
PRAWO DO OCHRONY ZDROWIA 

 

SCENARIUSZ WARSZTATÓW DLA SZKOŁY 
PONADGIMNAZJALNEJ  

W RAMACH CYKLU PRAWA OBYWATELSKIE – MOJE PRAWA 
Natalia Białek, Scenariusz 9, Załącznik  1  



Dostęp do ochrony zdrowia 

Prawa pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej: 

Ułatwiają krajowym organom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia 
współpracę i wymianę informacji na temat bezpieczeństwa w opiece 

zdrowotnej i standardów jakości 

Gwarantują uznawanie recept z jednego kraju UE we wszystkich 
innych krajach 

Stworzenie europejskiej sieci referencyjnej, w której eksperci w 
dziedzinie ochrony zdrowia z całej Europy wymieniają informacje 



Światowa polityka zdrowotna 
Spójność działań podejmowanych w 
odpowiedzi na globalizację 

Zdrowie jako element praw człowieka 

Równość i zarządzanie 

Badania naukowe 

Dostęp i innowacje 



Organizacje międzynarodowe zajmujące się 
ochroną zdrowia 

UE 

Rada 
Europ

y 

WHO 

OECD 



Długość życia w UE 

Źródło: http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=268 



Zapobieganie chorobom 

 Właściwe odżywianie się 

 Regularna aktywność fizyczna 

 Poddawanie się badaniom, które umożliwiają 
wczesne diagnozowanie chorób 

 Ograniczenie spożywania alkoholu i narkotyków 

 Poddawanie się szczepieniom  



Europejska Karta Ubezpieczenia 
Zdrowotnego (EKUZ) 

• Planujesz wyjazd 
do innego kraju: 
urlop, studia? 

Udaj się do Zakładu 
Ubezpieczeń 
Zdrowotnych 

• Chcesz mieć 
dostęp do opieki 
zdrowotnej 
podczas wyjazdu? 

Poproś o wydanie 
karty EKUZ 

• Masz problemy 
zdrowotne lub 
doznałeś 
wypadku? 

Udaj się do szpitala i 
użyj karty EKUZ 



EKUZ 

• Bezpłatna karta, 

• Przed wyjazdem należy złożyć wniosek o jej 
wydanie, 

• W sytuacji, gdy nie będziesz miał/a karty EKUZ 
przy sobie i tak bezwzględnie przysługuje Ci 

prawo do opieki zdrowotnej w nagłym przypadku, 
lecz płatności i zwrot kosztów mogą być bardziej 

skomplikowane.  

 



Czego nie zapewnia EKUZ? 

Nie pomaga w powrocie do kraju w przypadku 
poważnej choroby 

Nie pokrywa kosztów opieki zdrowotnej w 
sektorze prywatnym 

Nie pokrywa kosztów planowanego leczenia 

Nie obejmuje kosztów akcji ratunkowych w 
górach ani skradzionego mienia 



Refundowanie opieki zdrowotnej  
za granicą 

 Zgodnie z przepisami, które mają wejść w życie 1.10.2013 r. 
w Polsce pacjenci będą mieli prawo do: 

 

 Świadczeń gwarantowanych w UE, które są refundowane w 
Polsce, ale niedostępne; 

 Refundacją nie zostaną objęte leki kupowane za granicą; 

 Warunkiem uzyskania refundacji będzie przedstawienie 
skierowania na leczenie i faktury na wszystkie wykonane 
procedury . 



Czy korzystamy z leczenia za granicą? 

• Mieszkańcy 
województw: 
lubuskiego, 
opolskiego, śląskiego, 
zachodniopomorskie
go 

35 % 

• Mieszkańcy 
województw: 
małopolskiego, 
podkarpackiego, 
dolnośląskiego, 
podlaskiego 

20 % 

• Mieszkańcy 
pozostałych 
województw 

10 % 

18 % pacjentów w skali całego kraju 



Kiedy otrzymamy zgodę na 
leczenie za granicą? 

Jedynie w dwóch przypadkach: 
 Gdy dane świadczenie zdrowotne nie jest w ogóle 

wykonywane na terenie Polski, 
 

 Gdy czas oczekiwania na wykonanie 
zabiegu/badania/operacji w Polsce jest zbyt długi i 
może zagrażać zdrowiu l.ub życiu pacjenta 



Studenci za granicą 

 W niektórych sytuacjach ubezpieczenie zdrowotne 
zapewnione w kraju, z którego pochodzisz nie będzie 
obejmować kosztów leczenia za granicą, gdyż: 

 

  Często nie obejmuje osób w wieku 28-30 lat, 

  Studenci studiów doktoranckich mogą zostać uznani za  
pracowników rezydentów, a nie studentów. 
 

 Takie sytuacje wymagają wykupienia prywatnego 
ubezpieczenia zdrowotnego lub zarejestrowania się w 
danym kraju. 


