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W odpowiedzi na pismo znak: ŚIL/3194/12 z dnia 14.05.2012 r. (data wpływu do

Śląskiego ÓW NFZ), Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje,

że w czasie trwania Mistrzostw Europy w piłce nożnej -turnieju finałowego UEFA 2012 nie

zmienią się dotychczasowe zasady udzielania cudzoziemcom świadczeń opieki zdrowotnej na

terytorium Polski oraz zasady finansowania kosztów tych świadczeń.

W przypadku świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych obywatelom państw członkowskich

UE/EFTA, dokumentami potwierdzającymi prawo do świadczeń zdrowotnych są:

-Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego/EKUZ lub Certyfikat Tymczasowo Zastępujący

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego -uprawnia do świadczeń zdrowotnych

niezbędnych z medycznego punktu widzenia podczas pobytu w innym państwie członkowskim

UE/EFTA, uwzględniając rodzaj tych świadczeń i przewidywany czas pobytu.

-Poświadczenie E106/ Dokument S l jest to zaświadczenie dotyczące uprawnień do świadczeń

rzeczowych z tytułu ubezpieczenia chorobowego i macierzyńskiego dla osób zamieszkałych

w państwie innym, niż państwo właściwe. Pacjentom legitymującym się poświadczeniem
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formularza E106 przysługuje pełny zakres świadczeń zdrowotnych na takich samych zasadach

jakie obowiązują w ramach ubezpieczenia powszechnego w NFZ.

-Poświadczenie E109/ Dokument S l - wydawane jest członkom rodziny pracownika, którzy

mieszkają w państwie członkowskim innym niż państwo zamieszkania głównego

ubezpieczonego. Osobom tym przysługuje pełny zakres świadczeń zdrowotnych na takich samych

zasadach jakie obowiązują w ramach ubezpieczenia powszechnego w NFZ.

-Poświadczenie El21/ Dokument Sl- otrzymują osoby uprawnione (emeryt/rencista), które

pobierają świadczenia emerytalne lub rentowe z państwa lub państw członkowskich,

a zamieszkują w innym państwie członkowskim. Osobom tym przysługuje pełny zakres

świadczeń zdrowotnych na takich samych zasadach jakie obowiązują w ramach ubezpieczenia

powszechnego w NFZ.

-Formularz El 127 Dokument S2 - jest indywidualną zgodą instytucji właściwej na pokrycie

kosztów leczenia ściśle określonego świadczenia medycznego, czyli leczenia planowego w innym

państwie członkowskim.

-Formularz E123/Dokument DA l- potwierdza prawo do świadczeń zdrowotnych w zakresie

leczenia skutków wypadku lub choroby zawodowej osób ubezpieczonych w jednym z państw

członkowskich UE/EFTA.

Powyższe dokumenty stanowią podstawę do udzielenia świadczeń w ramach przepisów

o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Ponadto Śląski ÓW NFZ nadmienia, że pozostałe informacje dotyczące zasad

rozliczania świadczeń zdrowotnych w czasie trwania turnieju finałowego UEFA EURO 2012

znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, o czym Narodowy Fundusz Zdrowia

informował w Komunikacie dla świadczeniodawców nr 87/2012 z dnia 27.04.2012 r. w sprawie

informatora zawierającego zasady postępowania z obcokrajowcami korzystającymi ze świadczeń

opieki zdrowotnej w Polsce.
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