Orosházán a Fidesznek
nem fontos az egészségügy
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Biztos fontos a Fidesznek az egészségügy, de nem Orosházán, ahol nemrégiben a kormánypárti képviselők leszavazták
a helyi kórház igazgatójának anyagi hozzájárulásról szóló kérését.
élt. Azt javasolta, hogy a kórház kapja meg
az igényelt 24 millió forintot. Elmondta, bár a
kórház fenntartója évek óta az állam, de annak
tevékenysége kiemelten érinti az Orosházán
és a környező településeken élőket, így nem
mindegy, milyen színvonalon, milyen kondíciókkal működik a kórház.
Füvesi Sándor szocialista önkormányzati
képviselő szerint, ami ezután következett, az
a fideszes többség szégyene. A név szerinti
szavazásnál elutasították Fetser indítványát,
majd többszöri felszólítás ellenére sem tudták megindokolni, hogy miért nem szavazták
meg a 24 milliót. Az elfogadott és a kért támogatás közötti különbség 9 millió forint. Közben
Orosháza 2 milliárdos adóbevétellel rendelkezik, amelyből más esetben könnyen utal ki
tíz- vagy százmillió forintokat.
A helyi propagandamédia úgy mutatta be
a történteket, hogy a helyi Fidesznek fontos az
egészségügy...

LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA VAGY ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!
A Nyomtass te is! pártoktól független mozgalom, amely a hiteles információktól elzárt településekre
szeretné eljuttatni a valódi híreket.
Támogasson minket sokszorosítással, önkéntes lapterjesztéssel vagy pénzadománnyal!
Számlaszámunk: eDemokrácia Műhely Egyesület, Magnetbank 16200223-10026139-00000000
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com
Kiemelt terjesztési partnerünk
a Mindenki Magyarországa Mozgalom

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com
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Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis
web: www.nyomtassteis.hu
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Egyre súlyosabb az orvoshiány
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A februári adatok szerint 344 háziorvosi rendelőben tartósan (legalább fél
éve) nincs orvos, több mint 50 praxist az elmúlt egy évben zártak be. Még
rosszabb a helyzet a házi gyermekorvosok körében.

Forrás: www.nyomtassteis.hu

A betegellátáshoz kért segítséget nemrégiben az orosházi városi kórház főigazgatója,
dr. Duray Gergő, a helyi képviselő-testülettől.
Indoklása szerint a térség lakossága öregszik,
egyre rosszabbak az egészségügyi mutatók,
s az általa vezetett intézménynek tavaly finanszírozási gondjai voltak. Ezért havi 1-1 millió
forint önkormányzati segítséget kért, hogy az
idén ebből az orosházi kórház aneszteziológiai
és sürgősségi betegellátását segítsék.
A főigazgató kérelmében hivatkozott a
létszámproblémára is, és arra, hogy milyen
nehéz a sürgősségi osztályra megfelelő
számban szakembereket biztosítani. Az érvek
nem hatották meg a jobboldali többséget,
mert a képviselő-testület elé egy olyan előterjesztés került, amelyik a korábbi években
nyújtott 12 millió forintos támogatást csupán
15 millióra javasolta megemelni.
A vitában Fetser János, az MSZP városi
elnöke, frakcióvezető módosító indítvánnyal
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Súlyos bajban van a sürgősségi háziorvosi ellátás is, hiszen már a néhány évvel ezelőtti óradíj duplájáért is nehezen
találnak ügyeletet vállaló orvost az ezzel
foglalkozó, önkormányzatokkal szerződő
szakcégek. A költségeket az önkormányzatok nem mindenhol tudják vállalni. Van,
ahol a körzetek összevonásával próbálnak úrrá lenni a nehézségeken, így azonban olyan nagy terület jön létre, hogy az

orvos mintegy egy óra alatt jut el egyik
végéből a másikba.
Póta György, a Házi Gyermekorvosok
Egyesületének elnöke szerint a gyermekorvosi rendelőkben még nagyobb
gond az orvoshiány. A házi gyermekorvosok fele hatvanévesnél idősebb, húsz
százaléka pedig már a hetvenes éveiben
jár, így várhatóan sok orvos fog kiesni a
rendszerből, és őket lehetetlenség lesz
pótolni rövid időn belül.
Ma 1400 házi gyermekorvosi praxis működik Magyarországon, az elmúlt
négy-öt évben 120 ilyen praxis szűnt meg
– mondta Póta. Hozzátette: nagyban segítené a praxisok működését a finanszírozás
növelése. Ha működőképes praxisokat
látnak maguk előtt a fiatalok, akkor ez a
szolgáltatás fennmarad, ellenkező esetben még több praxis szűnhet meg.
Szembe kell nézni azzal, hogy bár a
kormányzati kommunikációban kiemelt
szerepet kapott az alapellátás megerősí1

tése, ennek nincs érdemi jele a házi gyermekorvosi rendszerben – jelentette ki.
Az iskolai hiányzások igazolása indokolatlan terhet ró a gyermekorvosokra,
ezért az egyesületnek továbbra is az a
véleménye, hogy változtatni kell a rendszeren. Szorgalmazzák, hogy a szülő több
napot igazolhasson a jelenlegi háromnál.

Kincses Gyula egészségügyi szakpolitikus – korábbi egészségügyi államtitkár
– szerint az alapellátással együtt sodródik a sürgősségi ellátás is a működésképtelenség szélére. Szerinte a jelenlegi
háziorvosi rendszerre telepített ügyeleti
hálózat nem életképes.

