
Receptet keresnek a nővérhiányra 
Minden ötödik szakdolgozó hiányzik a fővárosi kórházakból 
Népszabadság • Kun J. Viktória • 2005. december 8.  

Kétéves programot indít hat kórház az általános 
nővérhiány ellen. A program elsősorban a szakemberek 
visszaszerzését célozza, átfogó megoldást biztosan nem 
adhat a ma már általános tíz-tizenöt százalékos 
létszámhiányra.  

- A negyvenágyas osztályra naponta legalább három nővér kellene, ez a szakmai minimum, mégis 
rendszeresen legfeljebb kettővel számolhatok. Azaz a három műszakot, a három emberre eső 
munkát ketten látják el. Mindezt semmivel sem több pénzért. Egyikőjük épp most hagyta abba a 
főiskolát, hogy valahogy fizetni tudja lakhatási költségeit, ami csaknem a teljes bérét vitte el - 
mondta el az egyik fővárosi kórház osztályvezetője, mit is jelent a létszámhiány. Ez az intézmény 
ráadásul még nincs is a legrosszabb helyzetben, s a bérek is relatíve magasak. Igaz: az országos 
átlaghoz képest a fővárosban lényegesen rosszabb a helyzet, a szakdolgozók mintegy harminc 
százaléka folyamatosan cserélődik. Nagy a versenyhelyzet, a pénz, vagy a könnyebb munka sokakat 
csábít el. Ebből pedig Budapesten akad bőven magánrendelőkben, vagy butikokban, de még egy 
hipermarket pénztárosi állása is kecsegtetőbb, mint az embert próbáló egészségügyi munka. Sokakat 
már csak a hivatástudat tart a pályán.  

- A pénz és a nehéz munka a két fő ok, amiért a legtöbben feladják a hivatásukat. Nem véletlen, 
hogy intenzíves szakápolóból és műtősnőből a legnagyobb a hiány. Ha némi béremeléssel valakit itt 

Minél nagyobb a létszámhiány, annál nagyobb a 
terhelés egyes dolgozókon, ezért egyre többen 
hagyják el a pályát, de legalábbis az adott kórházat  
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tarthatunk, havi pár ezer forint talán még kigazdálkodható, de több tízezres különbséget már nem 
tud fizetni a kórház - mondja Somogyvári Zoltánné, a Szent János kórház ápolási igazgatója. A 
budai kórházban egyébként most is folyamatos a képzés: ha valaki vissza akar jönni, esetleg 
külföldről érkezik, az átképzést vagy más továbbképzést az intézmény fizeti. Anélkül is, hogy 
bekapcsolódott volna abba a kezdeményezésbe, amely hat fővárosi kórház összefogásával indult a 
napokban. A családbarát modellprogramot, amely az általános nővérhiányra próbál megoldást adni, 
a Heim Pál Gyermekkórház 119 millió forintos uniós támogatásból indította, s mintegy 300 gyeden, 
gyesen, gyeten lévő ápolónő többéves kihagyását pótolhatja: felkészültségüket, s a további 
karrieresélyeiket javítja. A modellhez a Jahn Ferenc kórház, a Szent István kórház, a Péterfy Sándor 
utcai kórház, a Szent László kórház és a Szent Imre kórház csatlakozott: ők vállalták, hogy 
családbarát programok, módszerek, munkahelyi környezet, munkaszervezési formák kidolgozásával 
segítik szakdolgozóik visszailleszkedését a kórházi életbe, korábbi munkahelyükre, valamint vezető 
ápolónőket mentorrá kiképeznek. A visszatérő ápolónőknek a kórházi osztályokon három hónapon 
keresztül napi nyolcórás adaptációs gyakorlatot biztosítanak. A szervezők a visszatérés ösztönzése 
és segítése mellett abban bíznak: lassítják vagy akár meg is állíthatják a fluktuációt, ami ma 
igencsak érzékenyen érinti a kórházak költségvetését. A távozók helyére érkező újak ugyanis egy-
négy hónapos beszoktatásuk idején csökkent értékű munkát végeznek, betanításuk pénzbe kerül, 
távozásukkor fontos szaktudás és tapasztalat esik ki, ráadásul az állandó cserélődés megszünteti a 
csapatszellemet.  

Az, hogy éppen ez a program menynyiben jelenthet valós megoldást, segítséget az általánosan rossz 
helyzetre, egyelőre vitatott: külön program nélkül is több intézmény szervez továbbképzéseket, a 
törvényi előírásokon felül is gondoskodik dolgozóiról, és az anyagi mellett az erkölcsi 
megbecsülésről sem feledkeznek meg. Az is kérdéses, hogy mennyiben javíthat ez a program az 
ágazat munkaerő-piaci versenyhelyzetén, a béreken, illetve lehet meggyőzőbb így a szakmai 
hivatás. Ma Magyarországon a kórházakban általános a nővérhiány, folyamatos az aktív dolgozók 
túlterhelése, épp ezért is betöltetlen az álláshelyek 10-15, nem egy intézményben a húsz százaléka. 
Már sok kórházban bezárult az ördögi kör: minél nagyobb a létszámhiány, annál nagyobb a terhelés 
egyes dolgozókon, ezért egyre többen hagyják el a pályát, de legalább is az adott intézményt. 
Vidéken lényegesen jobb a helyzet: ott ugyanis a szakdolgozók sokkal inkább ragaszkodnak a 
státusukhoz: többségük családfenntartóként ugyanis így számíthat bár kevés, de biztos bevételre.  
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