
MEOSZ Oktatási, Továbbképző és Távmunka Intézet 

SAJTÓFIGYELÉS 

 

2007. július 2. 

 

_________________________________________________ 

 

Új Dunántúli Napló 

 

Akadálymentesítés igen lassú ütemben 

 

Terv: az elkövetkező évre tízmillió forintot javasolnak tervezésre és ötvenmilliót a 

kivitelezésre 

 

Még 2003-ban állapították meg a mozgáskorlátozottak, hogy Pécsett a közhasznú épületből 

tíz sem felel meg igényeiknek. Azóta a sok-sok ígéret ellenére nem sok változás történt. 

2003-ban, dr. Ujhegyi Ilona, a Mozgásképtelenekért Segítő Alapítvány létrehozója – számolt 

be arról, hogy milyen körülmények között jutott be az önkormányzat Kossuth téri irodájába a 

személyi igazolványa cseréjekor. 

Dr. Ujhegyi szerint a helyzet azóta is tragikus. Terv, program folyamatosan készül, az elmúlt 

héten például a Sopianae Terv ll. Alrendszere keretében intézményfelújítási programot 

készített a város. Ennek értelmében 2008 végéig kellene az egészségügyi intézményeket 

akadálymentesíteni, a szociális és gyermekvédelmi alapellátást nyújtó intézményekben ezt 

2009-ig biztosítanák. Az önkormányzati ügyfélszolgálatokra pedig csak 2010-ben kerül sor. 

Csak a megvalósítás halasztódik.... 

A már megvalósult akadálymentes épületeket sem mindig lehet akadálymentesen 

megközelíteni. Ilona a kertvárosi orvosi rendelőbe csak igen fondorlatos módon, 

kacskaringókkal tud bejutni. A Pécs belvárosában lévő Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei 

Egyesületének irodáját is – már-már tragikomikusan – csak rendkívüli ügyességet igénylő 

manőverezésekkel lehet megközelíteni. 
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Metro 

 

Több száz gyógyszer ára csökkent 

 

Mintegy 550 gyógyszer ára csökken 20-80 százalék közötti mértékben július 1-jével - tudta 

meg az MTI a szaktárcától vasárnap. 

Az egészségügy átalakításnak eredményeképpen július elsejétől mintegy 550 gyógyszer ára 

olcsóbb, az eddigi 1500 termék mellett. Ez a társadalombiztosításnak több mint hétmilliárdos, 

a betegeknek további hárommilliárd forintnyi megtakarítást jelent - mondta korábban Horváth 

Ágnes egészségügyi miniszter. 

 

Az MTI vasárnapi információi szerint a csökkenés mértéke differenciált, így a legjelentősebb 

ármérséklődés 80 százalék, míg a legenyhébb 20 százalék körüli. Az is tudható, hogy a tarifa 

mérséklődése jellemzően a vérnyomáscsökkentő szereket és a fájdalomcsillapítókat érinti. A 

vérnyomáscsökkentők között van olyan gyógyszer, amely 80 százalékkal lett olcsóbb. 

Az Egészségügyi Minisztérium sajtóosztálya hétfőre ígért részletes tájékoztatást. 

 



A mostani ármérséklődést megelőzően május 1-jén csökkent átlagosan 8,3 százalékkal 348 

gyógyszer ára a gyógyszer-gazdaságossági törvénynek köszönhetően. Ezek közül 70 

gyógyszer ára több mint 10 százalékkal, 34 gyógyszeré több mint 20 százalékkal lett 

kevesebb. Ekkor a gyógyszerek között elsősorban gyomorsav-csökkentők, antidiabetikumok, 

vérnyomáscsökkentők, szívre ható gyógyszerek, antibiotikumok, nem szteroid 

gyulladáscsökkentők, antipszichotikumok és antidepresszánsok voltak. 

 

Április 1-jén átlagosan 16 százalékkal csökkent több mint ezer gyógyszer ára, ami szintén az 

egészségügyi reform egyik eredménye - ezt akkor Gál J. Zoltán, a Miniszterelnöki Hivatal 

államtitkára közölte. 

 

Tavaly október 1-jével 13 támogatott gyógyszer ára csökkent, és 63 új generikus készítmény 

kerül be a társadalombiztosítás által támogatott gyógyszerek körébe - közölte akkor az 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) az MTI-vel. Ugyanekkor közel ötszáz termék ára 

emelkedett, átlagosan 6 százalékkal. 
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Hírszerző.hu 

 

Triplájára nőhet a fogyatékosok ápolási díja 

 

Akár 150-200 százalékkal is emelkedhetnek a térítési díjak a szociális otthonokban, 

pszichiátriákon és fogyatékos intézetekben. Így rendelkezik az újonnan módosított szociális 

törvény. Eddig ugyanis az önkormányzatok szabták meg, hogy a bentlakóknak mennyit kell 

fizetniük, mostantól azonban már az állam dönt a térítési díjról. Az önkormányzatok nagy 

része tiltakozik, a minisztériumban pedig állítólag már készül a módosítás - számol be az RTL 

Klub Híradója. 

 

Egy anyuka két és fél éve adta bentlakásos otthonba súlyosan értelmi fogyatékos fiát. Addig 

egyedül nevelte, két másik gyerekével együtt. A Fogyatékosok Muraszemenyei Intézetétől 

néhány napja kapott értesítőt: ezentúl 38 ezer forint helyett, havonta 103 ezer 340 forintot kell 

fizetnie fia ápolásáért. 

 

A térítési díjat eddig az önkormányzat állapíthatta meg. Mostantól az állam, amely egyből fel 

is emelte. A Híradó információi szerint a minisztériumban már készül a módosítás. 