MÁRCIUSI KIÁLTVÁNY

A magyar ellenzék közös értéknyilatkozata
Mi, Magyarország ellenzéki pártjai és politikusai, szeretjük a hazánkat. Hiszünk a
demokráciában és a jogállamban, amelyet
csak együttes erővel állíthatunk helyre. Ennek megvalósítása érdekében az alábbi nyilatkozatot tesszük.

Forrás: www.magyarhang.org, www.mti.hu

Ellehetetlenített pedagógussztrájk

Március 14-én a Pedagógusok Demokratikus Szakaszervezete (PDSZ) kétórás
szolidaritási sztrájkot szeretett volna tartani a közszolgálatban dolgozók támogatására.
A sztrájktörvény előírja a munkáltatónak és a sztrájkot szervezőknek, hogy
állapodjanak meg az úgynevezett még
elégséges szolgáltatásról. A szakszervezet 60 tankerületi és 44 szakképzési központnak küldött javaslatot az elégséges
szolgáltatásról, ám ezek az állami szerve-

zetek ragaszkodtak ahhoz, hogy mind a
104-gyel ugyanabban az időpontban személyesen tárgyaljanak az érdekvédők. Ez
természetesen lehetetlen volt, így csak
4 tankerülettel sikerült megállapodni. A
szaktárca közigazgatási államtitkára, dr.
Latorcai Csaba azonban az utolsó pillanatban még ezt a négy megállapodást is
megtámadta bíróságon, ezzel megakadályozva a szolidaritási sztrájkot. A PDSZ
viszont a sztrájk ellehetetlenítése miatt
bírósághoz fordul.

Mesterséges sziget épül Felcsúton
Orbán Viktor miniszterelnök és a dollármilliárdossá vált Mészáros Lőrinc
gázszerelő falujában újabb látványos
fejlesztésre készülnek. A település déli
határánál lévő záportározónál a szabadidő eltöltésére alkalmas környezetet alakítanak ki, és turisztikai szolgáltatások is lesznek a Vál-völgyi kisvasút
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felcsúti megállójával szomszédos területen. A tervek szerint a tározót csónakázási lehetőséggel fogják bővíteni,
valamint a tározóban egy kis mesterséges sziget is épül, melyet híd köt majd
összes a 811. sz. főút melletti parkolóval,
illetve az ott felépítendő étteremmel,
sportpályával.
Forrás: www.24.hu

Nagy Erzsébet, a PDSZ pécsi ügyvivője

A Fidesz-kormány az utóbbi években a végletekig megnehezítette a sztrájkok szervezését. Ám még akkor is igyekeznek megakadályozni a munkabeszüntetéseket, ha egy szervezet minden feltételnek megfelel.

1. Az állam nem szolgálhatja egyetlen párt
érdekeit sem, hanem részrehajlás nélkül,
az igazságosság elve alapján minden polgára szabadságán és jólétén kell munkálkodnia. Meggyőződésünk, hogy Magyarországon mindenki egyformán kell hogy
részesüljön jogokból és kötelezettségekből, függetlenül származásától, nemétől
és vallásától.
2. Követeljük a sajtószabadságot! Az államnak kötelessége, hogy polgárainak
elfogulatlan és kiegyensúlyozott tájékoztatásáról gondoskodjon. A közpénzből
fenntartott média nem lehet a kormánypárti propaganda szócsöve. Bértollnokok
helyett független újságírást!
3. Közösen harcolunk a szegénység és a kiszolgáltatottság ellen, a minél szélesebb
társadalmi szolidaritás megvalósulásáért. Egyetlen erkölcsös társadalom sem
hagyhatja magára a rászoruló tagjait: családokat, idős vagy beteg embereket. Az
állam nem uszíthat saját polgárai ellen. Az
emberi méltósághoz való jogot mindenki
számára egyformán garantálni kell.
4. Történelmi helyünk az európai népek közösségében van. Egységesen fellépünk
azon szándék ellen, amely Magyarországot nemzeti érdekeinkkel ellentétes

módon kivezetné az Európai Unióból, és
az orosz érdekszféra részévé tenné. Megvédjük a hazánkat!
5. Értéknek tekintjük nemzeti összetartozásunkat, és támogatjuk a magyar közösségek identitásának megőrzését, éljenek
bárhol a világban. Nem engedjük, hogy az
itthon boldogulni kívánó honfitársainkat
a megmérgezett közhangulat és a folyamatos létbizonytalanság elűzze a hazájukból.
6. A társadalom minden tagjának joga van
a színvonalas oktatáshoz, egészségügyi
és szociális ellátáshoz. Kiállunk a munkavállalók és szakszervezetek jogaiért, a
munkahelyi véleménynyilvánítás szabadságáért, a sztrájkjog helyreállításáért, a
tisztességes bérekért és munkakörülményekért. Minden eszközünkkel harcolunk a
rabszolgatörvények megsemmisítéséért.
7. Követeljük a törvény előtti egyenlőséget
és a jogbiztonságot. Meg kell szüntetni a
politikai és vagyoni alapon történő kivételezést. Fellépünk a korrupció, a közvagyon ellopása, elherdálása ellen.
8. Mi, a magyar ellenzék, azért dolgozunk
közösen, hogy Magyarország egy mindannyiunk számára biztonságos, szabad és
demokratikus jogállam legyen. Olyan ország, ahol a felelős állampolgárok, a politikai pártok és a társadalmi szervezetek
konstruktív vitákat folytathatnak, melynek
eredményeként a haza fenntartható módon és töretlenül fejlődik.
Budapest, 2019. március 15.
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