hogy sok egészségügyi dolgozó elhagyta a szakmát, és
hogy hihetetlenül nagy a terhelés azokon, akik maradtak, semmiféle érdemi kormányzati intézkedés nem
történik abban a tekintetben, hogy a még a szakmában levő embereket megtartsák, akár a járvány alatt
is jobban megfizessék. Ez utóbbira vannak ugyan helyi példák, de ebben sincs egy általános, minden
kórházra kiterjedő gyakorlat.
Látható, hogy a szép szó nem elég, új megoldások kellenek, olyanok, amelyhez az érintettek vagy a
társadalom széles köre csatlakozni tud. Ezen kívül komoly összefogásra is szükség volna a
munkavállalókat képviselő szervezetek között.
Az új jogviszonnyal kapcsolatban tapasztalható, hogy a dolgozók munkaköri besorolása nem követi a
jogszabályi változásokat, a képzésekben elismert tudás, kompetenciák és a kompetenciák jogi
szabályozása nincs összhangban, a gyakorlat pedig inkább igazodik a dolgozók tudásához, ami
konfliktusokhoz, felelősségbeli problémákhoz vezet, és erősíti a szakdolgozók anyagi leértékelését. A
jogszabályok mesterséges ékeket teremtenek az egészségügyi dolgozók közé, az aránytalan bérek
erősítik ezt a szakadékot.
A kollektív szerződések megszűntek, a közalkalmazotti tanácsok szintén, az országos
érdekegyeztetésnek sincs meg a fóruma. Ebben a helyzetben még fontosabb volna az együttműködés a
dolgozókat képviselő szervezetek között.
A MESZK és A FESZ is sok szempontból azonos célt képvisel, a dolgozók anyagi helyzetének javítása,
a terhelés csökkenése, új emberek vonzása a szakmába, de a kompetenciák rendezése is szükséges
ahhoz, hogy megalapozottan kérhessünk több pénzt a több tudásért. Különösen nagy a bérfeszültség a
diplomás szakdolgozók és az orvosi bértábla hatálya alá tartozó orvosok, gyógyszerészek,
pszichológusok között, és az orvosokét is meghaladja közöttük a pályaelhagyás mértéke. Sajnos a
jelenlegi helyzet inkább szembe állítja egymással az orvosokat, ápolókat, pedig szoros együttműködésük
elengedhetetlen lenne. Ezért közösen tennünk kellene és összehangolt lépésekre lenne szükség, hogy
jobb eredményeket lehessen elérni. Bár a MESZK nem munkavállalói érdekképviselet, de a
szakdolgozók jólléte nagymértékben a szakmai feltételektől függ, - képzettség, tudás, kompetenciák amelyek indokolttá tennék a szorosabb együttműködést. A MESZK és a FESZ folytat tárgyalásokat az
OKFŐ-vel, és mi konkrét javaslatokat is küldünk egy egységes orvosi, szakdolgozói bértábla és
pótlékrendszer ügyében a kormányzati szervezetek részére.
Az új Kórházi Főigazgatóság ugyan nyitottabbnak tűnik az érdekképviseletekkel történő egyeztetésre,
de jogalkotói felhatalmazása leginkább az orvosok körére részlegesen terjed ki, valójában azt sem lehet
tudni, kitől is várható érdemi döntés.
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Szorosabb együttműködéssel feltehetően jobban meg tudnánk győzni a kormányzatot a szakdolgozói
kör méltóbb elismerésének indokoltságáról, különösen, ha alá tudjuk támasztani, hogy a szakdolgozók
nemcsak segédmunkát végeznek a betegek mellett, hanem a tudásuk az orvosokkal egyenértékű vagy
annak nélkülözhetetlen kiegészítője. Jelen helyzetben úgy tűnik még inkább múlik az ápolókon e
betegek gyógyulása. Ezért javasolnánk egy közös munkát a MESZK-kel, amit a tagság is elvárna tőlünk.
A témákra javaslatunk a következő:
- A szakdolgozói kompetenciák áttekintése, és javaslattétel a képzések során megszerzett
kompetenciák megadására a szakképzett dolgozók esetén.
- Iránymutatás kiadása a munkáltatók felé a szakdolgozók megfelelő munkaköri besorolásához,
ha szükséges javaslatok az egyes munkakörök pontosabb tartalmának kialakításához és a
megfelelő képzettségi kategóriákkal való kapcsolat megteremtéséhez, az egyes képzettségek és
a munkakörök kölcsönös megfeleltetéséhez támaszkodva a kamarai tagozatok munkájára.
- Javaslat a képzési rendszer olyan továbbfejlesztéséhez, mely biztosíthatja a felsőfokú szakmai
vizsgák letételét a megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkező szakdolgozók részére az anyagi
előmenetelük érdekében anélkül, hogy feltétlenül évekig iskolapadban kelljen ülniük.
- Egy, az egészségügyi dolgozók teljes körére kiterjedő bérezési és pótlékrendszerre vonatkozó
egyeztetés.
- Közös módszerek kidolgozása és alkalmazása a dolgozók elismertségének, kompetenciáinak,
megbecsülésének, bér- és kereseti helyzete javítása érdekében alkalmazandó eszközök,
módszerek, megoldások tekintetében.
Tisztelt Elnök Úr! Tudom, hogy némely tekintetben a megoldások útját nem mindig ugyanabban a
formában gondoltuk célravezetőnek és nyilván a jövőben sem kell mindenben azonos módon
gondolkodni minden dolgozókat érintő kérdésben, de a célja a MESZK-nek és a FESZ-nek is azonos,
az általunk képviselt közösség helyzetének a javítása. Az egészségügyi dolgozók az együttműködést
várják tőlünk és lehet, hogy a döntéshozókat is jobb belátásra bírná az erők összefogása. Ezért
kezdeményezném a jövőben az egyeztetéseket, részben a felvetett vagy más fontos területeken is.
Kérem gondolja át javaslatomat, és kezdjünk el mihamarabb egyeztetni arról, hogyan érhetnénk el, hogy
a Kormányzat azonnali lépéseket tegyen a végtelenül leterhelt, kimerült és igen kiszolgáltatott
szakdolgozók helyzetének javítása, bérének és pótlékainak felzárkóztatása ügyében. A MESZK
felmérése is bizonyítja, sokan nem tekintik azt a döntést véglegesnek, hogy az állami egészségügyben
maradnak, és keresik a más lehetőségeket. Rövidesen szembesülni fognak azzal, hogy a szolgálati
elismerésről is le kell mondaniuk, mert az új beszámítási szabályok miatt már túljutottak a jogosultsági
időn és azzal is, hogy sokan április 30-ával távoznak a rendszerből, ha nem kapnak engedélyt a
vállalkozásukhoz vagy külön munkákhoz. Nincs vesztegetni való idő.
Várom visszajelzését a javaslatunkkal kapcsolatban.
Budapest, 2021. március 19.
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