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Megnehezül a betegek útiköltségtérítése
Eddig, ha a betegeknek szakrendelésre vagy egyéb orvosi ellátásra egy másik városba kellett utazniuk és igényt tartottak az útiköltségük megtérítésére, az utazás előtt a háziorvos látta el őket az ehhez szükséges igazolásokkal,
nyomtatványokkal. Ez július 1-től megváltozott.
Július elsejétől a betegnek elegendő, ha
a szakorvosi kezeléskor jelzi, hogy útiköltség-térítést kér. Ezt, az ellátás tényével együtt, a szakorvosnak kell rögzítenie
egy elektronikus felületen. Ha ezt a beteg akkor nem kéri, utólag nem pótolható. Az igény rögzítése azonban a biztosító
elektronikus felületén még nem egyenlő
a kérelem benyújtásával. Ahhoz, hogy a
páciens utóbb megkapja az utazási költséget, azt külön kérvényeznie is kell. Vagy
elektronikusan az ügyfélkapuján keresztül elérhető nyomtatványon, vagy a kor-

mányablaknál személyesen. Ha a beteg
nem tudja megelőlegezni az útiköltséget, akkor a háziorvos – a jogszabályban
meghatározott betegkörnek, például a
közgyógyellátottaknak, a kúraszerű ellátást igénybe vevő krónikus betegeknek,
illetve azoknak, akik indokoltan nem a
területi ellátásra kijelölt intézményben
kaphatnak kezelést – a jövőben is állíthat
ki utazási utalványt. Ezt a vonat-, illetve a
buszjegypénztárban bemutatva továbbra is térítésmentes utazásra válthatja.
Forrás: www.nepszava.hu
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A tanárok a gyerekeink jövőjéért
küzdenek
Olyan mértékű a tanárhiány, hogy az már az oktatás normális működését veszélyezteti. Ha nem kapnak jelentős béremelést a pedagógusok, akkor annyian hagyják el a pályát, hogy egyszerű gyermekmegőrzővé silányulnak az iskolák. Továbbtanulásra pedig csak a gazdagok gyerekeinek lesz esélyük, akik
meg tudják fizetni a magántanárokat.
Egy nemrégiben végzett felmérés sze- sztrájkot tarthassanak, ezért gondolják
rint országszerte kiugró mértékű a szak- egyre többen, hogy polgári engedetlenemberhiány az oktatásban. Az iskolák 82 ségi mozgalmat kellene indítaniuk, vagyszázalékánál van tartós munkaerőhiány. is egyszerűen megtagadnák az iskolai
A legrosszabb helyzetben az állami, ön- feladataikat.
kormányzati fenntar
tású intézmények van
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Az új kormányban a belügyminisztérium alá sorolták az oktatásügyet, és
a szakterület új vezetője is gyorsan világossá tette a pedagógusok számára,
hogy ne reménykedjenek komolyabb
béremelésben. Pintér Sándor belügyminiszter közölte, hogy a következő két évben is csak 10-10 százalékos béremelésre kerülhet sor. Vagyis kevesebbet ígért,
mint amennyi a jelenlegi infláció mértéke. Ráadásul ezt is ahhoz kötötte, hogy
jön-e pénz az Európai Unióból. Erre pedig
egyelőre semmi remény, mert Orbán Viktor nem hajlandó olyan garanciákat adni

az Uniónak, ami biztosítaná, hogy ne lopják el a beérkező pénzeket.
Látva az új kormány hozzáállását,
egyre többen készülnek a pálya elhagyására, illetve szeptembertől tömeges és
radikális ellenállásra.
A tanárok minden lehetséges fórumon elmondják, hogy valójában a gyerekek jövőjéért küzdenek, mert a jelenlegi
körülmények között lehetetlen minőségi
oktatást nyújtani az iskolákban. Ez a helyzet pedig elvágja a kevés jövedelemből
élőket attól, hogy legalább a gyerekeik
kitörjenek a szegénységből.

Éhező rokkantnyugdíjasok
2011. december 20-án reggel arra ébredhettünk, hogy az Országgyűlés elfogadta a megváltozott munkaképességű emberek ellátásainak átalakításáról
szóló törvényt. Az intézkedés százezrek életét érintette hátrányosan, taszította őket a teljes nyomorba. Egyikük Andrási Sándor egykori tűzoltó, aki már tíz
éve pereskedik az állammal.

