Švajčiarsko
Ak počas pobytu v Švajčiarsku ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú švajčiarskym
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
Keď potrebujete lekárske ošetrenie, obráťte sa na všeobecného lekára. Tieto náklady musíte v niektorých
kantónoch Švajčiarska najprv zaplatiť (Tiers garnt), v iných kantónoch to nie je vyžadované (Tiers payant). Keď
musíte zaplatiť účet, máte nárok na preplatenie podľa dohodnutej švajčiarskej sadzby.
Lieky
Ak zistíte, že potrebujete lieky, dostanete ich v lekárňach na EPZP alebo Náhradný certifikát k EPZP (ďalej len
„NC k EPZP“) pri predložení receptu, ktorý vám vystaví lekár.
Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)
Ak je ochorenie tak závažné, že potrebujete nemocničné ošetrenie, pošle vás ošetrujúci lekár do nemocnice.
V akútnych prípadoch je možné sa priamo obrátiť na nemocnicu s EPZP alebo NC k EPZP. Pre ošetrovanie vo
verejnej nemocnici spravidla tiež platí princíp Tiers payant, takže nemusíte podstúpiť procedúru priameho
finančného vzťahu s nemocnicou. Pri ošetrení v súkromnej nemocnici musíte zaplatiť náklady, ktoré môžu byť
preplatené len čiastočne.
Príplatky/poplatky
Ak vám budú poskytnuté služby, prichádzajú do úvahy nasledovné príplatky/poplatky:
Výkony
Lekárske ošetrenie

Príplatky
paušálna spoluúčasť za poskytnutie rôznych typov zdravotnej
starostlivosti, max. v dĺžke 30 dní
33 CHF pre osoby do dovŕšenia 18. roku veku
92 CHF pre osoby nad 18 rokov

Stomatológia
Hospitalizácia

100 % nákladov za ošetrenie
15 CHF/deň/osoba nad 25 rokov

Doprava – pacient hradí 50 % nákladov.
Náhrada výdavkov
Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, môžete sa obrátiť so žiadosťou o preplatenie aj na
príslušný švajčiarsky úrad, ktorým je :
Gemeinsame Einrichtung der KVG
Gibelinstrasse 25

tel. +41 32 625 30 30

4503 Solothurn

fax +41 32 625 30 29

Je potrebné predložiť EPZP, originál dokladu o zaplatení, úplné údaje o adrese a čísle bankového účtu.
Ak nie je možné z vašej strany kontaktovať príslušný švajčiarsky úrad, 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.

