
A 2022-re tervezett béreme-
léseket már idén, márci-
us elsejétől bevezetik az 

egészségügyben: az orvosok és 
asszisztensek alapfizetése a ja-
nuárihoz képest 70-től 173 szá-
zalékig terjedő mértékben nő 
majd – jelentette be sajtótájé-
koztatón Sorina Pintea egész-
ségügyi miniszter. „Tehát egy 
főorvosnak, akinek 2017 de-
cemberében 3939, januárban 
pedig 4108 lej volt az alapfizeté-
se, márciusban 9106 lej lesz. Ez 
a nettó fizetés nem tartalmazza 
az ügyeletekért és a munkakö-
rülményekért járó pótlékokat, 
amelyek megduplázhatják a 
bért” – részletezte az intézke-
dést a tárcavezető. 

Legnagyobb mértékben a tör-
vényszéki orvosok, illetve a 
kórszövettanász orvosok fize-
tése nő majd, a mintegy 71 szá-
zalékos növelés eredményeként 
elérheti a havi bruttó 4000 eu-
rót. Az egészségügyi miniszter 
szerint a felsőfokú végzettség-
gel rendelkező asszisztensek 
decemberhez képest 1200 lej-
jel többet, azaz nagyjából 3000 
lejt vihetnek majd haza márci-
ustól. Ez az összeg szintén nem 
tartalmazza a különböző pótlé-

kokat. Sorina Pintea bejelentése 
szerint legnagyobb mértékben a 
rezidens orvosok bruttó alapbé-
re nő márciustól: egy elsőéves 
rezidens esetében ez jelenleg 
1985 lej, márciustól viszont 5700 
lejre nő, a rezidenciátus hatodik 
évére viszont eléri a 7900 lejt. 
A háziorvosi rendelők működ-
tetésére szánt összegek ese-
tében – noha az egészségügyi 
alapellátási rendszert az egész-
ségbiztosítási pénztár költség-
vetéséből finanszírozzák – a 
pontértéket 4,8-ról 5,82-re növe-
lik mind a páciensszám, mind 
pedig a szolgáltatások esetében 
– közölte a tárcavezető.

„Szépen hangzik”

A Hargita Megyei Orvosi Kol-
légiumnál még nem került te-
rítékre a béremelések híre, de 
a kamara elnöke, Bíró László 
háziorvos valószínűnek tartja, 
hogy az emelés mértékét meg-
felelőnek tartják orvoskollégái. 
A kérdés viszont  szerinte az, 
hogy az orvosok ezekből az ösz-
szegekből – amelyek bruttóként 
szépen hangzanak – mennyit 
vihetnek majd haza. A béreme-
lések várható pozitív hatása-

ként az orvoselvándorlás és a 
hálapénz megszűnését emlí-
tette. „Nyílt titok Romániában, 
hogy sajnos ez egy nagyon mű-
ködő dolog, aminek nem így 
kellene lennie” – fogalmazott 
utóbbiról a megyei orvosi kol-
légium elnöke. A háziorvos-
ként dolgozó Bíró László az 
egészségügyi alapellátó rend-
szer szolgáltatásaira szánt fi-
nanszírozás növelését viszont 
nagyon kevésnek tartja. El-
mondta, a Háziorvosok Hargita 
Megyei Szövetsége által készí-
tett kimutatás szerint – amely 
a megyei egészségbiztosítá-
si pénztár internetes oldalán 
is megtalálható – a páciens-
szám és az elvégzett szolgál-
tatások alapján egy háziorvosi 
rendelő havonta átlagban 12 
ezer lejre nyújt be számlát az 
egészségbiztosítási pénztár-
hoz, de ebből az összegből jó, 

ha mintegy 2500 lej marad a 
rendelő fenntartási költsége-
inek, illetve az asszisztensek 
bérének kifizetése után. Ennyi 
marad tehát fizetésként a házi-
orvosnak, ami meg sem közelíti 
a kórházi fizetéseket. Meg kel-
lene duplázni a háziorvosi ren-
delők finanszírozását ahhoz, 
hogy megfelelően nőjön a házi-
orvosok fizetése is – véli a me-
gyei orvosi kollégium elnöke. 
Hozzáfűzte, ez a probléma elég 
nagy szegmensét érinti a hazai 
egészségügynek, hiszen az or-
vosok harmadát a háziorvosok 
alkotják.

Az alkalmazási normákra várnak

Nagyon sok mindentől függ, 
hogy a gyakorlatban milyen 
mértékű lesz az orvosok bér-
emelése, ezt csak a vonatkozó 
törvény alkalmazási normái-

nak megjelenése után tudják 
majd kiszámolni – mondta az 
intézkedésről Lukács Antal, a 
székelyudvarhelyi kórház igaz-
gatója. Úgy véli azonban, hogy a 
tervezett béremelésekre nem 
lesz elegendő pénze az állam-
nak, vagy ha mégis, akkor nem 
jut majd az egészségügyi fej-
lesztésekre. Ő egyébként a 
szakmai és a teljesítmény alap-
ján elvégzett számítás szerint 
megítélt differenciált béreme-
lést tartaná jó megoldásnak az 
orvosok esetében. 

