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Zdrowie w Unii Europejskiej 

 

Nadeszło lato, podczas którego obywatele Unii Europejskiej szczególnie intensywnie 

korzystają z wynikających z jednolitego rynku, przysługujących im praw. Prawo do 

swobodnego podróżowania oraz zamieszkania i pracy gdziekolwiek na terytorium UE nie 

miałoby jednak racji bytu, gdyby UE nie była w stanie zapewnić swym obywatelom dostępu 

do opieki medycznej niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. obywatele UE mają 

również prawo do poddania się leczeniu w innym państwie członkowskim (w niektórych 

przypadkach nie tylko podczas podróży) a Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego 

ułatwia turystom i podróżującym w interesach korzystanie z przysługujących im praw w 

przypadku choroby w innym państwie członkowskim i w kilku innych krajach w Europie.
1
 

 

Za świadczenie i organizację usług zdrowotnych odpowiedzialne są poszczególne państwa. 

UE natomiast odpowiada za usprawnienie współpracy między krajowymi systemami ochrony 

zdrowia oraz ułatwienie dostępu do transgranicznej  opieki zdrowotnej.  

 

Celowi temu służą przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 

obowiązujące w 27 państwach członkowskich: 

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 883/2004  z dnia 29 kwietnia 

2004 r. 

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  (WE) 987/2009 z dnia 16 września 

2009 r.2  

 dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. 

 

Przepisy zawarte w ostatniej z wymienionych dyrektyw, muszą zostać wprowadzone w życie 

przez państwa członkowskie najpóźniej do 25 października 2013 roku.
3
 Nowe przepisy 

doprecyzowują prawa do świadczeń zdrowotnych oferowanych w państwach członkowskich 

oraz do zwrotu kosztów leczenia w UE. Pacjenci, którzy korzystają z opieki zdrowotnej w 

innym państwie UE, będą traktowani tak samo, jak rodzimi obywatele kraju.  

 

Nowe prawo w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej: 

                                                           
1
 http://europa.eu/pol/health/index_pl.htm . 

2
http://www.nfz.gov.pl/ue/index.php?katnr=5&dzialnr=2 . Przepisy obowiązują także na terytoriach 

francuskich: Gwadelupa, Martynika, Reunion i Gujana Francuska; portugalskich: na Azorach i Maderze, 

hiszpańskich: Majorce, Minorce, Ibizie i Wyspach Kanaryjskich. Przepisów nie stosuje się natomiast  w 

przypadku: Danii - na obszarze Grenlandii i Wysp Owczych oraz Wielkiej Brytanii - na Wyspach 

Normandzkich: Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Sark oraz na Wyspie Man,(data dostępu: 23. 05. 2011 r.). 
3
 Art. 21 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE. 

http://europa.eu/pol/health/index_pl.htm
http://www.nfz.gov.pl/ue/index.php?katnr=5&dzialnr=2
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 Ułatwia krajowym organom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia ściślejszą 

współpracę i wymianę informacji na temat standardów jakości i bezpieczeństwa w 

opiece zdrowotnej.  

 Pomaga pacjentom wymagającym wysokospecjalistycznych świadczeń, na przykład 

rozpoznania lub leczenia rzadkiej choroby.  

 Eksperci w dziedzinie ochrony zdrowia z całej Europy będą mogli wymieniać się 

najlepszymi praktykami w dziedzinie opieki zdrowotnej oraz określać najwyższe 

standardy jakości. 

 

Obecnie pacjenci wolą korzystać z opieki zdrowotnej u siebie w kraju. Z tego względu 

transgraniczna opieka zdrowotna stanowi zaledwie około 1% publicznych wydatków na 

ochronę zdrowia (około 10 mld EUR). Te szacunki uwzględniają także transgraniczną opiekę 

zdrowotną w przypadkach nieplanowanych przez pacjentów (jak opieka w nagłych 

wypadkach). To oznacza, że mniej niż 1% wydatków i wyjazdów pacjentów wiąże się z 

planowaną transgraniczną opieką zdrowotną, taką jak operacje stawu biodrowego lub kolana 

bądź zabiegi usunięcia zaćmy. 

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w 

sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej – dot. 

korzystania z opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim. 

 

W przypadku opieki szpitalnej jednym z najważniejszych osiągnięć nowej dyrektywy jest 

umożliwienie pacjentom wyboru świadczeniodawcy. W przypadku opieki pozaszpitalnej 

pacjenci będą mogli korzystać ze świadczeń za granicą bez uprzedniej zgody i załatwiania 

formalności, a po powrocie do domu będą mogli wystąpić o zwrot kosztów leczenia. Pacjent 

powinien upewnić się, że potrzebne świadczenie jest zgodne z krajowym koszykiem 

świadczeń zdrowotnych. W przeciwnym razie zakład ubezpieczeń nie zwróci kosztów usługi.  

