Island (EHP)
Ak počas pobytu na Islande ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú islandským 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
V prípade potreby vyhľadajte zmluvného lekára tzv. SSSI (State Social Security Institute). Pri návšteve lekára
je potrebné predložiť EPZP alebo Náhradný certifikát k EPZP (ďalej len „NC k EPZP“). Je vyžadované aj
predloženie identifikačného dokladu (napr. pasu).
Pri návšteve stomatológa si musíte starostlivosť uhradiť sami. Deti do 18 rokov a dôchodcovia sa môžu po
zaplatení obrátiť na pobočku SSSI so žiadosťou o čiastočnú refundáciu nákladov (nutné predložiť EPZP, doklad
o tom, že ide o dôchodcu). V určitých prípadoch prichádza do úvahy čiastočné preplatenie nákladov od SSSI
podľa islandského práva.
Zdravotná starostlivosť je poskytovaná v strediskách (heilsugaeslustöö). Večer a cez víkend v oblasti
Reykjavíku ju poskytuje Laeknavaktin centre (tel. číslo: 1779, adresa Smáratorg 1, Kopavogur) alebo na
pohotovosti v nemocniciach.
Lieky
Lieky dostanete v lekárňach (apótek) pri predložení EPZP alebo NC k EPZP na recept, ktorý vám vystaví lekár.
Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)
Ak je ochorenie tak závažné, že potrebujete nemocničné ošetrenie, dostanete od ošetrujúceho lekára potrebné
potvrdenie. V neodkladných prípadoch vás ošetria v službukonajúcej pohotovostnej nemocnici, kde je potrebné
predložiť EPZP alebo NC k EPZP.
Príplatky/poplatky
Ak vám budú poskytnuté služby, prichádzajú do úvahy nasledovné príplatky/poplatky:
Výkony

Príplatky/poplatky

Lekárske ošetrenie
a) Všeobecný lekár
v zdravotníckom zariadení alebo
u zmluvného lekára

medzi 700 a 1 850 ISK za konzultáciu
8 - 16 hod. - 1000 ISK, 16 - 8 hod. 2600 ISK
dôchodcovia: 8 - 16 hod. 500 ISK, 16 - 8 hod. 1300 ISK
deti do 18 rokov 0 ISK

domáca návšteva zmluvným lekárom

2 800 ISK, deti do 18 rokov 0 ISK
vo večerných hodinách a v noci 3800 ISK za návštevu
dôchodcovia: 1850 ISK

b) Odborný lekár
základný poplatok za konzultáciu

4 200 ISK vrátane 40 % nákladov, ktoré túto sumu prevyšujú,
max. 29 500 ISK

Stomatologické ošetrenie

plné prevzatie nákladov pacientom

Výnimky:

deti do 15 rokov = 25 % nákladov
mládež medzi 16 a 18 rokom života = 50 %
starobní a invalidní dôchodcovia medzi 25 a 50 %

Príspevky neplatia pre korunky, mostíky a pre zlaté výplne.

Lieky
zadelenie do 4 kategórií

podľa kategórie, max. 100 % príplatok

Ak je cena lieku nad pevne dohodnutou cenou, je nevyhnutné zaplatiť aj rozdiel v cene.

Náhrada výdavkov
a) Prostredníctvom SSSI
SSSI v Laugavegur 114, Reykjavik je zodpovedná za náhradu vynaložených nákladov. Predložte EPZP
a potvrdené účtenky. SSSI potom určí, či a do akej výšky vám budú dané náklady preplatené.
b) Prostredníctvom slovenskej zdravotnej poisťovne
Pokiaľ si nedáte výdavky preplatiť prostredníctvom SSSI, 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.

