Zagrożenia sanitarno – epidemiologiczne
Austria
W Austrii nie istnieją zagrożenia sanitarno - epidemiologiczne, nie ma problemów
z dostępem do opieki medycznej. Wizyta u internisty kosztuje ok. 60 EUR. Cena doby
szpitalnej wynosi od 500 do 1000 EUR (na oddziałach intensywnej opieki medycznej może
być wyższa). Poziom opieki medycznej jest wysoki.
Bułgaria
Osoby opłacające składki NFZ, podróżujące po Bułgarii, mają prawo korzystać z opieki
medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza, należy mieć dokument
potwierdzający ubezpieczenie (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ). Aby ją
otrzymać, wystarczy zgłosić się do najbliższego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
EKUZ uprawnia do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego Polakom
wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń, które w razie
konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie oraz koszty opieki medycznej
w prywatnych szpitalach i klinikach. Ponieważ wprowadzono odpłatność za akcje ratownicze
górskiego pogotowia ratunkowego, turyści wybierający się na szlaki górskie powinni mieć
odpowiednią polisę ubezpieczeniową.
Hiszpania
Nie występują zagrożenia sanitarno - epidemiologiczne. Publiczna opieka zdrowotna jest
bezpłatna w podstawowym zakresie. Mają do niej dostęp turyści mający Europejską Kartą
Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). EKUZ nie jest honorowany w prywatnych klinikach
i gabinetach lekarskich. Koszt wizyty lekarskiej waha się w granicach od 40 do 60 EUR, doba
w szpitalu (bez badań) kosztuje ok. 180 EUR. Wskazane jest wykupienie pakietu
ubezpieczeniowego od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
Włochy
We Włoszech nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych. Nie są wymagane szczepienia.
Osoby płacące składki na NFZ mają prawo do opieki medycznej w ramach ubezpieczenia.
Udając się do lekarza we Włoszech, należy zabrać dokument potwierdzający ubezpieczenie,
tzn. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Wizyta u lekarza pierwszego
kontaktu jest bezpłatna. Jeśli lekarz zleci badania specjalistyczne, pobierana jest
zryczałtowana opłata, ustalana niezależnie przez władze każdego regionu. W nagłych
przypadkach i w dni wolne od pracy można zgłaszać się do przyszpitalnych ambulatoriów.

Jeśli lekarz stwierdzi, że sytuacja wymagała natychmiastowej interwencji, świadczenie jest
bezpłatne.
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