A Szlovén Köztársaságban ideiglenesen tartózkodók hozzáférése az egészségügyi szolgáltatásokhoz
Bevezető
Az egészségvédelemről és az egészségbiztosításról szóló
törvény alapján Szlovéniában a Szlovén Egészségbiztosító Intézet (a folytatásban: SZEBI) gondoskodik a kötelező
egészségbiztosításról. Az egészségbiztosítást a SZEBI tíz
területi egysége kivitelezi, mindegyik saját régiójában a
törvényi meghatalmazásai keretében. A SZEBI említett
területi egységeinek címei és elérhetőségei a következő
honlapon találhatók meg: http://www.zzzs.si.

Ideiglenes szlovéniai tartózkodás
közben
Az európai egészségbiztosítási kártya (European Health
Insurance Card - EHIC) biztosítja a jogot a sürgős gyógyításhoz, illetve a szükséges egészségügyi szolgáltatásokhoz, amelyeket a közegészségügyben dolgozó orvosok,
illetve intézmények végeznek el, illetve a magánpraxisok,
amelyek szerződést kötöttek a Szlovén Egészségbiztosító
Intézettel.
Az egészségügyileg szükséges szolgáltatásokról a pácienst fogadó orvos dönt a szolgáltatás típusa és a páciens
várható szlovéniai tartózkodása alapján. Az idegen biztosított személy, aki hosszabb ideig tartózkodik Szlovéniában (például a Szlovéniában tanuló hallgatók, munkavállalók) szélesebb jogokat élveznek, mint a rövidebb ideig
Szlovéniában tartózkodók (például turisták, üzletemberek). Az európai egészségbiztosítási kártya (EHIC) alapján
az orvos olyan mértékben köteles egészségügyi szolgáltatást nyújtani, hogy a páciensnek a szlovéniai tartózkodás végéig csak a gyógykezelés miatt ne kelljen abba az
államba utaznia, ahol az egészségbiztosítást kötötte.

Sürgős egészségügyi szolgáltatások

A sürgős egészségügyi szolgáltatásokat teljes mértékben
a kötelező egészségbiztosítás fedezi és az európai egészségbiztosítási kártya (EHIC) felmutatása esetében ezek a
szolgáltatások ingyenesek; ezért ezen szolgáltatásokért
semmilyen részbeni fizetés sem szükséges.

Egészségügyi szolgáltatások, amelykért
részben fizetni kell
Szervek átültetése, a legigényesebb sebészi
műtétek, függetlenül a műtét szükségességének okától, intenzív terápiák, dialízis és az
egyéb igényes terapeuta és rehabilitációs szolgáltatások.
Egészségügyi szolgáltatások a szakorvosi,
kórházon kívüli és kórházi tevékenységek területén; szanatóriumi szolgáltatások, amelyek
a kórházi kezelések folytatását képezik, azon
sérülések kivételével, amelyek nem munkahelyen történtek; a fogorvosi szolgáltatások és a
szájüreg kezelési szolgáltatások; az ortopédiai, fogszabályozási, hallókészülékek és egyéb
egészségügyi segédeszközök.

A részbeni fizetés
aránya

10 %

Szükséges egészségügyi
szolgáltatások

A szükséges egészségügyi szolgáltatásokat csak részben
fedezi a kötelező egészségbiztosítás; ezért a páciensek
az európai egészségbiztosítási kártya (EHIC) felmutatása
ellenére kötelesek kifizetni a különbözetet a teljes árig.

Az általános orvos által elvégzett
gyógyítás
20 %

Az orvos, aki az elsődleges szinten elvégzi a páciens vizsgálatát, kiadja a beutalót a laboratóriumi vizsgálathoz,
a röntgen vizsgálathoz, illetve az egyéb vizsgálatokhoz,
amelyek a megfelelő diagnózis felállításához szükségesek. Ha szükséges, az általános orvos vényre orvosságot
is kiírhat, illetve beutalhatja a pácienst szakorvoshoz,
kórházi kezelésre is.

Szakorvosi kórházi és kórházon kívüli egészségügyi szolgáltatások és szanatóriumi szolgáltatások, amelyek a kórházi kezelés folytatását jelentik, illetve a nem egészségügyi ápolás
a kórházban és szanatóriumban, amely a kórházi kezelés folytatását jelenti. Az ortopédiai,
fogszabályozási eszközök, hallókészülékek és
egyéb egészségügyi segédeszközök, amelyekre nem munkahelyi sérülés miatt van szükség.

30 %

A szanatóriumi egészségügyi szolgáltatások,
illetve a nem egészségügyi jellegű kórházi
szolgáltatások (a hospitalizálás szálódai része),
amelyek nem a kórházi kezelés folytatását képezik.

90 %

A felnőttek fogpótlásai, oftamológiai segédeszközei.

90 %

A fogorvosok a sürgős egészségügyi szolgáltatásokat
biztosítják.

Egészségügyi termékek a pozitív listáról.

30 %

Kórházi kezelések

Egészségügyi termékek a köztes listáról.

90 %

Egészségügyi termékek a negatív listáról.

100 %

Nem sürgő szállítás mentőautóval.

90 %

A tartózkodási helyéhez legközelebbi kórház az elsődleges szintű orvos, illetve a szakorvos beutalója alapján
biztosítja a szükséges egészségügyi szolgáltatásokat.
Sürgős esetekben lehetséges a közvetlen beutalás a kórház sürgősségi osztályára.

