Több pénz jutott idén „kormányzati
kommunikációra”, mint
egészségügyi fejlesztésekre
Közel annyi pénz ment el tavaly stadionépítésre, mint kórházfejlesztésekre, idén
viszont már csökkenhetnek a stadionokra kiadott milliárdok, igaz, egészségügyi
fejlesztésekre is kevesebb juthat. Eközben 2017 első fél évében többet költöttek propagandakampányokra, mint
kórházfejlesztésre! Nyilván fontosabb
Soros Györgyöt gyűlölni, mint rendbe
tenni a kórházainkat.

Az Orbán-kormánnyal szemben az egyik
leggyakoribb kritika, hogy pazarló és korrupt
költségvetési politikát folytat, fontos ügyek,
például egészségügy vagy oktatás helyett

stadionépítésre és propagandára költ. Azonban amíg a stadionépítésekre költött összeg
ingadozik, az egészségügyi fejlesztéseknél
is nagyobb összegek mennek el kormányzati kommunikációra, köztük a jól ismert kék,
tőmondatos üzeneteket közlő propagandaplakátokra, a nemzeti konzultációkra és
azok népszerűsítésére. De ugyanaz a hivatal
szervezte a letelepedési kötvények külföldi
népszerűsítését is, amelyik máskor meg a
migrációval riogat. Az állami kommunikáció
szervezésére 2015-ben hozták létre a Nemzeti Kommunikációs Hivatalt, működését
a következő évben kezdte meg. A hivatal
egyből 25 milliárd forintos keretszerződést
kötött többek között Rogán Antal bizalmasa,
Csetényi Csaba cégeivel.
Idén azonban tovább emelkedtek
a hivatal költségei, már az első
három hónapban 35 milliárd forintnál is több pénzt költöttek el.
Április óta még legalább 5 milliárddal emelkedett a különféle
állami kampányokra költött pénz.
Ezzel az állami kommunikációra
költött összegek már megelőzik
az egészségügyi fejlesztésekre
fordított kiadásokat. Ez a 40 milliárd továbbra sem teljes összeg,
elképzelhető, hogy a következő
hónapokban tovább növekszik,
és akár 50 vagy 75 milliárd forintra is emelkedhet.
Forrás: www.hirtv.hu

Ebben a kis újságban rendszeresen olyan híreket talál, amelyek nem jutnak el mindenkihez. Ha úgy gondolja, hogy
az itt olvasottakról másoknak is tudnia kellene, akkor nyomtassa ki vagy fénymásolja le több példányban, és adja
tovább! A friss lapszámokat a www.nyomtassteis.hu oldalról töltheti le. Az itt érintett témákról sokkal bővebben
olvashat a honlapunkon. Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület | info.nyomtassteis@gmail.com
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Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

Náray Tamás: Azt hittem, túloznak
az egészségügy állapotáról
Miután a családtagom is, meg én magam is egész életünkben fizettünk, nem
keveset azért, hogy ha valami baj történne, emberhez méltó körülmények
közé kerüljünk, úgy tűnik, ez mégsem volt elég. A kiadásaink eddig többmilliós nagyságrendűek. Ki tudja ezt átlagos életkörülmények között kifizetni?
Aki nem, haljon meg?– írja Magyarország egyik leghíresebb divattervezője a
hazai egészségügyben uralkodó állapotokkal szembesülve.

Az egyik családtagom egy reggel belépett a
fürdőkádba, és hirtelen éles, nyilalló fájdalom
hasított a hátába, elvesztette az eszméletét, és
többé nem állt fel. A kórházi osztályon, ahová
vittük, az egyik nővér erőszakosan bánt vele,
rángatta, hogy ne szimuláljon. Azt mondta, ő
tudja, hogy sok idős ember eltúlozza a fájdalmait. Amikor végképp nem bírt mozdulni, akkor tüzetesebben megvizsgálták, és kiderült,
hogy eltörött a keresztcsontja. Nővérhiányra
hivatkozva bepelenkázták, és katétert tettek
bele. Nincs, aki ágytálazza – mondták. Nem
volt más választásunk, ki kellett onnan menekíteni. Sajnos nem lévén egyéb hirtelen megoldás, magánkórházba szállíttattuk. Azonban
itt nem volt, csak két hétre hely az előjegyzett
műtétek miatt, így tovább kellett mennünk
egy másik magánkórházba, de itt is csak egy
hetet maradhattunk a krónikus helyhiány miatt. Az állapota javult, így már örültünk, amikor
rehabilitációs központba kerülhetett. Ebben az
intézményben, amely nem magánintézmény
volt, elkeserítő állapotokat tapasztaltunk. Ma-

gas vérnyomásos betegnek hétvégente nem
mértek vérnyomást, nem tájékoztatták arról,
hogy milyen gyógyszert szedetnek vele, a
fürdetésért könyörögni kellett és fizetni, az
ételt pénzért kellett megrendelni, mert amit
egyébként adtak, attól még a disznók is elfordultak volna.
Ezek után úgy döntöttünk, hogy abban a
városban folytatjuk a terápiát, ahol él. Megrendelték ebben az intézményben az elszállítást.
Államiból államiba csak így lehet, közölték.
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Vákuumágy kellett valóban, s ezt kocsival nem
tudtuk volna megoldani. A beteget nem tájékoztatták, hogy mi vár rá. Egy két-három órás
útról beszélünk. Délelőtt berakták a mentőkocsiba. Ott derült ki, hogy még két másik kórházból négy helyre további betegeket szállítanak közben. Immáron nyolc órája fekszik most

