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Nem lesz háziorvos-

utánpótlás, a vonzóbb 

bérek miatt asszisz-

tenseik kórházi állást 

keresnek, és rendelők 

zárhatnak be, ha beve-

zetik az egészségügyi 

rendszerben a márci-

ustól tervezett béreme-

lést, és azt valamilyen 

formában nem ter-

jesztik ki a háziorvosi 

rendelőkben dolgozó 

orvosokra, illetve asz-

szisztensekre is – vélik 

a lapcsaládunk által 

megkérdezett házior-

vosok. A béremelésekre 

vonatkozó  törvény al-

kalmazási módszertana 

még nem jelent meg.

„Oda jutottunk, hogy a 
rendelőnek átutalt tel-
jes havi költségvetés sok 

esetben a kórházakban dolgozó 
orvoskollégák fizetésalapját sem 
éri el. És ebből a pénzből kell a 
rendelőt fenntartani és fizetése-
ket adni. El lehet képzelni, milyen 
óriási negatív diszkrimináció ez” 
– fogalmazott Soós-Szabó Klá-
ra, a Háziorvosok Hargita Megyei 
Szövetségének vezetője a kórhá-
zakban dolgozó orvosok és asz-
szisztensek esetében márciustól 
tervezett fizetésemeléssel kap-
csolatban, amely miatt bérszaka-
dék alakulhat ki az egészségügyi 
rendszerben. 

A 2022-re tervezett, fokozato-
san történő béremelések előre-
hozott bevezetését Sorina Pintea 
egészségügyi miniszter jelentet-
te be februárban, kifejtve, hogy az 
intézkedés értelmében az orvo-
sok és asszisztensek alapfizeté-
se a januárihoz képest 70-től 173 
százalékig terjedő mértékben nő 
majd. A béremelést február utol-
só napján Lia Olguţa Vasilescu 
munkaügyi miniszter is megerő-

sítette, bejelentve, hogy március 
elsejétől minden orvos és asz-
szisztens fizetése a 2022-re elő-
irányzott szintre nő, így egy eddig 
4000 lejt kereső főorvosnak 15 
ezer lejre emelkedik a bére.

„Nagy bajok lesznek”

A béremelés az egészségbizto-
sítási pénztárral szerződéses vi-
szonyban álló orvosi rendelőkben 
dolgozókra, így a háziorvosokra 
és asszisztenseikre nem vonat-
kozik. „Nagy bajok lesznek, mert 
nagyon sok rendelő kénytelen 
lesz bezárni, az alkalmazotta-
kat sem fogjuk tudni megtartani, 
és az ágazatba nem fognak jönni, 
már nincs utánpótlás. A család-
orvosok átlagéletkora megköze-
líti a hatvan évet, néhány éven 
belül háromnegyedük nyugdíjba 
tud menni – ilyen körülmények 
közt nem is akar majd dolgozni 
–, és akkor mit fognak csinálni?” 
– tette fel a kérdést a háziorvosi 
szövetség megyei vezetője. Soós-
Szabó Klára a béregyenlőtlen-
ségekkel kapcsolatban példákat 
is felhozott. Egy utolsó éves re-
zidens orvos havi fizetése any-
nyi, mint sok háziorvosi rendelő 
havi finanszírozása. A megyei 
egészségbiztosítási pénztárnál 
egy sofőr 2000 lejt keres, miköz-
ben a háziorvosoknak a fenntar-
tási költségek kiegyenlítése után 
2000–3000 lejük marad saját fi-
zetésükre, asszisztensük pedig 

ennél is kevesebbet keres – so-
rolta a gyakorlati példákat. Kér-
désünkre azt is hozzáfűzte, hogy 
a kedvezőbb bérezés miatt már 
elkezdődött a háziorvosi ren-
delőkben dolgozó assziszten-
sek elvándorlása a kórházakba, 
Csíkszeredában már van olyan 
asszisztens, aki felmondott a há-
ziorvosnál, mert meghirdettek 
egy megüresedett állást a kór-
házban.

