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November 30-án éjfélkor, a TV2 "Az ügy" című műsorában egy filmet mutatnak be a 

Gördülő Tánccsoportról. Hetente mindig másik, összesen négy alapítvány versenyez 

egymással, bemutatkozó filmjével. A nézők szavazatai alapján dől el, ki lesz a nyertes. 

 

Aki november 30-án 0:00 órától december 5-én 24:00 óráig T-Mobile vagy T-Com telefonról 

felhívja a 1771-es számot, az a Gördülő Tánccsoportra adja le voksát. Aki a kerekesszékes 

táncosokat támogatni akarja, szavazzon! Figyelem, más időpontban egy másik alapítványra 

szavaz! 

 

Kérjük, támogassa a Gördülő Tánccsoportot a 1771 felhívásával  november 30. és december 

5. között! 

 

_________________________________________________ 

 

Zalai Hírlap 

 

Fogyatékosok nehéz helyzetben 

 

A kormány december 1-jétől szűkítette azoknak a gyógyászati segédeszközöknek a körét, 

amik megvásárlásához támogatást ad az egészségbiztosító, így ellehetetleníti az érintettek 

életét - közölte Soltész Miklós (KDNP) országgyűlési képviselő. A mozgáskorlátozott, 

kerekes széket használó Hirt Ferenc fideszes képviselő elmondta: 1300 gyógyászati terméket 

kivettek a támogatotti körből, és a közelmúltban végrehajtott áfaemelést is figyelembe véve a 

mostani döntés mintegy 40 százalékos támogatáscsökkentést jelent. Hirt közölte: januárban 

meghívják Kiss Péter szociális és Veres János pénzügyminisztert „parlamenti bejárásra 

kerekes székkel”. 

 

_________________________________________________ 

 

Magyar Hírlap 

 

Négy évet kell várni egy gerincimplantátumra 

"Éveket biztosan nem tudok várni, ennyi ideig nem maradhatok betegállományban..." 

 

Duplájára nőhet a gerincimplantátum-beültetésre szoruló betegek várakozási ideje. Az 

Országos Gerincgyógyászati Intézetben drasztikusan csökkentik az ágyszámot, és a 

finanszírozást is megkurtítják. Németországban az azonnali beavatkozás 1,2–1,4 millió 

forintjukba kerül a magyar betegeknek. 

 

Augusztusban kezdődött Z. Veronika gerincproblémája. "Úszás után beroppant a gerincem, és 

alig tudtam felöltözni – mesélte lapunknak a 28 éves nő. – A fokozódó panaszok miatt 

gerincfestést csináltak az orvosok, és kiderült, hogy az ötös csigolyámban van egy nagyobb 

http://www.magyarhirlap.hu/


károsodás, így nincs, ami tartsa a gerincoszlopot. Az egyedüli megoldás implantátum 

beültetése lenne."  

 

A fiatal nőt az Országos Gerincgyógyászati Intézetbe utalták be, ahol kiderült, csak 

várólistára tudják venni. A műtétet a legkorábban 2008 szeptemberében tudják elvégezni. Z. 

Veronika augusztus óta betegállományban van. A fájdalom mellett időnként 

mozgásproblémái is vannak, és akkor se ülni, se járni nem bír.  

 

"Éveket biztosan nem tudok várni, ennyi ideig nem maradhatok betegállományban, mert az az 

állásomba kerül" – mondja. Németországban is érdeklődött a műtét iránt, ott három hónapot 

kell várni, de 1,2–1,4 millió forintba kerül, és neki kellene kifizetnie. Z. Veronika ezért most 

hitelt próbál felvenni.  

 

"Sajnos több száz hasonló betegem van, aki nem várhat éveket, mert egyre erősebbé és 

elviselhetetlenebbé válik a fájdalma" – mondta lapunknak Varga Péter Pál, az Országos 

Gerincgyógyászati Intézet főigazgatója. Az egészségügyben tervezett kórházi 

ágyszámcsökkentés és finanszírozásmegvonás a Gerincgyógyászati Intézetet is érinti. Emiatt 

az előjegyzésre váró betegeknek két év helyett négy évig kéne várniuk. A januárban műtétre 

jelentkező betegeknek leghamarabb 2010-re tudnának időpontot adni. 

 

"De ennek semmi értelme nincs" – tette hozzá a főigazgató. A többéves várakozás oka, hogy 

az intézetet a tervek szerint összevonnák az ORFI-val és a Sportkórházzal. Most decemberben 

a 2005 januárjában előjegyzett betegeket operálják. Csaknem tíz éve görgetik maguk előtt az 

ország legnagyobb előjegyzési listáját, de az a januári változások miatt értelmetlenné vált. A 

főigazgató elmondta: a napokban fogadják a minisztériumban, és mindent megtesz a beteg 

emberekért. Az akut és a sürgősségi betegek ezután is elsőbbséget élveznek, de a 

gerincimplantátumra váróktól többéves türelmet kell kérni. Jelenleg nyolcszáz beteg vár 

hasonló operációra. A főigazgató szerint a betegek többségének biztosan romlik az állapota a 

hosszú várakozás alatt, de ha ennyire megnyirbálja az egészségügyi tárca a beavatkozások 

finanszírozását, akkor nem is tudnak több operációt tervezni. Jelenleg egy műtéti implantátum 

átlagosan 500-550 ezer forintba kerül, amit teljes áron az Országos Egészségbiztosítási 

Pénztár fizet. 

 

_________________________________________________ 

 

Gazdasági Rádió 

 

Százmilliárdos program akadálymentesítésre 

 

Százmilliárd forintos programot hirdet a kormány a középületek akadálymentesítésére, mivel 

uniós forrásokból a következő években megszázszorozódik az erre fordítható anyagi forrás - 

mondta el Kiss Péter a szociális és munkaügyi miniszter újságíróknak hétfőn, Budapesten.  

 

"Nagy tempóban felgyorsul az akadálymentesítés" - jelentette ki miniszter a Szépművészeti 

Múzeumban, ahol hivatalosan is felavatták az intézmény mozgáskorlátozottak számára 40 

millió forintért elkészített speciális liftjét.  

 

Kiss Péter elmondta, hogy 2007 közepétől uniós forrásból százmilliárd forintos programot 

hirdet a kormány, amivel "megszázszorozódik a közintézmények akadálymentesítésére 

felhasználható összeg".  



 

Hozzátette: a következő években, 2013-as végső határidővel több ezer közintézménynél teszik 

majd lehetővé, hogy fogyatékos, mozgásukban korlátozott emberek is akadályok nélkül 

juthassanak be az épületekbe. 


