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Vagyis, a 18) ezer egészségügyi dolgozó közül mintegy 20
ezer kap évente maximálisan 15

.,

MEGMENTORE VAR
Bzarou

milliárd forint,,hálapénzt,,,
amely az egészségügyiek éves

UGY

ÉsEcÉszsÉc.AZ

Barátairn, jeles kollégáirn a nlegrnondhatői,

hogy

jő

bértömegének körülbelül

bérrendszert, v agyis b érarány o kat
kívánnánk bevezetni - s azEvő-

egy éue

pai Unióhoz való tervezett csat-

rnár szárnos alkalorunal csaknern írtam egy cikket

lakozás fényébenez ta|án nem is
oly hiú álom, sokkal inkább reális

a hálapénzrő l. Eddig ruindanny iszor s ikeriilt uisszatartaniak,

Az elnúlt betek, bőnapok során olyan
újságcikkek keriihek a kezenbe, anelyeket eloluasua
most azonban nern,

e|várás, no meg nemcsak a ,,versenyszférában,,, a privát gazdaságban, hanem, mint a bírói fize.

egészségiigyi dolgozőként, orvosként nen tudok nenl

tések mutatiák' a közalkalmazotti szférában is megvalósítha-

ruegszőIalni.
Magyar Hírlap,,,',,ötszö-

rösére nőtt a bírák iavadalmazása,, :,,négy esztendő alatt

az (bírói) illetmények csaknem
ötszörösére emelkedtek. Míg
1990-ben apáIyakezdő bírák fizetése 18 400 forint volt, ma
megközelíti a nyolcvanezret. Egy
megyei tanácselnök fizetése négy
éve 28 ezet forint körül a]akult,

oldalú, legink ább gazdaságközpontúnak nevezhető, monetáris

szemlélet, amellyel az egész
problémát megközelíti, értelmezni próbálja. Még kevésbé tudom elfogadni azokat ajő szán-

dékúkövetkeztetéseket, ,,jó tanácsokat'', amelyeket ennek
alapján megfogalmaz.
,,'..kétségesaz az áIlítás, mi-

mamintegy I3J ezer forint."
Népszabadság, Gábor Zsuzsa

szerint a megoldás akadálya a
pénzhiány. Ugyanis a borravaló-

lyozza,, :,,... a jelenség (a paraszol-

rendszer megszüntetésének és a
méItányos fi zetéseknek a Íedezete ténylegesen rendelkezésre áll.

,,Az egészségiigy megmentőre uár, A
paruszoluencia a győgyítást aka&1uencia) az egész betegellátő szférát, a professzo rtó| akazánfíitőig,

Ez az a pénztömeg, amelyet

valamennyi résztvevőjét mérgezi... Az adomány... meglehetősen szűkre szabott terülerre - a

dugnak

páciens áItal bejárható részlegek-

a

betegek há|apénz formáiában
kiszemelt egészségügyi
dolgozók zsebébe...''
a

Először is, nézzük a

yáraz

re... korlátozódik. Bomlasztó ha-

tényeket:

tását viszont teljeskörűen kifeiti."
Á végső lökést e cikk megírására kétségtelenülGábor Zsuzsa
ír ása adta. Nagyon megörültem,
hogy végreaz egészségügyet mélyen érintő problémáról lehet olvasni, s ráadásul erről a szakmai
körökben á|talában ta b un a k szá-

háIapénz becsült mennyisé.
géről többféle adat is forog, ezek
a|apián évente 5-15 milliárd fo-

mítő témáró|

a

laikus saitóban

futka dolog.
Nem azért ragadtam tollat, hogy
megerősítsem azt, amivel egyetértek. Á há|apénz valóban olyan
gazd,asá'gi anomália, mely minegy oruos szóIal meg.

denfajta javítási, változtatási
szándékot' gízsba köt és az eddigi

bérkorrekciós kísérleter< sem
hoztak megoldást, sőt újabb feszüItségeket gerjesztettek. Ezeket az áI|ításokat csak kiegészíteni, árnyaIni lehetne, de megcáfolni semmiképpen sem!

