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SPLOŠNE INFORMACIJE O SISTEMU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA NA
POLJSKEM
Osnovna načela
Sistem zdravstvenega varstva na Poljskem temelji na splošnem zdravstvenem zavarovanju.
Sistem zdravstvenega varstva na Poljskem
Osebe, vključene v splošno zdravstveno zavarovanje (obvezno ali prostovoljno), so upravičene do
brezplačnih zdravstvenih storitev na ozemlju Poljske. Pravila splošnega zdravstvenega zavarovanja so
določena v Zakonu o splošnem zavarovanju v nacionalnem zdravstvenem skladu (Uradni list
03.45.391 z dne 23. januarja 2003 s poznejšimi spremembami).
Zavarovana oseba in člani njegove/njene družine so upravičeni do brezplačnih storitev, če prejmejo
te storitve od izvajalcev zdravstvenega varstva, ki so sklenili pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev
z regionalno podružnico Nacionalnega zdravstvenega sklada - National Health Found (NFZ).
Pogodba o izvajanju zdravstvenega varstva določa vrsto in obseg storitev, ki jih je posamezen
izvajalec zdravstvenih storitev sklenil z Nacionalnim zdravstvenim skladom. Izvajalci zdravstvenega
varstva, ki imajo pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev, se lahko prepoznajo po napisu z znakom
NFZ, ki je nameščen zunaj stavb na vidnem mestu. Informacije o izvajalcih zdravstvenega varstva, ki
so sklenili pogodbo z NFZ, so na razpolago pri pristojnih regionalnih podružnicah NFZ. Poleg tega
mora vsak izvajalec zdravstvenega varstva, ki dela v splošnem sistemu zdravstvenega zavarovanja,
obiskovalcu posredovati informacije o drugih zdravstvenih izvajalcih, ki izvajajo storitve na podlagi
pogodb, sklenjenih z regionalno podružnico NFZ.

ZAČASNO BIVANJE NA POLJSKEM
Dostop do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem na Poljskem
Če ste v skladu s pravnimi predpisi o socialni varnosti v državi članici EU, v kateri živite, upravičeni do
zdravstvenih storitev, potem ste tudi med začasnim bivanjem na Poljskem upravičeni do brezplačne
zdravstvene oskrbe pri izvajalcih zdravstvenih storitev, ki imajo sklenjene pogodbe za nudenje
zdravstvenih storitev z državno zdravstveno blagajno (NFZ). Informacije o izvajalcih zdravstvenih
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storitev, ki imajo pogodbo z NFZ, so na voljo v pristojnih regionalnih poslovalnicah NFZ. Prav tako so
prostori pogodbenih izvajalcev označeni z logotipom NFZ.
Kako do zdravljenja pri splošnem zdravniku?
Obiščite zdravnika, ki ima pogodbo z državno zdravstveno blagajno (NFZ), in mu pokažite svojo
evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja (EKZZ) ali nadomestno potrdilo. Med krite storitve v
okviru primarnega zdravstva sodita pregled in posvet pri splošnem zdravniku. Zdravnik vas lahko
napoti na nadaljnje diagnostične preiskave, k specialistu ali v bolnišnico.
Dispanzerji so odprti od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure, prav tako pa je tudi ob sobotah,
nedeljah in v času praznikov zagotovljena 24-urna dežurna služba pri zdravstvenih ustanovah, ki so
sklenile pogodbo za tovrstne storitve. Med njimi so ambulantna nega in obiski na domu v primeru, ko
je bolnikovo zdravstveno stanje resno. Naslovi in telefonske številke zdravstvenih ustanov, ki nudijo
storitve 24-urne dežurne službe, so na voljo v dispanzerjih.
Kako do specialistične obravnave?
Za specialistično obravnavo potrebujete napotnico zdravnika splošnega zdravnika, ki deluje v
zdravstvenem sistemu. Napotnica ni potrebna za obiske naslednjih specialistov:
·
·
·
·
·
·
·

porodničar/babica,
zobozdravnik,
dermatolog,
zdravnik za spolne bolezni,
onkolog,
očesni specialist,
psihiater

in za naslednje osebe:
·
·
·
·

ki imajo tuberkulozo,
so okužene z virusom HIV,
vojni invalidi in obtožene osebe,
odvisniki od alkohola, mamil in psihoaktivnih substanc – v primerih zdravljenja odvisnosti.

