Медична

допомога

громадянам

України

-

правила надання медичних послуг та розрахунки
за них


У зв’язку зі збройним конфліктом в Україні громадяни цієї держави
приїжджають до Польщі, шукаючи, зокрема, притулку та допомоги.



Серед них є люди, які потребують або потребуватимуть медичної
допомоги.



Громадянинові України, що прибув до Польщі у зв’язку з
військовою агресією Росії на території Україні, та який звернувся до
сімейного лікаря, спеціалізованої клініки чи до лікарні за
допомогою у вирішенні проблем зі здоров’ям, має бути надана
відповідна медична допомога .



Послуги,

надані

громадянам

України,

будуть

розраховані

Національним Фондом Здоров’я.

Спеціальні положення
Уряд готує спеціальні законодавчі рішення, які дозволять врегулювати медичні послуги
громадянам України, що приїжджають до Республіки Польща у зв’язку з військовою
агресією Росії на території Україні.
ВАЖЛИВО!

Це стосується громадянина України, який має у проїзному документі посвідчення,
видане

Прикордонною

Службою

Республіки

Польща,

або

відбиток

штампа

Прикордонної Служби Республіки Польща, що підтверджує легальне перебування на
території Республіки Польща, після перетину кордону пізніше 24 лютого 2022 року, у
зв’язку зі збройним конфліктом на території України.
Положення стосуватимуться медичних закладів, які уклали договори з Національним
Фондом Здоров’я. Зміни в законодавстві почнуть діяти заднім числом від 24 лютого 2022
року.

Надання та розрахунки послуг – так само, як для польських пацієнтів
Правила надання медичних послуг громадянам України та їх розрахунки будуть такими
ж, як і у випадках з польськими пацієнтами. Громадяни України отримають додаткове
право на медичні послуги в Польщі.
За послуги заплатить Національний Фонд Здоров’я з фондів державного бюджету. Базою
для розрахунків будуть тарифи, зазначені в договорах з Національним Фондом Здоров’я.
Пацієнт з України. Як повинні діяти медичні установи?
Триває підготовка спеціальних законодавчих рішень, але субєкти, що надають медичні
послуги, коли до них потрапить пацієнт з України, вже тепер:


не повинні відмовляти йому в допомозі



не повинні направляти пацієнта до іншого субєкту, що надає медичні
послуги



не повинні вимагати від нього оплати за надані послуги та не повинні
виставляти за них рахунки



повинні окремо реєструвати кожен випадок надання допомоги громадянину
України на підставі паспортних даних та/або іншого проїзного документа або
довідки, виданої Прикордонною Службою Республіки Польща.

ВАЖЛИВО!

Звітність та розрахунки з ВВ НФЗ [Воєводскими Відділами Національного Фонду
Здоров’я] за медичні послуги, що надаються громадянам України за договорами з НФЗ,
стане можливим відразу після прийняття спеціального закону та після визначення
детальних розрахункових правил.