A finanszírozásnövelés csak 
látszólagos

Soós-Szabó Klára elmondta, 
hogy bár a rendelők éves finan-
szírozását szabályozó, április-
tól életbe lépő új keretszerződés 
mintegy 17 százalékkal nagyobb 
pénzkeretet biztosít számukra, 
ez a pénz gyakorlatilag eltűnik, 
mert a tavalyi minimálbér-eme-
lés miatt nőttek az árak, ráadá-
sul az adókat is megemelték az 
egyéni vállalkozók (PFA-k) ese-
tében, márpedig a háziorvosok 
többsége ebben a vállalkozási for-
mában működteti rendelőjét. Az 
érdekvédelmi tömörülés megyei 
vezetője szerint az egészségügyi 
alapellátási rendszerben tapasz-
talható elégedetlenséget csak az 
általuk nyújtott szolgáltatások 
finanszírozásának növelésével 
oldhatná fel az egészségügyi mi-
nisztérium, hogy ne alakuljon ki 
még nagyobb bérszakadék a kór-
házakban, illetve a háziorvosi 

rendelőkben dolgozó orvosok és 
asszisztensek között.

Aránytalan feltételek

„Nem vagyok egyáltalán a fi-
zetésemelés ellen, viszont úgy 
látom, ez mindenkire érvényes 
kellene legyen” – fogalmazott Ko-
vács Emőke csíkszeredai házior-
vos. „A mi kabinetünk teljes, egy 
havi jövedelme annyi, mint amek-
korák lesznek ezek a fizetések. 
Viszont nekünk ebből asszisz-
tenst kell fizetnünk, rendelőt 
fenntartanunk, fogyóanyagokat 
vásárolnunk, nem beszélve a kü-
lönböző adókról, amiket szintén 
kötelesek vagyunk befizetni. Ha 
az asszisztensem úgy dönt, hogy 
elmegy dolgozni a kórházba, nem 
állíthatom meg, hiszen ugyanaz-
zal a képzettséggel sokkal többet 
kereshet kórházi alkalmazott-
ként, mint egy háziorvosi rende-
lőben. Ez nem arányos valahol” 
–  mondta.  

Várjuk ki a végét

Simon  Kata l in  gyergyó-
szentmiklósi háziorvos remény-
kedik, hogy nem maradnak így 
a dolgok, mert úgy véli, nagyobb 
baj is lehet a bérkülönbségekből. 
„Számottevő fizetésemelés az 
utóbbi években nem volt a házi-
orvosoknak, és a fenntartási költ-
ségek is minket terhelnek. Úgy 
gondolom, ki kell várni az új ren-

delkezés gyakorlatba ültetését. A 
számok, a leendő fizetések bruttó 
értéke ugyan szép, de akkor derül 
ki, hogy tulajdonképpen mekko-
ra is az az összeg, amikor a nettó 
jövedelmet megkapják a kórház-
ban dolgozók. Az alkalmazotta-
kat terheli a járulékok befizetése, 
így nem vagyok meggyőződve, 
hogy olyan mesések lesznek a 
megemelt fizetések. De várjuk 
ki” – mondta Simon Katalin. Hoz-
zátette, nem hiszi, hogy az asz-
szisztensek a háziorvosi rendelő 
helyett a kórházi osztályt válasz-
tanák, mert egy családorvosi ren-
delőben nappal 8 órát ledolgozni 
más, mint három váltásban az 
osztályon.

Egyébként a béremelésről egy-
előre a kórházakban sem tudnak 
sok konkrétumot, ugyanis a ki-
egészítésről semmilyen hivata-
los tájékoztatást nem kaptak. A 
törvény alkalmazási módszerta-
na még nem jelent meg, igaz, a 
márciusi béreket csak áprilisban 
kapják meg az alkalmazottak – 
mondta lapcsaládunknak Lukács 
Antal, a székelyudvarhelyi kór-
ház igazgatója. Ferenczi István, 
a gyergyószentmiklósi kórház 
igazgatója közölte, többszöri vál-
toztatás után jelenleg a februári 
bérek kiszámolásán dolgoznak, 
a márciusi fizetés áprilisban lesz 
esedékes.
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Nő az elégedetlenség az alapellátásban a diszkriminatívnak tartott orvosi béremelés miatt

Bérszakadék alakulhat ki

A háziorvosok átlagéletkora a hatvanhoz közelít. Utánpótláshiány fenyegeti az ágazatot
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„Elégedetlenek va-
gyunk. Az alaphálózat is 
ugyanolyan fontos, mint 
a szakorvosi ellátás.”




