A kötelező egészségbiztosításból fakadó jogok és a jogok terjedelme
Bevezető
A kötelező egészségbiztosítás kivitelezője a Szlovén
Egészségbiztosítási Intézet (a folytatásban: SZEBI). A kötelező egészségbiztosítás a szociális igazságosság és az
egészséges, a beteg, az idős és a fiatal, a gazdag és a
szegény ember közötti szolidaritás alapelvein nyugszik.
A kötelező egészségbiztosításból azon személyeket illetnek meg jogok, akik a törvény által meghatározott feltételek alapján biztosított személynek tekinthetők, illetve
az általuk biztosított családtagok. A jogok terjedelmét és
magukat a jogokat az egészségvédelemről és az egészségbiztosításról szóló törvény határozza meg, míg a jogok
terjedelméről és a jogok érvényesítéséről részletesebben
az egészségbiztosítási szabályzat rendelkezik.

Jogok
A kötelező egészségbiztosítás terjedelme:
• biztosítás betegség és munkahelyen kívüli balesetek esetében
• biztosítás munkahelyi balesetek és hivatásos betegségek esetében.
A kötelező egészségbiztosítás terjedelmét az egészségvédelemről és az egészségbiztosításról szóló törvény határozza
meg:
• egészségügyi szolgáltatások fedezése,
• táppénz biztosítása az ideiglenes munkahelyi távolmaradás esetében és
• az egészségügyi szolgáltatások érvényesítésével kapcsolatos költségek visszatérítése.
Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való jogokhoz tartoznak az alap egészségügyi tevékenységek, a fogorvosi tevékenységek, a szakorvosi rendelői, a kórházi és terciáris
tevékenységek szolgáltatásai, ahogy a szanatóriumi,
mentőszállítási és a külföldi egészségügyi szolgáltatások is. Továbbá ide tartozik a vényes gyógyszerekhez és
a vényes különleges egészségügyi célokat kielégítő élelmiszerekhez való jog, az egészségügyi segédeszközökhöz
való jog, az idősebb polgárok otthonai és a szociális-védelmi intézetek szolgáltatásaihoz való jog, a rokkantak rehabilitációs joga, illetve a jog a részvételhez a gyermekek
és iskolások továbbképzési és nyaralási csoportjaiban, a
kísérethez való jog, az utazás és külföldi tartózkodás közbeni egészségügyi szolgáltatásokhoz való jog is.

A kötelező egészségbiztosítás jogaihoz nem tartoznak:
• az esztétikai műtétek, ha csak nem balesetek, meghibásodások, vagy betegségek miatt van szükség a műtétre, amely funkcionális hiányosságokat is elhárít;
• szolgáltatások, amelyek akut alkoholos állapot kezeléséhez
szükségesek;
• nem kötelező oltási szolgáltatások;
• egészségügyi állapotot felmérő szolgáltatások, amelyeket a
biztosított egyéb területek vagy szervek követelései, szabályai
miatt vesz igénybe (biztosítótársaságok, bíróságok, büntetőeljárásban, járművezetői engedély, munkabiztonsági követelmények stb.);
• a nyugdíj és rokkantbiztosításból kifolyó jogok érvényestéséhez szükséges szolgáltatások, amelyek túllépik a kötelező
egészségügyi dokumentáció által meghatározott szolgáltatásokat a rokkantság és az egyéb munkaképesség területén és a
rokkantságot meghatározó bizottság által meghatározott szolgáltatások;
• az alternatív diagnosztika, egészségügyi kezelések és rehabilitációk, amelyekhez nem adta beleegyezését az illetékes miniszter;
• szolgáltatások, amelyeket a biztosított személy követelésére
végeznek el, de a személyes, illetve a beavatott orvos véleménye szerint a biztosított személy egészségi állapotára tekintettel nincs szükség;
• a biztosított személy utazási költségei külföldről.

A jogok terjedelme
A kötelező egészségbiztosítással a biztosított személyeknek
biztosított a szolgáltatások teljes körű (100%) fedezése mindennemű részlettérítés nélkül a következő esetekben:
1. a gyermekek, tanulók, diákok és felsőoktatási hallgatók (a
betöltött 26 éves korig) előírt vizsgálatai és egyéb preventív
vizsgálatai, a várandós nők vizsgálatai, kezelései, egyéb felnőttek előírt, illetve meghirdetett vizsgálatai, azon vizsgálatok kivitelével, amelyeket a törvény szerint a munkáltató köteles biztosítani,
2. betegségek megakadályozása, szűrése, korai felfedezése az
Egészségügyi Tanács programja szerint,
3. az egészségtelen életvitel megváltoztatása érdekében végzett tanácsadás, oktatás, képesítés, segítségnyújtás,
4. a rendszeresen beiskoláztatott gyermekek, tanulók, diákok és
felsőoktatási hallgatók, a testi és lelki fejlődési zavarokkal rendelkező gyermekek és fiatalok, valamint a balesetekben fej,
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illetve agykárosodást szenvedő gyermekek és fiatalok
gyógyítása és rehabilitációja,
a nők egészségvédelme a családtervezéssel, fogamzásgátlással, várandósággal, és szüléssel kapcsolatos tanácsadással,
a HIV és az egyéb törvénnyel meghatározott fertőző betegségek megakadályozása, feltérképezése, gyógyítása,
a kötelező oltások, immunprofilaxis és kemoprofilaxis az
elfogadott program szerint,
rosszindulatú betegségek, izomzati és ideg-izomzati
betegségek, kétoldali bénulás, a tetraplégia, a celebrális
paralízis, az epilepszia, a vérzékenység, a lelki betegségek, a kifejlett cukorbetegség, a sclerosis multiplex és a
psoriázis gyógyítása és rehabilitációja,
teljes körű kezelés, gyógyítás és rehabilitáció vakság és
gyengén látás esetében a Világ Egészségügyi Szervezet
érvényes osztályozása szerint, illetve teljes és súlyos halláskárosodás esetében a károsodások, fogyatékosságok
és rokkantság nemzetközi osztályozása (1980) szerint,
cisztikus fibrózis és autizmus, valamint baleseti fejsérülések és agykárosodás esetében,
gyógyítás és rehabilitáció hivatásos betegségek és munkahelyi balesetek esetében,
egészségvédelem szövetek és szervek adományozása
esetében,
sürgősségi egészségügyi segítség, beleértve a sürgősségi betegszállítást,
házi ellátás, gyógyítás és ápolás, illetve a szociális-védelmi intézetekben,
gyógyszerek a pozitív listáról, amelyek a jelen bekezdés
negyedik és tizenharmadik pontja közötti személyek és
állapotok gyógyításához használatosak, illetve egészségügyi segédeszközök, amelyek a jelen bekezdés első
és tizenharmadik pontja közötti személyek és állapotok
gyógyításához használatosak
gyógyszerek és különleges egészségügyi célzatú élelmiszerek a gyermekek, tanulók, diákok, felsőoktatási
hallgatók, valamint a testi és lelki fogyatékossággal élők
pozitív és közbenső listájáról,
különleges egészségügyi célzatú élelmiszerek a született
emésztési betegségekkel küzdő biztosítottak esetében,
az egyik szülő együtttartózkodása 5 évnél fiatalabb beteg gyermekével egészségügyi intézetekben,
előzetes és időleges egészségügyi vizsgálatok sportolóknak, akik a sportszövetségek hivatalos versenyein
lépnek fel.

