Ki jogosult a kártyára?
Elsőbbségi kártyát azoknak a gyermekbénulásban megbetegedetetteknak
szánjuk akik rendelkeznek a kártyán lévő BN 091 kóddal.Ez a
gyermekbénulás utáni állapotnak az elfogadott ,ismert megkülönböztetése.
Azok rendelkeznek ezzel a kóddal akik 1930-1961 között,(néhány esetben
később )gyermekbénulást kaptak. Ez a jelzés megtalálható az I fokú Orvos
Szakértői Bizottság által kiállított leszázalékolási iratokon,innen tovább
került a Magyar Államkincstárhoz,ahonnan a fogyatékossági támogatást
utalják,ill. megtalálható a körzeti orvos nyilvántartásában is.
Azok akik más( BN091 kódon) kívüli betegség miatt vannak
leszázalékolva,illetve váltak mozgássérültté,nem részesülhetnek ebből, a már
több országban elfogadott és használatban lévő kártyából. Ezek az emberek
vírus fertőzés áldozataivá váltak,több mint 60 éve!Szükségünk van pozitív
megkülönböztetésre!
Miben segít a kártya?
Elsősorban azoknak az orvosokhoz,egészségügyben dolgozókhoz kívánjuk
eljuttatni ,akik valamilyen módon kapcsolatban kerülnek velünk,és a
kártyán feltüntetett információ ismeretlen számukra. Nem hiányosság,vagy
tudatlanság eredményeként,csupán tanulmányaikból kimaradt ez a
fejezet,ami a ritka betegségek sorába került – szerencsére.
Nincsenek pontos adatok,megközelítőleg 3000 olyan sorsú ember van akik
ezt a vírusfertőzést túlélték,és ma is közöttünk élnek. A kártya birtoklásával
célunk, -hogy mint a neve is utal rá- ,elsőbbséget kapjunk az
orvosi,egészségügyi ellátásban. Közvetlenül első sorban a körzeti orvosok
találkoznak a beteggel,itt már elsőbbséget kell adjon a kártyával
rendelkezőnek,sorban állást mellőzve. Amennyiben indokolt, lakására is
kimenjenek az egészségügyi dolgozók az ilyen tartósan, hosszú ideje a
gyermekbénulásban élő emberhez. (közlekedési eszközt nem tud igénybe
venni,lázas,fertőző,stb. …),valamint a betegszállítás költségét is minimálisra
csökkenteni,vagy megszüntetni kell ezekben az esetekben. Amennyiben az
orvosok szükségesnek vélik a beteg szakrendelésre való beutalását,történjen
az “Sürgős” felirat feltüntetésével.Ezzel kiküszöbölhető a hosszas várakozási
idő.A “Sürgős” felirat kísérje végig a kezelőlapokat,melyet valóban kiemelten
kezeljenek. Gyógyfürdőkbe kedvező (ingyenes)belépést biztosítsanak a
kártyával rendelkezőknek.
Nem kell nagy tömegre gondolni,hiszen egyre kevesebben vannak akik
közlekedő képesek. Nem valami kényelmi megoldás elsősorban a cél,hanem a
gyorsaság,hiszen a mai gyakorlatot figyelembe véve, azzal kell számolni,hogy
a betegség, fájdalom jelentkezés után,nagyon hosszú idő telik el a kezelés
megkezdéséig,ezalatt ezek a betegek komoly
szenvedéseken,megpróbáltatásokon esnek át,állapotunk jelentős
rosszabbodáson megyünk keresztül. Szem előtt kell tartani ,hogy ezek az

emberek (néhány kivételtől eltekintve ) 60 év felettiek,az életük eddig is
nagyon nehéz volt,a továbbiakban ahol tudjuk segíteni kell!
Nem utolsó szempont,hogy azt az eredeti TAJ kártyát is kiváltaná,ami mára
nagyon elhasználódott,olvashatatlan. A kártya eljuttatása az igénylőkhöz
Amikor hitelt érdemlően bizonyítást nyert,hogy a betegség gyermekbénulás
utáni állapotnak felel meg,akkor a legközelebbi Kormányablaknál lehessen
személyesen,vagy meghatalmazott által kiváltani. Itt kerül kiállításra az
igénylő lap. Személyes adatokat is itt kell rögzíteni a kártyára. Nem
okoznánk jelentős többlet munkát,hiszen az ott dolgozók hasonló okmányok
kiadásában nagyon képzettek,jártasok. Fel kell arra hívni a figyelmet,hogy
ezek az igazoló iratok régen kerültek kiállításra ,sem külalakjukban sem
tartalmukban nem felelnek meg a mostani iratoknak.

