Informacja dla polskich świadczeniodawców, posiadających kontrakt
z Narodowym Funduszem Zdrowia,
o zasadach udzielania rzeczowych świadczeń zdrowotnych pacjentom unijnym
Co to jest EKUZ?
Zgodnie z unijnymi przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ
jest dokumentem wydawanym przez instytucję właściwą państwa
członkowskiego UE/EFTA, w której pacjent posiadający tę kartę jest
ubezpieczony/objęty systemem opieki zdrowotnej. EKUZ potwierdza
uprawnienie pacjenta do korzystania z rzeczowych świadczeń zdrowotnych,
niezbędnych z medycznego punktu widzenia w okresie pobytu w innym
państwie członkowskim UE/ EFTA.
Zakres uprawnień przysługujących na podstawie EKUZ
EKUZ umożliwia pacjentowi z innego państwa członkowskiego UE/EFTA
korzystanie ze wszystkich rzeczowych świadczeń zdrowotnych, które lekarz
przyjmujący w państwie pobytu, uzna za niezbędne z medycznego punktu
widzenia. Polski lekarz kwalifikując świadczenie jako niezbędne, powinien
ocenić stan zdrowia pacjenta, uwzględniając przy tym planowany przez
niego, czas pobytu w Polsce. Celem udzielania świadczeń niezbędnych
jest umożliwienie pacjentowi z innego państwa członkowskiego UE/EFTA
kontynuowanie pobytu czasowego w Polsce w warunkach bezpiecznych
dla jego zdrowia.
Pacjent korzystający w Polsce z rzeczowych świadczeń zdrowotnych,
na podstawie EKUZ powinien być traktowany tak, jak polski ubezpieczony
w analogicznej sytuacji medycznej. Nie powinien być zmuszony do powrotu
do swojego państwa, w celu poddania się wymaganemu leczeniu, przed
końcem planowanego pobytu.

na terenie Polski, musi skorzystać, ze względu na posiadaną chorobę
przewlekłą oraz już istniejącą,
Zgodnie z unijnymi przepisami, zapewnienie dostępności leczenia
niezbędnego podczas pobytu pacjenta w innym państwie członkowskim
UE/EFTA niż to, w którym jest ubezpieczony/objęty systemem
opieki zdrowotnej, w odniesieniu do świadczeń udzielanych jedynie
w wyspecjalizowanych placówkach medycznych, lub z udziałem
wyspecjalizowanego personelu lub sprzętu, musi być zasadniczo
przedmiotem wcześniejszego porozumienia pomiędzy pacjentem,
a placówką gwarantująca dane leczenie.
Dlatego też, na podstawie EKUZ pacjent z innego państwa członkowskiego
może skorzystać w Polsce, np. z dializ nerek, tlenoterapii, specjalnego
leczenia astmy, chemioterapii lub echokardiografii w przypadku
przewlekłych chorób autoimmunologicznych po wcześniejszym
uzgodnieniu
terminu
i
warunków
ich
udzielenia
z odpowiednim świadczeniodawcą w Polsce. Poszukując danych
kontaktowych
świadczeniodawców,
którzy
zawarli
kontrakt
z Narodowym Funduszem Zdrowia, pacjenci mogą skorzystać
z wykazu dostępnego na stronie internetowej Zintegrowanego Informatora
Pacjenta, pod następującym adresem: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/.
UWAGA
EKUZ nie uprawnia do korzystania ze świadczeń planowanych, czyli takich,
gdy celem pobytu pacjenta z innego
państwa członkowskiego UE/EFTA w Polsce
jest poddanie się określonemu leczeniu.
EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
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EKUZ uprawnia także do rzeczowych świadczeń zdrowotnych, z których
pacjent z innego państwa członkowskiego UE/EFTA, przebywający czasowo
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Jak wygląda EKUZ?
EKUZ jest wydawana w językach narodowych poszczególnych państw
członkowskich UE/EFTA. Może być umieszczona na odwrocie karty krajowej.
W każdym z państw członkowskich UE/EFTA strona karty zawierająca
EKUZ wygląda analogicznie i posiada ten sam, usystematyzowany zestaw
danych:
Kod ISO państwa członkowskiego
UE/EFTA wydającego kartę

