Nemecko
Ak počas dovolenky v Nemecku ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú nemeckým
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
S EPZP alebo Náhradným certifikátom k EPZP (ďalej len „NC k EPZP“) sa môžete obrátiť priamo na lekára, bez
predchádzajúceho kontaktovania miestnej zdravotnej poisťovne. U lekára budete musieť pri ošetrení podpísať
tzv. Vyhlásenie (Erklärung) pacienta o tom, že nevycestoval do Nemecka za účelom čerpania zdr. starostlivosti.
Ak sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nepreukážete EPZP, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vám
má právo účtovať ceny ako privátnemu pacientovi. Ak predložíte poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti NC
k EPZP do 10 dní odo dňa začatia poskytovania zdravotnej starostlivosti, je povinný vám vyúčtovanú sumu
vrátiť.
Ak potrebujete lekárske ošetrenie, zoznam zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nájdete na
stránke www.kbv.de/html/arztsuche.php
Zoznam zubných lekárov nájdete na www.zahnarztsuce.kzbv.de/dearch.php a zoznam zmluvných zubných
lekárov pre jednotlivé zdravotné poisťovne na stránke www.gkvspitzenverband.de//service/versicherten_service/suchmaschinen/suchmaschinen.jsp.
V prípade pohotovosti volajte číslo 116117 alebo číslo 112.
Lieky
Ak lekár zistí, že pacient potrebuje lieky, je mu vystavený predpis. Tieto lieky si potom môžete vybrať
v ľubovoľnej lekárni. Zoznam lekární nájdete na stránke www.aponet.de/service/notdienstapotheke-finden.html
Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)
Keď je ochorenie tak závažné, že je nevyhnutné nemocničné ošetrenie, pošle ošetrujúci lekár pacienta do
nemocnice. Nemocnica sa musí neodkladne spojiť so zdravotnou poisťovňou, ktorú si príslušná osoba zvolila
a zabezpečiť úhradu nákladov. V akútnych prípadoch je možné obrátiť sa priamo na nemocnicu s EPZP alebo NC
k EPZP.
Osoba si môže zvoliť jednu z nasledujúcich zdravotných poisťovní:







Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK),
Betriebskrankenkasse (BKK),
Ersatzkassen (Barmer-GEK, DAK, TK),
Innungskrankenkassen (IKK),
Knappschaft,
Lanwirtschaftliche Krankenkassen.

Príplatky/Poplatky
Keď sa využívajú služby vyplývajú z nich nasledujúce príplatky a doplatky:
Výkony

Príplatky/poplatky

Lieky a obväzový materiál

10 % z ceny
najmenej 5 EUR, ale nie viac ako cena lieku
maximálne 10 EUR

Liečebné prostriedky

10 % ceny a taktiež 10 EUR za predpis

Hospitalizácia (Nemocničné
ošetrenie)

10 EUR denne za max. 28 dní za kalendárny rok
nadštandardné služby sa nepreplácajú

Doprava

10 % z ceny
najmenej 5 EUR, ale nie viac ako skutočné výdavky
maximálne 10 EUR za každý transport

Za lieky, obväzový materiál, liečebné prostriedky a za nemocničné ošetrenie neplatia deti a mladiství, ktorí
nedosiahli ešte 18. rok života. Tehotné ženy, ktorým boli predpísané lieky, obväzový materiál a liečebné
prostriedky na ošetrenie súvisiace s tehotenstvom, majú nárok na tieto služby tiež bezplatne.
Náhrada výdavkov
Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, 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.

