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Mozgássérülteket támogat a playmate 

 

Debrecen - A siker, a szépség, a csillogás jellemzi Bódi Sylvi (26) mindennapjait. 

 

A modellnek azonban van egy olyan oldala, amelyet eddig kevesen ismernek. Sylvi ott segít, 

ahol tud, így azonnal igent mondott, amikor a balesetek következtében mozgássérültté lett 

embereket támogató debreceni Érmék Alapítvány megkereste, hogy támogassa őket. 

 

- Nem volt kérdés, hogy elvállaljam, hiszen azt érzem, hogy ezeket az embereket 

méltánytalanul szorítják a perifériára - árulta el Sylvi, aki ezentúl az alapítvány fővédnökeként 

szerepel. 

 

Az alapítvány elnöke, Nánási János négy éve szenvedett motorbalesetet, azóta kerekes székbe 

kényszerül. 
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Weborvos 

 

Közgyógyigazolvány: hosszabb érvényesség 

 

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a közgyógyigazolványok 

felhasználhatóságáról. 

 

A közgyógyellátást is szabályozó szociális törvény június 30-tól hatályos módosítása 

bizonyos esetekben meghosszabbította a közgyógyigazolványok érvényességét. 

 

A 2007. június 30-ig lejárt régi típusú közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők továbbra is 

a korábban megszokott feltételekkel vehetik igénybe e jogcímen az ellátásokat, amennyiben a 

lakóhely szerint illetékes önkormányzatnál már kérelmezték a jogosultság újbóli 

megállapítását. 

 

Az önkormányzatok erről igazolást küldenek mindazon betegeknek, akik az igazolványukon 

lévő lejárati idő előtt, de legkésőbb 2007. június 30-ig benyújtották közgyógyellátási 

jogosultság megállapítására szóló kérelmüket, de még nem kaptak új igazolványt. 

 

Azok a közgyógyellátottak, akik közgyógyellátásra való jogosultságuk meghosszabbítását 

már kezdeményezték, 

 



- 2007. július 31-ig a régi típusú igazolványuk felmutatásával juthatnak hozzá térítésmentesen 

a jogszabályban meghatározott gyógyszereikhez, gyógyászati segédeszközökhöz és 

gyógyászati ellátásokhoz. 

 

- 2007. augusztus 1. és 2007. október 31-e közötti időszakban a közgyógyellátottak a régi 

típusú igazolványuk és a jegyző által kiállított, 2007. július 15-ig megküldött igazolás 

együttes felmutatásával jutnak hozzá a fentiekben meghatározott ellátásokhoz. 

 

Új típusú közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők részére a törvény módosítása lehetővé 

teszi, hogy az új igazolvány kiadásáig, de legkésőbb a lejáratot követő három hónapig az 

egyéni és az eseti gyógyszerkeret időarányos részének biztosításával az igazolvány 

felhasználhatóságát meghosszabbítsuk. A meghosszabbítás feltétele, hogy a beteg a 

jogosultság megállapítása iránti kérelmét az igazolványon feltűntetett lejárati idő előtt beadja. 

 

A jegyzők a közgyógyellátási jogosultság megállapítására szóló kérelmekről a kérelmet 

benyújtó nevének, TAJ számának és közgyógyellátási igazolvány számának feltüntetésével a 

benyújtást követő 15 napon belül értesítik az Országos Egészségbiztosítási Pénztárt. 