A szakorvosi gyógykezelés
Lehetséges, hogy a szakorvos az elsődleges szintű orvos beutalója alapján a sürgős esetek kivételével olyan
egészségügyi szolgáltatásokat kezdeményez, amelyek
esetében biztosított a közvetlen kórházi kezelés. Ilyen
beutalóval biztosítottak a közegészségügyi hálózatban
dolgozó orvosok és intézmények szolgáltatásai, illetve a
magánorvosok és intézmények szolgáltatásai is, ha ezek
rendelkeznek szerződéssel a Szlovén Egészségbiztosítási
Intézettel.

Fogorvosi kezelések

Információ az EU tagországok, az EGT és Svájcból
származó biztosított személyeknek

Sürgős esetekben a mentőautós szállítás ingyenes, a pácienseknek semmilyen részbeni fizetésre nem kötelezhetők. A mentőautós szállítás az elsődleges szintű orvos
beutalója alapján történik, amikor az orvos úgy dönt, a
páciensnek kórházi kezelésre van szüksége.
Amennyiben a mentőautós szállítás nem sürgősen szükséges, a páciensnek a szállítás költségeinek 90 (kilencven) százalékát kell megfizetni.

Egészségügyi termékek
Az egészségügyi termékeket a Szlovén Egészségbiztosítási Intézettel szerződéses viszonyban álló gyógyszertárakban lehet beszerezni orvosi vény alapján. Egyes
termékek költségeit teljes mértékben a kötelező egészségbiztosítás fedezi, más termékek esetében részbeni
fizetés szükséges. Az egészségügyi termékek meghatározott kritériumok alapján a részbeni fizetés mértékétől
függően ún. részletfizetési listákon szerepelnek. A jelenleg érvényes részbeni fizetés listáját az alábbiakban közöljük.
Kórházi gyógykezelés esetében az egészségügyi termékek biztosítottak a páciensnek, mint a kezelés elvonhatatlan részei.

Az egészségügyi szolgáltatások
költségeinek visszatérítése
Amennyiben nem rendelkezik európai egészségbiztosítással (EHIC), a gyógykezelés teljes költségeit ki kell
fizetnie, beleértve azon szolgáltatásokat is, amelyeket a
Szlovén Egészségbiztosító Intézettel nem szerződéses
viszonyban álló magánpraxisoknál vett igénybe. Ebben
az esetben a költségek visszatérítését az illetékes hazai
egészségbiztosítónál kell igényelnie.
Figyelem: Az európai egészségbiztosítási kártya (EHIC)
nem fedezi a Szlovéniában előre tervezett gyógyítás, illetve szülés költségeit..

Egészségügyi szolgáltatások,
amelyeket egyeztetni kell a Szlovén
Köztársaságba való utazás előtt

A Szlovén Köztársaságban
ideiglenesen
tartózkodók hozzáférése
az egészségügyi
szolgáltatásokhoz

Az idegen biztosítottak, akiknek dialízisre, oxigénes
terápiára, vagy egyéb olyan egészségügyi szolgáltatásra van szükségük, amelyeket előzetesen egyeztetni kell,
csak úgy kaphatják meg a szükséges szolgáltatást, ha
ezt előzetesen olyan szolgáltatást kivitelező intézménnyel egyeztették, amely szerződéses viszonyban áll a
Szlovén Egészségbiztosító Intézettel. Az idegen biztosítottak a szolgáltatások kivitelezőiről a SZEBI területi
egységeinél, kirendeltségein kaphatnak információt.
A Szlovén Köztársaságban található dialízis központok
listája a http://www.zzzs.si (Obvezno zdravstveno zavarovanje / obseg pravic iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja / uveljavljanje pravic glede specialistov v
bolnišnicah in v klinikah / Seznam dializnih centrov v
Sloveniji) található meg.

Kiegészítő információk:

• a SZEBI kirendeltségeinek, területi egységeinek, illetve
igazgatóságának kontaktszemélyei
• a http://www.zzzs.si honlap
• SZEBI, Celjei Területi Egység, Gregorčičeva ul. 5a, 3000 Celje,
tel. sz.:03/42 02 000,
• SZEBI, Koperi Területi Egység, Martinčev trg 2, 6000 Koper,
tel. sz.: 05/66 87 200,
• SZEBI, Krškoi Területi Egység, Bohoričeva ul. 9, 8270 Krško,
tel. sz.: 07/49 02 490,
• SZEBI, Kranji Területi Egység, Zlato polje 2, 4000 Kranj,
tel.sz.: 04/23 70 100,
• SZEBI, Ljubljanai Területi Egység, Miklošičeva c. 24,
1000 Ljubljana, tel. sz.: 01/30 77 200,
• SZEBI, Maribori Területi Egység,Sodna ul. 15, 2000 Maribor,
tel. sz.: 02/29 09 300,
• SZEBI, Muraszombati Területi Egység,Slovenska ul. 48,
9000 Muraszombat, tel. sz.: 02/53 61 550,
• SZEBI, Nova Gorica-i Területi Egység, Ul. Gradnikove brigade 1,
5000 Nova Gorica, tel. sz.: 05/33 81 000,
• SZEBI, Novo mesto-i Területi Egység, Prešernov trg 7,
8000 Novo mesto, tel. sz.: 07/39 33 500,
• SZEBI, Ravne na Koroškem Területi Egység, Ob Suhi 11/b,
2390 Ravne na Koroškem, tel. sz.: 02/82 10 100.
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