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Autor:
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7.1. Współpraca rezydenta z lekarzem i ubezpieczycielem
Autor: Julita Markiewicz

7.1.1. Procedura zgłoszenia szkody i współpraca rezydenta z lekarzem i ubezpieczycielem .

W tym rozdziale dowiesz się jak należy zgłosić szkodę:
a) zgłoszenie szkody:
 w momencie kiedy turysta zachoruje lub ulegnie wypadkowi musi nastąpić wezwanie pomocy
medycznej:
 osobiście
 poprzez recepcje / obsługę hotelu
 poprzez osoby trzecie będące świadkami wypadku
 za pośrednictwem rezydenta


turysta ma obowiązek zgłoszenia szkody do centrum pomocy ubezpieczyciela, z którym ma
podpisana umowę organizator ( pod warunkiem, ze jego stan zdrowia na to pozwala, jeżeli nie
to powinna to zrobić osoba, która jest w pobliżu i mogłaby pomóc na przykład ktoś z rodziny,
znajomy. Rezydent może również zadzwonić w imieniu poszkodowanego). Numer telefonu do
ubezpieczyciela jest na tak zwanej insuriance card (karcie ubezpieczeniowej), która jest
dawana każdemu turyście przy odprawie lotniskowej w Polsce.

 turysta ma obowiązek zabrać ze sobą:
 paszport, lub dowód osobisty (kraje Unii Europejskiej),
 insuriance card ( karta ubezpieczeniowa z numerem polisy),
 vocher lub bilet lotniczy, w których są zawarte informacje dotyczące okresu pobytu
na wakacjach i jest to równe okresowi ubezpieczenia za granicami kraju.
Karta ubezpieczeniowa z numerem polisy.
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Bilet lotniczy
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Wyżej wymienione dokumenty są potrzebne lekarzowi do skserowania i dołączenia dokumentacji w
celu przesłania ich do ubezpieczyciela i wyegzekwowania kosztów poniesionych przez klinikę w
trakcie leczenia pacjenta.
 dane jakie należy podać dla centrum alarmowego ubezpieczyciela:
 dane osoby poszkodowanej: imię, nazwisko, PESEL lub datę urodzenia, adres w
Polsce i numer kontaktowy,
 opis zachorowania, wypadku – co się przytrafiło, jakie są dolegliwości
 dane osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, kim jest?, relacja z poszkodowanym, czy jest
to turysta, czy pracownik biura, hotelu itp.), oraz rezydenta / pilota / lekarza / szpitala,
 dane polisy: nazwa biura podroży, numer polisy (z reguły jest to ogólny numer, który
znajduje się na isuriance card ), datę przyjazdu i wyjazdu turysty (jest to dokładny
okres ubezpieczenia),
 nazwę i dokładny adres placówki wyznaczonej przez ubezpieczyciela, telefon,
 fax, lub e-mail,
 namiar na Policje lub służby udzielające pomocy,
 inne wymagane informacje w zależności od nieszczęśliwego zdarzenia,
 dane jakie ma obowiązek udzielić pracownik centrum alarmowego:
 nazwę i dokładny adres placówki, telefon, fax, lub e-mail,
 numer zgłoszenia szkody,
 inne ważne informacje związane z konkretnym zdarzeniem / wypadkiem,
 obowiązek operatora, odpowiedniego pracownika centrum alarmowego:
 kontakt z placówką medyczna, która ma udzielić pomocy osobie poszkodowanej
 obowiązek wyczerpującego udzielenia odpowiedzi na pytania pacjenta lub osoby
pomagającej jemu,
 rejestracja zgłoszenia szkody w odpowiednim programie komputerowym,
 potwierdzenie polisy ubezpieczeniowej,
 organizacja pomocy assistance,
 uzyskanie wymaganych dokumentów,
 weryfikacja dokumentów,
 wysłanie gwarancji płatności do kliniki, szpitala
 rozliczenie kosztów po uzyskania oryginalnych dokumentów płatności na przykład
faktur.,
 na jakie pytania rezydent powinien unikać odpowiedzi przy zgłaszaniu szkody:
 w jakich okolicznościach i jak doszło do zdarzenia,
 czy osoba poszkodowana w momencie zaistniałej sytuacji nie była pod wpływem
alkoholu,
 gdy operator zada wyżej wymienione pytania należy przekazać telefon pacjentowi bądź
osobie jej / jemu towarzyszącej, a jeżeli nie jest to w tej chwili możliwe to należy
powiedzieć „ Według informacji jakie udało mi się uzyskać (podać od kogo) do wypadku
/ zdarzenia doszło….”. Jeżeli poszkodowany jest przytomny można go zapytać o to czy
lub jak dawno spożywał alkohol i podać te informacje dla ubezpieczyciela „
Poszkodowany twierdzi, ze podczas wypadku / zdarzenia był trzeźwy / nie trzeźwy.”
Należy pamiętać i pouczyć również o tym pacjenta, ze ubezpieczyciel odmówi wypłaty
ubezpieczenia gdy poszkodowany będzie pod wpływem alkoholu w momencie
zdarzenia / wypadku,
 przeważnie ubezpieczyciel wyznacza klinikę, do której ma skierować osobę poszkodowaną.
W tym przypadku skierowanie turysty do innej kliniki będzie się wiązało z różnicą pokrycia
przez pacjenta kosztów pomiędzy kliniką jaką wyznaczył ubezpieczyciel (ubezpieczyciel
zawsze wyznacza klinikę, w której za usługę w określonym przypadku pobierze najniższą
opłatę), a kliniką którą wybierze turysta lub rezydent bez porozumienia z ubezpieczycielem
(chyba, ze dana klinka, którą wybrał poszkodowany lub rezydent jest to ta sama co by
wyznaczył ubezpieczyciel. Zawsze jednak istnieje możliwość wybrania tej niewłaściwej i
niepotrzebne narażenie pacjenta na dodatkowe koszty, dlatego tak ważne jest zgłoszenie
szkody do ubezpieczyciela.),
8
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 ubezpieczyciel zawsze ma podpisaną umowę przynajmniej z jedną kliniką w danym regionie
lub kilkoma, z pośród których może turysta lub rezydent wybrać nie kontaktując się najpierw z
centrum alarmowym (tylko w takich przypadkach gdy na takich warunkach jest zawarta
umowa pomiędzy ubezpieczycielem a organizatorem),
 wizyta w klinice, z którą nasz ubezpieczyciel ma podpisaną umowę może to być usługa tak
zwana bez kosztowa (czyli taka, która nie wymaga regulowania należności na miejscu) lub z
tak zwanym wkładem własnym bezzwrotnym ( niektórzy ubezpieczyciele zastrzegają sobie w
przypadku wizyty nie wymagającej hospitalizacji i pozostania w klinice nie dłużej niż 24 h
opłacenia odpowiednio wcześniej ustalonej kwoty, której wysokość jest w warunkach
ubezpieczenia),
 może się zdarzyć, ze mimo tego, iż pouczyłeś turystę jak należy postąpić, a mimo to on
skorzystał z kliniki, z którą ubezpieczyciel nie ma podpisanej umowy. Gdy twój gość zgłosi ten
fakt tobie masz obowiązek poinformowania go o procedurze odzyskania pieniędzy od
ubezpieczyciela:
 należy na miejscu opłacić gotówką bądź karta kredytową należność za usługę w danej
klinice oraz zabrać rachunki, faktury na podstawie, których będzie można ubiegać się o
zwrot kosztów ( zwrot kosztów nie będzie większy niż ten, za który ubezpieczyciel by
zapłacił angażując klinikę, z która współpracuje na miejscu),
 należy po powrocie do Polski z zastrzeżeniem procedury i terminów przewidzianych w
warunkach ubezpieczyciela wypełnić i wysłać tak zwany druk szkody oraz dołączyć
oryginalne rachunki z wizyty,
ZGŁOSZENIE SZKODY DO CENTRUM POMOCY UBEZPIECZYCIELA

