ZDROWIE NA WAKACJACH
ZbliŜają się wakacje, jeśli planujesz spędzić urlop za granicą, pomyśl juŜ dziś
o wyrobieniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

KaŜdy obywatel UE ma prawo do leczenia w państwie, w którym aktualnie przebywa.
Aby bez problemu skorzystać z tego prawa, warto mieć przy sobie Europejską Kartę
Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Dokument potwierdza nasze prawo do świadczeń
zdrowotnych, jest dowodem ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli prawo krajowe uznaje dany
rodzaj leczenia za refundowany, jego koszty zostaną pokryte w kaŜdym państwie
członkowskim. EKUZ zapewnia dostęp do wszelkich niezbędnych z medycznego punktu
widzenia usług świadczonych przez państwową opiekę zdrowotną w czasie tymczasowego
pobytu zagranicznego w wybranych krajach. Obszar obowiązywania EKUZ to wszystkie
państwa Unii Europejskiej oraz Lichtenstein, Szwajcaria, Norwegia i Islandia.
Kto moŜe starać się o kartę? Osoba, która chce wyrobić sobie kartę, musi być ubezpieczona
lub objęta państwowym systemem ubezpieczeń zdrowotnych. Istotne jest, Ŝe kaŜdy
z członków rodziny powinien mieć własną kartę, dzieci równieŜ. O kartę mogą ubiegać się
takŜe osoby spoza UE, które legalnie przebywają na jej obszarze.
Karta wydawana jest bezpłatnie, w wojewódzkim oddziale NFZ, właściwym dla naszego
miejsca zamieszkania. Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
mieści się w Warszawie, na ul. Chałubińskiego 8. Wniosek o EKUZ moŜna pobrać
w Oddziale lub ze strony internetowej NFZ (www.nfz-warszawa.pl). Wypełniony wniosek
moŜna złoŜyć osobiście lub za pośrednictwem upowaŜnionej osoby w siedzibie lub
delegaturze Oddziału NFZ, moŜna go wysłać korespondencyjnie: listem lub faksem lub przy
pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP. Zeskanowany wniosek moŜna równieŜ
wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy.
EKUZ wydawany przez NFZ to plastikowa karta, wielkości karty bankomatowej, bez zdjęcia.
NaleŜy pamiętać, Ŝe EKUZ nie zastępuje indywidualnego ubezpieczenia podróŜnego, nie
gwarantuje równieŜ leczenia w placówkach prywatnych. Karta nie uprawnia równieŜ do
korzystania z opieki medycznej, jeśli leczenie choroby jest celem pobytu za granicą.
A jeśli nie zdąŜymy juŜ wyrobić karty, nie będziemy jej mieć przy sobie, a będziemy
potrzebować opieki medycznej? Płacimy wtedy za świadczenie z własnych środków, dopiero
po powrocie do kraju moŜemy ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów. Składamy
wówczas wniosek do Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Oddział sprawdza, czy mieliśmy prawo
do świadczeń zdrowotnych w momencie, gdy były one nam udzielane oraz czy dołączyliśmy
do wniosku wszystkie wymagane dokumenty, takie jak rachunki i dowody zapłaty. Po
pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, poniesione koszty są nam zwracane.
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