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O kosztach leczenia za granicą
Na pocz?tku lutego w mediach pojawi?a si? informacja o trudnej sytuacji polskiego
turysty, który dosta? udaru mózgu podczas wycieczki w Meksyku1. Suma ubezpieczenia
przy kosztach szacowanych na oko?o 800 000 z? wystarczy?a tylko na jeden dzie?. Z
podanych informacji mo?emy si? równie? dowiedzie?, ?e wi?kszo?? Polaków wykupuje
zazwyczaj podstawowy wariant ubezpieczenia, który w niektórych sytuacjach mo?e
okaza? si? niewystarczaj?cy.
Powodem nie jest tutaj jednak wygórowana cena, która zazwyczaj zawiera si? w przedziale od
kilkudziesi?ciu do kilkuset z?otych (w zale?no?ci od np. dodatkowego uprawiania sportów
ekstremalnych, liczby dni pobytu za granic?, miejsca pobytu itd.). Koszt ubezpieczenia w
stosunku do sumy ubezpieczenia nie stanowi w wi?kszo?ci przypadków nawet 1%. G?ównym
powodem jest raczej brak naszej ?wiadomo?ci co do mo?liwych konsekwencji nie posiadania
odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej.
Pytanie na jakie musi sobie odpowiedzie? ka?dy turysta wyje?d?aj?cy za granic? brzmi: czy w
przypadku choroby lub wypadku b?dzie mnie sta? na pokrycie kosztów leczenia z w?asnej
kieszeni? Je?li tak to pó? biedy. Je?li nie, to czy moje ubezpieczenie (np. wykupione w biurze
turystycznym) jest w stanie pokry? koszty leczenia przy powa?niejszych zdarzeniach takich jak
np. udar mózgu. Ciekawe ile uwagi po?wi?ca si? kwestii ubezpieczenia podczas przygotowa?
do zagranicznych woja?y? Zapewne niewiele, bo ubezpieczenie takie traktuje si? raczej jako
dodatkowy koszt.
W ca?ej tej historii i wielu im podobnych nale?y zastanowi? si? nad jeszcze jedn? wa?n?
kwesti?. Dlaczego koszty leczenia za granic? s? tak wysokie? Kto wystawia takie rachunki?
Rynek czy monopolistyczna pa?stwowa s?u?ba zdrowia? Raczej to drugie. Mo?emy si? jedynie
zastanowi? co by by?o gdyby zastosowano propozycj? Hansa H. Hoppego2 i zniesiono wszelkie
regulacje i licencje obowi?zuj?ce w obecnych systemach ochrony zdrowia. Jaki rachunek
wystawiliby wówczas konkuruj?cy ze sob? o klienta-pacjenta przedsi?biorcy? Je?li dodaliby?my
do tego jeszcze zmniejszenie lub zniesienie podatków w rodzimych krajach turystów wówczas
kto? móg?by stwierdzi?: ubezpieczenie? Nie potrzebuj?, bo sta? mnie na takie ryzyko.
Póki jednak jest inaczej b?d?my odpowiedzialni i si? ubezpieczajmy.
Przypisy:
1

http://www.tvn24.pl/rachunek-na-800-tysiecy-zlotych-za-leczenie-nawakacjach,617216,s.html.
2

http://mises.pl/blog/2010/01/18/h-h-hoppe-cztery-kroki-do-naprawy-sluzby-zdrowia/.
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