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Tisztelt Kórház-Főigazgató Úr!
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara az új szolgálati jogviszony aláírásával kapcsolatban
az alábbi jelzéseket teszi:
A MESZK a beérkezett jelzések alapján egyértelműen látja, hogy a vezető szakdolgozói kar
munkaköre az ápolásirányításban megszűnik! Az intézményi működési rendje megbomlik, nem lesz
működőképes folyamatos munkarendben szervezhető ellátási, ápolási rendszer.
Az elmúlt 24 órában érkezett információink alapján az intézmények humán politikai osztályai a
munkaszerződésekben az iskolai végzettség, munkakör meghatározása mellett figyelmen kívül
hagyták a beosztás megnevezését. A vezető szakdolgozók munkaszerződésének kell tartalmaznia,
hogy mely beosztás szerint végezze tevékenységét (főnővér, főápoló, vezető ápoló, vezető
asszisztens, főműtősnő, vezető gyógytornász, -dietetikus stb.). Amennyiben megnyugtató módon
nem rendeződik a munkaszerződésekben a fent említett kritérium, a jelenleg rendszerben dolgozó
vezető kollégáink nem fogják aláírni a munkaszerződéseket. Hazánkban és nemzetközi kitekintésben
is évszázados hagyománya és rendje van főnővéri/ vezető ápolói rendszernek, ami egyben egy
komoly erkölcsi elismerés is volt a szakmai előmeneteli rendszerben.
Változatlanul megoldatlannak látjuk az információáramlást a centrum- és a tagkórházak közötti
kommunikációban. Ennek a következménye intézményben e folyamatok eltérő módon, eltérő
technikával zajlanak a munkaszerződések megkötése.
Ugyancsak aggasztónak tartjuk, hogy az OKFŐ-i garancia a keresetkiegészítés és a változó bérek
tekintetében nem jelenik meg a munkaszerződésekben az intézmények egy jelentős része határozott
időre (2021. június 30.) határozta meg a bérelemek folyósítását. Ez a bizonytalansági tényező
lassítja, illetve megakadályozza a munkaszerződések mielőbbi aláírását.
E fajsúlyos kérdésekben kérjük Tisztelt Főigazgató Úr azonnali intézkedését!
A MESZK a továbbiakban egyeztetés lehetőségét kéri az ágazatban alkalmazott diplomás
egészségügyi szakdolgozók helyzetének mielőbbi rendezése érdekében! Olyan bérfeszültség van
kialakulóban, ami nem szolgálja a biztonságos betegellátás megvalósulását. Kiszámíthatatlanná válik,
hogy kik fogják a jövő hazai egészségügyében az orvoskollégák munkáját kiegészíteni, az egyes
szakmaterületeken a mentést, az ellátást és a rehabilitációt megszervezni, irányítani, végrehajtani.
Budapest, 2021. február 25.
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