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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Rig Lajos (Jobbik)
országgyűlési képviselő ,,Drasztikus szakemberhiány Ajkán. Veszélyben a betegellátás?" 
című, K/1334. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 2018. szeptember 24.
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Az Ön által feltett ,,Drasztikus szakemberhiány Ajkán. Veszélyben a betegellátás?" című
írásbeli kérdésre - Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr megbízásából - az alábbi választ
adom.

A Kormány elismeri és megbecsüli az egészségügyi szakemberek áldozatos munkáját, ezért
2010-től kezdődően folyamatosan és kiemelten kezeli az egészségügyi dolgozók bér- és
munkakörülményeinek kérdését. A megfelelő számú és felkészültségű egészségügyi
személyzet rendelkezésre állása érdekében a bérfejlesztés, a szakképzés és a munkafeltételek
javítása, valamint az utánpótlás biztosításának területén is tett, és tesz lépéseket.

Tájékoztatom, hogy az ajkai Magyar Imre Kórház intenzív osztályának nővér állománya
biztosított, a betegellátás zavartalan és folyamatos. A kórházról megjelent állítások
valótlanok, erről az Állami Egészségügyi Ellátó Központ közleményt is kiadott, az ellátás
továbbra is a megszokott magas színvonalon folytatódik. Az intenzív osztályt vezető főnővért
még májusban a farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet ápolási igazgatói feladataira kérték fel, aki
néhány ápolónővel együtt ott kezdi meg munkáját, tehát az említett dolgozók szakértelműket
továbbra is az Ajkán és környékén élők gyógyítására, ápolására fordítják.

Az egészségügyi szakdolgozóknál 4 lépcsőben került, illetve kerül sor béremelésre: 2016.
szeptember l-től 26,54 százalékkal, 2017. november l-től 12 százalékkal, 2018. január l-től 8
százalékkal emelkedett, 2019. november l-től további 8 százalékkal emelkedik majd
átlagosan a bérük. A béremelés hatására a szakdolgozók bére a 2016-2019. közötti időszakban
átlagosan 65,5 százalékkal növekszik.
A szakvizsgával rendelkező szakorvosok és kórházi szakgyógyszerészek alapbére 2 lépcsőben
összesen bruttó 207 ezer forinttal emelkedett. A szakvizsgával nem rendelkező orvosok és
kórházi gyógyszerészek alapbére 2017. november hónaptól bruttó 50 ezer forinttal
emelkedett. Az orvosok alapbére a 2016-2017. közötti időszakban átlagosan 56,8 százalékkal
növekedett. A 2016. és 2018. közötti bérintézkedésre a Kormány jelentős hazai forrást,
összesen 128,7 milliárd forintot biztosított.



Az ajkai kórházban az elmúlt fejlesztési időszakban közel 3,2 milliárd forint pályázati összeg
jutott infrastruktúrafejlesztésre, a betegbiztonság növelésére, illetve humán erőforrás
fejlesztésre, amely együtt járt a munkahelyi környezet jelentős javulásával, a kor
követelményeinek megfelelő munkakörülmények biztosításával. A kórházban a bérfejlesztés
hatására 2016. óta 44 százalékkal nőtt a bértömeg. A szakdolgozói létszám 2016. óta
változatlan, az orvos létszám az idei évben 7 fővel nőtt.

A fent leírtakból is látszik, hogy a Kormány elkötelezett abban, hogy az egészségügy területén
mindenhol megfelelő számú és felkészültségű egészségügyi személyzet álljon rendelkezésre a
jövőben.

Budapest, 2018. szeptember 24.

Tisztelettel:


