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ű1 Egészségügyi Szolgálan Jogr-iszonvról szóló törvénnyel kapcsolatos^fl az Egészségügyi
GazdaságYezetők Egyesiiletének vezetősége nevében az alábbi állápfoglalást fogalmazzuk meg:
egészségügyiellátórendszer működésének át]áthatő és teljes körűen szabáIyozott

áta|a|átás ával egye tértiink.

Fontosnak és elengedhetetlennek tanjuk az állani és magán egészségügyie|látás
szabályozott működéséte itányrló 1ogszabáIy megalkotását és annak ellenórzött

betartását.

Elengedhetedennek ítéllüka ftnansztozási rendszet átalalátását. A gazdáIkodás
stabilitása, az adősságállomány elkeriilése, a költségvetés tervezhetősége megköveteli,
hogy a ítnansztozásba automatikusan épiiljenek be a jogszabáIyi váItozásokhatására
keletkező nem tervezett |<tadások pL bétemelésfedezete, az nflráctő hatása, a
többletteljesítmények, a strukrura váItozások következtében létrejött többlet kiadások,
ezz eI biztosí6, a a zav attalan b etegellátást.
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gyetéttiink a háLapénz |<lvezetésére itánlrrló tötekvésekkel.
egészsélügyi szolgáIaú jogviszonyról szóló törvény a gazdaság1 - míszaki ellátásban
dolgozókat is étinu. Ezen dolgozók mintegy 95o/o-a ielenleg közalkalmazottl
jogviszonyban foglakoztatott munkavállaló. Az ő további sotsukról,
1avadalmazásukról, foglalkoztatási szetződésiik tartalmárőL jelenleg semmilyen
infotmációnk nincs. Ezze| a mintegy 25 ezer mrrnkavállalót olyan döntési kényszerbe
sodo{uk, melynek tartalmátő|, tég&őL és jövőbeni hatásárőI semmit nem tudnak, és mi
sem tudunk.
A gazdaság1 - műszal<l ellátásban dolgozók bététhaladéktalanul tendezni kell,
ugyanúgy, mint ahogy mrnden más egészségügyben dolgoző mrrnkatátsark bére
rendezésre keriiJt. Az egészséqügyi ellátó tendszer működtetésének elengedhetetlen
feltétele a speciális egészségügyi ismeretekkel tendelkező, jól képzett, a kőrház
működtetésében játtas gazdaságl-míszal<t szakember. Jelenleg a rendkíviil alacsony
bérezésirendszer nem teszi lehetővé a humínetőforrás megtartását, pőúását, a ftatal
szal<képzett szakembetek bel-onását az jntézményeinkbe. A pá|yaelhagyás az alacsony
bérek miatt a gzzdaság1 műszaki szolgáIat teriiletén márveszé|yeztei a múködést, így a
vezényléslehetősége nem jöhet szőba. Egyes szakmákban krónrkus munkaerőhiányt
tapasztalunk, pl, oryosi- gép rnű,szerész, energetikus, mérlegképesköny"velő,
informatikus, kontroller, . .
Az egészségügyi ellátórendszet zavaítal^n működésében az orvosok és a szakdolgozók
mellett a gazdasági - műszaki ellátás területén dolgozók is fontos, nélkri]özhetetlen
szeíepet töltenek be, A 1áwányhelyzet még inkább Úvt\ágstott arra,hogy ók a rendszet
harmadik tató pilléte. A betegek e\\átasának biztonsága és a betegeket e|Iátő
szeméLyzet munka feltételeinek bjztositasa nagym&tékben függ a technikai dolgozók
szakmai tudásától, tapaszta|atától, a megfelelő higrénés feltételek biztosításától, és a
járványhe|yzetben ók is ugyanolyan veszéIyeztetettek, mint a beteg ágy mellett
dolgozók.
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