MUNKAADÓI INTERJÚ A

HÁZIORVOS
FOGLALKOZÁSRÓL

„Ha az orvos jól végzi a munkáját, a betegei elégedetten és
gyógyultan távoznak tőle”
Az interjút adta:
Beosztása:

K. Árpád
Háziorvos

Cég profilja: Háziorvos
Szektor: civil szféra
Ágazat: Humán-egészségügyi ellátás
Dolgozók száma: 1 fő
Munkakörben dolgozók száma: 1 fő
Nemek aránya a munkakörben: 100% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 44 év
1. Mióta tevékenykedik háziorvosként?
Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
1997 óta dolgozom háziorvosként, azóta van praxisom. Mindig is érdekelt az orvoslás, ezen
belül pedig azért választottam a háziorvosi területet, mert szabad teret ad az önálló
munkavégzésnek, ad némi kreativitást az orvos kezébe. Nem utolsó sorban nagyon fontos,
hogy az orvosláson belül ez a terület a legjobban fizetettek közé tartozik, így a kívánt
egzisztenciát itt a legkönnyebb elérni és fenntartani.
2. Mivel foglalkozik és hogyan épül fel az intézményük?
Hányan dolgoznak orvosként Önöknél?
Háziorvosi betegellátással foglalkozom, egyedül én vagyok ebben a munkakörben a cégnél.
Általánosságban el lehet mondani, hogy a háziorvosi praxisban egy fő dolgozik egy cégen belül.
3. Milyen módszereket használnak a háziorvosok kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
A megüresedett háziorvosi állásokat általában pályázatok útján hirdetik meg. Ezeket a
pályázatokat az adott település önkormányzata írja ki. A hirdetések a Népjóléti Közlönyben és a
szaklapokban jelennek meg.
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Két esete van annak, amikor új háziorvos kerül egy adott helyre. A
megüresedett praxisra pályázati kiírásra kell jelentkezni a megfelelő
végzettséggel rendelkezőknek, és az önkormányzat képviselő testülete dönt
a pályázó elbírálásáról. A betöltött házi orvosi praxisokba pedig a praxis eladásnál praxist eladó
orvos választja ki utódját, azonban itt is feltétel az önkormányzat képviselő testületének
hozzájárulása.
A háziorvosoknak három alapfeltételnek kell megfelelniük: orvosi diploma, ÁNTSZ engedély és
meglévő szerződés az OEP-el. Ugyanolyan végzettséggel rendelkező jelentkezők esetén a
referencia és az ismeretség is mérvadó.

4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Nem, orvosi körökben nem alkalmaznak megváltozott munkaképességű dolgozót, mert meg kell
felelni az egészségügyi kritériumoknak.

5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
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Az utóbbi időben igen magas arányú fluktuáció volt megfigyelhető, főként a fiatalabb orvosgeneráció esetében: a legtöbben a nyugati országokban keresnek állást, hiszen ott sokkal jobb
munkakörülményeket tudnak biztosítani a háziorvosoknak, és természetesen a bérezés is
sokkal magasabb. Nyugaton nagyobb megbecsüléssel jár ez a szakma.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályán?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
A háziorvosok munkáját muszáj mérni, hiszen az emberek egészsége függ attól, hogy végezzük
a feladatunkat. A felettes szerv, az OEP Indikátor rendszer alapján méri a teljesítményünket.

7. Van-e tipikus karrierút a háziorvos pályán?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Nem lehet tipikusnak nevezhető karrier utat megemlíteni, hiszen a háziorvosi praxis egy önálló
szakma, ahonnan csak átképzéssel lehet más területre kerülni.
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Fluktuáción a munkavállalók személyében történt változásokat értjük, fő oka a munkahely elhagyása. A
szervezetből távozó és felvett munkatársak számának változása mutatja a fluktuáció mértékét.
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8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
A háziorvosi praxis egy biztos hely ebben az állandóan változó világban, hiszen ha az orvos jól
végzi a munkáját, a betegei elégedetten és gyógyultan távoznak tőle, akkor nincs oka más
helyet keresni.
Én csak ajánlani tudom a fiataloknak, hogy szerezzenek orvosi-háziorvosi diplomát! Ha elvégzik
valamelyik szakképesítést, akkor valószínűleg szükség is lesz a munkájukra, hiszen idehaza is
egyre nagyobb elismerés övezi a hazai szakembereket. Előreláthatólag a közeljövőben ez az
elismerés az anyagi megbecsülésünkben is jobban láthatóvá válik!
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