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Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Polacy przebywaj¹cy tymczasowo na terenie pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej oraz Europej-

skiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu mog¹ korzystaæ ze œwiadczeñ medycznych w oparciu o Euro-
pejsk¹ Kartê Ubezpieczenia Zdrowotnego. Umo¿liwia ona korzystanie w stanach nag³ych z opieki
medycznej oraz nie zmusza obywatela do przerwania pobytu w danym kraju.

Karta ta przys³uguje osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia. EKUZ potwierdza
prawo do korzystania z opieki zdrowotnej na koszt NFZ i obowi¹zuje do czasu podjêcia pracy, za³o¿enia
w³asnej dzia³alnoœci lub do koñca swojej wa¿noœci. Aby uzyskaæ EKUZ nale¿y w oddziale wojewódzkim
lub delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia, w³aœciwych ze wzglêdu na miejsce zamieszkania, z³o-
¿yæ wniosek, okazaæ dokument to¿samoœci oraz potwierdzenie ubezpieczenia w NFZ.

W sytuacji, gdy osoba przebywaj¹ca za granic¹ nie posiada EKUZ, a musi skorzystaæ ze œwiadczeñ
medycznych, powinna telefonicznie, faksem lub za poœrednictwem osoby pozostaj¹cej w Polsce skon-
taktowaæ siê z oddzia³em wojewódzkim NFZ w celu wystawienia certyfikatu zastêpczego. Sytuacja taka
zdaje siê byæ korzystniejsza dla osób, które przed wyjazdem nie postara³y siê o EKUZ. Pozwala im to za-
oszczêdziæ czas zwi¹zany z za³atwieniem wszystkich formalnoœci.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cymi pytaniami.
Dlaczego procedura uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego za granic¹ jest znacz-

nie prostsza ni¿ w Polsce (nie wymaga osobistej wizyty w oddziale lub delegaturze NFZ, jest mo¿liwa
drog¹ elektroniczn¹, poczt¹ i faksem lub za poœrednictwem innej osoby)?

Jaka jest przyczyna tego, ¿e uzyskanie wniosku niezbêdnego do wydania EKUZ jest mo¿liwe jedynie
poprzez osobisty odbiór w oddziale wojewódzkim lub delegaturze NFZ? Czy udostêpnienie formularza
w internecie nie stanowi³oby rozwi¹zania znacznie skracaj¹cego proces uzyskania karty?

Czy mo¿liwoœæ z³o¿enia wniosku o EKUZ przez internet, poczt¹ lub faksem nie by³aby kolejnym roz-
wi¹zaniem skracaj¹cym procedurê uzyskania karty, a tak¿e czy poœrednio nie przyczyni³aby siê do po-
pularyzacji tej formy opieki za granic¹?

Skoro karta EKUZ jest w³aœciwym dokumentem uprawniaj¹cym do korzystania z opieki zdrowotnej
w krajach Unii Europejskiej, to dlaczego nie mo¿e ona jednoczeœnie stanowiæ dokumentu uprawnia-
j¹cego do opieki w Polsce, która jest przecie¿ cz³onkiem UE?

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina




