Fínsko
Ak počas dovolenky vo Fínsku ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú fínskym 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, zoznam verejných a súkromných zdravotníckych zariadení a nemocníc
nájdete na stránke www.palveluvaaka.fi alebo na stránke obcí, napr. www.hel.fi pre Helsinki. Zoznam
pohotovostí nájdete na https://www.choosehealthcare.fi/contact-information/public-healthcare/accidents-andemergency/.
Zubné ošetrenie vykonáva v naliehavých prípadoch ošetrujúci zubný lekár v zdravotnom stredisku, v opačnom
prípade zubári voľne vykonávajúci svoju prax. Pri každom ošetrení predložte EPZP. Výdavky za ošetrenie
u voľne praktizujúcich lekárov/zubárov si musíte najprv uhradiť.
Lieky
Ak lekár určí, že je potrebné užiť lieky, vystaví vám recept, ktorý je v elektronickom formáte a môžete ho
zameniť za lieky v lekárni, tak že predložíte tzv. patients guide vystavený lekárom. Lieky musíte najprv zaplatiť
sami. Pri ošetrení v zdravotníckych centrách sú lieky na okamžitú krátkodobú liečbu vydávané bezplatne.
Následne sa obráťte na najbližšiu pobočku fínskej správy sociálneho zabezpečenia tzv. KELA
(Kansaneläkelaitos) so žiadosťou o refundáciu nákladov.
Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)
Ak je ochorenie tak závažné, že potrebujete nemocničné ošetrenie, dostanete od zdravotníckeho centra/lekára
potvrdenie na prevoz do nemocnice. Podľa vyšetrenia na poliklinike sa rozhodne, či je hospitalizácia naozaj
nevyhnutná, alebo môže byť ochorenie naďalej liečené ambulantne. Spoluúčasť pacienta pri transporte do
najbližšieho zdravotníckeho zariadenia je 25 EUR.
Príplatky/Poplatky
Ak využijete lekárske/zubné ošetrenie v zdravotníckom centre alebo nemocničné ošetrenie, počítajte s týmito
príplatkami/poplatkami:
Výkony

Príplatky/poplatky

Lekárske ošetrenie v zdravotníckom
centre

16,10 – 41,20 EUR, prípadný extra poplatok až do 15 EUR za
ošetrenie mimo ordinačných hodín

Zubné ošetrenie v zdravotníckom centre

80,00 EUR za osobu (osoby mladšie ako 18 rokov bez spoluúčasti)

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)

pri štandardnej hospitalizácii 48,90 EUR/deň, osoby mladšie ako 18
rokov môžu platiť túto sumu max. 7 dní za rok
32,10 EUR za vyšetrenie v nemocnici/poliklinike
135,10 EUR za ambulantný chirurgický zákrok
22,50 EUR za ošetrenie na psychiatrickej klinike

Pri vami zaplatených príplatkoch/poplatkoch nemáte nárok na ich preplatenie.
Náhrada výdavkov
a) cez pobočku fínskej Sociálnej poisťovne
Pobočky fínskej Sociálnej poisťovne (Kansaneläkelaitoksen toimisto KELA/Folkpensionsanstaltens byra FPA) sú
zodpovedné za preplatenie hradených nákladov. Tu treba predložiť EPZP spolu s účtom za poskytnuté
zdravotnícke služby. Pre nárok na uhradenie výdavkov môžete použiť aj zadnú stranu účtu za služby, ktorý vám
vystavil ošetrujúci lekár. Pre uhradenie výdavkov na lieky pripojte k žiadosti na preplatenie druhú časť receptu.

Podľa fínskeho práva vám môžu byť preplatené výdavky týmto spôsobom:
Výkony

Preplatenie

Lekárske ošetrenie u voľne
praktizujúceho lekára

60 % zmluvných sadzieb

Zubné ošetrenie u voľne praktizujúceho osobám, ktoré sa narodili po r. 1945, bude uhradených (po pevne
lekára
stanovenú hranicu) 60 % výdavkov
osoby, ktoré sa narodili pred r. 1945, dostanú náhrady len za
ošetrenie určitých ochorení
Lieky (vo všeobecnosti)

výdavky budú preplatené vo výške 35 %
u niektorých liekov sa prepláca 65 – 100 % nákladov po odpočítaní
povinnej spoluúčasti vo výške 3,00 EUR
u niektorých liekov, napr. pri chronickom ochorení, ak pacient
presiahne 612,62 EUR/rok, sú mu refundované sumy nad 1,50
EUR/liek

Transport do zdravotníckeho zariadenia

náklady presahujúce výšku spoluúčasti 16,00 EUR za jednu jazdu

Lekárom stanovená suma za služby, ktorá presahuje zmluvné sadzby, musí byť vami uhradená v plnej výške.
b) cez slovenskú zdravotnú poisťovňu
Ak vo Fínsku už nemáte nárok na preplatenie nákladov, 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. Musíte mať aj potvrdenia o prípadnom preplatení služieb, ktoré
sa už vykonali vo Fínsku (cez pobočku Sociálnej poisťovne).

