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A romániai orvosi ellátás nem tud lépést tartani a társadalmi elvárásokkal

Egészségügy: a béremelés új gondokat szül

A szakszervezeti vezetők 
mintegy tizenkét órás ma-
ratoni egyeztetés után ér-

ték el a múlt héten a bérezési tör-
vény módosítását. A megállapodás 
értelmében az egészségügyi dol-
gozók, akiknek az elmúlt hóna-
pokban csökkent a fizetése, teljes 
egészében visszakapják a külön-
bözetet. Ugyanakkor a törvényben 
rögzített rendelkezés, miszerint 
a bérpótlék nem haladhatja meg 
a fizetésalap 30 százalékát, meg-
marad. Nyulas Emma, a Sanitas 
szakszervezet Hargita megyei el-
nöke (portrénkon) lapunknak el-

mondta: a 30 százalékos küszöb-
ből az ügyeleti és a hétvégi kiegé-
szítést kivették, így azt nem a pót-
lékalapból fizetik. Az Egészség-
ügyi Minisztérium jóváhagyásá-
val a keret átléphető az egyetlen 
szakra specializálódott kórházak, 
a mentőszolgálatok, illetve a sür-
gősségi betegellátó osztályok ese-

tében. Az egészségügyben dolgo-
zók érdekeit képviselő legnagyobb 
szakszervezet, a Sanitas azt is ki-
harcolta, hogy a nővérek és a bá-
bák az asszisztenseknek megfele-
lő besorolásba kerüljenek. Mind-
emellett kérvényezték, hogy az 
irodai alkalmazottak, a mosodai, 
a konyhai munkások és a takarí-
tók is magasabb kategóriába lépje-
nek, hogy fizetésemelést kaphas-
sanak. A bérekre vonatkozó elő-
írások 2018 májusától lépnek ér-
vénybe. A szakszervezet és a mi-
nisztériumok között azonban csak 
az egyezséget kötötték meg, konk-
rét kormányrendelet még nem 
született.

Szakadék a fizetések között

Február végén robbant a rendkí-
vüli hír, miszerint március ele-
jétől minden orvos és orvosi asz-
szisztens fizetése megháromszo-
rozódik. Ennek értelmében egy 
főorvos bére 4 ezer lejről akár 15 
ezerre emelkedhet. Ennek nyo-
mán Romániában a tervezettnél 
csaknem négy évvel korábban ér-
te el a bértábla a 2022-re beüte-
mezett szintet. A kormány várat-
lan rendelkezése a romániai or-
vosok elvándorlásának megaka-
dályozása miatt született. A nagy 
öröm azonban nem tartott soká-
ig, hiszen a bértörvény nem írt elő 
arányos fizetésnövekedést min-
den alkalmazotti kategória szá-
mára. Az egészségügyben dolgozó 
mellékszemélyzet – a takarítók, a 

mosodai, a konyhai munkások és 
az irodai alkalmazottak – fizeté-
se nem növekedett. Megmaradtak 
a régi fizetésekkel a felsőfokú vég-
zettséggel rendelkező, de nem or-
vosként dolgozó egészségügyi al-

kalmazottak is: biológusok, gyógy-
szerészek, laboránsok és bioké-
mikusok. Az új bérezés életbelé-
pése után akkor robbant ki az iga-
zi botrány, amikor kiderült: fize-
tésemelés helyett sokan az addi-
gi bérüknél is kevesebbet kapnak. 
Az átgondolatlan fizetésemelések 
ilyen formán óriási bérszakadékot 
okoztak a különböző alkalmazotti 
kategóriák között.

A módosítás másik gyenge pont-
ja a bérpótlékok szabályozása, 
amelyet az összbéralap 30 száza-
lékára csökkentettek. Ennek ér-
telmében a kórházak ezután sem-
milyen címszó alatt nem adhatnak 
nagyobb fizetéskiegészítést. A be-
harangozott béremelés az orvosok 

esetében sem olyan magas, hiszen 
korábban egy szakorvos fizetésé-
nek akár a dupláját is megkaphat-
ta pótlékként. A veszélyes mun-
kakörülmények között dolgozók 
– tbc- és járványkórházak, sebé-
szetek alkalmazottai – továbbra is 
megkapják az eredeti pótlékot, így 
a 30 százalékos felső határ miatt 
a többi alkalmazottnak sok plusz 
pénz nem marad.

Több ezren sztrájkoltak

Az egészségügyi alkalmazot-
tak országszerte csatlakoztak a 
Sanitas által május 7-re meghir-
detett figyelmeztető sztrájkhoz, 
amely meg is hozta kellő hatását. 
A szakszervezet a kollektív mun-
kaszerződés megkötését, valamint 
a bérpótlékok problémájának meg-
oldását tűzte ki célul. A kétórás 
munkabeszüntetés során sok kór-
házban csak a sürgősségi osztá-
lyon dolgoztak, a többi részlegen, 
illetve a járóbeteg-rendelőkben el-
halasztották a műtéteket és a ki-
vizsgálásokat. Nyulas Emma az 
Erdélyi Naplónak elmondta: Har-
gita megyében a betegek nem lát-
ták kárát a tiltakozásnak. Az al-
kalmazottak egyharmada vonult 
ki a kórházak elé, a bennmaradók 
megfelelő módon ellátták a betege-
ket, akik a tüntetésből semmit nem 
érzékeltek. 

