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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

A bejelentő a körzeti gyermek,
felnőtt ápolók és a fogászati asszisztensek
egészségügyi bérrendezése miatt tett
bejelentést.
Megírta, ahogyan a védőnők, ők is
OKJ képzéssel rendelkező egészségügyi
szakdolgozók
és
kimaradtak
az
egészségügyi
bértábla
szerinti
bérrendezésből. A munkáltatók csak a
szakmunkás minimálbért juttatják, 30-35 év
munkaviszony után is.
Álláspontja szerint alapvető jogaik
sérülnek azzal, hogy kevesebb bért kapnak,
mint azok a nővérek, akik szakrendelőben
vagy kórházban dolgoznak.

lezárt

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a körzeti gyermek és felnőtt ápolók,
valamint fogászati asszisztensek bérezésével kapcsolatos közérdekű bejelentést
megvizsgálta, és az alábbi tájékoztatást adta.
A 2016. évben induló egészségügyi ágazati béremelés hatálya alá a kizárólagos
állami vagy önkormányzati tulajdonban, illetve fenntartásban álló, járó- és fekvőbeteg
ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók meghatározott munkakörben dolgozó
egészségügyi dolgozók tartoznak, az alapellátás keretében egészségügyi tevékenységet
végzőkre nem terjed ki e béremelés hatálya.
A jelenleg hatályos szabályozás alapján az alapellátás finanszírozása jelentősen
eltér a járó-, illetve fekvőbeteg-ellátás finanszírozásától. Az alapellátásban dolgozók
esetében – a jelen finanszírozási szabályok mellett – béremelés-jellegű, illetve bértábla
alapú szabályozásra jelenleg nincs mód.
Általánosságban az alapellátás finanszírozásának sajátossága, hogy figyelemmel
van az egyéni teljesítményre és az ellátottak számára is. A Kormányzat célja lehetőséget
teremteni valamennyi egészségügyi dolgozó jövedelmének növelésére, ennek érdekében
az elmúlt időszakban az alapellátás tekintetében különböző mértékű finanszírozási
díjtétel-emelés valósult meg.
Bár a finanszírozási díj megemelése nem a „klasszikus" értelemben vett
béremelés, az intézkedés az alapellátásban dolgozó egészségügyi dolgozók jövedelmének
növelését célozza. Az alapellátásban dolgozók esetében ugyanis állami szintről csak
közvetett módon, a finanszírozási díjak megemelésével biztosítható az egészségügyi
dolgozók részére a magasabb illetmény, munkabér (vagy más díjazás) megnövelésének
lehetősége.
A fogászati ellátásban a fix összegű díjazás finanszírozási pontértéke az
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 23. § szakaszában kerül
meghatározásra. A fix összegű díjazás alapjául szolgáló korcsoportos pontszám értéke
2012. október 2-ától 14 %-os mértékben megemelésre került, amely alapján az
alapellátást nyújtó fogászati szolgáltatók díjazása havonta átlagosan közel 30 ezer forinttal
emelkedhetett. 2013. október 12-étől 12 %-os mértékben került megemelésre a díj, amely
alapján 44,2 Ft/hó értékre emelkedett a fix összegű díjazás alapjául szolgáló korcsoportos
pontszám értéke. Az emelés alapján az alapellátást nyújtó fogászati szolgáltatók díjazása
havonta átlagosan közel 30 ezer forinttal emelkedhetett ismételten.
Az egészségügyi ágazat kiemelt céljai között szerepel az alapellátás erősítése,
melynek keretében 2016-ban jelentős összegű, 14,1 milliárd forintos többlet jelent meg az
alapellátás megerősítésének II. ütemére rendelkezésre álló források terhére.

A többletforrás biztosításának következtében a fogászati ellátás kassza 2 milliárd
forinttal emelkedett, amely 2016. januártól havi szinten 7,7%-os emelést jelentett. A
pluszforrás a fejkvóta szerinti fix díjakba épült be, amit a fogorvosi szakma évek óta
szorgalmaz. A díjemelés az alapdíj bázisát képező korcsoportos pontszám emelésével
történt meg, amely 44,2 forint/hó értékről 53,2 forint/hó értékre változott. A 2016.
január 1-je és 2016. július 3l-e közötti időszakra járó finanszírozási összegeket az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár a 2016. augusztusi kifizetésekkel egyidejűleg
utalványozta, az érintett időszakban finanszírozási szerződést kötött szolgáltatók az
összeg időarányos részére voltak jogosultak.
A háziorvosi szolgálatok finanszírozására rendelkezésre álló keretösszeg 2016ban 10 milliárd forinttal bővült. A területi ellátási kötelezettséggel rendelkező valamennyi
háziorvosi szolgálat támogatása – 2016. január l-ig visszamenő hatállyal – havonta
pontosan 130 000 forinttal emelkedett. A 2016. január 1-je és 2016. július 3l-e közötti
időszakra járó finanszírozási összegeket az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a
háziorvosi szolgálatok esetében is a 2016. augusztusi kifizetésekkel egyidejűleg
utalványozta és az érintett időszakban finanszírozási szerződést kötött szolgáltatók az
összeg időarányos részére voltak jogosultak. A háziorvosi szolgálatok finanszírozására
rendelkezésre álló keretösszeg 96,9 Mrd forintról így 106,9 Mrd forintra bővült, amely
10,3%-os emelkedést jelentett. A háziorvosok díjazásának idei újabb növelésével a
háziorvosi szolgálatok finanszírozása már több, mint 50%-kal nagyobb, mint 2010-ben.
Fentieken túlmenően fontos kiemelni, hogy a háziorvosi körzetben tevékenykedő
ápolók és fogászati asszisztensek – kevés kivételtől eltekintve – a háziorvos praxist
működtető magánvállalkozás alkalmazottjai, mely körülményre tekintettel a bérkifizetés
feltételeit, valamint a kifizethető juttattatások biztosítását elsősorban a munkáltatójukkal
kötött megállapodás, munkaszerződés, illetve az ezekre vonatkozó jogi szabályozás
határozza meg.

