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Még hét évig érvényesek
Újból meghosszabbították az egészségügyi kártyák egy részének az érvényességét

• Hét évvel meghosz-
szabbította a kormány 
a 2014. december 31-
éig kinyomtatott elekt-
ronikus egészségügyi 
kártyák érvényessé-
gét. Az intézkedésnek 
elsősorban költségta-
karékossági oka van. 
Az eredetileg ötéves 
érvényességű kártyák 
előállítása 2013-ban 
kezdődött el, és az 
elmúlt években sza-
kaszosan több lejá-
ratiidő-hosszabbítás 
is történt: akkor két 
évvel hosszabbították 
meg az elektronikus 
egészségügyi azonosí-
tók érvényességét.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

„Nem egyszerre nyomtatták ki a kár-
tyákat, ezért van az, hogy például 
ebben az évben országszerte 4,2 mil-
lió ember kártyájának az érvényes-

sége járna le, jövőre pedig 10 millió-
nak” – magyarázta Duda Tihamér, a 
Hargita Megyei Egészségbiztosítási 
Pénztár vezérigazgatója.

Most kellett hosszabbítani

A 2013-ban és 2014-ben kiállított kár-
tyák érvényességét ugyan korábban 
már meghosszabbították két évre, és 
a 2014-es kártyák így a jövő év egy ré-

szében még használhatók lennének, 
az újabb hosszabbítást előíró intéz-
kedést azonban most kellett meghoz-
ni, ugyanis az elsőként forgalomba 
hozott azonosítók érvényessége júli-
usban lejárna – részletezte a döntés 
okát Duda Tihamér. Ettől függetlenül 
az előző, kétéves hosszabbításnak 
köszönhetően 2021-ig még használ-
ható kártyák érvényességi idejéhez 
nem hozzáadódik az újabb hét év, 

hanem egyaránt júliustól datálódik a 
2013-as és 2014-es kártyák újabb hé-
téves érvényessége. A későbbiekben 
viszont szakaszosan a 2014 után ki-
nyomtatott egészségügyi azonosítók 
érvényességét is meghosszabbítják 
majd – fűzte hozzá a megyei egész-
ségbiztosítási pénztár vezetője.  A 
biztosítottak, akiknek most hét év-
vel meghosszabbítják a kártyájuk 
érvényességét, nem kell tegyenek 

semmit ennek érdekében: amikor 
legközelebb felkeresik háziorvosu-
kat, kártyaadataik beolvasásakor a 
rendszer új digitális igazolást generál 
és automatikusan felülírja a korábbi 
kártyaadatokat.

Több száz millióba kerülne 
az újranyomtatás

Az elektronikus azonosítók érvé-
nyességét elsősorban költségtaka-
rékossági okokból hosszabbították 
meg ismét. Az egészségbiztosítási 
pénztártól kapott tájékoztatás sze-
rint a kártyaadatok frissítése hoz-
závetőlegesen 550 ezer lejbe kerül, 
miközben csak az idén és jövő év-
ben érvényességüket vesztő kár-
tyák újranyomtatása 165,4 millió 
lejt emésztett volna fel. Ehhez pedig 
hozzájött volna még a kártyák 
kézbesítése által generált te-
temes postaköltség is – je-
gyezte meg Duda Tihamér. 
A megyei egészségbiztosí-
tási pénztár vezérigazgató-
jának véleménye szerint az 
újabb hosszabbítás másik oka az 
lehet, hogy az elektronikus sze-
mélyazonossági igazolványok – 
amelyeken helyet kaphattak volna 
az egészségügyi adatok is – terve-
zett romániai bevezetése még nem 
történt meg. Egyébként az elektro-
nikus egészségügyi kártyák beve-
zetése, azaz 2013 óta Hargita me-
gyébe összesen 236 ezer azonosító 
érkezett, ezek közül 2680-at azóta 
sem vettek át a címzettek.

Az új hosszabbítással 
az eredetileg meghatározott 
5-ről 14 évre nő az egészségügyi 
kártyák érvényességi ideje

▾  F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S
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H I R D E T É S

Az öt székelyföldi Rotary Club 
(Csíkszereda, Székelyudvarhely, 

Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely és 
a Marosvásárhelyi Rotary Club Téka) 
a közös Global Grant projektjének ke-

retében számos térségi egészségügyi 
intézmény számára vásárol orvosi 
felszerelést, hogy elsősorban a koro-
navírus-járvány betegeinek kezelését 
segítése. A projekt összértéke több 

mint 42 ezer amerikai dollár. Az orvosi 
felszerelések kiválasztásáról Nagy Ist-
ván, a marosvásárhelyi klub elnöke a 
Székelyhonnak elmondta, elsősorban 
azt tartják szem előtt, hogy a felsze-
relések a járvány lejártát követően is 
hasznosak legyenek. A projekt létrejöt-
tét a Pécsi Rotary Club is támogatta. A 
Marosvásárhelyi Rotary Club 
Téka partnerségben a Gede-
on Richter Romániával a Ma-
ros Megyei Klinikai Kórház 
tüdőgyógyászati osztályá-
nak vásárolt öt darab oxigén-
koncentrátor berendezést. A 
szponzori szerződést Ovidiu 
Girbovan menedzserigazgató, Ianosi 
Edit orvosigazgató és Nagy István klu-
belnök írta alá. Mint arról korábban 
beszámoltunk, márciusban a klub egy 
multifunkcionális, hordozható léle-
geztetőgépet adományozott a megyei 
klinikai kórház intenzív terápiás részle-
gének. A mostani adomány értéke 5000 
dollár. (Antal Erika)

Orvosi műszereket vásároltak

Újabb adományt vehetett át a Maros Megyei 
Klinikai Kórház
◂  FORRÁS: MAROSVÁSÁRHELYI  ROTARY CLUB TÉKA

Lehet folytatni az aláírásgyűjtést
Az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács elfogadta az Európai 
Parlament javaslatát a polgári kezdeményezésekre vonatkozó határidők 
meghosszabbításáról. A nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezés 
május 7-én zárta az aláírásgyűjtését, e dátumig több mint egymillióan írták 
alá, de nem sikerült teljesíteni az aláírások tagállamok közötti eloszlására 
vonatkozó kritériumot: a szükséges hét helyett csak három országban 
haladta meg az aláírók száma az illető országra megszabott küszöböt. 
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