Prav tako boste v primerih nenadne bolezni, nesreče, poškodbe, zastrupitve ali življenjske nevarnosti
deležni ustreznega zdravljenja brez predhodne napotitve.
Obiščite zdravnika, ki ima pogodbo z NFZ, in mu pokažite evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja
(EKZZ) ali nadomestni certifikat.
Kako do zobozdravnika?

Obiščite zobozdravnika, ki ima pogodbo z NFZ, in mu pokažite evropsko kartico zdravstvenega
zavarovanja (EKZZ) ali nadomestni certifikat. Brezplačne zobozdravstvene storitve so na voljo v
omejenem obsegu, določenem v pravilniku ministra za zdravje z dne 24. novembra 2004 (Uradni list
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04.261.2601). Seznam brezplačnih storitev in materialov je na voljo v zobozdravstvenih ambulantah.
Za nadstandardne storitve in materiale boste morali stroške kriti sami.
Kako do bolnišničnega zdravljenja?
Za bolnišnično zdravljenje potrebujete napotnico zdravnika. V primerih nenadne bolezni, nesreče,
poškodbe, zastrupitve ali življenjske nevarnosti boste deležni ustreznega zdravljenja brez predhodne
napotitve.
Obiščite bolnišnico, ki ima pogodbo z NFZ, kjer pokažite evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja
(EKZZ) ali nadomestni certifikat. V času bivanja v bolnišnici so operacije, diagnostične preiskave in
zdravila za vas brezplačne.
Kako do prevoza v bolnišnico?
V primeru nesreče, poškodbe, poroda, nenadne bolezni ali nenadnega poslabšanja zdravstvenega
stanja pokličite reševalno službo (tel. št. 999 ali 112) ali se odpravite neposredno v bolnišnico, in sicer
na urgenco (SOR). V navedenih primerih je vožnja z reševalnim vozilom brezplačna. Pokažite
evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja (EKZZ) ali nadomestni certifikat.
Kako do zdravil?
Zdravila lahko dobite na podlagi recepta, ki vam ga izda zdravnik, ki deluje v zdravstvenem sistemu,
ali zdravnik, ki ne deluje v zdravstvene sistemu, vendar ima pogodbo z državno zdravstveno blagajno
za predpisovanje zdravil.
V lekarni predložite recept in evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja (EKZZ) oziroma
nadomestno potrdilo.
Predpisana zdravila se lahko kupijo:
·
·
·

po pavšalni ceni (v primeru osnovnih zdravil – 3,20 zlotov in v primeru magistralnih zdravil –
5 zlotov);
za 30 ali 50 odstotkov cene zdravila (v primeru nadstandardnih zdravil);
po polni ceni – v primeru zdravil, ki niso uvrščena na listo zdravil, za katere stroške krije
zdravstvena blagajna.

Kako urediti dializo in kisik pred prihodom v vašo državo?
Če potrebujete dializo, se obrnite na katero koli podružnico Nacionalnega zdravstvenega sklada, kjer
dobite seznam centrov za dializo in ustrezno zdravstveno pomoč. V nujnih primerih – po predložitvi
ustreznega obrazca iz serije E100 – so take storitve zdravstvenega varstva brezplačno zagotovljene.
Če želite dobiti več informacij o poljskem sistemu zdravstvenega varstva med začasnim bivanjem, se
lahko obrnete na katero koli regionalno podružnico Nacionalnega zdravstvenega sklada.
Institucije na Poljskem, ki so vključene v sistem socialne varnosti na področju zdravstvenih storitev
1. pristojen organ – ministrstvo za zdravje
2. organ za zvezo – centrala državne zdravstvene blagajne NHF
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3. pristojna institucija/institucija v kraju stalnega/začasnega prebivališča – državna zdravstvena
blagajna s svojimi regionalnimi poslovalnicami- Naslovi regionalnih podružnic Nacionalnega
zdravstvenega sklada na Poljskem
Podrobnejše informacije o organu za zvezo
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia – Biuro Współpracy Międzynarodowej
(centrala državne zdravstvene blagajne – oddelek za mednarodne zadeve)
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa
tel. +48 (22) 572 62 68
faks +48 (22) 572 63 19
e-pošta:ca17@nfz.gov.pl

VEČ INFORMACIJ O ZDRAVSTVENIH IN DRUGIH SOCIALNIH PRAVICAH NA POLJSKEM

4

