
Grécko 

Ak počas dovolenky v Grécku ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú gréckym 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 obráťte na lekára, ktorý má zmluvu 

s EOPPY, alebo na PEDY strediská, alebo ESY nemocnice. Ambulatóriá sa často nachádzajú pri filiálkach EOPPY. 

V Aténach existuje tzv. miesto poskytnutia prvej pomoci (prevádzkuje EOPPY), ktoré môžete kontaktovať. 

Prvá pomoc (grécka skratka EKAB) – tel. číslo 166.  

Poliklinika prvej pomoci: Alexandras Ave. 117, 11475, Atény.  

Informácie a objednávky (ošetrenie na poliklinikách) – tel. číslo 184.  

Informácie o nemocnici obsluhujúcej akútne prípady – tel. číslo 1434.  

Lieky 

Ak lekár určí, že potrebujete lieky, vystaví vám recept. Na tento recept si môžete do 48 hodín vybrať lieky v každej 

lekárni. Na recept je potrebné nalepiť kupóny a etikety z balení liekov. 

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie) 

Ak je ochorenie také závažné, že vyžaduje pobyt v nemocnici, vystaví vám lekár odporúčanie.  

Ak ste z dôvodu nevyhnutnosti boli prijatí do nezmluvného zdravotníckeho zariadenia, vysvetlite, že máte byť 

ošetrený ako poistenec EOPPY. Nemocnica oznámi príslušnej pobočke EOPPY vašu hospitalizáciu, ktorá potom 

vyšle svojich lekárov na kontrolu opodstatnenosti prijatia na základe vážnosti zdravotného stavu. Ak potvrdia 

opodstatnenosť, vyplatí vám príslušná pobočka EOPPY po predložení účtov za vykonané zdravotnícke služby 

sumu, ktorá je vypočítaná na základe štátneho gréckeho nariadenia o poplatkoch.       

Príplatky/poplatky 

Ak využijete zdravotnícke služby, musíte brať do úvahy nasledujúce príplatky/poplatky: 

Výkony Príplatky/poplatky 

Návšteva lekára  Súkromný lekár so zmluvou s EOPYY – 200 konzultácií 

má lekár pre všetkých pacientov mesačne bez 

poplatku, potom plná suma 

 PEDY strediská a ambulantné vyšetrenia v ESY 

nemocniciach – bez poplatku 

 Súkromný lekár bez zmluvy s EOPYY – plná úhrada 

Diagnostické vyšetrenia  Laboratóriá so zmluvou s EOPYY – 15 % spoluúčasť  

 PEDY strediská a ESY laboratóriá – bez poplatku 

 Súkromné laboratóriá bez zmluvy s EOPYY – plná 

úhrada 

Hospitalizácia  Privátne kliniky so zmluvou s EOPYY – 30 % z DRG, 

okrem toho všetky náklady lekára a anesteziológa, 

vyššia kategória nemocničnej izby sú hradené v plnej 

výške pacientom 

 ESY nemocnice – bez poplatku 

 Privátne kliniky bez zmluvy s EOPYY – plná úhrada 

Lieky  V zásade 25 % ceny lieku 

 U niektorých liekov na chronické ochorenia a závažné 

choroby iba 10 % alebo bez poplatkov 

 Poplatok 1,- euro za e-recept 

 

 



Náhrada výdavkov 

a) prostredníctvom pobočky EOPPY: 

 

Ak ste v naliehavých prípadoch nemali možnosť navštíviť ambulatórium, zmluvného lekára alebo zmluvné 

zdravotnícke zariadenie EOPPY a využili ste služby najbližšieho súkromného lekára, prípadne najbližšej súkromnej 

nemocnice a za tieto služby aj zaplatili, vyžiadajte si účtenku, z ktorej bude zrejmý deň a hodina návštevy, 

realizované lekárske výkony a diagnóza. Keď v priebehu jedného mesiaca predložíte účtenku (potvrdenie 

o zaplatení) na pobočke EOPPY, dostanete náhradu nákladov podľa EOPPY platných sadzieb. 

Toto platí aj pre lieky, ktoré boli predpísané nezmluvným lekárom. Pri predložení receptu/účtu (fotokópia stačí)  

môže byť žiadaná náhrada nákladov na najbližšej pobočke EOPPY. 

Na vrátenie peňazí za lieky je potrebné predložiť lekársky predpis, pokladničný účet z lekárne a príslušnú nálepku 

originality, ktorú obsahuje každé balenie liekov. Okrem iných poskytuje informácie o názve lieku, maloobchodnej 

cene, čísle schválenia od príslušného orgánu - barcode. Ak poistenec predloží tieto doklady, znáša 25 % z ceny 

lieku a 75 % z ceny lieku sa mu vypláca naspäť. 

b) prostredníctvom slovenskej zdravotnej poisťovne: 

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. 

 


