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(független) országgyűlési képviselő „Hogyan kívánja megállítani a kormány a nővérek
számának csökkenését?” című , K/16009 . számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott
válaszomat .
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Az Ön által feltett „Hogyan kívánja megállítani a kormány a nővérek számának

csökkenését?” című írásbeli kérdésre — Balog Zoltán miniszter úr megbízásából — az alábbi
választ adom .

A Kormány számára kiemelten fontos terület az egészségügy, éppen ezért elkötelezett a
betegellátás színvonalának emelése, az egészségügyi ágazatban dolgozók élet- é s
munkakörülményeinek javítása, valamint az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése mellett .
Az egészségügyi dolgozók voltak az els ők, akik részére a kormány béremelési programot
indított, továbbá ösztöndíjprogramot vezetett be az orvosok és egészségügyi dolgozók itthon
tartásának ösztönzésére, valamint az egészségügyi hiányszakmák pótlására .

Mindezek érdekében hajtotta végre az egészségügyben a rendszerváltás óta a legnagyob b
mértékű, kiszámítható béremelési programot, korszerűsítette az egészségügyi szakképzés
rendszerét, és hirdette meg 4,4 milliárd forintos keretösszeggel az ápoló tanulók részére a
pályaválasztást támogató ösztöndíjprogramját . Fontos megemlíteni, hogy a Közép-
Magyarország régióban az Egészséges Budapest Program során megvalósul ó
kórházfejlesztések révén jelent ősen javuló infrastruktúra nagymértékben javítani fogja a z
ápolók munkakörülményeit is, mely a korábbi években a vidéki kórházak nagy részében má r
megvalósult . Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében orvos- és
nővérszállók fejlesztésére 10 milliárd forintra pályázhatnak az intézmények, amihez a Közép -
Magyarország régióban plusz 1,5 milliárd forint áll rendelkezésre . Szintén a budapesti
fejlesztések kapcsán a kórházakhoz integrált bölcsődék és óvodák kialakításával kívánj a
támogatni a Kormány a gyermeket vállaló szakdolgozók visszatérését az egészségügyi
ellátórendszerbe .

Összességében elmondható tehát, hogy sokat tettünk az Önök kormányzásának terhes
örökségének felszámolásáért . A szocialisták egészségpolitikáját ugyanis a bezárt kórházak, a
megalázóan alacsony bérek, a hosszú várólisták, valamint a fizetősé tett, mégis
alulfinanszírozott egészségügy jellemezte .

A külsős ápolók foglalkoztatását a tárca csupán áthidaló megoldásnak tartja az ápolás
feltételeinek biztosításához, hiszen ezáltal nem biztosított a folyamatos munkakapcsolat



fenntartása, az irányítási, munkaszervezési feladatok elvégezhetősége. A betegek érdekei t
előtérbe helyezve, azokban az egészségügyi fekv őbeteg-szakellátó intézményekben, ahol ezt a
gyakorlatot alkalmazzák, ott a biztonságos betegellátás érdekében a küls ős ápolók mellett
mindig, az intézményben közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott ápoló, szakápol ó
dolgozik .

A tapasztalatok szerint külsős ápolók alkalmazására rendkívül kis arányban kerül sor, tovább á
a munkaszervezés során kisegítő jelleggel veszik igénybe ezt a fajta szolgáltatást .

Tájékoztatom, hogy a Kormánynak az egészségügyi dolgozók megbecsülése és megtartás a
érdekében tett intézkedései eredménnyel járnak : a 2013 . évi 568 főről 2016 . évre 486 főre
csökkent azon magyar egészségügyi szakdolgozók száma, akik részére 2010 . január 1-jét
követően első alkalommal került kiállításra a külföldi munkavégzéshez szükséges hatóság i
bizonyítvány. 2015 és 2016 között is már 15 százalékkal csökkent a külföld i
munkavállaláshoz engedélyt kérő szakdolgozók száma .
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