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Το Κζντρο ςυγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωςη.

σου

στην Ευρώπη

Europe Direct Καιακάηαο.. Μπνξεί
πξαγκαηηθά θάηη λα κνπ πξνζθέξεη;

Έλα δήηεκα θαίξηαο ζεκαζίαο γηα
ηνπο Επξσπαίνπο πνιίηεο είλαη ηα
δεηήκαηα πγηεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο
ζηελ Επξσπατθή Έλσζε. Τν θέληξν
Επξσπατθήο πιεξνθόξεζεο κπνξεί

Επξσπατθήο πιεξνθόξεζεο κπνξεί
λα ζαο ελεκεξώζεη γηα ηα ζπζηήκαηα
πγείαο ζε όιεο ηηο ρώξεο ηεο ΕΕ
θαζώο θαη γηα ηηο πεξηπηώζεηο:
-Πνπ κπνξείηε λα πεξηζαιθηείηε ζην
εμσηεξηθό εθηάθησο.
-Πνπ ε πεξίζαιςή ζαο είλαη
πξνγξακκαηηζκέλε.
-Πνπ ρξεηάδεζηε ηε βνήζεηα ελόο
θαξκαθνπνηνύ γηα ηαηξηθέο ζπληαγέο
θαη επηζηξνθέο.
-Πνπ κεηαθνκίδεηε ζε άιιε ρώξα ζην
εμσηεξηθό πνηα ρώξα ζα ζαο θαιύςεη
ηελ πγεηνλνκηθή ζαο πεξίζαιςε.
Ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε θάπνηα
βαζηθά ζέκαηα πνπ αμίδεη λα
γλσξίδεηε
πξηλ
ηαμηδέςεηε
ζε
άιιε ρώξα ηεο ΕΕ:
- Ίζσο λα δηθαηνύζηε ηελ Επξσπατθή
Κάξηα Αζθάιηζεο Αζζελείαο γηα λα
έρεηε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε.
- Ειέγμηε αλ έρεηε θάιπςε από ην
ζύζηεκα αζθάιηζεο πγείαο ηεο
ρώξαο ζαο, δηαθνξεηηθά ζα πξέπεη
λα αζθαιηζηείηε ζηε ρώξα όπνπ
ζθνπεύεηε λα εγθαηαζηαζείηε.
- Ελώ ζην εμσηεξηθό νη ζπληαγέο
γηαηξώλ ηζρύνπλ, ηα θάξκαθα ζαο
κπνξεί λα κελ ππάξρνπλ ή λα έρνπλ
άιιν όλνκα.
-Σε
πεξίπησζε
αλάγθεο, θαιέζηε ην112 δσξεάλ γηα
λα δεηήζεηε αζζελνθόξν.

Europe direct Καιακάηαο,
Γξαθείν ελεκέξσζεο ηνπ Επξσπαίνπ
Πνιίηε,
Μάζε ηα δηθαηώκαηά ζνπ 2721110350
Ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ γηα ην
θνηλό: Δεπηέξα έσο Παξαζθεπή:

08:30-15:30
Χρειάζεζηε πληροθορίες για ηην Ε.Ε.; καλέζηε δωρεάν ζηο
00800 67891011 από οποσδήποηε ζηην ΕΕ (ΔεσηέραΠαραζκεσή
10.00-19.30)
Για ηα δικαιώμαηα ζας ζε άλλη τώρα ηης Ε.Ε. και πρακηικές
ζσμβοσλές, μπορείηε επίζης να επιζκεθθείηε ηο δικησακό ηόπο
"Η Ευρώπη Σου"

