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Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Korózs Lajos é s
Dr. Tóth Bertalan (MSZP) országgyűlési képviselők „Mit kíván tenni a betegek életét
veszélyeztető szakemberhiány felszámolása érdekében?” című, K/75 . számú írásbeli választ
igénylő kérdésére adott válaszomat .
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Tisztelt Képvisel ő Urak !

Az Önök által feltett „Mit kíván tenni a betegek életét veszélyeztető szakemberhiány
felszámolása érdekében?” című írásbeli kérdésre — Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr
megbízásából — az alábbi választ adom .

Emlékeztetném Önöket, hogy a szocialista kormányok (melyek szekerét Korózs Képvisel ő Úr
államtitkárként is tolta) 6 ezer egészségügyi dolgozót bocsájtottak el állásából, és elvettek eg y
havi bért minden egészségügyi dolgozótól, így az egészségügy humánerőforrás helyzetéért
való aggodalmuk teljességgel hiteltelen .

Tájékoztatom Önöket, hogy azon magyar orvosok esetében, akik 2010. január 1-jét követően
első alkalommal igényelték a külföldi munkavállaláshoz szükséges hatósági bizonyítványt ,
jelentős csökkenés tapasztalható. 2010-hez képest több mint 60 százalékos csökkené s
figyelhető meg (845-ről 334 főre), tehát megállapítható, hogy 2017-re kevesebb mint felér e
csökkent a külföldi munkavállalást tervező orvosok száma . Ez komoly eredmény, amely
elsősorban az ágazati béremelési program és a több száz milliárdos modernizációs hullám
hatása .

A 2012-ben indított bérintézkedések mellett a Kormány jelent ős hangsúlyt fektet a
rezidensek, a szakorvosok és általában az egészségügyi dolgozók szakképzéséne k
biztosítására, támogatására, anyagi és szakmai megbecsülésére, hiszen a szakemberhián y
mérséklésének fontos lépése a megfelelő utánpótlás biztosítása is . Ennek érdekében 2010-tő l
kezdődően a rezidens támogatási rendszer átalakításával, valamint a szakorvosjelölte k
illetményével kapcsolatosan számos intézkedés biztosította, hogy a fiatal szakorvosok
szakképzésük ideje alatt is anyagi elismerésben részesüljenek. A rezidens támogatási program
ösztöndíj rendszere jelentős motivációs tényezőként szolgál a hazai szakorvosjelöltek
szakképzési rendszerbe történő belépéséhez . Az elnyert ösztöndíj típusának függvényében a
rezidensek havi nettó 100 .000 forint és 200 .000 forint közötti támogatásban részesülhetnek .

Ezen túl a szakdolgozók helyzetének javítása érdekében fontos elem az egészségügy i
szakképzési rendszer átalakítása, ami kormányprogram alapján indult 2011-ben. A korábbinál
szabályozottabbá, a szakmai elvárásokhoz és a munkaerő-piaci igényekhez igazodóvá vált a z
OKJ-s egészségügyi szakképzések rendszere . Jelentős változás a szakgimnáziumi rendszer



bevezetése, melyben 2017 szeptemberében 5 .578 tanuló kezdte meg a tanulmányait az
egészségügyi oktatás területén . Az egyetemi ápolóképzésben résztvevő hallgatók támogatása
érdekében meghirdettük a Michalicza-ösztöndíjat, amelynek célja a fels őfokú végzettségge l
rendelkező ápolók és mentőtisztek támogatása a mesterfokozat és okleveles ápoló
szakképzettség megszerzésében . Az ösztöndíj mértéke a tanulmányi eredménye k
fiiggvényében félévenként 320.000 és 640.000 forint/fő között lehet. A hazai támogatási
források mellett európai uniós pályázat keretében került meghirdetésre az „Ápoló tanuló k
részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program”, melyre a rendelkezésre álló forrá s
összege 4,4 milliárd forint . Az első félévre meghirdetett ösztöndíjra 747-en jelentkeztek, a
második félévre szóló pályázati kiírás 2018 . április 11-én került meghirdetésre .

Ezek az adatok és intézkedések is bizonyítják, hogy az egészségügyi ellátást sújtó
elvándorlást sikerült jelentősen mérsékelni, hosszú távon pedig ez a csökkenés is biztosíthatja ,
hogy az egészségügyi intézményekben minden esetben megfelel ő számú és felkészültségű
egészségügyi személyzet álljon rendelkezésre a jövőben .

Budapest, 2018. június 5 .
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