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Uveljavljanje zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v Litvi, v skladu z
evropskim pravnim redom
Državni zdravstveni sklad ( State Patient Fund) (SPF), ki deluje v okviru litvanskega Ministrstva za
zdravje, je institucija, pristojna za kritje storitev v primeru bolezni ali materinstva.
Obvezno zdravstveno zavarovanje v Litvi zagotavljajo Državni zdravstveni sklad (SPF) in pet lokalnih
Območnih zdravstvenih skladov (Territorial Patient Funds) (TPF).
Prosimo vas, da imate ob obisku Litve s seboj enega od naslednjih dokumentov, ki potrjujejo vašo
upravičenost do povračila stroškov zdravstvenih storitev:
- evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja (EKZZ),
- začasni nadomestni certifikat (certifikat),
- obrazec S1.
Če imate vi (ali vaši družinski člani) EKZZ, ste upravičeni do nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih
storitev, ki so brezplačne v zdravstvenih ustanovah, ki so del litvanskega nacionalnega zdravstvenega
sistema.
Zdravnik, ki vas obravnava, mora upoštevati, koliko časa ste nameravali ostati v Litvi. Skladno z
zakonodajo EU ste upravičeni do zahtevanega zdravljenja, zato, da se vam ni treba zaradi tega
predčasno vrnitvi v svojo državo.
Če imate vi (ali vaši družinski člani) EKZZ, se vam ni treba oglasiti na TPF. Če nimate nobenega
dokumenta, ki bi potrdil vašo upravičenost do povračila stroškov zdravstvenih storitev, oziroma če ste
ga izgubili ali pa so vam ga ukradli, prosimo, da se oglasite na najbližji TPF. TPF bo na vašo pristojno
institucijo podal zahtevo, da vam pošljejo nadomestni certifikat.
V primeru, da imate obrazec S1, se morate oglasiti na TPF čim prej po prihodu v Litvo. TPF bo vam (ali
vašim družinskim članom) izdal litvansko potrdilo o zdravstvenem zavarovanju. Imetniki litvanskega
potrdila o zdravstvenem zavarovanju so upravičeni do brezplačnih zdravstvenih storitev vseh vrst (ne
le nujnega zdravljenja) in sicer v zdravstvenih ustanovah, ki so del nacionalnega zdravstvenega sistema.
Če boste iskali zdravstveno oskrbo v ustanovah, ki niso del litvanskega nacionalnega zdravstvenega
sistema, boste morali plačati stroške zdravstvenih storitev sami in ne boste upravičeni do povračila
teh stroškov.
Če boste obiskali zasebno zdravstveno ustanovo se pozanimajte, ali imajo pogodbo s TPF za brezplačno
nudenje zdravstvenih storitev.

Kako do zdravljenja pri splošnem zdravniku?
Prosimo vas, da obiščete katerega koli splošnega zdravnika v zdravstvenem domu oziroma ustanovi
primarnega zdravstvenega varstva, ki je podpisala pogodbo s TPF. Ob obisku morate predložiti svojo
EKZZ ali certifikat skupaj s potnim listom ali osebno izkaznico. Na podlagi EUKZZ ali certifikata boste
deležni zdravstvenega posveta brezplačno.
Če imate litvansko potrdilo o zdravstvenem zavarovanju lahko tako kot ostali prebivalci Litve izbirate
katerega koli splošnega zdravnika in ga prosite, da vas vpiše na svojo listo. Če ste resno bolni in
potrebujete zdravnika, lahko pokličete tega zdravnika in ga prosite, da vas obišče na domu. Takšni
obiski na domu so brezplačni. Če ne veste, katero ustanovo oziroma izvajalca primarnega zdravstva bi
izbrali, prosimo, da se obrnete po pomoč na TPF.

Kako do specialističnega zdravljenja?
Če potrebujete specialistično zdravljenje, potrebujete napotnico splošnega zdravnika. Tudi specialist
mora biti iz zdravstvenega doma oziroma ustanove primernega zdravstvenega varstva, ki ima
podpisano pogodbo s TPF. V tem primeru sta posvet in zdravljenje brezplačna. Napotnica splošnega
zdravnika ni potrebna le v nujnih primerih. Ob obisku pri specialistu morate predložiti svojo EKZZ ali
certifikat skupaj s potnim listom ali osebno izkaznico. Če obiščete specialista brez napotnice, boste
morali posvet plačati sami in ne boste upravičeni do povračila teh stroškov.

Kako do zobozdravstvenih storitev?
Zobozdravstveni pregled je brezplačen na klinikah, ki imajo podpisano pogodbo s TPF, razen stroškov
za materiale, ki se pri tem uporabijo. Prosimo upoštevajte, da večina zobozdravnikov dela v zasebni
praksi in nima pogodbe s TPF.
Če imate litvansko potrdilo o zdravstvenem zavarovanju in če ste izbrali splošnega zdravnika in ste že
vpisani na njegovo listo pacientov, predlagamo, da obiščite vašega zdravnika, kateri vas bo napotil k
zobozdravniku, s katerim ima sklenjeno pogodbo. V tem primeru boste plačali le stroške materialov, ki
bodo uporabljeni pri zobozdravstveni storitvi.

Kako do bolnišničnega zdravljenja?
V nujnih primerih greste lahko neposredno v bolnišnico, ki ima pogodbo s TPF. Ob obisku morate
predložiti svojo EKZZ ali certifikat skupaj s potnim listom ali osebno izkaznico. Če boste predložili EUKZZ
ali certifikat skladno s predpisi EU ni nobenih stroškov. Za načrtovano bolnišnično zdravljenje
potrebujete napotnico splošnega zdravnika ali specialista.

Kako do zdravil?
Litvansko ministrstvo za zdravje je odobrilo cenik zdravil, v kateri so navedene osnovne cene in
doplačila. Osnovne cene povrne Državni zdravstveni sklad (SPF), doplačila pa pokrijejo bolniki sami.
Obstajajo tri liste zdravil in štiri ravni povračil: 100 %, 90 %, 80 % in 50 % osnovne cene. Pri svojem
splošnem zdravniku ali specialistu morate pridobiti recept. Vsi bolniki morajo v lekarni plačati doplačila
skladno z določeno ravnijo povračila. Če posamezno zdravilo ni vključeno na listo zdravil, mora bolnik
celotno ceno zdravila plačati sam. Ob nakupu morate predložiti svojo EKZZ ali certifikat skupaj s potnim
listom ali osebno izkaznico.

Kako do prevoza v bolnišnico?
Če želite poklicati reševalno službo, prosimo pokličite na številko "03" ali "112". V nujnih primerih ni
treba plačati stroškov reševalnega prevoza.

Kako v Litvi do dializnih storitev?
Za dializo ledvic se morate vi ali vaš zdravnik vnaprej obrniti na TPF za informacije in dogovor o
zdravljenju – preden pridete v Litvo.
VEČ INFORMACIJ O ZDRAVSTVENIH IN DRUGIH SOCIALNIH PRAVICAH V LITVI