 

W przypadku planowanej opieki pacjenci mogą być zobowiązani do ubiegania się o uprzednią 

zgodę krajowego organu odpowiedzialnego za refundację świadczeń zdrowotnych. Taka 

zgoda musi zostać wydana w przypadku, gdy pacjent nie może otrzymać danego świadczenia 

w swoim kraju w uzasadnionym medycznie terminie. Organy krajowe mogą wprowadzić 

system „uprzedniej zgody” w trzech przypadkach: 

1) świadczeń wymagających pozostania w szpitalu na co najmniej jedną noc; 

2) wysokospecjalistycznych i kosztownych świadczeń; 

3) w określonych poważnych przypadkach związanych z jakością lub bezpieczeństwem 

opieki zapewnianej za granicą.
4
  

 

                                                           
4
 Memo/11/32. 
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Dyrektywa wskazuje także, że w przypadku państwa przyjmującego pacjenta „podstawą 

odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego, mimo otrzymania „uprzedniej zgody” nie 

może być fakt, że na terytorium danego państwa członkowskiego istnieją listy osób 

oczekujących, pozwalające planować podaż opieki szpitalnej i zarządzać nią w oparciu o 

określone wcześniej ogólne priorytety kliniczne; odmowy nie można udzielić bez dokonania 

obiektywnej oceny medycznej”.
5
  

Ważnym udogodnieniem wprowadzonym przez nowe przepisy jest zlecenie stworzenia  

w każdym państwie członkowskim punktów kontaktowych, służących informacją na temat 

prawa pacjenta  do opieki zdrowotnej w Europie. 

 

Pacjenci będą mieli dostęp do informacji na temat jakości świadczeń, z jakich będą korzystać. 

Ośrodki wymieniając się między sobą informacjami będą mogły prezentować praktyczne 

informacje warunków i poziomu zwrotu kosztów, możliwych świadczeń, 

świadczeniodawców, procedur dochodzenia roszczeń itd . 

 

Recepta wydana w innym państwie UE ma być uznawana w kraju pochodzenia pacjenta i na 

odwrót. Dzięki temu leczenie podjęte w innym państwie UE będzie odpowiednio 

kontynuowane po powrocie pacjenta do domu. Pacjent ma prawo otrzymać przepisany lek 

pod warunkiem, że jest on dopuszczony do sprzedaży i dostępny w kraju, gdzie zamierza go 

wykupić. W zasadzie recepty już powinny być uznawane w całej UE, w praktyce jednak 

bywa inaczej. Nowa dyrektywa wyposaży farmaceutów w niezbędne narzędzia do 

odczytywania transgranicznych recept (aby skuteczniej identyfikować przepisany lek oraz 

lekarzy i pacjentów).  

 

W celu realizacji przepisów zawartych w dyrektywie państwa członkowskie są zobowiązane 

do wdrożenia odpowiednich procedur administracyjnych w zakresie korzystania  

z transgranicznej opieki medycznej (w tym procedury rozpatrywania skarg oraz mechanizmy 

wyliczania kosztów), a Komisja Europejska stworzy sieci wspierające unijną współpracę w 

dziedzinie oceny technologii medycznych oraz e-zdrowia.
6
 

 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego 

Instrumentem ułatwiającym dostęp do transgranicznej opieki zdrowotnej jest Europejska 

Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Obejmuje ona swymi przepisami wszystkie państwa 

członkowskie UE oraz Islandię, Lichtenstein, Norwegię  i Szwajcarię.
7 

Wyrobienie Karty 

przed wyjazdem zagranicznym może uchronić przed problemami związanymi z opieką 

medyczną w przypadku zachorowania czy odniesienia obrażeń na terenie wspomnianych 

                                                           
5
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:PL:PDF, (data dostępu: 25. 

05. 2011 r.). 
6
 Memo/11/32. 

7
 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=509&langId=pl (data dostępu: 20. 05. 2011 r.). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:PL:PDF
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=509&langId=pl
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państw.  Dokument jest dowodem, że jego posiadacz ma prawo do korzystania ze świadczeń 

zdrowotnych w państwie członkowskim na koszt instytucji, w której jest ubezpieczony.
8
  

 

Korzystając z EKUZ należy pamiętać o kilku zasadach: 

 Osoba ubiegająca się o EKUZ musi być ubezpieczona bądź objęta państwowym 

systemem ubezpieczeń zdrowotnych w jednym z 31 wspomnianych wcześniej państw. 

