Malta

Ak počas pobytu na Malte ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú maltským 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:
Organizácia zdravotnej starostlivosti
Verejný zdravotný systém na Malte je financovaný na základe daňového systému a národného poistenia.
Množstvo súkromných nemocníc, kliník a iných zariadení poskytuje privátnu zdravotnú starostlivosť (ZS).
Starostlivosť v týchto súkromných zariadeniach je financovaná prostredníctvom súkromného poistenia alebo na
základe priamych platieb. Praktickí lekári na Malte môžu vykonávať svoju prax vo verejných a aj v súkromných
zdravotných službách.
Súkromná zdravotná starostlivosť
Vláda na Malte v žiadnom prípade nezodpovedá za akékoľvek ošetrenie alebo ZS poskytnutú občanom EÚ
v súkromných nemocniciach, v súkromných zdravotníckych centrách, za starostlivosť poskytnutú lekármi
akéhokoľvek druhu v ich súkromnej kompetencii. Súkromná prax na Malte je vykonávaná výhradne
v privátnych zariadeniach. Vo verejných nemocniciach a zdravotníckych centrách neexistujú súkromné
nemocničné lôžka a ani iné prostriedky. Všetky súkromné zdravotnícke zariadenia, okrem všeobecných lekárov
a špecializovaných konzultačných stredísk, majú riadnu licenciu udelenú Úradom pre verejné zdravie.
Verejne financované služby zdravotnej starostlivosti
Za financovanie a zabezpečenie verejne financovaných služieb ZS je zodpovedné Ministerstvo zdravotníctva
(MZ). ZS verejných služieb je vo všeobecnosti bezplatná. Osoby žijúce na Malte a pokryté maltskou legislatívou
sociálneho zabezpečenia majú oprávnený nárok na prístup k verejnému systému služieb ZS na základe nároku
určovaného MZ. Občania EÚ, ktorí pobývajú na Malte, majú nárok na rovnaké zaobchádzanie. Ich nárok musí
byť overený a potvrdený „Jednotkou nároku“ na MZ. Tento oficiálny doklad (potvrdenie) a osobný identifikačný
doklad štátneho príslušníka EÚ (identifikačný doklad) postačujú na prístup k ZS vo verejnom systéme služieb
ZS.
Turisti z iných členských štátov EÚ, ktorí majú dočasný pobyt na Malte, majú priamy prístup k ZS z verejne
financovaných služieb ZS po predložení EPZP a identifikačného dokladu. Ak nepredložia príslušný EPZP, musia
uhradiť účet za poskytnutú ZS v celkovej výške pred odchodom zo zdravotníckeho zariadenia. Účet môžu
uhradiť v hotovosti alebo kreditnou kartou.
Pohotovostná starostlivosť
EÚ občanom dočasne pobývajúcim na Malte, ktorí predložia identifikačný doklad a platný EPZP, bude
poskytnutá potrebná ZS na oddeleniach pohotovosti a úrazových oddeleniach vo verejných nemocniciach
a štátnych zdravotníckych strediskách. Účty budú vystavené pre inštitúciu EÚ uvedenú na EPZP.
Lekársku starostlivosť, ktorá vyžaduje prístup do štátnych nemocníc (nemocničná starostlivosť, poskytovanie
denných služieb, diagnostických služieb alebo ambulantné návštevy), pacienti nebudú platiť, ak predložia
identifikačný doklad a platný EPZP. Účet za poskytnutú službu bude zaslaný inštitúcii EÚ uvedenej na EPZP.
Náklady za všetky protézy, predpísané lieky pre následnú starostlivosť po predchádzajúcom nemocničnom
liečení pacienta (okrem liekov na prvé tri dni po prepustení), časť dennej starostlivosti alebo ambulantnú
starostlivosť bude v plnej miere znášať dotyčná osoba.
Vyžiadaná starostlivosť
Čo sa týka vyžiadanej lekárskej starostlivosti a aj v prípade už diagnostikovaných alebo liečených ochorení pred
pobytom na Malte, môže byť starostlivosť zabezpečená na základe platného formulára E-112 s predložením
identifikačného dokladu štátneho príslušníka EÚ a následne poskytnutá v tom prípade, ak pre takýto typ
vyžiadanej starostlivosti existuje čakacia listina so zoznamom čakateľov a dotyčná osoba sa zaradí na koniec
tejto čakacej listiny.
Stomatologická starostlivosť
Len akútna stomatologická starostlivosť v nemocničných ambulantných a zdravotníckych strediskách je
poskytovaná bezplatne, avšak jej rozsah nie je široký. Väčšina stomatologickej starostlivosti sa hradí priamo na
súkromných zubných klinikách, ktoré majú riadnu licenciu udelenú Úradom pre verejné zdravie.

Lieky a lekárske pomôcky
Všetky lieky použité počas hospitalizácie (nemocničného liečenia) a v trvaní troch dní po prepustení
z nemocnice sú poskytované pacientovi bezplatne. Cena bude zahrnutá do výsledného účtu, ktorý bude
vystavený pre inštitúciu, ktorá EPZP občanovi EÚ, ktorý vyžaduje ZS počas dočasného pobytu, vydala.
Ak ochorenie vyžaduje použitie liekov alebo lekárskych pomôcok v primárnom stupni starostlivosti alebo
v ambulantnom stupni, alebo po prepustení z dennej starostlivosti alebo z nemocničnej starostlivosti (okrem
prvých troch dní u liekov), požaduje sa recept od praktického lekára majúceho licenciu. Lieky a lekárske
pomôcky je možné zakúpiť v ktorejkoľvek lekárni na Malte (vyše 200 lekární) a úhradu v plnej miere znáša
pacient (priama platba).
Lekárske a nemocničné ošetrenie
S EPZP alebo s Náhradným certifikátom k EPZP sa môžete obrátiť priamo na lekára alebo nemocnicu.
Potrebná zdravotná starostlivosť bude v zmluvných zariadeniach poskytnutá pri predložení EPZP bezplatne. Ak
pacient nemá EPZP, bude po ňom vyžadovaná hotovosť.
Pri poskytnutí ošetrenia v súkromnom zdravotníckom zariadení bude po pacientovi vyžadovaná hotovosť vždy.
Za ošetrenie zaplatíte nasledovnú spoluúčasť:
Stomatologická starostlivosť - akútne 0 % (rozsah veľmi malý) alebo 100 %,
Lieky – 100 % (lieky počas hospitalizácie a do troch dní po jej ukončení bez spoluúčasti).

Náhrada výdavkov
Ak ste museli uhradiť zdravotnú starostlivosť sami, 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.