A legnyomasztóbb helyzet 
Nagyváradon alakult ki, ahol a me-
gyei és a városi kórház sürgősségi 
osztálya, a rohammentő-szolgá-
lat összes orvosa, valamint az asz-
szisztensek 80 százaléka nyújtot-
ta be kollektív felmondását. A köz-
felháborodást a helyi önkormány-
zat ülésének döntése váltotta ki, 
amely szerint az orvosoknak járó 
többletjuttatás 60 százalékkal, az 
asszisztenseknek járó pótlék pe-
dig 25 százalékkal csökken. Végül 
a polgármester megígérte, hogy a 
megyei kórház saját költségveté-
séből egészíti ki a béreket, így az 
alkalmazottak visszavonták cso-
portos felmondásukat.

Az ország többi részében vi-
szonylag nyugodtan zajlottak a 
sztrájkok. Háromszéken az ösz-
szes kórház csatlakozott az akció-
hoz, miközben a sürgősségen dol-
goztak, valamint a poliklinikán is 
megvizsgálták a halaszthatatlan 
eseteket. Kolozs megyében mint-
egy háromezren csatlakoztak a 
megmozduláshoz, és több intéz-
ményben az általános sztrájk ki-
robbantását szorgalmazták. Ara-
don is az összes állami kórház-
ban tüntettek. Vuvuzelák és sípok 
kíséretében skandáltak, tolvaj-
nak és hazugnak nevezték a kor-
mány tagjait. Az akcióba bekap-
csolódott Erdély legtöbb egészség-
ügyi intézménye. A tiltakozók kö-
zött azok voltak többségben, akik-
nek csökkent a juttatása, de a ve-
lük szolidaritást vállaló orvosok 
és asszisztensek is megmozdul-
tak. Nyulas Emma szerint a má-
jus 11-re tervezett és végül lemon-
dott általános munkabeszüntetést 
is meg kellett volna szervezni, mi-

vel papír nem született az egyez-
ségről. A Sanitas fővárosi képvise-
lete a kiegyezés után elvetette az 
általános sztrájk ötletét. 

A rendszer gyengeségei

A hazai egészségügyi rendszer-
nek komoly problémái vannak. 
Évek óta súlyos vádak, kritikák 
érik, egymást követik a botrá-
nyok, így nem csoda, hogy a bete-
gek nem bíznak a szolgáltatások 
minőségében. Az orvosok tömege-
sen vándorolnak ki olyan nyugat-
európai országokba, ahol a fizetés 
mellett az egészségügyi rendszer 
és az infrastruktúra is optimá-
lis. A krónikus orvoshiány csak 
tovább erősíti a színvonal romlá-
sát. Az Európai Unió tagállamai 
közül Romániában van a legkeve-
sebb szakorvos, a kórházi pozíci-
ók mintegy fele betöltésre vár, mi-
közben az orvosi egyetemek töm-
ve vannak diákokkal.

Nyulas Emma szakszervezeti 
vezető szerint a romániai egész-
ségügyi rendszerre ráférne egy 
komoly átszervezés. Az 1995-ös 
kórháztörvény és a támogatási 
rendszer módosításra, frissítés-
re szorulna. Az elnök kifejtette: a 
legnagyobb gond a romániai poli-
tikai rendszerrel van, hiszen 1990 
óta több egészségügyi miniszter 
volt tisztségben, mint ahány év 
eltelt. Előfordult, hogy egy évben 
három miniszter is váltotta egy-
mást. Ez a fajta politikai váltógaz-
daság egyáltalán nem tett jót az 
ágazatnak.

A „smekkerek” országa

Ábrám Zoltánnal, a Marosvásár-
helyi Orvosi és Gyógyszerésze-
ti Egyetem előadótanárával (port-
rénkon) a romániai orvosképzés-
ről és az ezzel összefüggő egész-
ségügyi helyzetről beszélgetünk. 

A marosvásárhelyi szakember 
szerint 1989-hez képest Romániá-
ban megkétszereződött az orvos-
képzést nyújtó egyetemek száma, 
miközben a hat hagyományos or-
vosegyetemen – Bukarest, Kolozs-
vár, Temesvár, Marosvásárhely, 
Krajova, Jászvásár – a beiskolázá-
si számok lényegesen növekedtek. 
Marosvásárhelyen két magyar, 
három román és egy angol nyelvű 
évfolyamon évente mintegy het-
venen végeznek évfolyamonként. 

FOLYTATÁS A 9. OLDALON

Az egészségügyben hetek óta tartó tiltakozáshullám hatásosnak bizonyult. 

A  bérezési törvényt módosítják, az elvont összegeket megtérítik. A változta-

tásokat leszögező kormányrendelet azonban még várat magára. Az egész-

ségügy romániai helyzetéről Nyulas Emma szakszervezeti vezetővel és a ma-

rosvásárhelyi orvosi egyetem oktatójával, dr. Ábrám Zoltánnal beszélgettünk.

A nagy öröm nem tartott sokáig. Az új törvény életbelépése után kiderült: egyesek kevesebb fizetést kapnak

A módosítás gyenge 
pontja a bérpót lékok 
szabályo zása, amelyet a 
béralap 30 százalékára 
csökken tet tek. A kórhá -
zak nem adhat nak na-
gyobb fizet éski egész ítést.
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