
 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2012 

Υγειονοµική περίθαλψη: εφαρµογή για smartphone 
ώστε αυτό το καλοκαίρι να ταξιδέψετε χωρίς άγχος 

Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2012 – Aκριβώς λίγο πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, το 
πανευρωπαϊκό πρωτάθληµα ποδοσφαίρου EURO 2012 και τους Ολυµπιακούς 
Αγώνες του Λονδίνου 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε µια εφαρµογή για τα 
έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) µε την οποία εξηγείται ο τρόπος χρήσης της 
ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας.  

Η κάρτα παρέχει στους πολίτες πρόσβαση σε δηµόσια υγειονοµική περίθαλψη σε 
περίπτωση ασθένειας ή ατυχήµατος κατά τη διάρκεια ταξιδίου και προσωρινής 
διαµονής σε 31 ευρωπαϊκές χώρες. Η κάρτα διατίθεται –δωρεάν- από τους εθνικούς 
παρόχους ασφάλισης υγείας. Εγγυάται δε την πρόσβαση σε επείγουσα περίθαλψη 
υπό τους ίδιους όρους και µε το ίδιο κόστος (δωρεάν σε ορισµένες χώρες) που 
ισχύουν για τους ασφαλισµένους στην κάθε χώρα.  

Οι διαφορές µεταξύ των συστηµάτων υγειονοµικής περίθαλψης µπορεί να 
δυσκολέψουν κάποιον να καταλάβει µε ποιο τρόπο µπορεί να χρησιµοποιεί την 
κάρτα του στις διάφορες χώρες και ποιοι είναι οι κατά τόπους κανόνες. Ο πρακτικός 
αυτός οδηγός χρήσης της κάρτας στα 27 κράτη µέλη της ΕΕ, την Ισλανδία, το 
Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία είναι πλέον διαθέσιµος ως εφαρµογή για 
έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) σε τρεις πλατφόρµες: iOS, Android και Windows 
7 mobile. Ο οδηγός περιλαµβάνει γενικές πληροφορίες για την κάρτα, αριθµούς 
τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης, τις καλυπτόµενες θεραπείες και το σχετικό κόστος, 
τον τρόπο επιστροφής των δαπανών καθώς και µε ποιον µπορούν να 
επικοινωνήσουν οι χρήστες σε περίπτωση που χάσουν την κάρτα τους. Η 
εφαρµογή διατίθεται σε 24 γλώσσες και προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες 
να αλλάζουν γλώσσα. 

Η ίδια η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας δεν µπορεί να δηµιουργηθεί ή να 
τηλεφορτωθεί µέσω της εφαρµογής, αλλά πρέπει να ζητηθεί από τους εθνικούς 
φορείς παροχής υγειονοµικής ασφάλισης. 

 

Τηλεφορτώστε την εφαρµογή «Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας» για 
το smartphone σας: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559 
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/563&format
=HTML&aged=0&language=EL&guiLanguage=en 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

∆ικτυακός τόπος της Γ∆ EMPL σχετικά µε την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης 
ασθένειας: http://ehic.europa.eu/  

∆ικτυακός τόπος της Γ∆ EMPL για τον συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής 
ασφάλισης της ΕΕ: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=en 

Οπτικοακουστικό υλικό σχετικά µε την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=en&videosId=2526&vl=en&furtherVideos=yes 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=en&videosId=2121&vl=en&furtherVideos=yes 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=en&videosId=1301&vl=en&furtherVideos=yes 
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