
Estónsko 

 

Ak počas dovolenky v Estónsku ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú estónskym 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, môžete sa obrátiť priamo na zmluvného rodinného lekára (perearst, non-

stop linka 1220). Väčšina zdravotníckych zariadení v Estónsku má zmluvu s estónskou zdravotnou poisťovňou 

(Eesti Haigekassa – EH). Pri ošetrení v súkromnom zariadení alebo súkromným lekárom, ktorý nemá s EH 

zmluvu, budete musieť náklady za ošetrenie zaplatiť. Pre ošetrenie odborným lekárom si nechajte vystaviť 

doklad o odporúčaní od praktického lekára. Odporúčanie sa nevyžaduje pri návšteve psychiatra, gynekológa, 

dermatovenerológa, oftalmológa, zubára, chirurga, ortopéda (trauma stavy), infektológa (HIV/AIDS), 

pneumológa (tuberkulózne stavy). 

Zmluvné zariadenie si môže účtovať náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ak nemáte požadovaný 

EPZP. 

Zubné ošetrenie si musíte spravidla hradiť sami. Len pri akútnom zubnom ošetrení a pacientoch mladších ako 

19 rokov je ošetrenie bezplatné. 

Lieky 

Ceny liekov určuje ošetrujúci lekár. Lieky v evidencii zdravotnej poisťovne sú hradené podľa odporúčaných 

a zmluvných cien a podľa diagnózy. 

Príplatky/poplatky 

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

Výkony Príplatky/poplatky 

Hospitalizácia (nemocničné 

ošetrenie) 

až 2,50 EUR za deň a lôžko, maximálne po dobu 10 dní trvania ochorenia; 

netýka sa detí do 19 rokov, pri tehotenstve a narodení dieťaťa, v prípade 

intenzívnej starostlivosti 

Ošetrenie špecialistom až 5 EUR za návštevu, nevyžaduje sa v prípade, ak je pacient odoslaný na 

vyšetrenie k ďalšiemu špecialistovi, od tehotných žien, detí do 2 rokov veku 

a v prípade, ak nasleduje hospitalizácia 

Lieky podľa typu lieku:   

1,27 EUR 

1,27 EUR + 25 % zo zostávajúcej ceny 

1,27 EUR + 10 % zo zostávajúcej ceny, pokiaľ  ide o deti od 4 do 16 rokov, 

osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou podľa zákona o národnom 

dôchodkovom poistení, poistencov starších ako 63 rokov 

3,19 EUR + 50 % zo zostávajúcej ceny, maximálne do výšky 12,79 EUR za 

recept 

Pre deti do 4 rokov možnosť 100 % kompenzácie u všetkých liekov. 

Stomatologické ošetrenie deti do 19 rokov bez spoluúčasti, dospelí 100 % spoluúčasť  

Jedenkrát za rok uhradí EH kompenzáciu stomatologickej zdr. starostlivosti vo 

výške 19,18 EUR dôchodcom, 28,77 EUR tehotným ženám a matkám 

starajúcim sa o dieťa do 1 roka. Taktiež poskytuje pre poistencov so zvýšenou 

potrebou zubných náhrad kompenzáciu vo výške 255,65 EUR raz za 3 roky. 

Ambulantná starostlivosť až 5 EUR za návštevu rodinného lekára doma 



 

Prevoz záchrannou službou je v akútnych prípadoch zadarmo. 

Náhrada výdavkov 

Ak ste si museli uhradiť zdravotnú starostlivosť, môžete sa v priebehu pobytu v Estónsku obrátiť priamo na EH. 

Pokiaľ tak neurobíte, 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. 

 

 


