Dánsko
Ak počas dovolenky v Dánsku ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú dánskym právom.
Vzťahuje sa to na všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá vzhľadom na zdravotný stav nemôže byť
poskytnutá až po návrate do SR. Pre tieto prípady slúži Európsky preukaz zdravotného poistenia (ďalej len
„EPZP“). V prípade choroby je potrebné rešpektovať nasledovné pokyny:
Lekárske ošetrenie
Ak potrebujete lekárske ošetrenie, obráťte sa na praktického lekára. Musí však ísť o zmluvného lekára.
Informácie o zmluvných lekároch dostanete od „národnej zdravotnej služby“ (úradné hodiny sú obyčajne od
8.00 do 16.00 hod.). Lekárske ošetrenie je bezplatné, ak zmluvnému lekárovi pred začiatkom ošetrenia
predložíte EPZP. Pre ošetrenie odborným lekárom si nechajte bezpodmienečne vystaviť doklad o odporúčaní od
praktického lekára. Ak je odborný lekár zmluvne viazaný na verejnú dánsku zdravotnú poisťovňu, budú všetky
výdavky na ošetrenie hradené v plnej výške „národnou zdravotnou službou“ (zoznam praktických lekárov a
špecialistov nájdete na list of healthcare providers). Väčšina praktických lekárov je zmluvných.
Zubné ošetrenie musíte spravidla hradiť sami. Len pri akútnom zubnom ošetrení vám bude časť nákladov
uhradená „národnou zdravotnou službou“, ak má daný zubný lekár uzavretú zmluvu s verejnou dánskou
zdravotnou poisťovňou.
Pre ošetrenia mimo bežných ordinačných hodín sú zriadené lekárske hliadky. Informačná linka (číslo 118) vám
sprostredkuje informácie o miestnych lekárskych hliadkach. V Kodani existuje zvláštna centrála lekárskej
hliadky pre turistov, ktorá je otvorená mimo ordinačných hodín lekárskej hliadky pre oblasť hlavného mesta od pondelka do piatku v pracovných dňoch medzi 8.00 a 16.00 hodinou. Prostredníctvom tel. čísla 33 15 46 00
(v pracovné dni od 8.00 do 16.00 hod.) a tel. čísla 70 13 00 41 (večery a víkendy) si môžete dohodnúť termín
u lekára.
V akútnych prípadoch volajte číslo 112.
Lieky
Lieky dostanete v každej lekárni na recept vystavený lekárom a po predložení EPZP alebo Náhradného
certifikátu k EPZP (ďalej len „NC k EPZP“).
V lekárni dostanete pri prvej návšteve registračnú kartu, ktorú budete používať pri každej ďalšej návšteve
lekárne, najmä pre evidenciu celkových nákladov.
Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)
V akútnych prípadoch je možné obrátiť sa priamo na nemocnicu s EPZP alebo NC k EPZP, v ostatných prípadoch
je nevyhnutné odporúčanie od praktického alebo odborného lekára.
Príplatky/poplatky
Ak vám budú poskytnuté služby, prichádzajú do úvahy nasledovné príplatky/poplatky:
Výkony

Príplatky/poplatky

Zubné ošetrenie

vo všeobecnosti hradíte 100 % nákladov (pri niektorých akútnych prípadoch 60 %),
deti do 18 rokov bez spoluúčasti, osoby do 26 rokov 35 %, osoby nad 26 rokov 60 %

Lieky

100 %, 50 %, 25 % alebo 15 % - podľa výšky celkovej sumy
Pre určenie celkovej sumy vám pri prvej návšteve lekárne vystavia preukaz, ktorý je
potrebné predložiť pri ďalšom nákupe liekov. Ak sú celkové náklady do 950 DKK za
rok, spoluúčasť je 100 %, potom postupne klesá. U osôb do 18 rokov je spoluúčasť
40 % podľa celkovej výšky nákladov do limitu 980 DKK za rok.

Zadarmo sú: záchranná služba v akútnych prípadoch, objednané návštevy u praktického lekára, akútna
nemocničná starostlivosť.

Náhrada výdavkov
Ak ste museli uhradiť poskytnutú zdravotnú starostlivosť, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení, v ktorých sú
jasne uvedené zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Poisťovňa následne rozhodne, či a
prípadne aká suma vám môže byť preplatená.

