Europos sveikatos draudimo kortelė (ESDK) – tai dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo yra dirbantis bei
sveikatos draudimo įmokas mokantis kitoje Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalyje ar
Šveicarijos konfederacijoje ir apdraustas PSD draudimu. Šis dokumentas patvirtina apdraustųjų teisę kitose
Europos šalyse gauti būtinosios medicininės pagalbos paslaugas, kurių išlaidas visiškai arba iš dalies
apmoka ligonių kasos.
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis yra apmokama būtinoji – pirmoji ir skubi –
medicininė pagalba, suteikiama ESDK turėtojams minėtų Europos šalių sveikatos priežiūros įstaigose. Tokia
pagalba yra teikiama ūmiai susirgus, paūmėjus lėtinei ligai ar gavus traumą (pavyzdžiui, pajutus stiprų
krūtinės skausmą, lūžus galūnei ir pan.).
Tokiais atvejais prireikia greitosios pagalbos, tyrimų, kartais tenka gulėti ligoninėje, o tai gali kainuoti
nemažą pinigų sumą, kurios išleisti dažnai keliautojai negali. Tokiose situacijose ESDK gali pagelbėti –
įprastai, Europos gydymo įstaigose pateikus asmens tapatybės dokumentą ir šią kortelę, pacientams iš
Lietuvos už minėtas būtinosios medicininės pagalbos paslaugas mokėti nereikia.
Nemokamai suteikiama tik būtinoji pagalba, už visas kitas sveikatos priežiūros paslaugas
reikia mokėti.
Akcentuotina, kad sveikatos apsaugos sistema skirtingose Europos valstybėse nėra vienoda. Kai kurių šalių
gyventojai (arba jų draudimo bendrovės) patys susimoka dalį gydymo, įskaitant būtinąją pagalbą, išlaidų.
Tokia pat tvarka galioja ir ten viešintiems žmonėms – jie taip pat turi primokėti lankomoje šalyje nustatytą
medicininių paslaugų išlaidų dalį, kuri nėra kompensuojama. Kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Prancūzijoje ar
Belgijoje, pirma reikia patiems susimokėti už gydymą, tik tada dėl būtinųjų gydymo paslaugų išlaidų
kompensavimo kreipiamasi į vietos draudimo įstaigą. Dėl šių priežasčių, pravartu iš anksto pasidomėti
šalies, kurią ketinate aplankyti, sveikatos sistema.
Jei Jums prireikė būtinosios pagalbos, bet su savimi neturite ESDK, Lietuvos ir užsienio įstaigos, atsakingos
už sveikatos draudimo vykdymą, turėtų susisiekti tarpusavyje ir išsiaiškinti dėl Jūsų draustumo. Jei už
suteiktą pagalbą vis dėlto tenka susimokėti, išsaugokite čekius ir sąskaitas – grįžus į šalį, kurioje esate
draustas privalomuoju (valstybiniu) sveikatos draudimu, ligonių kasos Jums kompensuos turėtas išlaidas.
ESDK tampa negaliojanti, jei nutrūksta PSD draustumas (asmuo nebemoka PSD įmokų, nebėra
draudžiamas darbdavio ar valstybės lėšomis arba deklaruoja išvykimą iš Lietuvos).
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