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

magnetyczny lub mikroprocesor (chip). Brak mikroprocesora lub paska
magnetycznego nie świadczy o tym, że karta jest nieważna, a wskazuje
jedynie, że zamieszczone na niej dane są zapisane równocześnie
w formie elektronicznej. Wzory kart wydawanych w różnych państwach
członkowskich UE/EFTA zamieszczone zostały na stronie internetowej
Komisji Europejskiej, pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/
social/main.jsp?catId=653&langId=pl.
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Nazwisko i imię
posiadacza karty
Data urodzenia

3 Nazwisko

Nowak

4 Imiona

Anna

5 Data urodzenia

6 Osobisty numer identyfikacyjny

04/06/1947

123456789

7 Numer identyfikacyjny instytucji

NFZ Warszawa - WFC7
8 Numer identyfikacyjny karty

80616000070017930670

Osobisty numer identyfikacyjny albo, w razie
jego braku, numer ubezpieczonego, od którego
pochodzą prawa posiadacza karty

9 Data ważności

21/04/2016

Numer identyfikacyjny i akronim instytucji właściwej
Data ważności karty

Numer logiczny karty

Do skorzystania ze świadczeń uprawnia wyłącznie EKUZ zawierająca
minimalny zestaw danych widocznych gołym okiem, który pozwala
na zidentyfikowanie ubezpieczonego, instytucji oraz karty. Jeżeli na EKUZ
w polach, w których powinny zostać zamieszczone dane wskazane powyżej,
zostały wpisane gwiazdki (*), to karta nie daje podstawy do udzielenia
świadczeń. Nawet w przypadku, kiedy EKUZ zawierająca gwiazdki została
zamieszczona na odwrocie krajowej karty, wydanej przez instytucje innego
państwa, np. niemiecką lub austriacką kasę chorych. Osoba legitymująca
się kartą tak wypełnioną powinna zostać potraktowana, jak osoba
nie posiadająca ważnej EKUZ. Jedynie prawidłowo wypełniona karta stanowi
potwierdzenie prawa do korzystania z rzeczowych świadczeń zdrowotnych,
na podstawie unijnych przepisów o koordynacji.
UWAGA
Karty wydawane przez poszczególne państwa członkowskie UE/EFTA mogą
się nieznacznie różnić. Niektóre instytucje wydają EKUZ nadrukowane
na rewersie krajowej karty ubezpieczenia zdrowotnego. EKUZ wydawane
przez instytucje innych państw członkowskich mogą też posiadać pasek

Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ
Jeżeli pacjent z innego państwa członkowskiego nie ma ze sobą ważnej
EKUZ, karta została zgubiona lub skradziona świadczenia niezbędne
z medycznego punktu widzenia mogą być udzielone również na podstawie
Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ. Dokument ten wydawany
jest przez instytucję tego państwa członkowskiego, w którym pacjent
jest ubezpieczony/objęty systemem opieki zdrowotnej. Z wnioskiem
o wydanie Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ może wystąpić
pacjent. W jego uzyskaniu może także pośredniczyć odpowiednia
instytucja. Dla pacjentów przebywających czasowo w Polsce, będzie
to oddział wojewódzki NFZ. Dlatego, polski świadczeniodawca może
zwrócić się do oddziału wojewódzkiego NFZ z wnioskiem o pomoc
w uzyskaniu Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla pacjenta
z innego państwa członkowskiego UE/EFTA.
PAMIĘTAJ!
Więcej informacji o EKUZ, a także o innych dokumentach uprawniających
do korzystania z rzeczowych świadczeń zdrowotnych znajdziesz na stronie
internetowej polskiej instytucji łącznikowej: www.ekuz.nfz.gov.pl.
W przypadku, gdy obywatel polski okazuje EKUZ nie należy weryfikować
jego prawa do świadczeń w eWUŚ. EKUZ stanowi wyłączny dokument
potwierdzający prawo do świadczeń.
Dotyczy to również dzieci do 18 roku
życia.
EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
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