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Jelentősen nő az orvo-

sok és asszisztensek 

fizetése márciustól. Az 

egészségügyi minisz-

ter bejelentése szerint 

70-től 173 százalé-

kig terjed a tervezett 

béremelés mértéke, 

így szakágtól függően 

akár havi 4000 eurót 

is kereshetnek egyes 

orvosok. Az orvosi kol-

légium Hargita megyei 

vezetője szerint az 

intézkedés az elván-

dorlás és a hálapénz 

megszűnését eredmé-

nyezheti, ám a bérek te-

kintetében a háziorvosi 

hálózat mélyrepülése to-

vább folytatódik, ha ese-

tükben nem korrigálják 

a finanszírozásnövelés 

mértékét.

A 2022-re tervezett béreme-
léseket már idén, március 
elsejétől bevezetik az egész-

ségügyben: az orvosok és asszisz-
tensek alapfizetése a januárihoz 
képest 70-től 173 százalékig ter-
jedő mértékben nő majd – jelen-
tette be sajtótájékoztatón Sorina 
Pintea egészségügyi miniszter. 
„Tehát egy főorvosnak, akinek 
2017 decemberében 3939, január-
ban pedig 4108 lej volt az alapfize-
tése, márciusban 9106 lej lesz. Ez 
a nettó fizetés nem tartalmazza az 
ügyeletekért és a munkakörülmé-
nyekért járó pótlékokat, amelyek 
megduplázhatják a bért” – részle-
tezte az intézkedést a tárcavezető.

Mit mutatnak a számok?

Legnagyobb mértékben a tör-
vényszéki orvosok, illetve a 
kórszövettanász orvosok fizetése 
nő majd, a mintegy 71 százalékos 
növelés eredményeként elérheti a 
havi bruttó 4000 eurót. Az egész-
ségügyi miniszter szerint a fel-
sőfokú végzettséggel rendelkező 
asszisztensek decemberhez ké-
pest 1200 lejjel többet, azaz nagy-
jából 3000 lejt vihetnek majd haza 
márciustól. Ez az összeg szintén 
nem tartalmazza a különböző pót-

lékokat. Sorina Pintea bejelenté-
se szerint legnagyobb mértékben 
a rezidens orvosok bruttó alapbé-
re nő márciustól: egy elsőéves re-
zidens esetében ez jelenleg 1985 
lej, márciustól viszont 5700 lejre 
nő, a rezidenciátus hatodik évé-
re viszont eléri a 7900 lejt. A há-
ziorvosi rendelők működtetésére 
szánt összegek esetében – no-
ha az egészségügyi alapellátási 
rendszert az egészségbiztosítá-
si pénztár költségvetéséből finan-
szírozzák – a pontértéket 4,8-ról 
5,82-re növelik mind a páciens-
szám, 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 vi-
hetnek majd haza. A béremelé-
sek várható pozitív hatásaként az 
orvoselvándorlás és a hálapénz 
megszűnését említette. „Nyílt ti-
tok Romániában, hogy sajnos ez 

egy nagyon működő dolog, ami-
nek nem így kellene lennie” – fo-
galmazott utóbbiról a megyei 
orvosi kollégium elnöke. A házi-
orvosként dolgozó Bíró László az 
egészségügyi alapellátó rendszer 
szolgáltatásaira szánt finanszí-
rozás növelését viszont nagyon 
kevésnek tartja. Elmondta, a Há-
ziorvosok Hargita Megyei Szö-
vetsége által készített kimutatás 
szerint – amely a megyei egész-
ségbiztosítási pénztár internetes 
oldalán is megtalálható – a páci-
ensszám és az elvégzett szolgál-
tatások alapján egy háziorvosi 
rendelő havonta átlagban 12 ezer 
lejre nyújt be számlát az egész-
ségbiztosítási pénztárhoz, de eb-
ből az összegből jó, ha mintegy 
2500 lej marad a rendelő fenntar-
tási költségeinek, illetve az asz-
szisztensek bérének kifizetése 
után. Ennyi marad tehát fizetés-
ként a háziorvosnak, ami meg 
sem közelíti a kórházi fizetése-
ket. Meg kellene duplázni a házi-
orvosi rendelők finanszírozását 
ahhoz, hogy megfelelően nőjön a 
háziorvosok fizetése is – véli a 
megyei orvosi kollégium elnö-
ke. Hozzáfűzte, ez a probléma 
elég nagy szegmensét érinti a 
hazai egészségügynek, hiszen 
az orvosok harmadát a házior-
vosok alkotják.

