Luxembursko
Ak počas pobytu v Luxembursku ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú luxemburským
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 dostanete Európsky preukaz zdravotného poistenia (ďalej
len „EPZP“). V prípade choroby je potrebné rešpektovať nasledovné pokyny:
Lekárske ošetrenie
Ak potrebujete lekárske alebo stomatologické ošetrenie, obráťte sa na miestneho lekára, zubára. Pacient si
zaplatí liečbu sám, následne mu bude ešte v Luxembursku, alebo až po návrate do SR, refundovaná.
Lieky
Lieky dostanete v lekárňach na recept, ktorý vám vystaví lekár pri predložení EPZP alebo Náhradného
certifikátu k EPZP (ďalej len „NC k EPZP“). Lieky si pacient najskôr hradí sám, potom sú mu náklady
refundované.
Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)
Hospitalizáciu odporúča ošetrujúci lekár. V akútnych prípadoch je možné sa obrátiť priamo na nemocničnú
pohotovosť s EPZP alebo NC k EPZP. Informácie zistíte na čísle 112 alebo 113 (prevoz je bez spoluúčasti).
Nemocničná liečba je po predložení preukazu/formulára zdarma, okrem spoluúčasti.
Príplatky/poplatky
Ak vám budú poskytnuté služby, prichádzajú do úvahy nasledovné príplatky/poplatky:
Výkony
Lekárske ošetrenie domáce návštevy

Príplatky/poplatky
prvá návšteva – 20 % minimálnej tarify pre domáce návštevy pre
praktických lekárov
každá ďalšia návšteva v priebehu 28 dní – 10 % minimálnej tarify

v ambulancii

12 % za lekársku konzultáciu/ošetrenie alebo za medicínskotechnické služby - max. 5,12 EUR za ošetrenie

Doprava

záchranná služba – bez spoluúčasti
spoluúčasť pacienta pri doprave – 30 % z ceny

Stomatologické ošetrenie

60,- EUR - žiadna spoluúčasť
suma prevyšujúca 60,- EUR - spoluúčasť 12 %

Lieky normálne lieky

20 %

nutné lieky

60 %

lieky predávané voľne

100 %

dôležité/špeciálne lieky

bez príplatku

Hospitalizácia

21,45 EUR/deň, max 30 dní v roku v izbe druhej kategórie,
neplatí pre deti do 18 rokov
v izbe prvej kategórie 100 % spoluúčasť

Náhrada výdavkov
Po zaplatení za poskytnutie zdravotnej starostlivosti alebo lieku sa obráťte na pobočku miestnej
zamestnaneckej poisťovne (Caisse nationale de santé). Tu predložte EPZP alebo NC k EPZP a ostatné doklady.
Ak nie je možné z vašej strany kontaktovať luxemburskú zdravotnú poisťovňu, 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.