Ámivel azonban
nem értek e1yet,

^z

egyáIta|án

az igen egy-

a

rint között lehet' Áz igazság

valószínűleg valahol középtájon
van. (Eket Ildikó L993-as adatai
szerintJ,4 milliárd.) A 185 ezer
egészségügyidolgozó (orvosok,
asszisztensek. nővérek - rriin-

Io-I2 szápaléka
kap hálapénzt, éves bruttó bértödenki) csupán

megük 70 milliárd forint (pótlékokkal, ügyeleti díjakkal, járulékokkal együtt). Ma egy kezdő
orvos fizetése bruttó 24 ezer Ío.
rint, míg e1y osztá|yvezető főorvos fizetése bruttó 40-!0 ezer
forint körül van, miközben a magyar átlagfizetés jelenleg körülbelül bruttó 21 ezer forint. Nyu-

gat-Európában az orvosok

a

nemzeti átlagkereset j_5-szörösét keresik meg' s ez az arány az
USA-ban még ennél is maga.
sabb.

20 szá-

zaléka. Ámennyiben,,európai''

tónak látszik , s ha ez most - vagy
a közel.jövőben
- valósulna meg,

akkor a jelenlegi 70 milliárdos
bértömeg többszörösére lenne
szükség. Nem a jelenleg amúgy

is esetleges hálapénzként megkapott, az egészségigynek - legalábbis egy szűk rétegnek - ,,feketén (szürkén)'' juttatott maximum 15 milliárdra! E.zt a nagyságrendet és az így sugallt megoldást tehát nyugodtan elfele|thetjük...
lzissunk azonban eg1 másik
negki)zelítést!

A bizalorn tőké|e hazánkban
mára csaknem végzetesen megcsappant. Ez a társadalom minden rétegéreigaz, így az egészségügyre is. Erezzük ezt a mindennapjaink során a hivatalok.
ban, a politikában, a médiában,
emberi kapcsolatainkban, s nap
mint nap tapasztaljuk orvosként,
egészségügyi dolgozóként, betegként is.
Hiszen mi mást is ielent

a

háIapénz, mint a biza|om hiány át, bizalmatlanságot, azt a hiedelmet, hogy a beteg nem részesül megfelelő, gondos, figyelmes
ellátásban? Valóban a bála ie|e
lenne ez apénz, ha a lelkiismere-

tesen végzett gyógyítő munka
után adnák, de mindannyian egészségügyi dolgozóként és be-

tegként, jl|etve hozzátatozőként - jól tudjuk, hogy igen

gyaktan a kezelés vége előtt, a
beteg beutalásakor, a műtétet
megelőzően, vagy magáert az
ágyét adják _ előre. Ez bizony
korrupciő a iavábő||.
Célja: előnysz erzés, vagy |eg-

alábbis

a

korrekt el]átás előre biz-

tosítása. Mintha a figyelmes,

szakmailag korrekt kezelés kivétel volna! A gazdasági megfontolások iórészt másodlagosak, hiszen az is ad, akinek alig van
miből, s annak is adnak, aki iól
látható módon már nem szorul

rá; míg az sem kap, akinek

a

háttérben végzett munkája néIkül a betegellátás lehetetlenné
vá|na.
Más. A vállalk ozóv

orvos mára,

á

|ett

házi-

a még mindig

közalkalmazott társaihoz képest,
már legálisan is jelentős anyagi
sikert tud elérni, mégis egy részük ugyanúgy elfogad|a apaÍaszolvenciát, mint annak előtte.
Hiszen a beteg nem feltétlenül
tud|a, hogy ő már,,privát'' orvos!

Es ha tudná? Ya|őszíníiIeg
ugyanúgy adna, magát bebiztosítandó. Tehát nem elég a rendszert megváltoztatni, akár pőtlőlagos íorrásokat is bevonni' ha
mindkét fél tudata ugyanúgy
működik, mintha mi sem történt
volna. Ne feledjük e|, hogy az
emberek többsége a jelentős paraszolvenciát sokszor etikátlanul

eifogadó orvos (nővérek, liftesfiúk, portások stb.) töredékét |elentő kollégák alapián íté|imeg _
illetve inkább el _ az egész
orvostársadalmat, sőt az egész-

ségügyi dolgozókat, magát. az
egészségügyet.

