Független Egészségügyi Szakszervezet
FESZ
Székhely: 1125 Budapest Szarvas Gábor út 9/b
Levelezési cím: Központi Iroda, 1094 Budapest Viola u. 21 sz. E-mail: fesziroda@gmail.com www.fesz.eu

Dr. Müller Cecília
Országos Tisztifőorvos

Ikt.szám: 004/2022/FESZ

Nemzeti Népegészségügyi Központ
Budapest
Albert Flórián út 2-6.
1097

tisztifoorvos@nnk.gov.hu
Tisztelt Főorvos Asszony!
Szervezetünk a Független Egészségügyi Szakszervezet tagjai közül sokan megkerestek minket
a foglalkozási megbetegedések miatti táppénzkülönbözet késedelmes kifizetése miatt. Mivel a
koronavírus járvány miatt az egészségügyi és szociális ágazatban dolgozók tömegesen kapták
és kapják meg a fertőzést jellemzően a munkavégzés közben, nagy számban jogosultak a 100%os táppénzre. Bár az esetek döntő részében a munkahelyen szerzett megbetegedésről van szó,
minden egyes esetben egy hosszadalmas eljárás keretében vizsgálják a fertőzés eredetét.
Megítélésünk szerint az új helyzetre nem alkalmasak a korábban a foglalkozási
megbetegedések értékelését alkalmazó eljárások, annak nagy adminisztráció igénye,
nehézkessége miatt. A szűkös szakmai kapacitások miatt a járvány előtti időszakban is igen
elhúzódtak a foglalkozási megbetegedéseket értékelő vizsgálatok, a helyzet azóta tovább
romlott. Gyakori eset, hogy a 2020. évi megbetegedésekkel kapcsolatos kivizsgálás és döntés
sem született meg. Az orvosok kivételével az ágazatban jellemzően kis jövedelmű emberek
dolgoznak, akiknél különösen a védőoltásokat megelőző időszakokban több hetes kieséseket
okozott a koronavírus miatti megbetegedés és jelentős jövedelem visszaeséssel járt. Ez a helyzet
ahhoz is vezet, hogy a dolgozók kevés tünettel inkább munkába járnak, mintsem a nagy
jövedelemcsökkenést és a bizonytalan kompenzációt vállalják. Mivel a járvány nem tűnt el és
más hasonló pandémia sem kizárt, ezért hosszú távú, egyszerűbb megoldásra van szükség a
helyzet hatékonyabb kezelése érdekében.
Ezért kérem Főorvos Asszony intézkedését abban, hogy
- vizsgálja felül a kialakult gyakorlatot és gyorsítsák fel a folyamatban levő eljárásokat,
hogy a munkavállalók rövid időn belül (1 hónap) megkapják a táppénzkülönbözeteket
azokban az esetekben, ahol az eljárás 1 hónappal vagy annál hosszabb idővel korábban
indult.
- A már beadott foglalkozási megbetegedésekké történő minősítések eljárására
egyszerűbb szabályok alkalmazására kerüljön sor.
- Többletlétszám felvételével és az eljárások egyszerűsítésével biztosítsák, hogy az
eljárások indítása és befejezése közötti időszak ne haladja meg az 1 hónapot.
/Ismereteim szerint az NNK is jelentős Uniós forrásokhoz jut a járvánnyal összefüggő
többletfeladatok személyi hátterének biztosításához/.
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A járványokhoz kapcsolódóan az egészségügyi és szociális ágazatban külön vizsgálat
nélkül biztosítsák az itt dolgozóknak a 100%-os táppénzt az igazolt fertőzés, illetve
karantén esetén, tekintettel arra, hogy az esetek döntő többségében a fertőzés
munkahelyi eredetű vagy annak kiderítése igen nehéz. Ez jobban ösztönözné az itt
dolgozókat is, hogy gyakrabban végezzenek tesztet és fertőzöttség esetén maradjanak
távol a munkahelyüktől.

Kérem Tisztifőorvos Asszonyt, hogy a tárgyban történt intézkedéseiről szíveskedjék
szakszervezetünket is tájékoztatni.
Budapest 2021.január 13.
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