
Cardul de sănătate pentru asiguraţi, în proiect la stat, realitate în mediul privat

Luni, 01 Februarie 2010 Ştefan Radu | REALITATEA.NET

Attila Cseke, Ministrul Sănătăţii, declara la începutul anului că 
implementarea cardurilor de sănătate va fi funcţională până 
în 2012 dată fiind complexitatea acestuia. Nimeni nu ştie însă 
care vor fi costurile pentru bugetul de stat şi nici când vor fi 
lansate primele carduri. Între timp, un operator privat de 
carduri spune că în câteva luni ar putea face ceea ce 
Ministrul Sănătăţii a promis până în 2012.

"Este un proiect important, care nu va fi uşor. Eu cred că, până la sfârşitul acestui mandat de guvernare, adică până în 2012, 
vom putea avea un card naţional de sănătate pentru persoanele asigurate", a precizat ministrul Sănătăţii, în timp ce discuta 
despre obiectivele mandatului său.

Potrivit ministrului, 10,8 milioane de persoane beneficiază de servicii medicale fără să contribuie la sistemul naţional de 
asigurări de sănătate.

Cardul CNAS versus cardul de la privat

Pe cardurile CNAS vor fi incluse informaţii de bază, strict necesare unui asigurat. Pe lângă date de identificare, precum CNP 
sau numărul asigurării medicale, cardul va înregistra date esenţiale despre bolile cronice sau alergiile unui pacient, grupa 
sanguină, dovada de asigurat a contribuabilului şi numărul de solicitări de acte medicale.

"Toate costurile emiterii de carduri vor fi suportate de către Casa de Asigurări Judeţeană, prin bugetul Casei Naţionale. 
Odată cu aprobarea bugetului pe acest an, vom crea o comisie care să evalueze costurile implementării cardurilor la nivel 
naţional", a declarat pentru REALITATEA.NET Lucian Duţă, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Între timp, o firmă din Timişoara a lansat propriile carduri de sănătate în urmă cu patru luni la Arad, iar în prezent are câteva 
sute de utilizatori. Pentru a beneficia de cardul electronic, asiguratul plăteşte 45 de lei pentru o perioadă de un an, 72 de lei 
pe o perioadă de 2 ani sau 90 de lei pentru trei ani.

Cardurile de sănătate ale firmei timişorene conţin întregul istoric medical al unui pacient, precum şi orice informaţie 
necesară eliberării unei reţete sau pentru a beneficia de tratament în farmacii, policlinici private şi chiar în câteva spitale de 
stat.

"Noi livrăm chiar în această săptămână în mod gratuit sistemul nostru electronic de citire a cardurilor pentru câteva spitale 
judeţene, unde clienţii noştri doresc să se trateze. Avem o mie de furnizori de servicii medicale cu care colaborăm pentru 
aceste carduri, de la farmacii, la medici de familie, la policlinici private şi spitale private", a declarat pentru REALITATEA.NET, 
Andreas Kugliş, director general al IcMed.

Firma care a dezvoltat softul şi a lansat pe piaţă cardurile susţin că ar fi nevoie de o perioadă de câteva luni pentru a 
implementa la nivel naţional sistemul lor de carduri de sănătate. Adică pentru cei 16,9 milioane de asiguraţi care 
beneficiază de servicii medicale.

"Nu vă pot estima cam cât ne-ar costa să punem la dispoziţie cardurile de sănătate pentru cetăţenii care beneficiază de 
calitatea de asigurat, însă vă pot spune că preţul abonării anuale la acest card ar fi mult mai mic decât acum. Infrastructura 
necesară există", a precizat Kugliş.

Cardurile de sănătate sunt deja reglementate, prin legile 330/2005, respectiv 338/2007, în care  se stabilesc exact obligaţiile 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind informatizarea sistemului sanitar românesc. Contribuţiile la fondul de 
sănătate sunt plătite doar de 6 milioane de români, dintre care 5 milioane sunt salariaţi.


