EKUZ na chwilę przed odlotem na majówkę

Pasażerowie wybierający się na majówkę z Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice już
po raz trzeci będą mogli odebrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego tuż przed
odlotem. W dniach 23-26 kwietnia 2019 r. w godz. 9.00-14.00 mobilne stanowisko Śląskiego OW
NFZ ponownie stanie w Terminalu B Katowice Airport.
W ubiegłym roku podczas trzydniowego dyżuru, pracownicy Śląskiego OW NFZ wydali Europejskie
Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego ponad 750 podróżującym. Dla pasażerów była to okazja
do uzupełnienia bagażu o ten niezwykle ważny ze zdrowotnego punktu widzenia dokument.
– To już nasza trzecia wizyta w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Katowicach-Pyrzowicach.
Nowością tegorocznej edycji jest fakt, że od października ubiegłego roku karta dla większości
uprawnionych jest ważna przez 18, a nie, jak wcześniej, 12 miesięcy. Cieszymy się, że tuż przed
majówką możemy zatroszczyć się o komfort turystów, którzy zapomnieli o odebraniu EKUZ w naszej
siedzibie– mówi Piotr Nowak, p.o. dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia w Katowicach. – Podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria) EKUZ zapewnia
poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli nastąpi konieczność skorzystania z pomocy medycznej, należy udać
się do placówki działającej w ramach publicznego systemu opieki i okazać kartę. Zostaniemy wtedy
potraktowani tak, jak osoby ubezpieczone danego państwa. Co najważniejsze, nie powinniśmy zostać
obciążeni kosztami innymi niż te, które zgodnie z ustawodawstwem tego kraju ponoszą pacjenci –
dodaje dyrektor.
– Cieszy nas fakt, że już po raz trzeci Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia organizuje
w Katowice Airport, ważną i potrzebną, akcję wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia
Zdrowotnego. Jej termin został wybrany nieprzypadkowo, ponieważ koniec kwietnia to nieformalny
początek sezonu czarterowego. Przed majówką, co roku obserwujemy znaczący wzrost liczby
pasażerów obsługiwanych w tym segmencie. – mówi Artur Tomasik, prezes Zarządu
Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, zarządzającego Katowice Airport.

– Dodaje,

że: Pyrzowickie lotnisko to świetne miejsce na przeprowadzenie takiej akcji. Po pierwsze
to największy, polski port lotniczy w segmencie przewozów wakacyjnych, z 36% udziałem w rynku
w 2018 roku i prawie dwoma milionami obsłużonych podróżnych czarterowych. Po drugie, jako
miejsce, jest jednym z największych zakładów pracy w tej części województwa śląskiego. W ponad 50
firmach instytucjach funkcjonujących na terenie Katowice Airport zatrudnionych jest ponad 3,5 tys.
osób. Jestem przekonany, że zarówno pasażerowie, jak i zatrudnione tu osoby, chętnie skorzystają
z możliwości szybkiego pozyskania karty EKUZ

EKUZ na chwilę przed odlotem
Wyruszający w podróż pasażerowie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach
w dniach 23-26 kwietnia 2019 r. (w godz. 9.00-14.00) będą mogli odebrać EKUZ w stanowisku
Śląskiego OW NFZ, które stanie w Terminalu B lotniska. Wystarczy wypełnić wniosek, okazać dowód
osobisty lub paszport, potwierdzić uprawnienia do korzystania ze świadczeń i można pobrać EKUZ.
Ponad pół miliona EKUZ wydanych w Śląskiem w 2018 r.
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdza prawo osób ubezpieczonych w Narodowym
Funduszu Zdrowia do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (Lichtensteinie, Szwajcarii, Norwegii i Islandii) na takich samych
zasadach, na jakich leczą się mieszkańcy tych krajów. EKUZ uprawnia do otrzymania świadczeń
medycznych niezbędnych podczas pobytu czasowego.
Pacjenci z województwa śląskiego zwykle pamiętają o EKUZ. W 2016 roku Śląski OW NFZ wydał
w sumie prawie 473 tys. Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego, w 2017 r. – 593 tys.,
a w 2018 r. – ponad 564 tys. Co ważne, od października 2018 r. dokument dla znacznej grupy osób
uprawnionych jest ważny nie rok, ale 18 miesięcy.

