
Sibienii vor avea carduri de s��ate
Carnetul de asigurat va fi inlocuit cu cardul de sanatate . Sibienii vor avea de asteptat cel putin pana
anul viitor cardul, dar pana atunci se pot folosi de vechiul carnet 
  
  Calitatea de platitor de asigurari de sanatate ar putea fi dovedita electronic incepand de anul viitor.
Cardul are ca scop simplificarea procedurilor pentru primirea prestatiilor medicale in timpul sederii
temporare intr-un stat membru al Uniunii Europene. Detinatorul lui nu va mai fi obligat sa completeze un
numar mare de  formulare de fiecare data cand calatoreste in strainatate, procedurile birocratice fiind, in
mare masura, reduse sau simplificate. Cu toate ca introducerea lui ar fi benefica atat in plan national, cat
si international, va mai trece destul de mult timp pana ce cardurile vor ajunge la Sibiu.  "Problema
cardurilor de sanatate este destul de complicata. Speram ca in cel mai scurt timp sa ajunga si in judetul
nostru, pentru ca atunic toate procedurile legate de asigurari vor fi simplificate" , a declarat directorul
Casei Judetene de Asigurari de Sanatate, Gheorghe Popa. 
  
  Cardul va inlocui carnetul de asigurat
  Potrivit spuselor celui care tine fraiele Casei Judetene de Asigurari de Sanatate, adeverinta sau carnetul
de asigurat vor fi inlocuite cu cardul electronic de asigurat. Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de
Asigurari de Sanatate promit ca inlocuirea carnetelor de sanatate cu cardurile se va face incepand cu anul
2005.
  
  Cu ajutorul cardului, se va putea stabili exact de ce servicii a beneficiat un asigurat intr-o anumita
perioada, ce medicamente compensate i-au fost prescrise si de cine. De asemenea, daca un pacient a fost
externat dintr-un spital, el nu se va mai putea duce a doua zi la o alta unitate sanitara pentru a fi internat
din acelasi motiv.
  
  Pentru ca sistemul de carduri sa poata fi functional si in judetul nostru, toate cabinetele din spitale si din
dispensare vor fi dotate cu terminale care sa  "citeasca“ informatiile de pe bucatica de plastic care contine
datele referitoare la fiecare beneficar de card de sanatate.
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