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Opieka zdrowotna: bezstresowe wakacje z aplikacją na 
smartfon 

W samą porę na letnie wakacje, mistrzostwa Europy w piłce noŜnej EURO 2012 i igrzyska 
olimpijskie w Londynie Komisja Europejska uruchomiła aplikację na smartfony, w której 
wyjaśnia, w jaki sposób korzystać z europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego. 

Karta zapewnia dostęp do publicznej opieki zdrowotnej w sytuacji choroby lub wypadku 
podczas podróŜy bądź czasowego pobytu w 31 państwach Europy. MoŜna ją uzyskać 
bezpłatnie od krajowych instytucji ubezpieczenia zdrowotnego. Karta gwarantuje dostęp 
do leczenia w nagłych przypadkach na takich samych warunkach i za taką samą cenę (w 
niektórych państwach za darmo) jak w przypadku osób ubezpieczonych w danym kraju. 

RóŜnice pomiędzy systemami ochrony zdrowia mogą utrudniać zorientowanie się, w jaki 
sposób naleŜy stosować kartę w róŜnych państwach i jakie panują w nich zasady. Taki 
praktyczny przewodnik wyjaśniający, jak korzystać z karty w 27 państwach UE oraz 
Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii, jest teraz dostępny w formie aplikacji na 
smartfony na trzech platformach: iOS, Android i Windows 7 mobile. Aplikacja zawiera 
ogólne informacje na temat karty oraz numery alarmowe, wykaz gwarantowanych 
świadczeń i ich ceny, a takŜe wskazówki, jak starać się o zwrot kosztów leczenia i gdzie 
zgłosić fakt zagubienia karty. Aplikacja dostępna jest w 24 językach i umoŜliwia 
przechodzenie z jednego języka na drugi. 

Za pomocą aplikacji nie da się europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego 
wygenerować ani pobrać. O jej wydanie naleŜy się zwrócić do krajowej instytucji 
ubezpieczenia zdrowotnego. 

Pobierz aplikację „Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego” na swój 
smartfon:  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559 

Kontekst 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/563&format=HTML&ag
ed=0&language=PL&guiLanguage=en
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Informacje dodatkowe 

Strona internetowa europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego:  

http://ehic.europa.eu/ 

Strona internetowa na temat koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=pl 

Materiały audiowizualne na temat europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego: 

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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