\I/
NUMER ZGŁOSZENIA SZKODY

\I/
POMOC UBEZPIECZYCIELA
W ORGANIZACJA WIZYTY LEKARSKIEJ PRZEZ OPERTORA CENTRUM
UBEZPIECZYCIELA

Procedura zgłoszenia szkody (proste urazy, zachorowania)

b) wizyta w klinice:
 transfer klinika – hotel, hotel – klinika jest przeważnie objęty ubezpieczeniem. W niektórych
firmach lekarz lub jego kierowca zabiera pacjenta z hotelu bądź z miejsca gdzie wydarzył się
wypadek w innych zakładach ubezpieczeń jest zasada, że to pacjent organizuje sobie
transport do kliniki i z powrotem. Zwrot kosztów w tym przypadku jest na podstawie rachunku
z taksówki lub biletu lokalnego przewoźnika postemplowanego przez lekarza udzielającego
pomocy.,
 rezydent ma obowiązek w ramach możliwości przyjechać na prośbę klienta do kliniki, pełnić
funkcje tłumacza i pomocy w wyplenianiu formalności oraz zostania tyle czasu ile wymaga
tego dana sytuacja, jeżeli nie ma takiej możliwości pełni rolę tłumacza telefonicznie,
przeważnie pacjent może zadzwonić do rezydenta na koszt kliniki,
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 dokumenty jakie ma obowiązek wypełnić poszkodowany bądź osoba upoważniona
przez niego:
 dokument zgłoszenia szkody:

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia i kosztów leczenia
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Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia i kosztów leczenia
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 dokument zrzeknięcia się tajemnicy lekarskiej w Polsce (dokument
potrzebny jest do zweryfikowania czy dana przypadłość jest chorobą przewlekłą
czy nie, czyli taką na którą w przeciągu roku od zdarzenia pacjent się leczy.

Dokument zrzeknięcia się z tajemnicy lekarskiej.



podstawowy pakiet ubezpieczenia nie obejmuje chorób przewlekłych. Jeżeli
pacjent nie ubezpieczył się przed wyjazdem dodatkowo, a choroba zostanie
12
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sklasyfikowana jako choroba przewlekła na podstawie dokumentów od lekarzy z
Polski u, których pacjent się leczył, to będzie zobowiązany do pokrycia kosztów
leczenia we własnym zakresie,
Gdy pacjent zostanie zbadany, zdiagnozowany i zostaną mu podane odpowiednie leki (jeżeli
jest konieczność brania przez określony czas leków na daną dolegliwość lekarz jeżeli ma na
stanie wymagane leki to je wydaje pacjentowi, jeżeli nie posiada ich w klinice to turysta może
zakupić je w aptece, poprosić o wydanie paragonu lub wystawienie faktury i ubiegać się o
zwrot poniesionych kosztów w Polsce) ma obowiązek poprosić o raport z kliniki dotyczący
zaistniałej sytuacji i wszystkich wykonanych czynności lekarskich wraz z diagnozą, nazwami
i dawkami podanych jemu leków oraz zaleceniami co do dalszego leczenia. Gdyby leczenie
nie przyniosło zamierzonego rezultatu, a pacjent poczułby się gorzej na podstawie tego
raportu ( na przykład pacjent trafia do innej kliniki czy szpitala lub pogorszenie stanu zdrowia
następuje po powrocie do kraju, w którym mieszka) można zweryfikować diagnozę,
Przykładowe sytuacje- co zrobić gdy……?
b) wezwanie pomocy do szpitala:
 wezwanie karetki (jeżeli uczestnik wypadku jest nieprzytomny, na pewno zrobią to osoby
postronne, widzące wypadek), jeżeli świadkiem zdarzenia jest ktoś z rodziny lub znajomy, idealnie
by było, żeby najpierw skontaktowali się z centrum alarmowym, przez który zostanie w trybie
natychmiastowym wezwana karetka.). W praktyce jednak bywa tak, ze każda sekunda życia w
przypadku jego zagrożenia jest bardzo cenna, dlatego jeżeli zostanie wezwana karetka z innej
kliniki niż z ta która ubezpieczyciel ma podpisana umowę pacjent zostanie przewieziony do tego
szpitala po czym ubezpieczyciel w porozumieniu z lekarzem pokryje koszty i przewiezie do
szpitala, z którym współpracuje,
c) kontakt z rezydentem w szpitalu:
 jeżeli świadkiem zdarzenia jest ktoś z rodziny lub znajomy powinien zadzwonić do rezydenta i
powiadomić o zdarzeniu, jeżeli nie zna języka angielskiego, powinien przekazać telefon lekarzowi
bądź ratownikowi medycznemu, który dokładnie wyjaśni co się stało, jak doszło do wypadku, jaki
jest aktualny stan zdrowia i do jakiego szpitala turysta się udaje. Ty musisz powiadomić o
konieczności skontaktowania się z centrum alarmowym ubezpieczyciela.


