Slovinsko
Ak počas pobytu v Slovinsku ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú slovinským právom.
Toto sa vzťahuje 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 ísť k praktickému lekárovi, obráťte sa priamo na verejné zdravotnícke zariadenie alebo
zmluvného lekára. Po predložení EPZP vás tam budú ochotní ošetriť. Pre ošetrenie odborným lekárom si
nechajte bezpodmienečne vystaviť doklad o odporúčaní od praktického lekára.
Lieky
Ak lekár zistí, že potrebujete lieky, vystaví vám recept. Tento recept si môžete zameniť za lieky v každej
lekárni.
Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)
V akútnych prípadoch je možné obracať sa priamo na nemocnicu s EPZP alebo Náhradným certifikátom k EPZP.
V ostatných prípadoch je nevyhnutné odporúčanie od praktického alebo odborného lekára.
Príplatky/poplatky
Ak Vám budú poskytnuté služby, prichádzajú do úvahy nasledovné príplatky/poplatky:
Výkony

Príplatky/poplatky

Lekárske ošetrenie

10 % - 90 % (urgentné ošetrenie bez spoluúčasti)

Lieky

30 %, 90 %, 100 % podľa zaradenia do zoznamu hradených liekov
až do 100 % za ostatné lieky

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)

10 % až 30 % nákladov za ošetrenie

Stomatologické ošetrenie 15 % (ošetrenie + výplň) až 90 % (protetika), oftalmologické pomôcky pre dospelých
90 %.
Prevoz v neakútnom prípade 90 %, v akútnych prípadoch bezplatne.
Za (definované podľa slovinského práva) ošetrenie v stave núdze (napr. život zachraňujúce výkony) sa doplatky
za lekárske ošetrenie a lieky neplatia.
Zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pôsobiacich vo verejnom systéme zdravotného poistenia
nájdete na stránke
http://www.zzzs.si/zzzs/pao/izvajalci.nsf/KrovniIzv?OpenView&RestrictToCategory=10012511&OE=LJ&tip=2&C
ount=700
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.