Az egészségügyben az

eI|á-

tást kapó és nyújtó Íé|egyaÁnt

morális vá|ságga| küszködik, hiszen minden ilyen helyzet konf-

liktushelyzet a javábóll Mivel

egyre kevésbévan miből adni, s
így egyre kevesebbet lehet kapni,
a kölcsönös
frusztráció egyre csak
nő. Ezt a trendet hirtelen, bármilyen struktúraváltással',,reform-

mal'',,,kártyapénzzel'', ambuláns
pontrendszerrel, alig magasabb

béreket jelentő,,pótlékolással''

megállítani nem lehet. Á ,'piacosítást'', piaci versenyt is ígérő reform során nem lehet szembeáIlítani az egészségügyi dolgozót a
beteggel, az orvost anővérre|,az

orvost az orvossal

- nem lehet
hagyni, hogy a sovány konc felett
marakodva egymásnak essenek.
Mindaddig, amig az egészségügyi ellátásban a híiapénzjelensége és funkciója akármilyen
csekély mértékbenis, de jelen
van, addig a flnanszítozás racioná|is átaIakítása, a tel j esítmény-

arányos bérezés, a költséghaté-
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konyság számítások _, egyá|ta-

lembevétele nélkül, azt nem be-

lán a tervezhetőség és a minőség
biztosítása, a szakmai tisztesség
és az alapv ető etikai normák nem
valósíthatók meg, illetve nem ér-

kalkulálva, akár annak kinyilvánított véleménye,illetve alig

burkolt anyagi érdekeltségeellenére sikeresen véghezvinni. Csak

hetők el. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a |elenlegi há|apénz-

az összes érintett fél bevonásával
folytatott hosszas, előzetes konzu]rtáciőkután lehet - az eközben
sz erzett i nform áciőkhatásír a ny i|.

hiszen egyik pótlóIagos fot6sát,
ösztönzőiét veszítené eI'

ván módosuló

ségíigyidolgozóknak és potenciális betegeknek egyaránt be
kell látnunk, hogy az orszőg 1e-

kell bennük (az új egészségiigyi

rendszer né|kül a mai egészségügy működésképtelenné váIna,

Mindannyiunknak, egész-

lenlegi,

sa

kozeliövőben várható

szabad! De meg
aze|érendő,kiváazt
kell ielöIni
nem

natos célt, azt

a

nernzetközi

tanunk sa|át ügyeinkbe a laikus
társadalomnak. Hiszen ez nem

zetekkel.

goknak és kiváltságoknak, amea népesség egészségügyének a

megilletik.''
előiovágyom
nem
én
Nos,
kiváltságok.
kevésbé
gokra, még
ru. Bizalomta' s illő anyagi és
erköIcsi megbecsülésre azonban
és gondozóit

igen. E nélkül nem lehet

úi pá-

|yáraá||ítani az egészségügyet. A

nak, a hivatás gyakorlóinak kell
lelátást és beleszólást kell biztosi

csak a mi (egészség) iigyiink. Az
övék is.

Ehhez egy úi típusú,teljesen
megújult szellemiségű egészségpolitikára van szükség, amelyben nem csak a Népjóléti Minisz-

térium, hanem az országos

Egészségbizto sítősi P énztár és a

megúiuló Magyar orvosi Kama.

tó bérrendszert, amely nem az
utópikus amerikai honoráriumokhoz, hane m ahazai ílt|agkeresetekhez illeszkedik, ahhoz
aránylik. Ezt a mértéket,vagyis

Bruttó

arányÍtt, a legszélesebb körű, az
egészségügyön belüli, valamint
az egészségwgy és a nemzet kö.

zötti konszenzussal kell megha.
tározni.