 W przypadku wyjazdu rodzinnego, każdy członek rodziny powinien posiadać Kartę. 

 Karta zapewnia dostęp do usług publicznej służby zdrowia (w tym opiekę nad 

kobietami w ciąży, osobami przewlekle chorymi oraz kontynuację leczenia) na 

zasadach jakie obowiązują obywateli danego państwa.  

 W przypadku stanu chronicznego (np. astmy, cukrzycy i raka) osoba ma prawo  

do leczenia niezbędnego z punktu widzenia jej stanu
9
. Osoby, których stan zdrowia 

wymaga specjalnego nadzoru lekarskiego, w tym sprzętu medycznego (w przypadku 

konieczności dializ nerek, tlenoterapii, specjalnego leczenia astmy, echokardiografii w 

przypadku przewlekłych chorób autoimmunologicznych oraz chemioterapii
10

) 

powinny wyrazić chęć przygotowania z góry swego pobytu by mieć pewność, że 

potrzebne urządzenia bądź usługi są dostępne na miejscu. Mogą w tym celu 

skontaktować się przed wyjazdem z miejscową jednostką leczenia specjalistycznego 

w kraju docelowym.   

 Kobiety w ciąży mają prawo do skorzystania z wszelkich usług medycznych mających 

związek z ciążą, włącznie z odebraniem porodu. W przypadku, gdy kobieta chce  

urodzić dziecko w innym kraju, powinna skontaktować się z właściwymi  dla miejsca 

zamieszkania instytucjami kompetentnymi w dziedzinie zdrowia, gdyż może być 

wymagane specjalne upoważnienie (formularz S2).  

 Jeśli obywatel ma wątpliwości co do gwarantowanych na podstawie karty świadczeń 

opieki zdrowotnej może skontaktować się z właściwymi dla danego kraju instytucjami 

kompetentnymi w zakresie opieki zdrowotnej. W przypadku, gdy obywatel korzysta  

z usług opieki zdrowotnej kraju, w którym jest ona płatna, uzyska zwrot kosztów  

po powrocie niezwłocznie bądź po powrocie do kraju zamieszkania.  

 

Brak wyrobionej karty nie oznacza, że osoba potrzebująca opieki medycznej nie otrzyma 

pomocy. Dokument ułatwia jednak dostęp do bezpłatnej opieki bądź zwrot poniesionych 

kosztów leczenia. W przypadku zapomnienia karty nie ma gwarancji,  

że koszty zostaną zwrócone na tych samych zasadach, co w przypadku przedłożenia 

dokumentu. W sytuacji krytycznej pacjentowi może udzielić pomocy odpowiednia instytucja 

ds. ochrony zdrowia przesyłając tymczasowe zaświadczenie zastępcze faksem bądź drogą 

elektroniczną. 

                                                           
8
 http://www.nfz.gov.pl/ue/index.php?katnr=5&dzialnr=5 (data dostępu: 23. 05. 2011 r.). 

9
 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=565&langId=pl (data dostępu: 20. 05. 2011 r.). 

10
 http://www.nfz.gov.pl/ue/index.php?katnr=5&dzialnr=2 (data dostępu: 23. 05. 2011 r.). 

http://www.nfz.gov.pl/ue/index.php?katnr=5&dzialnr=5
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=565&langId=pl
http://www.nfz.gov.pl/ue/index.php?katnr=5&dzialnr=2
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O zwrot poniesionych kosztów można ubiegać się bezpośrednio do instytucji zabezpieczenia 

zdrowotnego w państwie, w którym odbywało się leczenie bądź w państwie, w którym 

pacjent zamieszkuje (podstawą zwrotu kosztów leczenia są opłacone rachunki oraz posiadanie 

w trakcie leczenia prawa do korzystania ze świadczeń zdrowotnych ubezpieczenia).
11

  

 

Karta nie pokrywa kosztów leczenia, jeśli pacjent odbył podróż właśnie w tym celu. Nie 

pokrywa także kosztów leczenia w placówkach prywatnych, wydatków związanych z 

przewozem pacjenta do miejsca zamieszkania – w tym przypadku potrzebne jest odrębne 

ubezpieczenie.
12

 

 