turysta może trafić do szpitala na dwa sposoby, albo zostanie dowieziony karetka
z miejsca
zdarzenia albo lekarz z kliniki może w poważnych przypadkach przekierować do szpitala. Należy
pouczyć poszkodowanego, ze w momencie kiedy będzie on chciał wypisać się ze szpitala przed
upłynięciem 24 h będzie zobowiązany do pokrycia kosztów we własnym zakresie.,

d) opieka rezydenta w szpitalu:
 gdy już posiadasz te informacje masz obowiązek udania się do szpitala, w którym znajduje się twój
turysta ( pod warunkiem, ze w tej chwili jest to możliwe, jeżeli nie, cały czas turysta pozostaje w
stałym kontakcie telefonicznym z tobą). Jeżeli wcześniej nie miałeś możliwości aby przybyć do
szpitala do osoby poszkodowanej powinieneś po skończonej pracy do niego przyjechać, żeby
pomóc turyście (na przykład w dopełnieniu formalności, w tłumaczeniu co mu dolega, jakie są
wyniki przeprowadzonych badan, jaka jest diagnoza lekarza i jak długo pozostanie w szpitalu) i
skontrolować stan zdrowia pacjenta z lekarzem oraz sprawdzić czy sprawnie przebiega współpraca
szpitala z ubezpieczycielem. Podczas rozmowy z pacjentem lub jego rodziną czy znajomym masz
obowiązek zapewnić, ze będziesz w stałym kontakcie telefonicznym z nim i lekarzem oraz o tym,
ze codziennie będziesz odwiedzać pacjenta do momentu wypisania go ze szpitala. Na pewno
rodzina czy znajomi będą chcieli odwiedzać chorego, dlatego udziel niezbędnych informacji
dotyczących możliwości i koszcie skorzystania z usług taxi czy komunikacji miejskiej pomiędzy
hotelem, a szpitalem.,
 może się tak zdarzyć, ze pobyt w szpitalu się przedłuży i będzie wykraczał poza czas trwania
umowy pomiędzy pacjentem a biurem, a rodzina i przyjaciele będą chcieli przedłużyć pobyt w
kurorcie wypoczynkowym i przebukować bilety lotnicze. W takim przypadku musisz zgłosić to do
biura lokalnego, które sprawdzi dostępność miejsc w hotelu, możliwie najbliżej położonego
13
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szpitala, dostępnego na dana chwile i ewentualnych wolnych miejsc w samolocie. Jeżeli w naszym
biurze nie ma takiej możliwości to jest ono zobowiązane do poszukania możliwości u innych
touroperatorów.,
 może się tak zdarzyć, ze mimo ciężkiego stanu turysty ubezpieczyciel zdecyduje się na
przetransportowanie poszkodowanego do kraju, ze względu na to, ze dalsze leczenie w tym
szpitalu wykracza poza kwotę ubezpieczenia. W takim przypadku musisz poinformować pacjenta,
rodzinę, znajomych o zaistniałej sytuacji i uczestniczyć przy jego wypisie. Lekarz jest zobowiązany
wydać specjalne oświadczenie, ze pacjent może lecieć samolotem i jakie środki ostrożności musza
być zachowane w momencie jego transportu. Może być tez zalecenie, ze lekarz musi lecieć wraz z
pacjentem. Bez tego oświadczenia linia lotnicza nie będzie brała na siebie odpowiedzialności z
tytułu przelotu chorego.,
 w przypadku gdy turysta będzie chciał odbyć lot do Polski, a lekarz nie wyrazi na to zgody, w
momencie pogorszenia jego stanu zdrowia podczas lotu turysta bierze na siebie w pełni
odpowiedzialność. W przypadku gdy jego zły stan zdrowia będzie widoczny przez pracowników
lotniska maja prawo odmówić przyjęcia go na pokład samolotu.,
e) wypis turysty ze szpitala:
 powinieneś uczestniczyć przy wypisie turysty ze szpitala. Dopilnować czy wszystkie formalności
zostały dopełnione. Sprawdzić i skonsultować z lekarzem czy pacjent dostał wszystkie wyniki z
przeprowadzonych badan czy wydano historie pobytu w szpitalu wraz z nazwami, dawkami leków
stosowanych podczas kuracji i wszelkiego rodzaju czynnościami podjętymi podczas pobytu.
Wytłumaczyć jakie zalecenia ma pacjent od lekarza w kontynuowaniu leczenia po wyjściu ze
szpitala. Zapytać lekarza czy wymagane jest pozwolenie na lot. Jeżeli tak to sprawdzić czy
znajduje się ono w dokumentacji, która otrzymał turysta przy wypisie.
f)


