
 

 

Bulharsko 

 

UPOZORNENIE!!!  

Rozsah stomatologickej starostlivosti hradenej zo zdravotného poistenia je veľmi malý. V horských 

oblastiach sa prvá pomoc a prevoz nehradí – odporúčame cestovné pripoistenie. 

Ak počas dovolenky v Bulharsku ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú bulharským  

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 zdravotnícke zariadenie, ktoré má zmluvu s Národnou  

zdravotnou poisťovňou a pred ošetrením predložte EPZP alebo Náhradný certifikát k EPZP (ďalej len „NC 

k EPZP“). Je nevyhnutné disponovať kópiami preukazov. Nie ste povinný uhrádzať žiadne poplatky okrem tzv. 

spotrebiteľskej dane. 

Ak potrebujete urgentné lekárske ošetrenie, obráťte sa na pohotovostnú službu (tel. č. 150). 

Pre ošetrenie odborným lekárom si nechajte bezpodmienečne vystaviť doklad o odporúčaní od praktického 

lekára. Ak je odborný lekár zmluvne viazaný na verejný systém, budú výdavky na ošetrenie hradené národnou 

zdravotnou poisťovňou. V prípade, že nebudete disponovať odporúčaním od praktického lekára, za zdravotnú 

starostlivosť budete musieť zaplatiť. 

Zubné ošetrenie a s ním súvisiace náklady uhrádza národná poisťovňa za predpokladu, že zubár je zmluvným 

poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Výkony, ktoré nie sú ani v takomto prípade hradené národnou 

poisťovňou, si musíte uhradiť sami, rovnako ako domáci poistenci. 

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie) 

V akútnych prípadoch je možné obrátiť sa priamo na nemocnicu s EPZP, v ostatných prípadoch je nevyhnutné 

odporúčanie od praktického lekára.  

Lieky 

Ak lekár zistí, že potrebujete lieky, vystaví vám recept. V prípade, že lieky sú plne alebo čiastočne hradené 

národnou zdravotnou poisťovňou, lekár vystaví recept na tlačive MH-NHIF č. 5. Tieto lieky si môžete vybrať len 

v lekárňach, ktoré majú s národnou poisťovňou uzatvorenú zmluvu. V prípade, že liek nie je vôbec uhrádzaný 

zo zdravotného poistenia, lekár vystaví recept na tlačive MH a tento liek si môžete kúpiť v akejkoľvek lekárni. 

V prípade, že trpíte chronickou chorobou a plánujete sa zdržiavať v Bulharsku dlhšie ako 1 mesiac, máte 

povinnosť si zvoliť všeobecného lekára, ktorý Vám na lieky vystaví liekovú knižku. Lieky si môžete vyzdvihnúť 

podľa vyššie uvedených podmienok. 

Príplatky/poplatky 

Ak vám budú poskytnuté služby, prichádzajú do úvahy nasledovné príplatky/poplatky: 

Stomatologické ošetrenie – veľmi malý rozsah stomatologickej starostlivosti hradenej zo zdravotného poistenia. 

Lieky – 0 %, 25 %, 50 % alebo 75 % podľa typu chronickej choroby; 75 % alebo 100 % podľa typu lieku 

u akútnych ochorení. 

Výkony Príplatky/poplatky 

Návšteva u praktického lekára 

Návšteva u špecialistu 

Návšteva u zubného lekára 

Laboratórne vyšetrenie 

 

 

jednotná zákaznícka daň - 2,90 BGN 

 

Hospitalizácia 

 

5,40 BGN/deň po dobu prvých 10 dní hospitalizácie  



 

 

Výnimky zo spoluúčasti: deti, tehotné ženy a ženy v šestonedelí, zdravotne postihnutí, pacienti s ťažkým 

chronickým ochorením.  

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. 

Pobyt v horských oblastiach 

Odporúča sa uzatvoriť osobitné pripoistenie pre prípad úrazu, ktoré zahŕňa poskytnutie prvej pomoci 

a transportu, nakoľko nie sú súčasťou verejného zdravotného poistenia. 

 

 


