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Prebivalci držav EU in EGP ter Švice
Prebivalci Evropske unije, Islandije, Norveške, Lihtenštajna in Švice, ki so upravičeni do zdravstvenega
varstva v okviru nacionalnega zdravstvenega zavarovanja ali preko obveznega zdravstvenega
zavarovanja v državi, v kateri imajo stalno prebivališče, lahko na Madžarskem uveljavljajo
zdravstvene storitve:





ki so nujne oz. potrebne
ki so medicinsko utemeljene,
med začasnim bivanjem na Madžarskem,
z upoštevanjem narave potrebnih zdravstvenih storitev in načrtovanega bivanja na
Madžarskem.

Zgoraj navedene storitve so v osnovi brezplačne. V primeru dvoma se izvajalec zdravstvenih storitev
odloči, ali je potrebno zdravljenje z medicinskega stališča res nujno v času pričakovanega bivanja na
Madžarskem. Vendar pa se na podlagi odločitev Evropske komisije (št. 2004/481/EK in 2004/482/EK)
vsa zdravljenja smatrajo za nujna v primerih:




dialize,
zdravljenja s kisikom,
nosečnosti in poroda.

Če želite dostop do zdravljenja pod enakimi pogoji, kot zavarovanci, ki so zavarovani na Madžarskem,
potrebujete evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja (EKZZ) ali Cerifikat (začasno nadomestno
potrdilo), ki ju morate predložiti ponudniku zdravstvenih storitev.

Kako uporabljati evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja na
Madžarskem
Zahtevana dokumentacija
Poleg evropske kartice zdravstvenega zavarovanja se zahteva še potni list ali osebna izkaznica.
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Zdravniki
Do zdravljenja ste upravičeni samo v tistih ordinacijah splošnih zdravnikov, ki imajo označeno, da so v
pogodbenem razmerju z Državnim skladom za zdravstveno zavarovanje – v madžarskem jeziku: »a
társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira szerződött szolgáltató«.
Če potrebujete zdravniško oskrbo, vam svetujemo, da se najprej oglasite pri splošnem zdravniku
(splošni zdravnik – háziorvos). Splošni zdravnik se odloči, če je potrebno nadaljnje zdravljenje v
bolnišnici ali zunajbolnišnično zdravljenje in vam bo napisal napotnico.
Specializirano zunajbolnišnično zdravljenje, običajno na voljo v centrih za zunajbolnišnično
zdravljenje (»szakrendeló«) in se ponavadi opravlja na podlagi napotnice.
Zdravniško oskrbo brez napotnice pa se lahko koristi kadar gre za zdravljenje na področjih
dermatologije, ginekologije, urologije, otorinolaringologije, oftalmologije, onkologije ali splošne
kirurgije.
Zobozdravniki
Pri zobozdravnikih, ki imajo podpisano pogodbo z Državnim skladom za zdravstveno zavarovanje
(OEP) se lahko uveljavlja spodaj naštete storitve:
-

nujna oskrba
na podlagi napotnice specialista; in zdravljenje, povezano s kakšnimi koli osnovnimi
boleznimi zob ali ustne votline
zdravljenje za zaščito zob
zobna kirurgija
bolezni dlesni

Opomba: stroške materialov praviloma nosijo pacienti.
Zdravila
Ko zdravnik ali zobozdravnik izda recept, greste z njim v lekarno, kjer je potrebno predložiti tudi
Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Subvencije za zdravila se lahko razlikujejo glede na
bolezen in vrsto izdelka. Subvencijo prejme lekarna, torej je znesek, ki ga boste plačali ob nakupu
pravzaprav doplačilo in zato niste upravičeni do povračila.
Bolnišnično zdravljenje
Bolnišnično zdravljenje se ponavadi nudi na podlagi napotnice splošnega zdravnika. V nujnih primerih
napotnica ni potrebna.
Doplačilo v višini 30 odstotkov, vendar največ 100.000 HUF (madžarskih forintov; op.p.) se plača:
-

v primeru bolnišničnega zdravljenja brez napotnice, izdane s strani prvotnega
izvajalca zdravstvenih storitev;
ko zdravstvene storitve opravlja drugi izvajalec in ne tisti, ki je naveden na napotnici
ali
če za zdravljenje izberete zdravnika, ki v času zdravljenja ni na dolžnosti.
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Posebne storitve (boljša soba, obrok itd) posamezne bolnišnice zaračunajo posebej, kot dodatno
storitev.
Povračila
Plačila za zasebno zdravljenje pri zdravniku ali zobozdravniku se ne povrnejo kot tudi ne doplačila za
bolnišnične storitve in zdravila.
(Opomba: večina zobozdravnikov, ki svoje storitve oglašujejo, nima podpisane pogodbe za storitve
Madžarskega zdravstvenega zavarovanja. Če imajo zobozdravniki podpisano pogodbo, je to samo za
nujno zdravljenje zob in po potrebi zalivke.)
Če vas zdravijo zasebno v bolnišnici, niste upravičeni do povračila.
Splošne informacije
Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja je nujna se zahteva za vsako zdravljenje. Pokazati jo
morate zdravniku, ki vas zdravi, na recepciji v bolnišnicah ali v ambulantnih zdravstvenih domovih.
V primeru, da nimate EKZZ
Če zavarovanec ne more predložiti EKZZ, ko na Madžarskem potrebuje zdravstveno oskrbo, lahko
izvajalec zdravstvenih storitev sprejme tudi naknadno izdan Certifikat. Bolnik mora Certifikat
predložiti ali pa posredovati po faksu najpozneje v 15 dneh po zaključku zdravljenja. Če bolnik ne
predloži Certifikata v zahtevanem roku, potem mu lahko izvajalec zdravstvenih storitev zaračuna
stroške zdravljenja in izstavi račun. V tem primeru povrnitev stroškov za zaračunani znesek na
Madžarskem ni mogoča, bolnik pa lahko zaprosi za povračilo denarja pri svoji zdravstveni
zavarovalnici, ko se vrne domov.
Načrtovano zdravljenje
Če želi biti prebivalec EGP ali Švice na Madžarskem na stroške svoje zdravstvene zavarovalnice
deležen načrtovanega zdravljenja ali pa na Madžarsko pride z namenom prejema zdravstvene oskrbe,
potrebuje predhodno potrditev. Pristojen organ mu mora izdati soglasje na obrazcu E 112. Obrazec je
treba posredovati izvajalcu zdravstvenih storitev, da se zagotovi zdravljenje pod enakimi pogoji, kot
jih imajo na Madžarskem zavarovane osebe. V teh primerih EKZZ ni mogoče sprejeti.

VEČ INFORMACIJ O ZDRAVSTVENIH IN DRUGIH SOCIALNIH PRAVICAH NA MADŽARSKEM
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Priloga 1: Naslovi regionalnih skladov zdravstvenega zavarovanja na Madžarskem
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Priloga 2: Naslovi dializnih centrov na Madžarskem

DIALIZNI CENTRI NA MADŽARSKEM
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