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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

Nem kaphatnak európai egész-
ségbiztosítási kártyát a külföld-
re készülő romániai állampolgá-
rok: a biztosított státust igazoló 
műanyag lapokat nem tudják 
kinyomtatni, ugyanis lejárt az 
Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár szerződése a gyártóval. 
Kártya helyett igazolást kapnak 
az igénylők.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

A szerződésmegújítás körüli bo-
nyodalmak miatt már majd-
nem egy hónapja nem tudják 

kinyomtatni a külföldre készülő, 
egészségbiztosítással rendelkező 
igénylők európai egészségügyi kár-
tyáit, a probléma országos jellegű 
– tudtuk meg Duda Tihamértól. 
A Hargita Megyei Egészségbiztosítási 
Pénztár vezérigazgatója arról tájé-
koztatott, hogy már december 13-án 
leállt a kártyák nyomtatása, és még 
mindig nem tudni, mikor kezdődhet 
el ismét a műanyag lapok előállítása. 
Az igénylők azonban nem kerülnek 
kiszolgáltatott helyzetbe, ha kül-
földön szorulnak sürgősségi orvosi 
ellátásra, ugyanis az átmeneti idő-
szakban kártya helyett igazolást állít 
ki számukra az egészségbiztosítási 
pénztár. „Ugyanazokra az egészség-
ügyi szolgáltatásokra jogosít fel, csak 

ez nem kártya, hanem egy igazolás, 
amelyet ugyanúgy elfogadnak bár-
hol az Európai Unió területén, illetve 
Svájcban, valamint az Európai Gaz-
dasági Térség országaiban. Tehát pil-
lanatnyilag nem kártyát biztosítunk 
annak, aki külföldre készül, hanem 
egy igazolást, és azzal nyugodtan 
mehet, mert a jogai nem sérülnek” – 
fogalmazott Duda Tihamér.

Mint kiderült, az igazolásnak 
előnye is van: aki személyesen a 
megyei egészségbiztosítási pénztár 
székhelyén kérelmezi, azonnal meg 
is kaphatja, miközben a kártya ki-
állítása nagyjából egy hétbe telt, és 
postai úton kézbesítették az igény-

IDEIGLENESEN IGAZOLÁST KAPNAK AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI OKMÁNY IGÉNYLŐI

„Beteget jelentett” a kártyakibocsátás

Leállt a gyártás. Átmenetileg igazolással pótolják az európai egészségbiztosítási kártyát
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lőknek. A kérés interneten keresztül 
is benyújtható. Az egészségbiztosí-
tási pénztár honlapjáról letölthető 
az elektronikus formanyomtatvány, 
azt a kinyomtatás után ki kell töl-
teni, majd beszkennelni, és a sze-
mélyazonossági igazolvány má-
solatának kíséretében elküldeni a 
megyei egészségbiztosítási pénztár 
elektronikus postacímére. Noha a 
honlapon közöltek szerint a kérés-
hez mellékelni kell egy igazolást az 
igénylő biztosított státusáról, kér-
désünkre Duda Tihamér elmondta, 
ilyet nem kell beszerezni, hiszen 
ők ellenőrizni tudják, hogy biztosí-
tott-e az illető.

 » Az igazolás-
nak előnye is 
van: aki szemé-
lyesen a megyei 
egészségbizto-
sítási pénztár 
székhelyén ké-
relmezi, azonnal 
meg is kaphatja, 
miközben a 
kártya kiállítá-
sa nagyjából 
egy hétbe telt, 
és postai úton 
kézbesítették az 
igénylőknek.

 » BÁLINT ESZTER

Idén télen öt személy halálát okoz-
ta eddig az infl uenza, Sorina Pintea 

egészségügyi miniszter szerint azon-
ban egyelőre nem lehet infl uenzajár-
ványról beszélni. Mint a tárcavezető 
egy kedd esti televíziós nyilatkozatban 
elmondta, az áldozatok között van 
egy aradi, egy marosvásárhelyi és két 
Galac megyei személy. (Időközben el-
hunyt egy 70 éves Maros megyei férfi  
is). Beszélt ugyanakkor arról is, hogy 
ezúttal viszonylag korán, még szep-
tember 15-én elkezdődött a különböző 

kockázati csoportokba besorolt sze-
mélyek oltása, ugyanakkor a korábbi 
1 millióról 1,3 millióra emelték a ren-
delkezésre álló oltóanyagok számát. 
Jelenleg még 170 ezer adag elérhető – 
jelezte az egészségügyi miniszter, arra 
biztatva egyúttal a lakosságot, hogy 
oltassa be magát, mivel a szakemberek 
előrejlezése szerint az elkövetkező idő-
szakban felgyorsul a vírus terjedése.

