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Új Dunántúli Napló 

 

Sors Tamás bronzot szerzett a világbajnokságon 

 

Jól sikerült a pécsi paraúszók bemutatkozása a délafrikai világbajnokságon. Sors Tamás, a 

pillangó döntőben, az S9-es kategóriában borzérmet szerzett. Baka Dorottya, 100 háton az S7-

es kategóriában a 8. helyett szerezte meg, és 100 mellen is döntös volt. Mindketten az ANK 

versenyzői. 

 

_________________________________________________ 

 

Zalai Hírlap 

 

Drágulnak a közgyógytermékek 

 

Decembertől változik a közgyógylistán szereplő termékek támogatása - közölte Horváth 

Ágnes, az egészségügyi tárca szakállamtitkára. Így 85 százalékról 70-re csökkent az 

inkontinenciabetét és tampon támogatása. Az egyes kötszerek támogatási mértéke 85 

százalékról 70-re, valamint 50 százalékra csökkent. Az ortopéd cipők és tartozékaik esetében 

a közepes és enyhe elváltozásoknál felírt cipők támogatása 70 százalékról 50-re csökkent. 

Nem változik a végtagprotézisek és a kerekesszékek támogatása, eszerint az előbbiek száz, az 

utóbbiak támogatása 85 százalék marad. 

 

_________________________________________________ 

 

Gazdasági Rádió 

 

Kalandos úton került a Szépművészetibe a Van Gogh-kiállítás 

 

Már mozgássérültek is látogathatják a Van Gogh-kiállítást a Szépművészeti Múzeumban, 

miután üzembe helyezték a 40 millió forintos akadálymentes liftet. A holland festő alkotásait 

bemutató tárlatra az első hétvégén tízezren váltottak jegyet, március végéig félmillió 

látogatóra számítanak. A Szépművészeti Múzeum főigazgatója, Baán László szerint üzleti 

vállalkozásként is nyereséges lehet a kiállítás. Tóth Kata kérdésére először várakozásairól 

beszélt. 

 

_________________________________________________ 

 

Uno.hu 

 

Főleg a fogyatékosokat diszkriminálják a munkáltatók 

 



Az Egyenlő Bánásmód Hatóság szerint Magyarországon a fogyatékkal élőket éri a legtöbb 

hátrányos megkülönböztetés, de mivel nincsenek tisztában a jogaikkal, kevesen tesznek ellene 

- derült ki a Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napja alkalmából rendezett szakmai 

konferencián Budapesten. A panaszosok között volt, aki egy üzletközpontból hiányolta a 

liftet, de akadt olyan is, akit testi fogyatékossága miatt nem hívtak be egy állásinterjúra. 

 

Az Egyenlő Hánásmód Hatóság (EBH) 2005. februárjában alakult. Tavaly összesen 491, idén 

novemberig körülbelül 600 kérelem futott be hozzájuk, de mivel az emberek nincsenek 

tisztában azzal, hogy a jog szerint mi sérti az egyenlő bánásmód elvét és mi nem, csak az 

ügyek töredékében születik érdemi határozat, illetve szabnak ki bírságot - mondta Demeter 

Judit, az EBH elnöke. A szakemberek szerint a fogyatékkal élőket főleg a foglalkoztatás terén 

éri hátrányos megkülönböztetés: többnyire akkor sem alkalmazzák őket, ha egyébként el 

tudnák látni a feladatot, vagyis megvan hozzá a kellő képzettségük; elbocsátások esetén 

azonban a fogyatékosok az elsők a cégnél - hangsúlyozta Demeter Judit. 

 

Az EBH idén 27 esetben állapított meg valamilyen szabálytalanságot, és további 17 ügyben 

sikerült olyan egyezségre jutni, amibe mind a két fél belenyugodott. Ami a fogyatékosokat 

illeti, összesen négy esetben mondták ki az egyenlő bánásmód sérelmét. Akadt, aki egy 

üzletközpontból hiányolta a liftet, mert az első emeleten több fontos szolgáltatás is volt, de 

akadt olyan is, akit testi fogyatékossága miatt nem hívtak be egy állásinterjúra. Anyagi 

kártérítést nincs módjában megítélni, és pénzbírságot is csak ritkán szab ki a hatóság; a 

tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy többnyire a nyilvánosság ereje is elég ahhoz, hogy a 

vétkes önkormányzat, illetve cég pótolja a mulasztását - mondta Demeter Judit. 

