7 grudnia 2013 r. – sobota - Dzień Otwarty
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Informujemy, że 7 grudnia br. (sobota) w godzinach od 9.00 do 14.00 w Biurze Obsługi
Ubezpieczonych w Katowicach przy ul. Kossutha 13 oraz w Delegaturach Śląskiego
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bielsku-Białej, Częstochowie,
Dąbrowie Górniczej i Rybniku czekają na Ciebie pracownicy Funduszu.
Tego dnia można będzie m.in.:


założyć konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta;



złożyć wniosek i odebrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ);



sprawdzić swój status ubezpieczenia;



uzyskać informacje związane z lecznictwem uzdrowiskowym;



potwierdzić wniosek i wyjaśnić wątpliwości związane z zaopatrzeniem w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze;



uzyskać informacje o miejscach i zasadach udzielania świadczeń;



złożyć skargę lub wniosek.

Zapraszamy szczególnie tych, którym na co dzień brakuje czasu na założenie osobistego
konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP).
To proste! Wystarczą 3 kroki:


przyjdź do Śląskiego OW NFZ, zabierz dowód osobisty lub paszport,



w NFZ otrzymasz osobisty login i tymczasowe hasło,



następnego dnia zaloguj się na stronie zip.nfz.gov.pl.

Portal Zintegrowany Informator Pacjenta (zip.nfz.gov.pl) składa się z czterech głównych części.
Serwis informacyjny "Twój Portal" oraz informator "Gdzie się leczyć" są ogólnodostępne. Sprawdzisz tu
m.in. w których szpitalach i przychodniach możesz leczyć się bezpłatnie w ramach powszechnego
ubezpieczenia, a także jak dojechać do tych placówek i w jakich godzinach są otwarte.
Zakładając osobiste konto w ZIP otrzymasz dodatkowo dostęp do informacji zawartych w "Rejestrze
Usług Medycznych" oraz na stronie "Prawo do świadczeń zdrowotnych". Naprawdę warto! Dowiesz się
wtedy:


Czy jesteś ubezpieczony (eWUŚ).



Na jakim etapie realizacji jest złożone w NFZ skierowanie do sanatorium.



Ile za Twoje leczenie płaci NFZ.



Jaką kwotę NFZ dopłacił do wykupionych przez Ciebie leków.



Gdzie złożyłeś deklarację wybory lekarza, pielęgniarki i położnej pierwszego kontaktu.



Kiedy otrzymałeś refundowane przedmioty ortopedyczne (np. wózek inwalidzki, aparat
słuchowy, protezę czy gorset).

Aby założyć osobiste konto w ZIP wystarczy dowód osobisty i jedna wizyta w NFZ!
Zapraszamy!

