Litva
Ak počas dovolenky v Litve ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú litovským 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, vyhľadajte priamo lekára, zubného lekára alebo iné zdravotnícke zariadenie
a predložte EPZP spolu s preukazom totožnosti alebo pasom. Uistite sa, že lekár alebo zdravotnícke zariadenie
sú zaradené do Litovského národného systému zdravia a majú uzatvorenú zmluvu s miestnou poisťovňou
(Teritorine ligoniu kasa). Lekárske ošetrenie je v takomto prípade bezplatné. Pre ošetrenie odborným lekárom
si nechajte bezpodmienečne vystaviť doklad o odporúčaní od praktického lekára. Ak je odborný lekár zmluvne
viazaný na litovský národný systém zdravia, bude vám zdravotná starostlivosť poskytnutá bezplatne.
V prípade, že navštívite súkromného lekára (najmä zubných lekárov je v Litve cca 80 % súkromných lekárov),
budete musieť zaplatiť náklady za ošetrenie sami. U zmluvných lekárov sa platia len náklady za materiál.
Prvá pomoc na tel. čísle 03 alebo 112. Prevoz je väčšinou zadarmo.
Lieky
Ak lekár zistí, že potrebujete lieky, vystaví vám recept. Lieky dostanete v každej lekárni. Ministerstvo
zdravotníctva vydáva cenník liekov so stanovenými cenami a so spoluúčasťou vo výške 0 % až 50 % z ceny
lieku.
V prípade, ak navštívite súkromného lekára, budete musieť všetky náklady na ošetrenie znášať sami.
Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)
Ak je ochorenie tak závažné, že potrebujete nemocničné ošetrenie, dostanete od ošetrujúceho lekára
odporučenie na hospitalizáciu. V akútnych prípadoch sa môžete obrátiť priamo na nemocnicu s EPZP alebo
Náhradným certifikátom k EPZP a aj preukazom totožnosti. Zdravotná starostlivosť Vám bude poskytnutá
bezplatne.
Príplatky/poplatky
Ak vám budú poskytnuté služby, prichádzajú do úvahy nasledovné príplatky/poplatky:
Výkony

Príplatky/poplatky

Stomatologické ošetrenie u súkromného
lekára

100 % spoluúčasť

Lieky podľa typu lieku

0 %, 10 %, 20 %, 50 %
100 % spoluúčasť pre lieky, ktoré nie sú uvedené v cenníku liekov

Náhrada výdavkov
Ak ste si museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť, 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.