zgon turysty:
po stwierdzeniu zgonu turysty lekarz wydaje akt zgonu,



rezydent udaje się do hotelu i w obliczu świadka (na przykład kogoś z rodziny
umarłego)
dokonuje spisu rzeczy osoby nieżyjącej, na którym widnieje podpis rezydenta i świadka i je
zabezpiecza,



rezydent kontaktuje się z Konsulem, który pomaga mu w załatwieniu wszelkiego rodzaju
formalności oraz za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego zawiadamia bliskich (rezydent nie
informuje rodziny o śmierci turysty),



jeżeli pochówek zmarłego ma się odbyć w Polsce, Konsul wydaje odpowiednie zezwolenie na
przewóz zwłok (prochów) do kraju oraz opieczętowuje trumnę (urnę) przed opuszczeniem
danego kraju (nie ma możliwości otwarcia trumny w Polsce, dlatego zidentyfikowanie zwłok
następuje tylko i wyłącznie w kraju, w którym nastąpił zgon)



przewóz zwłok do Polski wymaga zaangażowania koncesjonowanej firmy zajmującej się
międzynarodowym transportem zmarłych. Transportu urny zawierającej spalone szczątki
zmarłego może dokonać każda osoba, publicznymi środkami transportu,



wszystkie koszty związane z przewozem zwłok (prochów) do kraju ponosi osoba decydująca o
pogrzebie w kraju. Konsulat nie ma możliwości pokrycia kosztów transportu zwłok i czynności
wykonywanych przez urzędy. W przypadku braku możliwości pokrycia kosztów transportu zwłok,
ciało zmarłego jest pochowane na cmentarzu komunalnym, na koszt miejscowych władz.
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7.1.2. Dokument o nawiązaniu współpracy organizatora z ubezpieczycielem.

Umowa pomiędzy ubezpieczycielem, a organizatorem.
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Pierwsze w Polsce kursy Internetowe:

Wybierz kurs dla siebie:
Wychowawca Kolonijny: www.eWychowawca.pl
Kierownik Kolonii:
www.KierownikKolonii.pl
Kierownik Wycieczek:
www.KierownikWycieczek.pl
Animator Czasu Wolnego: www.AnimatorCzasuWolnego.pl
Rezydent:
www.eRezydent.pl
Wszystkie kursy:
www.ZarabianieNaWakacjach.pl

Zarabiaj, wypoczywaj
i zwiedzaj jednocześnie!
…świat należy do Ciebie!
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