Á jelenlegi katasztrofális, a
világranglistán tragikus,,dobogós helyezést'' ielentő népegész.
ségügyi helyzeten a népet alkotó
egyes emberek nélkül és ellenük-

re nem lehet iavítani. Ehhez
előbb meg kell szerezni a passzív

egyetértésüket,később az aktív
részvételüket. Ugyanez vonatkozik a nép egy speciális csoportjára, az egészségügyi dolgozókra
is. Nélkülük, ellenük nem megy.
Ezét bárme|y egészségügyi reformhoz meg kell nyerni a laikus
kiizönség egyetértésétés a szak-

ma tármo1atását. Enélkül minden jó szándékúváltoztatás eleve

kudarcra van ítélve.Tehát nem
Iehet egy szűkebb.tágabb' mégoly multidiszciplináris csoportáltal sziiLkségesnek vélt, akár ielentős anyagi eszközökkel

is

támoga-

ruktúra/fi nanszft ozásv áItist
ahumán
-,,magyarul'' reformot tott

st

szféra tehetetlenségének figye.

lndex

átlagkereset,94 (,93-94)

orvosok, nővérek és más egész-

ségügyi dolgozók fizetéséneka
ma1yaÍ átlagkeresetekhez való

szükség. Kivel kell mindehhez
konzultálni? Lz egész nemzet.
tel. Vagyis a laikus társadalom
minden rétegével, így a küIönböző betegszervezetekkel (hy-

töruényekben) fogaImazódniuk
mindazoknak a törvényes előjo-

-

összehason]ításban is elfogadha-

az

konszenzusos döntésekre van

megteremtenünk. Hogyan? Be-

felelőseit

-

- bárcsak
így lett volnal - döntések helyett

pertoniások' diabetesesek, SMesek stb.), a biztosítókkal és biztosítottakkal (a potenciálisan

hetővé az egészségügyi dolgozók fizetésének - amúgy évtizedek óta szükséges - rendezését.
Ezzel hitegetni ezért senkit - sem az
kosságot

kerülnek. A többségi

az egészségigyben dolgozók-

lyek

a la-

ra is az őket megillető helyre

bármely intézkedést bevezetni. Gábor Zsuzsa azt
írja említett cikkében, hogy ''Meg

gazdasági helyzete nem teszi le-

egészségiigyi dolgozókat, sem

bizalmatlanság gáLt,át, mely betegben és orvosban egyaránt
megvan - (,,ha nem fizetek,
megkapom-e a megfelelő kezelést?'', illetve ,,ha a munkámat
ennyire nem becsülik meg, akkor
miért ne fogadnám el?'') - valakinek át kell törni. Nem várha'
tunk másra. A bizalmat nekünk,
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Ezen belÜ| csak szál|ítás
125,7
34
+ kiegészítő szo gá ltatás
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egészségesekés lv a1Y tehetősek)
civil szerveés a legkülönbözőbb

A

másik oldalon

az

egészségügyidolgozók összes ré.

tegével, vagyis az orvosokkal,

(MoK, MOTESZ, tudományos
egyesületek, egyéb szerveződések), a nővérekkel és szakdolgo.

zókkal (EDDSZ, szakszerveze-

tek,' szakegyesületek), a míiszakiakkal, technikusokkal, és vé-

gül a menedzserekkel, kőrház-

igazgatőkkaI.
Kiegyezés kell tehát atáÍsadalom és az orvostársadaIom, az
orvosok és az egyéb egészség-

ügyi dolgozók, a különböző
orvosszakmák' a Népióléti Mi.
nisztérium és az egészségwgyi
dolgozók közöttl Ehhez a kiegyezéshez kell megtalálni a ió
szövetségeseket' mert csak így

lehet a ielenlegi katasztrofális

népegészségügyihelyzeten valá-

melyest javítani.
A Semme]weis-napi ünnepségen kórházamban hagyományosan mindig a legfiatalabb,
,,frissen végzett'' orvoskolléga
mondja az ünnepi beszédet. Így
volt ez most is. Áz ,,anyák megmentőiének'' életét,munkásságát az akkori történelmi, politikai összefüggéseket sem feledve
idézte fel. Beszédét azza|a gon-

dolattal zárta, hogy a hazai
egészségügymai állapotában
szükség lenne karizmatikus, vi-

lágos elképzelésekkel rendelkező, megú|ulást hozó vezetőkre.

A

döbbent csendben min-

denki egyetértett vele.

A

magy ar egészségügy meg-

mentő(k)re vár.
Kapőcs Gábor

(E cikk rövidített váItozata

megjelent a Magyar HírIap ,,A

hír szent,

uéleményszabad,,

rovatában.)

címíi

