
Nórsko (EHP) 

Ak počas pobytu v Nórsku (okrem oblasti Svalbard – Spitzbergen, Bárensových ostrovov) ochoriete, máte nárok 

na zdravotnú starostlivosť stanovenú nórskym 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 

Vyhľadajte zmluvného praktického lekára HELFO – Nórskej správy ekonomiky zdravotníctva – www.helfo.no; 

servicesenteret@helfo.no. Pri ošetrení je treba predložiť EPZP alebo Náhradný certifikát k EPZP (ďalej len „NC 

k EPZP“). 

Lieky 

Ak lekár zistí, že potrebujete lieky, vystaví vám recept. Prípravky, ktoré môžu byť predpísané na ťarchu nórskej 

inštitúcie v mieste pobytu, predpíše lekár na takzvanom modrom recepte. Tento recept si môžete po predložení 

EPZP alebo NC k EPZP zameniť za lieky v každej lekárni. 

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie) 

Ak je ochorenie tak závažné, že potrebujete nemocničné ošetrenie, dostanete od ošetrujúceho lekára (príp. 

záchrannej stanice) potrebné potvrdenie. Toto potvrdenie je nevyhnutné predložiť pred príjmom do nemocnice.  

V akútnych prípadoch je možné obracať sa priamo na nemocnicu s EPZP alebo NC k EPZP. Ústavná zdravotná 

starostlivosť, vrátane liekov podávaných počas jej čerpania, je bezplatná.  

Pohotovosť – tel. číslo 113. 

Príplatky/poplatky 

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

Výkony Príplatky/poplatky 

LEKÁRSKE OŠETRENIE   

Všeobecný lekár (v ambulancii) 

 cez deň 

 

 večer, v noci, víkend 

  

132 NOK 

237 NOK 

Všeobecný lekár (domáca návšteva) 

 cez deň 

 

 večer, v noci, víkend 

  

180 NOK 

295 NOK 

Odborný lekár (ambulancia, domáca 

návšteva) 

450 NOK   RTG = 210 NOK 

Stomatologické ošetrenie Väčšina poistencov starších ako 20 rokov platí všetky výdavky za 

stomatologické ošetrenie. Výnimky platia pre ošetrenie z dôvodu 

úrazu alebo špecifických ochorení. 

Deti do 18 rokov zdarma. 

Poistenci, ktorí v kalendárnom roku dovŕšia 20 rokov veku, platia 

spoluúčasť 25 % z verejnej tarify. 

LIEKY    

Lieky predpísané na modrom recepte 38 % z celkových nákladov, maximálne 520 NOK za liek 

http://www.helfo.no/
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Lieky predpísané na iný recept náklady v plnej miere hradí poistenec 

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie) bez poplatkov 

PREVOZ 130 NOK za jednu cestu 

Deti do 16 rokov sú oslobodené od poplatkov. 

Prevoz do nemocnice v prípade urgentných stavov je bez poplatkov. 

 

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. 

 

 