Az alkalmazási normákra várnak

Nagyon sok mindentől függ, 
hogy a gyakorlatban milyen mér-
tékű lesz az orvosok béremelé-
se, ezt csak a vonatkozó törvény 
alkalmazási normáinak megje-
lenése után tudják majd kiszá-
molni – mondta az intézkedésről 
Lukács Antal, a székelyudvar-
helyi kórház igazgatója. Úgy véli 
azonban, hogy a tervezett bér-
emelésekre nem lesz elegen-
dő pénze az államnak, vagy ha 
mégis, akkor nem jut majd az 
egészségügyi fejlesztésekre. Ő 
egyébként a szakmai és a telje-
sítmény alapján elvégzett számí-
tás szerint megítélt differenciált 
béremelést tartaná jó megoldás-
nak 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 pótlé-
kokkal együtt meghaladja a havi 
20 000 lejt. Egyébként a Csíksze-
redai Megyei Sürgősségi Kórház-
ban is hasonló szinten vannak a 
fizetések – tudtuk meg Demeter 
Ferenc kórházmenedzsertől.

SZÉCHELY ISTVÁN

Az elvándorlás és a hálapénz megszűnését remélik az orvosok béremelésétől

Fizetésemelés már márciustól

A munkakörülményektől függően a pótlékok meg is duplázhatják az orvosok alapfizetését
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Módosítanák 
a felvételit
Módosítaná a kilencedik osz-
tályos felvételit Valentin Popa 
oktatási miniszter, aki a szülő-
ket képviselő egyesületek szö-
vetségének vezetőivel tartott 
megbeszélésen azt javasolta: a 
középiskolába való iratkozásnál 
jelenleg 20 százalékot számí-
tó 5–8. osztályos átlag helyett 
inkább az általános iskola alatt 
írt félévi dolgozatokra kapott 
jegyeket kellene figyelembe 
venni. A tárcavezető szerint 
ötödik, hatodik és hetedik osz-
tályban a román nyelv és iro-
dalom, valamint a matematika 
dolgozatokra kapott jegyeket, 
illetve nyolcadikban a – válasz-
tott vizsgatantárgytól függően 
– történelem vagy földrajz osz-
tályzatokat kellene beleszámí-
tani a felvételi jegybe. Nyilatko-
zata alapján Popa egyértelműen 
megfeledkezett arról, hogy a ki-
sebbségi oktatásban részt vevő 
nyolcadikosoknak magyar nyelv 
és irodalomból is vizsgázniuk 
kell. A miniszter szerint továbbá 
a dolgozattételeket országos 
szinten egységesen kellene 
kiadni, ezzel gyakorlatilag a ké-
pességvizsga megszervezését 
javasolta, ami évek óta működik 
az iskolákban. Iulian Cristache 
a szülői egyesületek föderá-
ciójának elnöke a Hotnews.ro 
hírportálnak elmondta: mindezt 
olyan kontextusban fejtegette 
az oktatási miniszter, hogy a 
szülők egyre nagyobb hányada 
szeretné, ha a középiskolákban 
visszavezetnék a hagyományos 
felvételit. Cristache kifejtette: 
figyelembe véve, hogy óriási 
mértékű a funkcionális anal-
fabéták aránya, a nyolcadikos 
képességfelmérő eredménye 
pedig jellemzően kritikán aluli, 
továbbá, hogy sokan alig átme-
nő vagy annál is kisebb jeggyel 
jutnak be a líceumba, sokan 
szeretnék, ha ismét felvéte-
lizniük kellene a diákoknak. A 
föderáció elnöke ugyanakkor 
hangsúlyozta: semmi nincs 
kőbe vésve, egyelőre csak ötlet 
szintjén merült fel mindez, a 
javaslatokat pedig természe-
tesen közvitára kell bocsátani. 
Iulian Cristache azt is elmondta: 
a továbbiakban mindegyik po-
litikai párttal egyeztetnek az új 
tanügyi törvényről. 

Ingyenes vizsgálat

Újra ingyenes szemészeti szű-
rővizsgálatot szervez gyerme-
kek számára dr. Ferencz-Hanke 
Jutka csíkszeredai szemészeti 
rendelőjében (Nagyrét utca 24. 
szám). A gyermekszemészeti 
kompetenciával is rendelkező 
szemész főorvos február 16-án, 
pénteken reggel kilenc és 13 óra 
között fogadja a gyermekeket: 
féléves kortól egészen 17 éves 
korig. A szűrésen a töréshibákat 
(rövidlátás, távollátás, astigmia), 
kancsalságot és a tompalá-
tást szűrik. Iratkozni, időpontot 
egyeztetni a 0266-320060-as 
telefonszámon lehet csütörtö-
kig, 11.30 és 19.30 között − ol-
vasható a főorvos szemészeti 
rendelőjének Facebook-oldalán.