Közben a belügyminisztérium ka-
tasztrófavédelmi osztálya (DSU) teg-
nap Facebook-bejegyzésben közölte, 
hogy javában tombol a vírusos légúti 
fertőzések szezonja, a fertőzésnek pe-

dig a gyermekek a leginkább kitettek. 
„A felső légúti fertőzés vagy hűlés kö-
högéssel, orrfolyással, bőséges köny-
nyezéssel, torokfájással járhat. Az an-
tipiretikus (lázcsillapító) orvosságok 
csökkenthetik a fájdalmat és a lázat. 
A vírust nem lehet antibiotikummal 
kezelni, és a nátha elleni gyógyszerek 
sem segítenek” – áll a katasztrófavé-
delmi osztály Facebook-bejegyzésé-
ben. A szakhatóság posztja szerint a 
tünetek átlagban 3–7 nap után eny-
hülnek, ám a gyermekek esetében a 
köhögés néhány hétig is fennmarad-
hat. A DSU azt tanácsolja a szülőknek, 

hogy legyenek állandó kapcsolatban a 
háziorvossal, a hat hónaposnál kisebb 
csecsemőknek pedig ne adjanak sima 
vizet. „A 2 évesnél kisebb gyerekek or-
rát fi ziológiai szérumból készült csep-
pekkel és orrszívóval lehet tisztítani. A 
túl gyakori orrszívás irritáló lehet az új-
szülöttek számára, ezért tanácsos étke-
zés előtt elvégezni” – áll a szakhatóság 
ajánlásában. Azt tanácsolják továbbá 
a szülőknek, hogy láz és torokfájás ese-
tén adjanak a gyermeknek négyórán-
ként 15 mg/kg Paracetamolt, a hat hó-
naposnál nagyobb gyerekeknek pedig 
hétóránként 10 mg/kg Ibuprofent.

Nincs infl uenzajárvány, de tombol a légúti fertőzések szezonja

 » A vírust nem 
lehet antibioti-
kummal kezelni, 
és a nátha elleni 
gyógyszerek sem 
segítenek – fi -
gyelmeztetnek a 
szakemberek.

Külföldi ellátás dokumentum nélkül

 Az európai egészségbiztosítási kártya ingyenes sürgősségi egészségügyi 
ellátást biztosít tulajdonosának az Európai Unió huszonnyolc tagállamában, 
valamint az Európai Gazdasági Térség további három, EU-n kívüli országában 
– Izlandon, Liechtensteinben és Norvégiában –, illetve Svájcban. Az egész-
ségbiztosítással rendelkező romániai állampolgárok kártya, illetve igazolás 
hiányában is jogosultak az ingyenes sürgősségi ellátásra külföldön, ám ez 
esetben onnan kell felvenniük a kapcsolatot a megyei egészségbiztosítási 
pénztárral, amely kérésre kiállítja az igazolást, és elküldi abba a külföldi 
egészségügyi intézménybe, ahol az ellátást végzik. Mivel ez körülményesebb 
eljárás, ajánlott elővigyázatosságból már utazás előtt igényelni az európai 
egészségbiztosítási kártyát vagy igazolást. Tavaly ezt a közel 250 ezer Hargita 
megyei biztosított közül kevesebb mint 19 ezren tették meg, ami meglehe-
tősen kevés. Nem egy olyan esetük volt, amikor külföldi kórházakba kellett 
igazolást küldeniük, mert a biztosítottak nem igényeltek kártyát elutazásuk 
előtt – mondta el Duda Tihamér. Az európai egészségbiztosítási kártya 
többnyire elegendő biztonságot nyújt a külföldi utak során. Mint a vezérigaz-
gató elmondta, ő akkor szokta ajánlani egy egészségügyi magánbiztosítás 
megvásárlását, ha az illető valamilyen sporttevékenységet – például síelést 
– tervezm vagy dolgozni megy. A sport- és munkabalesetek során szerzett 
sérülések sürgősségi ellátását ugyanis nem fedezi a kártya.