Informació biztosított személyeknek

Informació biztosított személyeknek

Az egészségügyi szolgáltatás kivitelezője az érvényes szlovén egészségbiztosítási kártya alapján a személyes orvos és
munkatársai. A személyes orvos gondoskodik a beutalóról
a megfelelő szakorvosi rendelőkbe, illetve kórházakba, szanatóriumokba, klinikákra és az egyéb intézetekbe, ha erre
szakmai alapot lát. Mivel a kötelező egészségbiztosítás nem
fedez minden szolgáltatást teljes mértékben, a szolgáltatás
teljes áráig való különbözetet ki kell fizetnie, illetve gondoskodnia kell a kiegészítő egészségügyi biztosításról. A kiegészítő egészségügyi biztosítás megkötéséről mindenki saját
maga dönt, ajánljuk azonban, hogy kösse meg, amennyiben
18 évnél idősebb és már nem része az oktatási rendszernek.

Bővebb információk:

• meghatalmazott személyek a kirendeltségeken, területi
egységeken, illetve a SZEBI igazgatóságán,
• a SZEBI automata telefonos üzenetrögzítője
a: 01/30 77 300 telefonszámon
• 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.
A kötelező egészségbiztosításból fakadó jogok és a jogok érvényesítésének jogi alapjai:
• Az egészségvédelemről és az egészségbiztosításról szóló
törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/06 szám – hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg),
• A kötelező egészségbiztosítás szabályzata (Az SZK Hivatalos Közlönye, 30/03 szám– hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg)
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A kötelező egészségbiztosítás sürgős gyógykezelés esetében egyes biztosított személyek egyes szolgáltatásait a
különbözet fedezése, illetve a kiegészítő biztosítás megkötése nélkül is teljes egészében fedezi. Rokkantakról van szó,
akiknek az életfunkciók, illetve az életfunkciók többségének
ellátásához segítségre van szükségük, a 70%-nál nagyobb
mértékben testsérültekről, a szociális juttatásokban részesülő személyekről, a 75 évtől idősebbekről, és azokról a biztosítottakról, akik a folyó naptári évben pótbefizetések címén
már befizetéseket tettek. Hangsúlyozni szükséges, a szolgáltatások teljes mértékű fedezése az említett biztosítottak
csoportjai számára is csak a sürgős gyógykezelés esetében
biztosított, illetve még a szolgáltatás igénybevétele előtt az
említett jog érvényesítéséért státuszelismerés szükséges a
SZEBI-nél. Emellett a biztosítottak és az általuk biztosított
családtagok, akik nem rendelkeznek az egészségügyi szolgáltatások teljes körű fedezésével a kötelező egészségbiztosításból jogot kaphatnak a különbözet kifizetésére a szolgáltatások teljes áráig a Szlovén Köztársaság költségvetéséből,
ha megfelelnek a pénzbeli szociális segély követelményeinek, amelyeket az illetékes Szociálisügyi Központ állapít
meg és erről határozatot is kiad.
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egészségbiztosításból
fakadó jogok és a jogok
terjedelme

Kiadó: Szlovén Egészségbiztosítási Intézet, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana

A többi egészségügyi szolgáltatásokhoz való jog terjedelme
a szolgáltatás teljes értékének százalékban van meghatározva az SZEBI Közgyűlésének döntése és a Szlovén Köztársaság
Kormányának jóváhagyása mellett. Ez pontosabban azt jelenti, hogy a kötelező egészségbiztosítás az egyes szolgáltatásokat csak meghatározott százalékban téríti meg, a térítés százaléka pedig az állapottok csoportjától és a kezelés
okától (pl. munkahelyen kívüli sérülés) függ. A szolgáltatás
teljes árának különbözetét a biztosított köteles fedezni, de
gondoskodhat kiegészítő egészségügyi biztosítás megkötéséről is. Ebben az esetben a különbözetet a kiválasztott biztosítótársaság fedezi.