Dokument można uzyskać bezpłatnie za pośrednictwem lokalnych instytucji, kompetentnych 

w sferze ochrony zdrowia. Każdy kraj jest odpowiedzialny za wytwarzanie i 

rozpowszechnianie kart na swoim terytorium. Karta nie zastępuje indywidualnego 

ubezpieczenia podróżnego,  np. nie zapewni pokrycia kosztów utraty własności. Dokument 

nie jest dowodem ubezpieczenia w NFZ uprawniającym Polaka  do świadczeń zdrowotnych 

na terenie Polski. Osoba ubezpieczona w NFZ może posługiwać się EKUZ wyłącznie w 

pozostałych 30 państwach. Dokument wydawany jest w języku urzędowym państwa 

wydającego go. W Polsce kompetentnym do wydania Karty jest oddział wojewódzki NFZ, 

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego. Okres ważności jest różny w 

poszczególnych państwach.
13

 

 

Studenci bądź pracownicy delegowani są uprawnieni do posiadania EKUZ, zastępującej w ich 

przypadku formularz E128. Karta zapewnia im dostęp do niezbędnej opieki z 

uwzględnieniem okresu pobytu za granicą. W ich przypadku okres ten może być stosunkowo 

długi, a zakres świadczeń szerszy niż w przypadku turysty przebywającego za granicą 

znacznie krócej.
14

 

 

Karta, bez względu na to w jakim państwie została wydana zawiera następujące informacje:  

imię; nazwisko; data urodzenia; PESEL; numer identyfikacyjny instytucji, która wydała 

Kartę; numer identyfikacyjny Karty; data ważności Karty. Dokument nie zawiera danych 

o charakterze medycznym. 

 

 

 

                                                           
11

 http://www.nfz.gov.pl/ue/index.php?katnr=5&dzialnr=5 (data dostępu: 23. 05. 2011 r.). 
12

 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=565&langId=pl (data dostępu: 20. 05. 2011 r.) 
13

 http://www.nfz.gov.pl/ue/index.php?katnr=5&dzialnr=5 (data dostępu: 23. 05. 2011 r.). 
14

 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=564&langId=pl (data dostępu: 20. 05. 2011 r.). 

http://www.nfz.gov.pl/ue/index.php?katnr=5&dzialnr=5
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=565&langId=pl
http://www.nfz.gov.pl/ue/index.php?katnr=5&dzialnr=5
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=564&langId=pl
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Formularze zdrowotne w jakie powinniśmy się zaopatrzyć przed wyjazdem 

zagranicznym 

Poza Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego, w niektórych przypadkach należy zaopatrzyć się w 

dodatkowe dokumenty: 

 Osoba wyjeżdżająca do innego państwa członkowskie w celu odbycia w tym państwie 

planowanego leczenia powinna uzyskać dokument przenośny S2 lub w przypadku 

państw EFTA formularz E112. 

 Osoba ubezpieczona w ramach ubezpieczeń społecznych ZUS oraz ubezpieczenia 

zdrowotnego NFZ, która uległa wypadkowi  w czasie wykonywania działalności 

zawodowej bądź na własny rachunek , powinna uzyskać dokument przenośny DA1, 

bądź w przypadku  leczenia w państwach EFTA formularz E123. 

 Osoba mieszkająca w innym państwie członkowskim, a ubezpieczona w NFZ powinna  

uzyskać dokument przenośny S1 bądź E106, E109, E120 i E121 w przypadku 

zamieszkania na terenie państw EFTA. 

 Pracownik przygraniczny, który przeszedł na emeryturę bądź rentę inwalidzką, 

odbywający leczenie w państwie w którym pracował, a ubezpieczony w NFZ, 

powinien zaopatrzyć się w dokument przenośny S3. Tego typu świadczenia nie 

przysługują pracownikom przygranicznym zatrudnionym na terenie państw EFTA.
15

 

 

eZdrowie 

Pod pojęciem eZdrowie mieści się ogół zastosowań technologii teleinformatycznych  

w zapobieganiu chorobom, diagnostyce, leczeniu, kontroli oraz prowadzeniu zdrowego trybu 

życia. Dzięki tym narzędziom kontakt pacjentów z świadczeniodawcami z obszaru opieki 

zdrowotnej, przekazywanie danych pomiędzy instytucjami oraz bezpośredni kontakt między 

pacjentami a pracownikami służby zdrowia mogą  być znacznie łatwiejsze. eZdrowie 

obejmuje sieci informacji o zdrowiu, elektroniczne kartoteki, usługi telemedycyny  

oraz przenośne urządzenia komunikacyjne, wspomagające pacjenta i umożliwiające 

monitorowanie jego stanu zdrowia. UE dąży do stworzenia „europejskiego obszaru Zdrowia”, 

który miałby obejmować: 

 stworzenie struktury elektronicznych kartotek,  

 utworzenie sieci informacji łączących punkty opieki zdrowotnej w celu 

koordynowania reakcji na zagrożenia dla zdrowia,  

 zapewnienie usług zdrowotnych online, takich jak informacje na temat zdrowego stylu 

