ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ В ПОЛЬЩІ

ДЕРЖАВНА ТА ПРИВАТНА ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
У Польщі ви можете скоростуватися послугами медичної допомоги:
- державної (безкоштовна)
- приватної (платна)
Державна (бюджетна) медична допомога: право на неї мають особи, які
проживають/перебувають на території Польщі та мають медичне страхування в в
Національному фонді охорони здоров’я (NFZ www.nfz.gov.pl).
Приватна медична допомога: на неї має право кожна особа, яка оплачує послуги,
наприклад, медичну консультацію, огляд і т. д. На ринку є багато приватних закладів
охорони здоровя, поліклінік, кабінетів та ін. Найпростіше їх знайти в Інтернеті, ввівши
відповідну фразу. Можете також скористуватися сайтом www.znanylekarz.pl, де можна
безпосередньо замовити візит до лікаря відповідної спеціальності.

Категорії осіб, які мають право на медичне страхування в Польщі:
1. особи, які працюють за трудовим договором або цивільно-правовим договором (так
званий договір доручення).
2. чоловік/дружина працевлаштованої особи - однак важливо знати, що страхування чоловіка
/ дружини не є автоматичним. Ви повинні повідомити роботодавця про необхідність
страхування вашого чоловіка/дружини. У випадку коли друге з подружжя буде
працевлаштоване, вам треба повідомити про це свого роботодавця, щоб не було
дублювання страхових внесків.
3. діти працевлаштованої особи - право на страхування на підставі страхування одного з
батьків має кожна дитина до 18 років, а також особи віком від 18 до 24 років за умови, що
така особа навчається. Важливо пам’ятати, що про бажання застрахувати дитину віком від
18 років необхідно повідомити роботодавця.

Що дає медичне страхування:
• доступ до "сімейного лікаря". Щоб отримати такий доступ, зверніться до обраного вами
медичного центру, поліклінікі, кабінету. Там буде оформлена анкета/декларація про вибір
"сімейного лікаря" (первинна медико-санітарна допомога), а також патронажної медсестри,
а для жінок можна задекларувати вибір патронажної акушерки;
• співфінансування деякіх ліків (рецепти на відшкодовані ліки);
• доступ до діагностичних досліджень (за направленням лікаря);
• право на відвідування лікарів-спеціалістів (за направленням лікарів первинної медичної
допомоги);
• можливість скористатися послугами нічного та святкового догляду;
• можливість користування допомогою у лікарні (включаючи відділення екстреної допомоги
– так звана SOR);

УВАГА!
1. право на безкоштовне лікування без направлення має певна група пацієнтів, а це: ВІЛінфіковані, хворі на туберкульоз, залежні від наркотиків, алкоголю, а також психотропних
речовин – особливо в сфері лікування та терапії залежностей,
2. у разі виникнення ситуації, яка загрожує життю, слід негайно викликати швидку допомогу
за номером 112,
3. кожна дитина, яка перебуває в Польщі, зобов'язана зробити обов'язкові щеплення.
Неважливо, чи є у дитини страховка чи ні, адже профілактичні щеплення дітей
безкоштовні.

МЕДИЧНА ДОПОМОГА ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ:
• громадяни України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, яким присвоєно
номер PESEL, мають право на безкоштовне медичне обслуговування.

• слід пам’ятати, що громадянин України, який проживає на території Республіки Польща
відповідно до спеціального закону, який під час вісімнадцятимісячного перебування в
Польщі виїде на термін довший ніж 30 днів, автоматично втрачає право на безкоштовне
медичне обслуговування.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
Захисник Прав Пацієнта − http://www.bpp.gov.pl
Хартія прав пацієнта − http://www.bpp.gov.pl/czesc_ogolna.html
Довідник ZUS «Соціальне та медичне страхування поляків, які працюють за кордоном, та
іноземців, які працюють у Польщі» − https://www.zus.pl/documents/10182/167567/porad21.pdf/dd301159-e1e4-42ec-8106-929e86c330ba

ПРАВОВІ НОРМИ:
Доступ іноземців до медичних послуг у Польщі регулюється наступними правовими актами:
Закон від 27 серпня 2004 р. про медичні послуги, що фінансуються з державних коштів
(Закон. вісник 2008 р., № 164, п. 1027, зі змінами) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20081641027
Закон від 12 грудня 2013 р. про іноземців (Вісник законів за 2020 р., п. 35) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20130001650
Закон від 15 квітня 2011 р. про медичну діяльність (Закон. вісник 2011 р. № 112, поз. 654, зі
змінами) - – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20111120654
Розпорядження Міністра внутрішніх справ та адміністрації від 22 грудня 2008 р про засоби
до існування, які повинен мати іноземець, який в’їжджає на територію Республіки Польща,
та документи, що підтверджують можливість отримання таких засобів (Вісник законів за
2008 р., № 235, поз. 1611) –
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20082351611
Регламент Європейського Парламенту та Ради ЄС № 810/2009 від 13 липня 2009 р. про
створення Візового кодексу Співтовариства - http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:243:0001:0058:PL:PDF

