
Rumunsko 

 

 

Ak počas pobytu v Rumunsku ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú rumunským 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 

V prípade potreby lekárskeho ošetrenia predložte EPZP alebo Náhradný certifikát k EPZP (ďalej len „NC k EPZP“) 

lekárovi alebo v nemocnici. Odporúčanie všeobecného lekára  alebo špecialistu sa vyžaduje pri laboratórnych 

vyšetreniach a rehabilitácii. V rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti má držiteľ EPZP nárok na: 

 zdravotnícke služby pohotovosti, lieky sú vydané priamo pri ošetrení, deti od 0-16 rokov majú právo 

na lekársky predpis na lieky na dobu 3 dní, 

 zdravotnícke služby pri endemických a epidemických ochoreniach, 

 liečebnú zdravotnú starostlivosť – max. 2 vyšetrenia sú uhrádzané, 

 konzultácie u špecialistu - 2 vyšetrenia sú uhrádzané, 

 zubné ošetrenie - úzky rozsah služieb, iba akútne stavy. 

 

Lieky 

Lieky dostanete v lekárni za recept, ktorý vystaví lekár. Lekáreň aj predpisujúci lekár musia mať uzatvorenú 

zmluvu s Národnou zdravotnou poisťovňou. V prípade akútnych ochorení  platí recept 48 hodín a je možné 

predpísať lieky na 3 až 5 dní. V ostatných prípadoch na  8 až 10 dní. 

Nemocničné ošetrenie 

Odporúčanie na hospitalizáciu vydáva ošetrujúci lekár, v naliehavých prípadoch sa možno obrátiť priamo na 

nemocnicu s EPZP alebo NC k EPZP. Nemocničné ošetrenie zahŕňa ústavnú zdravotnú starostlivosť v prípade 

akútnych stavov, v prípade endemických a epidemických chorôb až do úplného vyliečenia. 

Príplatky/poplatky 

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

Výkony Príplatky/poplatky 

Lieky 10 %, 50 %, 80 % zo stanovenej ceny, zároveň, ak je cena lieku 

vyššia ako referenčná cena, znáša tento rozdiel pacient 

Stomatologické ošetrenie 0 %, 40 %, 100 % 

osoby nad 18 rokov až 60 % z ceny ošetrenia  

Nemocničné ošetrenie 5 lei - 10 lei, netýka sa hospitalizácií nasledujúcich po ošetrení na 

pohotovosti 

Hotelové služby - max. 300 lei/deň 

 

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. 

 

 


