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Gulyás Gergely
miniszterelnökséget vezető miniszter úr részére

MINISZTERELNÖKSÉG
Tisztelt Miniszter Úr!
A Magyar Orvosi Kamara arra kéri a kormányt, hogy a szakmai egyetértés birtokában rendezze
az ügyeleti díjakat.
Miközben a koronavírus járvány terjedése újra óriási mozgósítást igényel az egészségügyben,
az ügyeleti ellátások alulfinanszírozása az év eleje óta jelentős problémaként terheli a
helyzetünket. A tavaszi járvány annyira kimerítette a kapacitásokat, hogy a COVID
osztályokon csak a kollégáink önkéntes áthelyezésével lehet a koronavírusos betegek
ellátásához szükséges számú orvost biztosítani. Az eleve adott orvoshiány miatt pedig
többletvállalások kellenek ahhoz is, hogy az egészségügy többi feladatából teljesítsünk,
amennyit csak lehet.
Miközben az ellátás az egészségügyi dolgozók odaadására épül, a motivációt rontja, az ügyeleti
rendszer fenntarthatóságát erősen veszélyezteti, hogy az éjszakai, hétvégi ügyeleti díjakat
továbbra is a normál órabér alatt, 70-80%-ban garantálja a jogszabály. Nem tartható tovább,
hogy legyen olyan orvos, aki ügyeletben 1300 forintos nettó órabérért teljesíti életeket, családok
sorsát befolyásoló feladatát.
Az ügyeletek díjazásának átalakításával kapcsolatban az Országos Kórházi Főigazgatóság a
Magyar Orvosi Kamarával szakmai egyetértésben készített javaslatot, és ez bírja az EMMI, és
felmérésünk alapján az orvosok támogatását.
Már csak a kormánydöntés hiányzik ennek a súlyos problémának a rendezésére. Kérjük a
Kormányt, hogy hozza meg ezt a döntést, és ezzel is segítse az ismét kiemelt terhelés alatt álló
egészségügy működőképességének megőrzését.
Budapest, 2021. november 9.
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