Švédsko
Ak počas dovolenky vo Švédsku ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú švédskym
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
Keď potrebujete ísť k lekárovi obráťte sa na najbližšie klinické ambulancie nemocníc, na obvodného lekára alebo
súkromného všeobecného lekára, ktorý je zmluvným lekárom sociálneho poistenia a odovzdajte tam potvrdenie
o nároku podľa EPZP. Pri potrebe stomatologického ošetrenia sa obráťte na zubára, ktorý je zmluvným lekárom
sociálneho poistenia alebo na kliniku národnej zubnej starostlivosti (folktandvården). Aj tu je nevyhnutné, aby
ste predložili EPZP. Náklady na stomatologické ošetrenie (Folktandvården) musíte zaplatiť sami. Cena za
ošetrenie a výška spoluúčasti sa líši podľa jednotlivých provincií. Vo väčšine provincií sú deti bez spoluúčasti.
Zoznamy zmluvných lekárov sú k dispozícii v lekárňach.
Lieky
Ak lekár zistí, že potrebujete lieky, predpíše vám ich na úradné tlačivo - recept. Tento recept si môžete zameniť
za lieky vo väčšine lekární.
Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)
Ak je ochorenie závažné, obráťte sa priamo na nemocnicu s EPZP alebo s Náhradným certifikátom k EPZP.
Pohotovosť – akutmottagningen.
V akútnych prípadoch volajte 112 alebo 1177 - národná služba pre
starostlivosti (služba aj v anglickom jazyku).

poradenstvo vo veciach zdravotnej

Príplatky/poplatky
Ak vám budú poskytnuté služby, prichádzajú do úvahy nasledovné príplatky/poplatky:
Výkony

Príplatky

Lekárske ošetrenie

medzi 150 - 300 SEK, max. 2.200 SEK/rok, deti a mladiství do 20
rokov (v niektorých provinciách 18 rokov) bezplatne

Ambulantné neodkladné ošetrenie v
nemocnici (aj LSPP)

250 SEK, max. 2.200 SEK/rok

Ošetrenie špecialistom

200 - 420 SEK, max. 2.200 SEK/rok

Lieky

pri nákladoch pod 1.100 SEK vlastná spoluúčasť do 100 %; max.
2.200 SEK/ročne
pri nákladoch medzi 1.100 a 5.400 SEK odstupňovaná spoluúčasť od
10 % do 50 %, spolu max. 2.200 SEK za rok
pri nákladoch nad 5.400 SEK bez spoluúčasti

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)

100 SEK za deň

Stomatologická starostlivosť

pri nákladoch do 3.000 SEK – plná úhrada
pri nákladoch od 3.001 – 15.000 SEK – spoluúčasť 50 %
pri nákladoch nad 15 001 SEK – spoluúčasť 15 %
Pacienti do 23 rokov sú ošetrení bezplatne.

Náhrada výdavkov
Ak ste museli uhradiť danú 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.