Forrás: www.telex.hu, www.nedolgozzingyen.hu

Megyei szinten a legtöbb háziorvos
Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből hi
ányzik (71), de Budapesten is sok az
üres praxis (61), valamint Pest megyéből is nagyon sokan hiányoznak (59).
A 670 üres praxis 80 százaléka, 537
már több mint egy éve áll gazdátlanul.
Így a helyettesítések miatt a még mű-

ködő praxisokban is romlik a betegek
ellátása, mivel a háziorvosok túlterheltsége növekszik.
A KSH legfrissebb, 2020-as adatai
szerint az 5895 praktizáló háziorvos
több mint 63 millió esetet látott el.
Vagyis egy háziorvosra 10 663 eset jutott, ez 43 eset naponta.

Forrás: www.hvg.hu

Már 670 helyen nincs háziorvos

Sikertelen a mélyszegénység
felszámolása
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Forrás: www.merce.hu

ből még csak egy minősült súlyosan szegénynek, ez az arány mostanra 5-ből 4-re
változott. A legsérülékenyebbek (0–5
évesek) körében is feltűnően romlott a
helyzet: kétszer annyian élnek súlyos
szegénységben, mint korábban.

új törvény bevezetése óta 28 500 forintból próbál megélni, miközben a korábbiak alapján már 150-200 ezer forint körüli
összeget kellene kapnia. Úgy gondolja,
hogy a hatóságok és a bíróság arra vár,
hogy meghaljon, vagy elérje az öregségi
nyugdíjkorhatárt, és így megszabaduljanak tőle. Többekkel együtt nem érti, hogy
mi másért húzódna tíz évig az ügye, miközben ő nyomorban él, nemritkán éhezik. Rajta kívül körülbelül 100 000 ember
van még hasonló helyzetben Magyarországon.
Forrás: www.nyomtassteis.hu

565 000 000 000 forint – ennyit vett
el tőlünk Orbán Viktor a múlt héten
Az Európai Unió összes országa felvette már a nekik járó pénzt az úgynevezett újjáépítési alapból, kivéve Magyarországot. Mivel kicsúsztunk a határidőből, ezért jelentősen csökkentették az összeget.

2010 óta háromszorosára nőtt a súlyosan szegény gyermekek aránya Magyarországon. Ez az adat az Európai Unió országai közül nálunk a legmagasabb.
A Gyermekjogi Civil Koalíció által készített
tanulmányból kiderül, hogy bár összességében a szegénységi küszöb alatt élő
gyerekek száma csökkent, viszont a súlyosan szegényeké kifejezetten nőtt. Míg
2004-ben öt szegénységben élő gyerek-

2012. január 1-től a rokkantsági nyugdíj, a
baleseti rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a rendszeres szociális járadék, az átmeneti járadék és a bányászok
egészségkárosodási járadéka nem állapítható meg a korábbi módon. Az új jogszabály értelmében a rokkantsági ellátás
a minimálbér 30 százalékától legfeljebb
annak 150 százalékáig terjedhet.
Andrási Sándor, 64 éves egykori tűzoltó, tizedik éve küzd az igazáért. Beperelte az államot, amiért elvették tőle a jogos járandóságát, a rokkantnyugdíját. Az

Magyarországnak eredetileg 7,2
milliárd euró járt volna az uniós
helyreállítási alapból, de ez 5,8
milliárdra csökkent. A különbözet, amit már biztosan elveszítettünk, 1,4 milliárd euró, ami 565 milliárd
forintnak felel meg. Ennek oka, hogy a
vitatkozással, makacskodással eltelt idő
alatt Magyarország gazdasága is növe-

kedett, és emiatt már kevesebb jár
nekünk, mint ha idejében lehívtuk
volna ezt a pénzt.
Ennyi az ára annak, hogy Orbán
Viktor kormányának már majdnem
másfél éve nem sikerül olyan tervet leadnia, amit Brüsszel jóváhagyna. Ezt egyébként az összes többi ország teljesítette.
Forrás: www.444.hu
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