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Informacja dla pacjentów 

Informacja dla pacjentów 

nieubezpieczonych i/lub 

ubezpieczonych za granicą 

Po pomoc do szpitala Amstelland można 

udać się również w przypadku, gdy nie 

posiada się ubezpieczenia zdrowotnego 

lub gdy jest się ubezpieczonym za 

granicą. Związane są z tym określone 

warunki. 

Szpital (Klinika)/Poliklinika 

Osoba nieubezpieczona 

Jeżeli osoba zostanie przyjęta do szpitala 

Amstelland lub zjawi się w celu 

uzyskania pomocy w poliklinice i nie jest 

ubezpieczona, to musi samodzielnie 

pokryć koszty leczenia.  

Przed wizytą każdy w celu rejestracji 

zgłasza się w recepcji. Zostaje 

zarejestrowany i poproszony o wpłacenie 

zaliczki lub całej kwoty należnej za 

leczenie. 

Osoba ubezpieczona za granicą 

Szpital Amstelland nie może 

bezpośrednio przekazać faktury za 

leczenie zagranicznemu towarzystwu 

ubezpieczeniowemu. 

Jeżeli dana osoba posiada jednak ważną 

Europejską Kartę Ubezpieczenia 

Zdrowotnego (EKUZ) lub formularz 

E112, powinna przekazać ją 

pracownikowi recepcji. W ten sposób 

szpital będzie mógł bezpośrednio 

zadeklarować fakturę za koszty leczenia 

w Achmea Groep Buitenlands Recht. 

We wszystkich pozostałych przypadkach 

o tym, czy konieczne jest wpłacenie 

zaliczki, decyzję podejmuje recepcja w 

trakcie rejestracji pacjenta. 

Szpitalny Oddział Ratunkowy 

Jeżeli ktoś zjawia się w Szpitalnym 

Oddziale Ratunkowym, ponieważ jest mu 

potrzebna doraźna pomoc, zawsze 

zostaje mu udzielona konieczna 

podstawowa pomoc. Również i te koszty 

dana osoba musi pokryć samodzielnie. 

Dana osoba zostaje zarejestrowana w 

recepcji Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego i tam również zostaje 

pobrana zaliczka. Wysokość zaliczek jest 

podana poniżej. Zaliczka zostaje 

rozliczona z ostateczną kwotą faktury za 

przeprowadzone leczenie. 

 

Wysokość zaliczek: 

Radiologia 150,00 EUR 

Poliklinika 500,00 EUR 

Przyjęcie do kliniki 1000,00 

EUR 

Przyjęcie w weekend lub 

w dni świąteczne 

1250,00 

EUR 

 

Wyrażenie zgody 

Jeżeli Państwa towarzystwo 

ubezpieczeniowe będzie chciało uzyskać 

Państwa dane medyczne, to musicie 

Państwo wyrazić na to zgodę.  W tym 

celu musicie Państwo podpisać formularz 

zawierający wyrażenie zgody. 

Możliwości dokonania płatności: 

W szpitalu Amstelland można płacić 

kartą kredytową (wyłącznie Visa i 

Mastercard), kartą debetową lub 

gotówką. 

 

 

http://www.ziekenhuisamstelland.nl/


Informacje związane z fakturą 

Określenie zakresu opieki szpitalnej i 

wysłanie faktury odbywa się w oparciu o 

tzw. system rejestracji DBC (Diagnose 

Behandeling Combinatie = Połączenie 

Leczenia i Diagnozy). 

Przy jego pomocy jest rejestrowany 

każdy etap leczenia pacjenta związany z 

postawioną diagnozą – od pierwszej 

wizyty po ostatnią wizytę kontrolną. 

Oznacza to, że poszczególne zabiegi i 

wizyty nie są rozliczane osobno.  

Pytania i uwagi 

Jeżeli macie Państwo w tej sprawie 

jakieś uwagi lub pytania, to proszę 

zapoznać się z naszą witryną 

internetową: 

www.ziekenhuisamstelland.nl lub 

skontaktować się z DOTOffice (020-

755 7125) we wtorki i czwartki rano w 

godzinach od 09.00 do 11.30 lub pocztą 

elektroniczną na adres dot@zha.nl  
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