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ÎN LUNA APRILIE,

Sub 50 de maramureșeni
au solicitat cardul
european de sănăfafe

Maramureșenii care vor să plece peste hotare în această

perioadă și au nevoie de cardul european de sănătate îl pot

solicita online sau prin poștă, trimițând documentele nece-

sare Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș.

Ou toate acestea, numărul celor care intenționează să mai
peste hotare în perioada imediat următoare este

scăzut. Sub 50 de maramureșeni au solicitat cardul european de
sănătate de la începutul lunii aprilie.

Conducerea Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Mara-
mureș a precizat că asigurații s-au conformat recomandărilor și
au solicitat cardul prin mijloace electronice. „În urmă cu vreo
două săptămâni am avut solicitări pentru cardul eurppean de
sănătate, dar acum, în luna aprilie nu prea au fost. In luna a-
prilie, pônč acum, am avut 46 de carduri europene solicitate e-
lectronic, solicitările fiind inclusiv pentru săptămâna trecută. Pen-
tru alte documente, lumea mai vine la sediul nostru, dar pentru
cardul european nu, lumea chiar respectă recomandările", a de-
clarat ec. Carmen Prodan, președintele CAS Maramureș.

Si pentru alte probleme, asigurații sunt încuraiaȚi să ia le-
gčtura onlineŔcu instituția și să evite deplasările la sediul CAS
Maramureș. „In vederea stabilirii calității de asigurat și a asigu-
rării accesului liber la pachetul de servicii medicale de bază, ru-
găm asigurații să transmită documentele justificative privind do-
bândirea calității de asigurat prin poștă sau prin miiloace elec-
tronice de transmitere, evitând prezența dumneavoastră la se-
diul instituției noastre. Menționăm faptul că, pe perioada stării de
urgentă, serviciile medicale și medicamentele sunt acordate fără
a fi necesară utilizarea cardului național de asigurări sociale de
sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia. Docu-
mentele justificative necesare pentru eliberarea carduŕitor euro-
pene de asigurări de sănătate vor fi transmise la CAS Mara-
mureș prin poștă, curierat sau pe e-mail. Pentru ca activitatea cu
asigurații să nu aibă de suferit, vč asigurăm că procesarea doc-
umentelor se va realiza cu celeritate", precizează reprezentanții
CAS Maramures.

La fel trebuie să procedeze și persoanele care au nevoie de
îngrijiri medicale sau paliative la domiciliu, precum și mara-
mureșenii care au nevoie de dispozitive medicale, tehnologii și
dispozitive asistive.
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