życia i zapobiegania chorobom, jak również telekonsultacje oraz wypisywanie recept  

i zwrot kosztów drogą elektroniczną.
16

 

                                                           
15

 http://www.nfz.gov.pl/ue/index.php?katnr=5&dzialnr=5 (data dostępu: 23. 05. 2011 r.) 
16

 http://ec.europa.eu/health-eu/care_for_me/e-health/index_pl.htm (data dostępu: 25. 05. 2011 r.). 

 

http://www.nfz.gov.pl/ue/index.php?katnr=5&dzialnr=5
http://ec.europa.eu/health-eu/care_for_me/e-health/index_pl.htm
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Więcej informacji na temat e-zdrowia można znaleźć na http://ec.europa.eu/health-

eu/care_for_me/e-health/index_pl.htm oraz  

http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/docs/unit/009factsheet_ehealth_en.pd

f . 

 

Dodatkowe informacje na temat praw pacjentów w UE oraz innych kwestii związanych  

ze zdrowiem publicznym w UE można uzyskać na stronach internetowych: 

 http://ec.europa.eu/health-eu/about_pl.htm# - oficjalny portal Unii Europejskiej, 

dotyczący zdrowia publicznego. Zawiera liczne informacje na temat kwestii 

związanych ze zdrowiem oraz na temat działań podejmowanych na szczeblu UE i na 

forum międzynarodowym w tej dziedzinie. 

 http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/about/index_pl.htm-strona 

prowadzona  w ramach kampanii „Europa dla pacjentów”, która ma przede wszystkim 

zapewnić łatwy dostęp do polityki i działalności UE w zakresie opieki zdrowotnej, 

przedstawiając informacje w sposób zrozumiały dla każdego. Także placówki służby 

zdrowia mogą korzystać z informacji zawartych na stronie oraz przyczyniać się do 

rozwoju kampanii poprzez publikacje aktualności i wydarzeń w dziedzinie zdrowia na 

stronie „Europa dla pacjentów”. 

 http://ec.europa.eu/health-eu/newsletter_pl.htm - elektroniczne biuletyny, 

przedstawiające dwa razy w miesiącu informacje nt. aktualności z dziedziny zdrowia 

publicznego. 

 http://www.nfz.gov.pl/new/  - strona Narodowego Funduszu Zdrowia 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w 

sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej http://eur-

lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&ihmlang=en&lng1=en,pl&lng2=bg,cs,d

a,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=568593:cs&page=   

 Podróże po Europie – zdrowie http://europa.eu/travel/healthy/index_pl.htm  

 Portal Twoja Europa – zdrowie 

http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/health/index_pl.htm  

 

 

Źródła informacji: 

 wymienione w powyższym tekście oraz przypisach 

a ponadto 

 Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia 

zdrowotnego (EKUZ), http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/1289/zdrowie-

wybierasz-sie-na-wakacje.html 

http://ec.europa.eu/health-eu/care_for_me/e-health/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/health-eu/care_for_me/e-health/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/docs/unit/009factsheet_ehealth_en.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/docs/unit/009factsheet_ehealth_en.pdf
http://ec.europa.eu/health-eu/about_pl.htm
http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/about/index_pl.htm-strona
http://ec.europa.eu/health-eu/newsletter_pl.htm
http://www.nfz.gov.pl/new/
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&ihmlang=en&lng1=en,pl&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=568593:cs&page
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&ihmlang=en&lng1=en,pl&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=568593:cs&page
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&ihmlang=en&lng1=en,pl&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=568593:cs&page
http://europa.eu/travel/healthy/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/health/index_pl.htm
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 Poprawa opieki zdrowotnej poprzez technologie e-zdrowie? http://www.europe-

direct.poznan.pl/aktualnosci/1179/poprawy-opieki-zdrowotnej-poprzez-

technologie.html 

 Opieka zdrowotna w Unii Europejskiej, http://europa.eu/eu-

life/healthcare/index_pl.htm  

 Prawa pacjenta w Unii Europejskiej, http://prawapacjentow.eu/ 

 Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=pl  

 Zdrowie publiczne w UE, http://europa.eu/pol/health/index_pl.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował: Punkt Informacyjny Europe Direct – Poznań  

Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej 


