DANSKA
Pristojni organ:
STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED
Danish Patient Safety Authority
International Health Insurance
Finsensvej 15
DK-2000 Frederiksberg
Nacionalna kontaktna točka za čezmejno zdravstveno varstvo:
http://stps.dk/da/borgere/internationalsygesikring/nationalkontaktpunktfor-behandling-i-eueoes

Kako do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem Danskem
Predložite vašo evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja zdravniku/terapevtu/lekarni/bolnišnici.
Del stroškov je potrebno plačati.
Kako do splošnega zdravnika
– Obrnite se na kateregakoli splošnega zdravnika, ki je vključen v pogodbo z javnim zdravstvom
– Uradne ure so običajno od 8.00 do 16.00
– V času, ko ni uradnih ur, pokličite lokalno dežurno službo (lżgevagt)
– Zdravstvena oskrba je brezplačna
Kako do specialista
– Imeti morate napotnico splošnega zdravnika, vključenega v pogodbo z javnim zdravstvom
– Zdravstvena oskrba je brezplačna
Kako do zobozdravnika
– Obrnite se na kateregakoli zobozdravnika, ki je vključen v pogodbo z javnim zdravstvom
– Javno zdravstvo povrne med 30% in 40% stroškov za določene zobozdravstvene storitve, a za
osebe med 18 in 25 letom starosti povrne 65% stroškov za redno preventivno zdravstveno
oskrbo.
– Povračila ni za zobne proteze, zobne prevleke itd.
Druge storitve z napotnico splošnega zdravnika in z delnim povračilom stroškov
– zdravljenje pri psihologu
– storitve fizioterapevta
– storitve pedikerja
Druge storitve brez napotnice z delnim povračilom stroškov
– zdravstvena oskrba kiropraktika

Kako do bolnišničnega zdravljenja
– V nujnih primerih se lahko obrnete na dežurno službo v katerikoli javni bolnišnici
– V nenujnih primerih potrebujete napotnico splošnega zdravnika ali specialista, vključenega v
pogodbo s javnim zdravstvom
– Zdravljenje je brezplačno
Kako do zdravil
– Recept splošnega zdravnika ali specialista predložite v katerikoli lekarni
– Povračilo se izračuna na podlagi dejanske letne porabe zdravil na recept. Tujci dobijo s strani
lekarne pri prvem nakupu zdravil na Danskem posebno kartico. Kartica ima posebno številko na
podlagi katere se evidentira izdatek za odobrena zdravila. Kartico je potrebno predložiti pri vsakem
naslednjem nakupu zdravil zaradi posodabljanja podatka o skupnih izdatkih v letu, ki so podlaga za
izračun višine povračila.
Reševalni prevoz do bolnišnice
– Pokličite 112 v primeru nujne potrebe po prevozu z rešilnim avtom v najbližjo bolnišnico
– Takšen prevoz je brezplačen
Kako do povračil stroškov zdravstvenih storitev na Danskem
Če niste predložili svoje evropske kartice in ste zato morali plačati celoten znesek zdravstvene
oskrbe, lahko dobite povračilo javnega zdravstva na občini (kommunen) v kraju vašega začasnega
prebivališča.
– Predložite vse izvirnike računov, receptov in napotnic.
– Predložite vašo evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja.
Za nekatere vrste zdravljenj se je treba dogovoriti pred prihodom na Dansko.
Če boste med bivanjem na Danskem potrebovali dializno zdravljenje ali zdravljenje s kisikom, se morate
vi ali vaša ustanova zdravstvenega varstva dogovoriti za zdravljenje z ustrezno krajevno bolnišnico.
Informacije o javnih bolnišnicah, ki izvajajo zdravljenje s kisikom, lahko dobite pri Nacionalnem odboru
za zdravje (Sundhedsstyrelsen).
Z vprašanji glede prevoznih stroškov se obrnite na bolnišnico.
VEČ INFORMACIJ O ZDRAVSTVENIH IN DRUGIH SOCIALNIH PRAVICAH NA DANSKEM
Seznam občin "Kommuner", kjer lahko pridobite dodatne informacije:

