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Introdução
Uma estada hospitalar custa dinheiro. Também um tratamento, uma 
operação, um exame ou uma visita ao médico tem o seu preço. O custo 
pode ir de uns dezenas de euros para uma visita ao médico até 
centenas de euros para certos exames (imagiologia médica, 
endoscopia, …). 

Durante uma hospitalização as despesas podem subir até milhares de 
euros. Este montante depende do prazo da hospitalização e dos 
tratamentos.

Muitas vezes, estas despesas não são ou são só parcialmente à carga 
do próprio paciente. Dispõem de um seguro para as despesas médicas? 
Neste caso, o hospital pode (na maioria dos casos) transferir a fatura 
diretamente a este seguro. Dessa maneira só vão receber a fatura com 
as despesas que ficam à carga da sua pessoa.

Por isso, é importante que o hospital disponha dos documentos e 
dados corretos quanto ao seu seguro de doença.

É importante que estejam o mais rápido possível em ordem com os 
documentos necessários.

Regulamentos
Segundo a sua situação, os próximos regulamentos são possíveis.

Moram oficialmente na Bélgica, mas não aderem a um 
seguro de doença 

Passem numa Caixa de Seguro de Doença da sua escolha a fim de 
arranjar a sua adesão. Nessas oficinas, podem informar quais são os 
documentos necessários para adesão.



Moram oficialmente noutro país europeu e aí dispõe de um 
seguro de doença válido 

No caso de uma hospitalização planejada ou um tratamento 
planejado
Solicitem ao seu Seguro de fornecer os atestados necessários 
para a sua hospitalização em nosso hospital (formulário E112 ou 
S2 ou garantia de pagamento). É importante de nós providenciar 
os documentos originais. O documento deve ser válido durante 
toda a estada hospitalar.

No caso de cuidados não planejados (admissão de urgência)
Têm que apresentar o seu Cartão Europeu válido de Seguro de 
Saúde (EHIC) ou uma prova de substituição desse Cartão. Esta 
prova podem obter na oficina do Seguro de Saúde no seu próprio 
país.  (www.europa.eu/social).

Não têm uma residência oficial na Bélgica e não dispõem 
de meios financeiros para pagar pelas despesas do seu 
tratamento medical

Passem no CPAS (OCMW) da comuna onde residem. Aqui vão 
investigar se existe uma possibilidade que as suas despesas medicais 
poderiam ser transferidas para o CPAS. Se for o caso, o CPAS fornece 
os documentos necessários para o hospital.

Não respondem às condições em cima ou não podem 
providenciar documentos válidos ao hospital

Nesse caso, um adiantamento será pedido. As tarefas seguintes estão 
em vigor:

 Cuidados ambulatórios: de 30 euros até 280 euros
 Hospitalização de um dia: de 280 euros até 1000 euros
 Hospitalização: de 400 euros até 850 euros por dia

Se precisarem de ajuda em arranjar os assuntos em cima, podem 
contactar o serviço social da sua comuna ou do nosso hospital no 
número 014 44 41 44 ou 014 44 41 45.

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=6b4539d9-71b0-4793-9e16-a26ddc3c1c9d


"Vertaling Nederlands-Portugees. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de 
originele brontekst."
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