UTILIZAREA CARDULUI ELECTRONIC DE ASIGURĂRI DE
SĂNĂTATE

Conform Hotărârii de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la cardul național de sănătate publicat de Casa Națională de
Asigurări de Sănătate pe site-ul propriu, „utilizarea cardului național de asigurări sociale de
sănătate de către asigurați și furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive
medicale se face începând cu 1 februarie 2015”.
Astfel, începând cu această dată este preconizată folosirea cardului de sănătate, toate
serviciile medicale putând fi validate prin intermediul cardului național.
Pentru o utilizare fără dificultăți a cardurilor de sănătate
și a cititoarelor de carduri, vă invităm să parcurgeți
documentația următoare pentru a afla informații despre
utilizarea cardului electronic de sănătate.
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COMUNICAREA CU CARDUL ELECTRONIC DE SĂNĂTATE
Legătura între cardul electronic de sănătate, prin aplicația Pharmec, și sistemul CEAS-SIUI
al Casei Naționale de Sănătate se realizează cu ajutorul cititorului de card acreditat de către
CNAS (lista validata de CNAS). Este necesară conexiunea la Internet cu posibilitatea de
conectare la umceas.siui.ro (Unitatea de Management a sistemului cardului Electronic de
Asigurari de Sanatate – serverul care validează operațiile cardului) prin intermediul unei
interfețe numită eCard.SDK (librăria de comunicare a cititoarelor).
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FUNCȚIONALITĂȚILE CARDULUI DE SĂNĂTATE
1. ACTIVAREA CARDULUI
Activarea cardului se face atunci când acesta este folosit pentru prima dată și constă în
schimbarea PIN-ului de transport (000) cu PIN-ul de autentificare. Nicio operație nu este
posibilă pe card până când acesta nu este activat prin introducerea PIN-ului de
autentificare format din 4 cifre.
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Pentru activare se introduce codul PIN de
transport – 000, iar apoi se introduce codul PIN
nou format din 4 cifre și se confirmă acest cod
prin reintroducere.

Se pot activa doar cardurile care au stare
INACTIV.

2. CITIREA DATELOR CARDULUI
Operația de citire a informațiilor de pe card este posibilă numai pentru un card ACTIV și
indentifică pacientul din baza de date, printr-o filtrare a pacienților după CID-ul citit de pe
card.
În cazul în care pacientul nu există în baza de date, utilizatorul este întrebat dacă dorește să
adauge acel pacient în baza de date.
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3. SCRIEREA INFORMAȚIILOR PE CARDUL DE SĂNĂTATE
Operația de scriere permite editarea datelor pe card și se poate face numai pe cardurile
active și în mod online.
Se vor putea adăuga următoarele informații:







Informații privind medicul de familie al pacientului
Informații privind persoanele de contact
10 diagnostice
10 boli cronice
Acordul ca pacientul să devină donator de organe
Informații privind grupa sanguină a pacientului

4

4. SCHIMBAREA PIN-ului CARDULUI
Schimbarea PIN-ului de autentificare a cardului este posibilă doar pentru cardurile ACTIVE
și cuprinde următorii pași:


se introduce PIN-ul curent




se introduce noul PIN
se confirmă PIN-ul nou introdus

5. RESETAREA PIN-ului CARDULUI
Această funcție permite resetarea PIN-ului cardului în cazul în care pacientul a uitat PIN-ul
sau l-a introdus greșit de cinci ori consecutiv, ceea ce duce la blocarea cardului.
Pentru a putea reseta PIN-ul, pacientul trebuie să sune în prealabil la TelVerde:
0800.800.950 (verso card) pentru a obține un PIN de reset și pentru a marca acel card ca
fiind pentru resetare. Încercarea de resetare a PIN-ului pentru un card ce nu a fost
marcat pentru resetare în sistemul SIUI, va duce la blocarea cardului respectiv!
Pașii de urmat pentru resetarea PIN-ului:
 Se introduce PIN-ul de reset
 Se introduce noul PIN
 Se confirma PIN-ul nou

Pentru orice dificultăți întâmpinate în activitatea dvs. cu cardurile de sănătate, puteți
apela cu încredere Centrul de Suport Pharmec și consultanții locali, care vor face tot
posibilul să vă ajute să rezolvați orice problemă.
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