a kocsiban, furikázva, gyógyszer nélkül, fájdalomcsillapítás nélkül, élelem nélkül, víz nélkül
és vécézési lehetőség nélkül!
Tehetetlen dühöt érzek. Kegyetlen, embertelen, irgalmatlan és végtelenül erodálódott rendszer.
Forrás: www.ellenszel.hu

A rákbetegeken akar spórolni
a kormány

Feldmár András az ellenállás fontosságáról
„Az emberi társadalmakban teljesen normá
lis, hogy ha veszélyhelyzet van, akkor az
emberek önként engedelmeskednek a vezérnek, hiszen a gyors és együttes cselekvés
ilyenkor életeket menthet. Ezért szeretnék
elhitetni velünk, hogy most is veszélyhelyzet
van, mert akkor önként engedelmeskedünk.

Ha úgy érezzük, hogy hazudnak nekünk a
veszélyhelyzetről, akkor ne engedelmeskedjünk, álljunk ellen.”
Az idézet Feldmár András, a Kanadában
élő magyar pszichológus a napokban tartott
előadásából való,
Forrás: www.feldmarintezet.hu

Soros György a Soros-kampányról

Bár az egészségügybe évek óta EU-milliárdok
áramlanak, az ágazat általános állapota lehangoló. Orvos- és nővérhiány, sok hónapos várólisták, omladozó épületek, elavult eszközök.
Most pedig itt a legújabb sokk, a rákgyógyszereken való állami spórolás.
Érdemes itt idézni dr. Pajkos Gábor, a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság (MKOT) elnökének ezzel kapcsolatos nyilatkozatát: „A
személyre szabott orvoslás lényege, hogy a
daganatos beteg számára választunk gyógy-

szert, s nem központilag kijelölt gyógyszerhez
rendeljük hozzá a rákbetegeket, ahogyan azt
most bevezetni tervezik. Statisztikailag hiába
hasonló eredményességű két vagy három onkológiai gyógyszer, ezek nem egymással felcserélhető terápiák, amelyeknél mindegy lenne, hogy melyiket adjuk a betegeinknek.”
A beteg sorsa… Nos, ez tűnik a legkevésbé fontosnak, és már rég nem csak a rákbetegekről
van szó. A megelőzésért felelős szervezetek
szétverve, a háziorvoslás, a védőnői szolgálat rendszere halódik, kórházi
osztályokat kell bezárni orvoshiány miatt, életmentő
műtétekre,
kezelésekre
kell várakozni hónapokig,
nehézkesen döcög a rehabilitáció, az idősgondozás és a szociális ellátás,
ugyanígy a fogyatékkal vagy épp időskori
demenciával küzdőkről való gondoskodás
is. Magyarul semmi sem működik úgy,
ahogy az Európa közepén, a 21. században joggal lenne elvárható egy „dübörgő
gazdasággal” dicsekvő állam felelős kormányának döntései nyomán.

„A jövő nem az uszítóké:
a gyűlölet nem közösséget, csak megkeseredett,
egymásban is ellenséget látó, önmagukkal is
békétlen embereket teremt. A gyűlölet szítása
pedig veszélyes fegyver:
egy idő után a gyűlölet
mindig a gyűlöletkeltők
ellen fordul. Gyűlöletből
nem a jövő, csak hazug
múlt építhető” – írja Soros
György az Élet és Irodalom című lapban megjelent cikkében.

Pápai Gábor rajza – Népszava

Novembertől bizonyos, épp a legsúlyosabb betegségtípusok (melanoma, vastagbél- és prosztatadaganat, onkohematológia, tüdődaganat) esetén csak a legolcsóbban beszerezhető gyógyszerekkel lehet megkezdeni a frissen diagnosztizált rákbetegek kezelését.

Forrás: www.es.hu

Értünk is tüntettek a kéményseprők
A Parlament előtt tüntető kéményseprők és a
velük szimpatizálók az ellen tiltakoztak, hogy
a kormány meg akarja szüntetni az évenkénti
kötelező kéményellenőrzést.
A kéményseprők szerint százezrek élete
kerülhet veszélybe, például több lehet a szénmonoxid-mérgezés, ha az Országgyűlés újra
elfogadja a javaslatot, amit az államfő nemrég

visszaküldött. A kormány szerint a háztulajdonosoknak kell eldönteniük, hogy szükségük
van ellenőrzésre, vagy sem.
Az államfő szerint is problémás a törvényjavaslat, mert az önkéntes, megrendelésen
alapuló kéményseprő-ipari szolgáltatás a biztonsági szint radikális csökkenését jelenti.
Forrás: www.hvg.hu, www.merce.hu

Forrás: www.veszpremkukac.hu
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