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O şedere în spital costă bani. Şi tratamentul, opera ţia, analizele sau 
vizita la medic îşi au preţul lor. Preţul poate fi de la câteva zeci de euro 
pentru o vizită la medic până la sute de euro pentru anumite analize 
(imagistica medicală, endoscopie...). 

Şederea în spital poate costa până la câteva mii de euro. Depinde de cât 
durează internarea şi ce fel de tratamente se aplică.

De multe ori aceste costuri nu sunt sau sunt doar parţial plătite de către 
pacient. Ai o asigurare medicală? Daca da, atunci costurile sunt plătite 
direct de către asigurare. Trebuie să plateşti doar factura de intervenţie 
personală în costurile suplimentare.

De aceea este important ca spitalul să dispună de toate 
documentele şi datele despre asigurarea ta medicală.

Este important te ocupi cât de repede posibil de toate actele necesare. In 
funcţie de situaţia ta, există următoarele posibilităţi:

Locuieşti oficial în Belgia dar nu eşti afiliat la o casă de 
asigurari de sănătate

Alege una şi mergi să te afiliezi. Iţi vor spune ei de ce documente ai 
nevoie în acest sens. 

Locuieşti oficial într-o altă ţară europeană şi ai acolo o 
asigurare medicală valabilă

In cazul unei internări programate şau al unui tratament
Cere ca asigurării toate certificatele necesare pentru şederea în 
spitalul nostru (formularul E112 sau S2 sau garanţia de plată). Este 
important să ne prezinţi documentele originale. Documentul trebuie 
să fie valabil pentru toată perioada  şederii în spital.

Pentru îngrijiri medicale neprogromate (urgente)
Prezintă-ne un card european de sănătate (EHIC) sau o dovadă de 
înlocuire a acestuia. Le poţi obţine de la casa de asigurări din ţara 
ta. (www.europa.eu/social). 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=a801ad31-c1ed-478b-9ce9-d3cea5ea5920
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Nu ai rezidenţă legală în Belgia şi nu dispui de mijloacele 
financiare pentru a plăti costurile tratamentului medical

Mergi la OCMW [Centru public de bunăstare socială] sau la primăria de 
unde locuieşti. Ei vor investiga posibilitatea de a se ocupa de costurile 
tale. Dacă această posibilitate există, îţi vor înmâna documentele 
necesare pentru spital.

Nu îndeplineşti niciuna din condiţiile de mai sus sau nu 
poţi prezenta documente valabile spitalului

Ţi se va cere să plăteşti un avans. Se aplică următoarele tarife:
 Ingrijiri ambulante: între 30 euro şi  280 euro
 Internare de zi: între 280 euro şi 1000 euro
 Spitalizare: între 400 euro şi 850 euro pe zi

Dacă ai nevoie de ajutor în ceea ce priveşte cele de mai sus, poţi 
contacta departamentul social al primăriei unde locuieşti sau 
departamentul social al spitalului nostru pe numărul 014 44 41 44 sau 
014 44 41 45.
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