Europos sveikatos draudimo kortelė (ESDK) – tai dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo yra apdraustas
socialiniu draudimu kortelę išdavusioje šalyje. ESDK išduoda Europos Sąjungos, Europos ekonominės
erdvės šalių, Šveicarijos Konfederacijos ar Jungtinės Karalystės (toliau – ES šalys) socialinio sveikatos
draudimo įstaigos. Šis dokumentas patvirtina apdraustųjų teisę gauti būtinosios medicininės pagalbos
paslaugas viešint kitose ES šalyse.
Jei esate apdraustas socialiniu draudimu vienoje iš išvardytų ES šalių ir planuojate pasisvečiuoti Lietuvoje,
išvykdami nepamirškite pasiimti ESDK, kurią jums išduos ES šalies, kurioje esate draustas socialiniu
draudimu, kompetentinga įstaiga. ESDK pravers, jei Lietuvoje prireiktų būtinosios medicinos
pagalbos. Kreipdamiesi į gydymo įstaigą dėl būtinosios medicinos pagalbos, įstaigos registratūroje arba
ligoninės priimamajame pateikite savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir ESDK. ESDK pagrindu
jums suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas gydymo įstaigai apmokės teritorinė ligonių kasa
Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis. Vėliau šias išlaidas Lietuvai kompensuos
jūsų kompetentinga įstaiga, išdavusi ESDK.
Su ESDK turite teisę Lietuvoje gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas ūmiai susirgus,
paūmėjus lėtinei ligai ar gavus traumą (pavyzdžiui, pajutus stiprų krūtinės skausmą, lūžus galūnei ir pan.),
taip pat jei neplanuotai prireiktų paslaugų susijusių su nėštumo priežiūra ar gimdymu.
Jei viešint Lietuvoje jums prireikė būtinosios pagalbos, bet su savimi neturėjote ESDK bei negalėjote
nedelsiant susisiekti su savo kompetentinga įstaiga dėl sertiﬁkato, pakeičiančio ESDK, išdavimo, suteiktų
medicinos pagalbos paslaugų išlaidas teks apmokėti pačiam. Patariame būtinai išsaugoti čekius, sąskaitas
ar kitą susijusią informaciją. Grįžę į ES šalį, kurioje esate apdraustas socialiniu draudimu, galite kreiptis į
savo kompetentingą įstaigą dėl šių išlaidų kompensavimo.
Primename, kad ESDK galioja tik tuomet, jei esate apdraustas socialiniu draudimu kortelę išdavusioje
šalyje. Jei grįšite gyventi į Lietuvą, įsidarbinsite ir pradėsite mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas
mūsų šalyje, nebesinaudokite kitoje šalyje išduota ESDK, o kreipkitės dėl naujos kortelės išdavimo į
teritorinę ligonių kasą. Lygiai taip pat – nesinaudokite Lietuvoje išduota ESDK, jei persikėlėte gyventi į kitą
ES šalį ir nebemokate privalomojo sveikatos draudimo įmokų Lietuvoje.
Plačiau apie ESDK
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