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Tisztelt Elnök Úr!

országgyű lési képviselő

—Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésrő l szóló 2012 .
évi XXXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánunk benyújtani az Ember i
Erőforrások Minisztériumát vezet ő miniszterhez

„A védőnők türelme véges . Mikor kapják meg az őket megillető anyagi megbecsű lést?”

címmel .

A benyújtott kérdésünkre a választ írásban várjuk .

Tisztelt Miniszter Úr !

Tény, hogy az elmúlt években az egészségügybe forrásb ővítés érkezett, azonban a gyakorlatban
ez nagyon kis mértékben, vagy egyáltalán nem érződött. Így gondolják ezt a védőnők is ,
akiknek a bérkiegészítés ellenére is rettentően alacsony maradt a fizetésük. Elkeseredésűkben
úgy döntöttek, hogy felkeresik az egészségpolitika minden szereplőjét és a döntéshozókat ,
hátha javulhat a helyzetük ennek következtében . Ezen okból kerestek meg bennünket is több
védőnő a napokban, közbenjárásunkat kérve.

A védőnők munkabére az egészségügyben dolgozó egyéb szakdolgozók fizetése között jelent ős
különbség figyelhető meg. A védőnők legnagyobb sérelme, hogy rájuk nem vonatkozik az
egészségügyi dolgozók bértáblája, ennek következtében azt ezt érintő bérnövelésből sem
részesültek. Problémát jelent, hogy a védőnői szolgálat finanszírozásának növelése nem
egyenlő a védőnők bérének növekedésével, így ezt sem jelentett valós megoldást . A
közelmúltban a védőnőket érintő bérkiegészítések nem voltak látványosak, és mivel a véd őnők
nagyrésze önkormányzat alkalmazásában áll, így eltér ő módon kapták a bérkiegészítést, ha
egyáltalán részesültek belő le . Egyedülálló módon a bérkiegészítést ebben a szakágban a z
ellátottak száma alapján kapják a dolgozók, . ami szintén igazságtalansághoz vezet . A
bérkiegészítés maximumát a havi 250 fő gondozott jelenti, azonban — annak következtében,



hogy 400 védőnő hiányzik a rendszerből – gyakran előfordul, hogy egy védőnőnek 300-400
gondozottat kell ellátnia, ugyanazért a pénzért, mintha 250 , lenne az ellátottak száma.

Az védőnők és az egészségügyi szakdolgozók fizetését tekintve nagyra nyílt az olló, míg eg y
pályakezdő védőnő bruttó 122.000 forintot kap, addig ez az összeg a fels őfokú végzettségű
pályakezdő egészségügyi szakdolgozó esetében 196.000 forint . A jelentős különbség miatt
lenne kiemelkedően fontos, hogy a védőnők is bekerülhessenek a szakellátásban dolgozó
szakdolgozóknak megalkotott bértábla hatálya alá.

Gyorsan kell cselekedni, mert a védőnők türelme véges. Már tavaly nyáron is sztrájko t
terveztek, és azóta nem javult semmit a helyzetük. Az anyagi megbecsülés hiánya miatt a
dolgozók a nyugdíjkorhatás elérése után azonnal nyugdíjba vonulnak, az aktív dolgozók közül
meg egyre többen képzik át magukat, hogy a jobban fizető szakellátásban helyezkedjenek el ,
vagy egyszerűen a pályaelhagyás mellett döntenek.

Egy olyan szakmával bánnak méltatlanul, amely hungarikum, hiszen 2013-ban a Magya r
Védőnői Szolgálat a Magyar Örökségi Díjat is elnyerte . Ne felejtsük el, milyen nagy
felelősséggel és áldozatos munkával járó tevékenységet végeznek véd őnő ink, és becsüljük meg
őket kellőképpen, hiszen a magyar családok egészséges életvitelét támogatják és segítik elő .

Kérdezzük tehát a Tisztelt Miniszter Urat :

Mikor várható a védőnők bérének érezhető , jelentős növekedése ?
Hajlandó a Kormány megteremteni az ahhoz szükséges feltételeket, hogy a véd őnők is
az egészségügyi szakdolgozók bértáblájának hatálya alá essenek?
Miként értékeli a Kormány a védőnők összefogását, és a döntéshozók irányába történ ő
tömeges megkereséseket? Milyen lépéseket terveznek ennek hatására?

Várjuk mindenre kiterjed ő válaszát !

Budapest, 2017. március 9 .

Tisztelettel ,

Rio Lajos
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