
Maďarsko 

Ak počas pobytu v  Maďarsku ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú maďarským 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“). Ak u seba nemáte z nejakého dôvodu (strata, odcudzenie) EPZP, môžete svoju zdravotnú poisťovňu 

v SR kedykoľvek kontaktovať a požiadať o dodatočné zaslanie Náhradného certifikátu k EPZP (ďalej len „NC 

k EPZP“). Zdravotníckemu zariadeniu je možné dodať NC k EPZP do 15 dní odo dňa ošetrenia.  

V prípade choroby je potrebné  rešpektovať nasledovné pokyny: 

Lekárske ošetrenie 

Ak potrebujete lekárske ošetrenie, obráťte sa s EPZP priamo na polikliniku („szakrendelo“). Toto zariadenie 

vykonáva aj ambulantné ošetrenie. Môžete však kontaktovať aj priamo zmluvného lekára („háziorvos“), 

ktorému pred ošetrením tiež predložíte EPZP. Informácie o zmluvných lekároch a zdravotníckych zariadeniach                               

(„a társadalombiztosítás egészségugyi szolgátatásaira szerzodott szolgáltató“) nájdete v najbližšej pobočke 

Nemzeti Egészségbiztísítási Alapkezelő – NEAK (národná zdravotná poisťovňa). Pre ošetrenie odborným 

lekárom si nechajte bezpodmienečne vystaviť doklad o odporúčaní od praktického lekára. Odporúčanie sa 

nevyžaduje v prípade návštevy dermatológa, gynekológa, urológa, oftalmológa, ORL, onkológa alebo chirurga. 

Zubné ošetrenie si musíte spravidla hradiť sami. Len pri akútnom zubnom ošetrení vám bude zdravotná 

starostlivosť poskytnutá bezplatne, inak podľa druhu ošetrenia (materiál hradí pacient). 

Lieky 

Ak lekár určí, že je potrebné užiť lieky, vystaví vám recept, ktorý môžete zameniť za lieky v zmluvnej lekárni. 

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie) 

Ak je ochorenie tak závažné, že potrebujete nemocničné ošetrenie, dostanete od lekára potrebné odporúčanie. 

V naliehavých prípadoch je možné, aby vám bolo poskytnuté nemocničné ošetrenie aj na základe EPZP. Ak ho 

nemôžete predložiť pri hospitalizácii, bude nemocnica akceptovať aj neskoršie predloženie NC k EPZP 

(najneskôr do 15 dní po poskytnutí zdravotnej starostlivosti). V opačnom prípade dostanete účet, ktorý musíte 

priamo zaplatiť. Výška účtu môže byť voľne stanovená nemocnicou. 

Príplatky/poplatky 

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

Výkony Príplatky/poplatky 

Stomatologické ošetrenie  urgentné ošetrenie bezplatne, inak podľa druhu ošetrenia 

Lieky spoluúčasť vo výške 100 %, 50 %, 30 %, 10 %, 0 % - podľa 

kategorizácie liekov  

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie) zvyčajne bez spoluúčasti, ale max. do výšky 100 000 HUF  - ak 

je pacient bez odporúčania; ak sa pacient rozhodne pre iného 

poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ako je uvedený 

v odporúčaní; ak sa pacient rozhodne pre ošetrenie lekárom, 

ktorý nie je momentálne v službe  

 

Náhrada výdavkov 

Ak ste si museli uhradiť danú 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. 

 

 