 

_________________________________________________ 

 

Hírszerző 

 

"Be kell ismerni, hogy létezik fogyatékosügyi biznisz" 

Gyógyászati segédeszközök: olcsóság és minőségromlás? 

 

Lapunknak nyilatkozó fideszes politikus is elismeri: szükség volt a gyógyászati 

segédeszközök támogatásának módosítására, ám Hirt Ferenc - a betegszervezetekkel 

egyetértve - a tárgyalásokat hiányolja. 

 

A jövő évi költségvetésben az ideinél 12 milliárddal kevesebbet, 35 milliárdot fordítanak 

gyógyászati segédeszközökre. 

 

Ahogyan azt korábban megírtuk: december elsejétől jelentősen módosult a gyógyászati 

segédeszközök támogatása, péntektől 4800 termék helyett mindössze 2800 készítményhez 

juthatnak térítésmentesen a közgyógyellátottak.  

 

Az intézkedések az érintettek körében hatalmas felháborodást váltottak ki. Lapunknak 

korábban a Mozgássérültek Egyesületeinek Országos Szövetségének (MEOSZ) elnöke azt 

mondta: mivel innentől csak a legolcsóbb termékeket támogatja a biztosító, kénytelenek 

lesznek például olyan kerekesszékeket használni, amelyeket eredetileg lábtörés utáni 

lábadozásra használnak.  

 

Növekedő betegterhek? 
 



Ezzel részben egyetért a Fidesz kerekesszékes képviselője, Hirt Ferenc is, aki a Hírszerzőnek 

úgy nyilatkozott: a legolcsóbb ár a minőséget is meghatározza majd. Az ellenzéki politikus 

azonban nem vitatja, hogy szükség volt a módosítások bevezetésére, hiszen "el kell ismerni, 

hogy létezik fogyatékosügyi biznisz". 

 

Hirt Ferenc úgy látja, sok termék túlárazott, így jogos az a szándék, hogy az eszközök valós 

árát megnézzék. "Ennek ellenére egyeztetni kellett volna például a MEOSZ-szal, hiszen a 

támogatások csökkenésével a betegek terhei növekedni fognak, amit egy 25-30 ezer forintos 

rokkantsági nyugdíjból élő nem tud majd kifizetni". 

 

Horváth Ágnes, a szaktárca államtitkára mai sajtótájékoztatóján elsősorban a csalásokkal és a 

visszaélésekkel magyarázta a módosítások bevezetését. Példaként említette az inkontinenciára 

használatos felírható betéteket és tamponokat, aminél a rekordot, évi több mint 29 ezer 

darabot tartanak számon egyetlen beteg esetében (ennél érdekesebb a top 3 és top 4 a listán: 

azokat ugyanis azonos doktor érte el, sőt, az eszközöket is azonos gyógyszertárakban 

váltották ki). A digitális hallókészülékek támogatása nem, az ortopéd cipőké pedig csak 

részben változik. A kötszereknél a jövőben megszűnik a 100 százalékos támogatás. 

 

Érdekes, lehet olcsóbban is 
 

Horváth Ágnes azonban leszögezte: a kerekesszékek támogatása sem változik. A betegekre 

háruló terheket viszont nem tudta megbecsülni, mint mondta, ez a gyártóktól is jelentősen 

függ, akik közül többen "érdekes módon már jelezték: a jelenleginél olcsóbban is elő tudják 

állítani akár a székeket, akár az inkontinencia betéteket vagy kötszereket". 

 

Az államtitkár ma arról is beszélt: összesen 200 pályázat érkezett a minisztériumba, 

amelyekben a kórházak maguk tesznek javaslatot az intézményeikben lévő ágyak 

átalakítására. A tárca erre még októberben írt ki pályázatot, amely összesen 6,5 milliárd forint 

szétosztását helyezi kilátásba. A beérkező javaslatok negyedét utasították el.  

 

A végeredmény szerint összesen 4312 aktív kórházi ágy kerül ki az ellátásból, ebből 1586 

végleg megszűnik. A többi (2155) a krónikus ellátást, míg 571 a járóbetegellátást fogja 

szolgálni. Erre összesen 4,6 milliárdot osztottak szét, a fennmaradó 1,9 milliárdot pedig 

sürgősségi helyek kialakítására, fejlesztésére, a betegirányítási rendszer kiépítésére vagy 

informatikai fejlesztésekre fordíthatják a pályázók. 

 


