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Használható a briteknél a kártya
Az érvényességi időn belül is igényelhető új európai egészségbiztosítási kártya
• Nagy-Britannia
Európai Unióból való
kilépése ellenére to-
vábbra is jogosultak
ingyenes sürgősségi
egészségügyi ellátás-
ra az EU-tagországok
állampolgárai az Egye-
sült Királyságban. Így
a Romániában kiállított
európai egészség-
biztosítási kártyák is
érvényben maradnak a
szigetország területén.
Legalábbis év végéig. A
kártyával kapcsolatos
újdonság ugyanakkor,
hogy mostantól az ér-
vényesség lejárta előtt
is lehet újat igényelni.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

N em kell aggódniuk azoknak, 
akik az Egyesült Király-
ságba készülnek utazni és 

bizonytalanok voltak azzal kapcso-
latban, hogy baleset vagy váratlan 
megbetegedés esetén kaphatnak-e 
ingyenes sürgősségi ellátást az EU-
ból kilépett szigetországban.

Megnyugtató hírek

Az európai egészségbiztosítási kár-
tyák érvényességével kapcsolatban 

megnyugtató hírekkel szolgált Duda 
Tihamér, a Hargita Megyei Egész-
ségbiztosítási Pénztár vezérigazga-
tója. Mint mondta, Nagy-Britannia 
kilépésekor egy év végéig tartó át-
meneti időszak lépett érvénybe, így 
2020. december 31-éig használható 
marad a szigetországban az európai 
egészségbiztosítási kártya, tehát ott 
is jogosultak az ingyenes sürgőssé-
gi ellátásra a Romániában kötelező 
egészségbiztosítással rendelkező 
állampolgárok. Ezzel kapcsolatban 
egyébként az utóbbi időben sokan 
érdeklődtek a megyei egészségbiz-
tosítási pénztárnál – számolt be róla 
az intézmény vezetője. 

Az egészségbiztosítási pénztár-
nál összeállított, a britek EU-ból 

való kilépésével kapcsolatos tud-
nivalókat tartalmazó tájékoztató 
szerint a romániai egészségbiz-
tosítással rendelkezők az év vé-
géig tartó átmeneti időszakban is 
igénybe vehetnek tervezett, ingye-
nes nagy-britanniai kezeléseket 
–az eddigi feltételek mellett, az
S2-es vagy E112-es formanyomtat-
vány alapján –, még akkor is, ha
a tervezett kezelésre az átmeneti
időszak vége után kerül sor. Az
említett időszakban ugyanakkor
a szabad mozgásról szóló uniós
jogszabályok is érvényben marad-
nak a szigetország területén, és a
korábbi gyakorlatnak megfelelően
minden európai nyomtatványt is
kiállítanak.

Lecserélhetők az igazolások

Az európai egészségbiztosítási kár-
tyával kapcsolatban Duda Tihamér 
egy másik fontos újdonságról is be-
számolt. Az Országos Egészségbiz-
tosítási Pénztár (CNAS) intézkedése 
értelmében ezentúl az érvényességi 
időn belül is igényelhető, kicserél-
tethető a kártya. Így most azok is 
kártyához juthatnak, akik a 2018. 

december – 2019. november közti 
időszakban kérelmezték a kártya 
kiállítását, de helyette csak papírra 
nyomtatott igazolást kaptak, mert 
a kártyák előállítására vonatkozó 
szerződés-megújítás körül kialakult 
bonyodalmak miatt országszerte 
szünetelt a kártyanyomtatás. Szá-
mukra ez múlt év februárjában még 
kellemetlenebbé vált, ugyanis akkor 
a CNAS a korábbi egy évről két évre 
meghosszabbította a kártyák érvé-
nyességét. Így az igazolásoké is két 
évre nőtt, és azokat a kártyanyom-
tatás novemberi újraindulása elle-
nére sem cseréltethették ki a korábbi 
igénylők. Mostantól viszont lehetősé-
gük lesz erre: a kártyanyomtatás 8,33 
lejes költségét kifi zetve igé-
nyelhetik a plasztiklapot. Ez 
érvényes azokra is, akiknek 
elveszett vagy tönkrement a 
kártyájuk, igazolásuk, illet-
ve megváltoztak a személyes 
adataik, tehát mindazokra, 
akik a kétéves érvényességi 
idő lejárta előtt igényelnek 
új európai egészségbiztosítási 
kártyát. Tudni kell azonban, hogy az 
utánnyomott kártya érvényessége 
megegyezik majd az eredetiével – 
hívta fel a fi gyelmet duda Tihamér. 
Az utánnyomott európai egészség-
ügyi kártya igényléséhez egy forma-
nyomtatványt kell kitölteni – meg-
található az intézmény honlapján –, 
majd azt benyújtani a megyei egész-
ségbiztosítási pénztárhoz. A kártya 
költségét a pénztárnál vagy banki 
átutalással is ki lehet fi zetni. A plasz-
tiklapot egy héten belül postás viszi 
ki az igénylő lakcímére. Azoknak, 
akik újonnan vagy előző kártyájuk 
érvényességi ideje végén igényelnek 
európai egészségbiztosítási kártyát, 
továbbra sem kell fi zetniük érte – tá-
jékoztatott Duda Tihamér.

