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F I Z E T E T T  P O L I T I K A I  H I R D E T É S

NINCS MEGEGYEZÉS A KORMÁNNYAL, MUNKAKONFLIKTUS KIROBBANTÁSÁVAL FENYEGETŐZNEK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMAZOTTAK

Hitegeti a kormány a kórházi dolgozókat
Országos szintű munka-
konfl iktus kirobbantására 
készül a Sanitas szakszer-
vezet, ha hamarosan nem 
történik érdemi előrelépés 
az egészségügyben dolgozók 
problémáinak megoldása 
terén, és az alkalmazottak 
továbbra sem kapják meg 
a kormány által megígért 
pótlékokat.

 » BÍRÓ BLANKA

K iderült, mégsem oldotta meg 
a kormány az egészségügy-
ben dolgozók problémáit. Bár 

a múlt heti kormányülésre előkészí-
tettek két tervezetet a jutalékokról 
és pótlékokról, de azok a Sanitas 
szakszervezet szerint nem nyújta-
nak megoldást a követeléseikre. A 
két tervezetet néhány órával a kor-
mányülés előtt kapta kézhez az 
érdekvédelmi szervezet, jelezték, 
hogy abban a formában elfogad-
hatatlannak tartják, ám javasla-
taikra azóta sem kaptak választ. 
Tegnap a szakszervezeti szövet-
ség minden megyében iktatta a 
prefektúrákon a követeléslistát, 
ma immár harmadik alkalom-

mal demonstrálnak a kormány 
bukaresti épülete előtt. „A csend, 
a gyász tiltakozása lesz. A kará-
csonkői kórháztűz áldozataira 
emlékezünk” – mondta lapunk-
nak Vasile Neagovici, a szakszer-
vezet Kovászna megyei elnöke.

Hangsúlyozta, ez a hét vízvá-
lasztó kell hogy legyen a meg-
egyezésben: ha november 20-ig 
nem történik előrelépés, a mint-
egy százezer alkalmazottat kép-
viselő szakszervezet november 
23-án megkezdi az aláírásgyűj-

tést egy országos szintű munka-
konfl iktus kirobbantása érde-
kében. „A jelenlegi helyzetben 
nem gondolunk munkabeszün-
tetésre, nem hagyjuk a betegeket 
ellátás nélkül. De az alkalmazot-
tak ereje és türelme fogytán van, 
spontán megmozdulások, utcai 
tüntetések is kirobbanhatnak” 
– mondta a szakszervezeti bizal-
mi. Hangsúlyozta, a múlt héten a 
„naft alinból” előrántott két ter-
vezet nem oldja meg a helyzetet, 
abban a formában csak mélyíti a 

diszkriminációt az alkalmazot-
tak között, hiszen csak néhányan 
kapnának több pénzt, azt is csak 
december 1-től, amit a gyakorlat-
ban januárban kapnak kézhez. A 
szakszervezet a párbeszédet hiá-
nyolja. Neagovici rámutatott, még 
helyi szinten sem alakultak meg az 
egyeztető bizottságok. „Március 
óta jelezzük a hiányosságokat, 
kértünk védőfelszerelést, azt is, 
hogy rendezzék a betegszabad-
ságok helyzetét, kértük a tör-
vény által szavatolt juttatásokat, 

pótlékokat. Kovászna megyében 
egyetlen egyeztetésre sem került 
sor” – részletezte a bizalmi. A Sa-
nitas arra kéri a felelős hatóságo-
kat, „üljenek tárgyalóasztalhoz”, 
és találjanak megoldásokat. 

A szakszervezet szerint a kor-
mány hónapok óta tévesen kö-
zelíti meg a járvány elleni küz-
delmet: arra összpontosítanak, 
hogy növeljék az ágyak számát 
az intenzív osztályokon, közben 
pedig megfeledkeznek arról, 
hogy szakemberek nélkül hiába 
bővítik a kapacitást. Nincs elég 
orvos, asszisztens, és a kevés 
szakember féléves megfeszített 
munka után kimerült, és még a 
törvény által szavatolt juttatá-
sokat sem kapják – sorolták. A 
szakszervezet október elején ösz-
szesítette követeléseit. Az anyagi 
jellegű juttatások mellett többek 
között kérik, hogy oldják fel az 
egészségügyben az alkalmazások 
tilalmát, és biztosítsák a megfele-
lő védőfelszerelést.

Nelu Tătaru egészségügyi mi-
niszter pénteken Sepsiszentgyör-
gyön azt mondta, még dolgoznak 
a két tervezeten, és a héten a szak-
szervezet javaslatait fi gyelembe 
véve, véglegesítik a jogszabályo-
kat, ám mindenekelőtt „minden-
ki végezze a hivatását”.

Újabb tiltakozásokra készülnek az egészségügyi dolgozók a rendszer súlyos hiányosságai miatt 
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