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Pobyt w szpitalu zawsze wiąże się z kosztami. Leczenie, operacja, 
badania, wizyty lekarza są odpłatne. Wizyta lekarza kosztuje około 
kilkadziesiąt euro, ale niektóre badania (na przykład badania obrazowe, 
endoskopia…) mogą kosztować kilkaset euro. 

Koszty pobytu w szpitalu mogą wynieść nawet kilka tysięcy euro. Cena 
zależy od czasu spędzonego w szpitalu i od przebytego leczenia.

Z reguły pobyt w szpitalu podlega częściowej refundacji. Jeśli pacjent 
posiada ubezpieczenie medyczne, szpital (zazwyczaj) przekazuje 
rachunek za opiekę medyczną bezpośrednio do kasy chorych. 
Ubezpieczony dostaje już tylko rozliczenie końcowe z wyszczególnioną 
kwotą do dopłaty po refundacji.

Dlatego ważne jest, żeby szpital był w posiadaniu właściwej 
dokumentacji i danych o ubezpieczeniu zdrowotnym pacjenta.

Dopełnienie wszystkich formalności na czas jest zatem bardzo istotne.
W zależności od sytuacji pacjenta, istnieją różne rozwiązania:

Pacjent mieszka oficjalnie w Belgii, ale nie jest 
ubezpieczony w kasie chorych

Należy udać się do kasy chorych w celu uregulowania ubezpieczenia. 
Pracownicy kasy chorych poinformują, jakie dokumenty należy 
dostarczyć.

Pacjent mieszka oficjalnie w innym kraju Europy i posiada 
tam ubezpieczenie medyczne

Przy planowanym pobycie w szpitalu lub leczeniu
Należy zwrócić się do swojej ubezpieczalni o wydanie 
odpowiedniego atestu w związku z pobytem w szpitalu (formularz 
E112 lub S2 lub gwarancja pokrycia kosztów). Wymagane są 
oryginalne dokumenty, ważne na cały okres tego pobytu.
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Przy nieplanowanym pobycie w szpitalu (nagłe przyjęcie)
Należy przedstawić ważną Europejską Kartę Ubezpieczenia 
Zdrowotnego (EKUZ) lub inny atest zastępczy. O te dokumenty 
należy zwrócić się do ubezpieczalni zdrowotnej we swoim kraju  
(www.europa.eu/social).

Pacjent przebywa nielegalnie na terenie Belgii i nie ma 
środków finansowych na pokrycie kosztów leczenia

Należy udać się do OCMW (ośrodek pomocy społecznej) w swojej 
gminie. OCMW rozpatrzy mozliwość pokrycia kosztów leczenia i w 
przypadku pozytywnej decyzji dostarczy pacjentowi odpowiednie 
dokumenty wymagane przez szpital.

Jeśli pacjent nie spełnia żadnego z powyższych warunków, 
lub nie może dostarczyć ważnych dokumentów do szpitala, 
będzie poproszony o wpłacenie depozytu z góry

Stawki:
 Opieka ambulatoryjna: od 30 euro do 280 euro
 Pobyt w szpitalu dziennym: od 280 euro do 1000 euro
 Hospitalizacja: od 400 euro do 850 euro za dzien

Jeśli pacjent potrzebuje pomocy w dopełnieniu powyższych formalności, 
może skontaktować się z działem usług społecznych w swojej gminie lub 
w naszym szpitalu pod numerem: 014 44 41 44 lub 014 44 41 45.

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=d204bea1-cfc0-4acb-82a4-ebc6828b92c5
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