A kilépés ellenére év végéig 
használható marad a 
szigetországban az európai 
egészségbiztosítási kártya
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A Gyulafehérvári Római Katoli-
kus Érsekség örömmel hozza 

mindenki tudomására, hogy Ferenc 
pápa kinevezte Kovács Gergelyt a 
Gyulafehérvári Római Katolikus Ér-

sekség élére, és ugyanakkor 
hálásan megköszöni Jaku-
binyi György érsek 29 éves 
vezetői szolgálatát a főegy-
házmegye élén – tájékoztat 
közleményben a Gyulafe-

hérvári Főegyházmegye saj-
tószolgálata. Mint írják, Kovács Ger-
gelyt a gyulafehérvári Szent Mihály 
székesegyházban február 22-én 11 
órától tartott ünnepi szentmise kereté-

ben szentelik püspökké és iktatják be 
gyulafehérvári római katolikus érsek-
nek. A főszentelő Gianfranco Ravasi 
bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának 
elnöke lesz, mivel az új főpásztor a 
bíboros munkatársa és az említett 
intézmény hivatalvezetője volt. A két 
társszentelő Jakubinyi György nyugal-
mazott gyulafehérvári érsek, apostoli 
adminisztrátor és Miguel Maury Buen-
día, Románia és a Moldovai Köztársa-
ság apostoli nunciusa lesznek. A közle-
ményben arra is kitérnek, hogy Kovács 
Gergely az 1009-ben alapított Gyula-
fehérvári Római Katolikus Érsekség 
84.főp ásztora. Emlékeztetnek, hogy

a Gyulafehérvári Római Katolikus 
Érsekség területe 58 234 km 2 (lakosa-
inak száma 3 590 500), ebből a római 
katolikusok száma 355 500. A főegy-

házmegye tizenöt főesperességében 
253 plébánia található, 332 pap (ebből 
33 szerzetes-pap) teljesít lelkipásztori 
szolgálatot.

Gianfranco Ravasi bíboros szenteli fel az új érseket
• Ferenc pápa hivatalosan is elfogadta Kovács Gergely
kinevezését a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség
élére, illetve Jakubinyi György érsek lemondását. Az új
érsek beiktatása február 22-én, 11 órától lesz a Gyulafe-
hérvári Székesegyházban.

Kovács Gergely a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség 84. főpásztora
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Toszkánai esküvő 
a moziban
Február 15-én 18 órától újra 
látható lesz Székelyudvarhe-
lyen a Toszkánai esküvő című 
romantikus vígjáték. A filmet 
magyar szinkronnal és román 
felirattal vetítik a Stúdió Mozi-
ban. Jegyek elővételben a Mr. 
Music zeneboltban (a Kossuth 
Lajos utca 3. szám alatt), 
valamint online avandormozi.
ro honlapon válthatók, egy-
ségáruk 15 lej.

Túrakalauz-bemutató
Ma 18 óráról Csíkszeredában, 
a József Attila Általános Iskola 
dísztermében a Határjárók a 
Kárpátokban című túrakala-
uz-sorozat harmadik, Tar-
kő-hegység című kötetét mutat-
ják be. Szerző: Molnár Sándor.
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