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Sem državljan oziroma prebivalec države članice EU/EGP. Kakšne so moje pravice na področju
zdravstvenih storitev?
Če sodite v pristojnost evropskega pravnega reda in stalno ali začasno prebivate na Irskem, ste
upravičeni do brezplačnih zdravstvenih storitev, saj skladno z zakonodajo na Irskem stroške krije
pristojen organ druge države članice, ne Irske.

Kdo sodi v pristojnost Uredb EU?
Osebe, ki jim je zagotovljeno kritje skladno z evropskim pravnim redom, so zaposlene ali
samozaposlene osebe, študenti in upokojenci (ob prispevku), ki so:
a. državljani države članice ali
b. osebe brez državljanstva ali begunci, ki prebivajo na območju države članice, ali
c. državljani tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici
kakor tudi njihovi družinski člani in njihove preživele osebe. Prav tako je kritje zagotovljeno osebam,
ki prejemajo nadomestilo za primer brezposelnosti (ob prispevku).

Živim v drugi državi članici in začasno bivam na Irskem
Če živite v drugi državi članici EU / EGP in začasno bivate na Irskem – na primer zaradi počitnic, ker
ste napoteni na delo, iskalec zaposlitve, študent ali ste na Irskem krajši čas iz drugih razlogov – ste na
podlagi evropske kartice zdravstvenega zavarovanja ali ustreznega nadomestnega potrdila upravičeni
do brezplačnih zdravstvenih storitev, ki so nujne v času vašega bivanja na Irskem, pri čemer se
upošteva, za kakšne zdravstvene storitve gre in koliko časa nameravate ostati na Irskem.
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Katere storitve so na Irskem na voljo osebam, ki tam začasno prebivajo in imajo evropsko kartico
zdravstvenega zavarovanja oziroma drugi ustrezni dokument?
Na Irskem ste brezplačno upravičeni do zdravljenja pri splošnem zdravniku in do zdravil, ki vam jih
predpiše, ter do bolnišničnega zdravljenja v javni bolnišnici, če je takšno zdravljenje nujno, da vam
omogoči varen preostanek načrtovanega bivanja na Irskem. Več informacij v zvezi s tem si lahko
preberete na spletni strani http://www.ehic.ie/
Zdravljenje je zagotovljeno na enaki osnovi kot imetnikom zdravstvene kartice, kar pomeni, da
morate obiskati splošnega zdravnika, ki ima sklenjeno pogodbo za opravljanje splošnih zdravstvenih
storitev (orig. General Medical Service – GMS), ali javno bolnišnico. Zdravila pa morajo biti
predpisana na GMS obrazcu. Ob obisku splošnega zdravnika ali bolnišnice povejte, da želite
zdravstvene storitve skladno z uredbami EU.

Sem upokojenec druge države članice in živim na Irskem
Skladno z uredbami EU so osebe, ki prevzamejo stalno prebivališče na Irskem in prejemajo pokojnino
iz druge države članice EU ter ne prejemajo pokojnine irskega ministrstva za socialne in družinske
zadeve, ter njihovi družinski člani in tisti, ki jih ne moremo smatrati za zaposlene ali samozaposlene
na Irskem, upravičene do brezplačnih zdravstvenih storitev in običajno dobijo zdravstveno kartico.
Drugače so upravičene do zdravstvenih storitev pod enakimi pogoji kot osebe, ki so običajni
državljani, ki prejemajo podporo.

Kje lahko pridobim dodatne informacije?
Obrnite se na pristojen zavod za zdravstveno zavarovanje.
VEČ INFORMACIJ O ZDRAVSTVENIH IN DRUGIH SOCIALNIH PRAVICAH NA IRSKEM
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