A jelenlegi béreket illető-
en elmondta, egy kezdő orvost 
mintegy 4000 lejes nettó alapfi-
zetéssel alkalmaznak a kórház-
ban, amihez még hozzájönnek a 
különféle juttatások, a legtöbbet 
kereső orvos fizetése pedig pót-
lékokkal együtt meghaladja a 
havi 20 000 lejt.
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A munkakörülményektől függően a pótlékok meg is duplázhatják az orvosok alapfizetését

Az elvándorlás és a hálapénz megszűnését remélik az orvosok béremelésétől

Fizetésemelés már márciustól
Jelentősen nő az orvosok és asszisztensek 

fizetése márciustól. Az egészségügyi miniszter 

bejelentése szerint 70-től 173 százalékig terjed a 

tervezett béremelés mértéke, így szakágtól füg-

gően akár havi 4000 eurót is kereshetnek egyes 

orvosok. Az orvosi kollégium Hargita megyei 

vezetője szerint az intézkedés az elvándorlás és 

a hálapénz megszűnését eredményezheti, ám 

a bérek tekintetében a háziorvosi hálózat mély-

repülése tovább folytatódik, ha esetükben nem 

korrigálják a finanszírozásnövelés mértékét.
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Áramszünet több településen

A villamossági vállalat vezetősége felhívja a lakosság figyelmét, 
hogy ma 8 és 16 óra között javítások miatt szünetel az áram-
szolgáltatás Kápolnásfaluban a 450–498-as házszámok között. 
Szerdán szintén 8 és 16 óra között Lövétén a 600–790-es ház-
számok között lesz áramszünet. Csütörtökön pedig ugyanabban 
az időpontban Korondon az 1–681., a 845–937. és az 1281–1439. 
házszámok között nem lesz áram.

Felsültek vs. Szerelem – ma és holnap is 

Ismét műsoron a Felsültek vs. Szerelem. A Tomcsa Sándor Színház 
és a Figura Stúdió Színház koprodukciójában színre vitt komédiát 
ma és holnap este héttől játsszák a székelyudvarhelyi Művelődési 
Házban. 

Nemzetközi felolvasómaraton
Február 20-án tartják a tizedik nemzetközi felolvasómaratont, 
amelyen Petőfi Sándor műveit szólaltatják meg. A helyszín lehet 
valamely iskola osztálya, díszterme, tornaterme, könyvtára, vagy 
az eseményt rendező Kájoni János Megyei Könyvtár előadóterme. 
Jelentkezni február 13-áig lehet a Kájoni János Megyei Könyvtár 
honlapján. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy a felolvasás 
napján az esemény Facebook-oldalára várnak feltöltéseket: Petőfi 
Sándorról szóló, nehezebben hozzáférhető szövegeket, fotókat, 
a készülődéssel kapcsolatos pillanatképeket, vagy az eseményre 
készített saját plakátokat, rajzokat, majd a visszajelzéseket, rövid 
beszámolókat a felolvasás élményéről, érdekességeiről. Érdeklőd-
ni a 0753-073489-es telefonszámon lehet.

Méhésztalálkozó lesz a hétvégén
Tizenötödik alkalommal tar-

tanak méhésztalálkozót Szé-
kelyudvarhelyen: a február 

17-ére meghirdetett szakmai 
fórumot az Örösi Méhészegy-
let rendezi.

Az Örösi Méhészegylet mint-
egy kétezer tagot számlál, több-
ségük udvarhelyi, de a környező 
megyék is képviseltetik magu-
kat. Nekik és a méhészkedés 
iránt érdeklődőknek rendezik 
meg az immár jubiláló találko-
zót. A szombaton reggel kilenc 
órakor kezdődő XV. Méhészta-
lálkozónak a régi Stúdió Mo-
zi nagyterme ad majd otthont. 
Az eseményen Ádám József, 
az Örösi Méhészegylet elnöke 
mond köszöntőbeszédet, majd 
Gálfi Árpád polgármester nyit-
ja meg a találkozót. Szakmai 
előadók: Gábor Erika (A mézelő 
méhek immunitása), dr. Tófal-
vi Melinda (Digitális méhész-
kedés), Tóth Péter (Hibák és 
megoldások az atka elleni vé-
dekezésben), Nagy Ákos (Miért 
pusztulnak a méhek, és hogyan 
lehet megállítani a további né-
pességcsökkenést?), Bezzeg 
László (Költséghatékony, gaz-
daságos méhészkedés közepes 
állománnyal). (KOVÁCS ESZTER)

Szakmai napot tart az Örösi Méhészegylet
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