ŠPANIJA
PRISTOJNI ORGAN:
INSTITUTIO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Padre Damián 4
ES - 28036 MADRID
Španska nacionalna kontaktna točka za čezmejno zdravstveno varstvo:
Ministry of Health, Social Services and Equity
telefon: +34 90 140 01 00
e-pošta: oiac@msssi.es
Informacije o uveljavljanju zdravstvenih storitev v Španiji najdete na naslednji povezavi:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/ContenidoCS/H
ome.htm

Izvajajo se naslednje storitve:
•
•
•
•

pomoč zdravnika, specialista ali zobozdravnika (samo ekstrakcije in zdravljenje) v okviru
Nacionalnega zdravstvenega sistema;
zdravila, ortopedske proteze in dietetični izdelki;
bolnišnično zdravljenje v bolnišnici, ki deluje v okviru sistema socialne varnosti, ali bolnišnici,
ki je sklenila pogodbo z javnim sistemom;
prevoz z rešilnim vozilom, predpisan v okviru storitev Nacionalnega zdravstvenega sistema.

Kako zaprositi za zdravljenje
Pred odhodom v Španijo mora zavarovana oseba pridobiti evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja
od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja se zaprosi za zdravniško oskrbo v zdravstvenih domovih
ali bolnišnicah, ki delujejo v okviru Nacionalnega zdravstvenega sistema.
Seznam navedenih zdravstvenih domov in bolnišnic hranijo Zdravstveni sveti in Regionalne
zdravstvene službe zadevne Avtonomne skupnosti. Informacije v zvezi s tem lahko posredujejo tudi
"Pokrajinski direktorati" ali "agencije Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)".
Seznam izvajalcev zdravstvenih storitev v javni zdravstveni mreži v Španiji:
https://www.mscbs.gob.es/en/ciudadanos/prestaciones/centrosServiciosSNS/hospitales/home.htm
Pacienti, ki potrebujejo nujno zdravniško pomoč, naj se obrnejo na najbližjo Službo za nujno pomoč
Nacionalnega zdravstvenega sistema ali pokličejo številko za klic v sili 112.
Če zdravnik meni, da je potrebno opraviti laboratorijske preiskave itd. ali napotiti pacienta k specialistu,
pacientu izda napotnico. Taka napotnica je potrebna tudi za bolnišnično zdravljenje in storitve, ki jih
izvajajo medicinske sestre.
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Zdravniška pomoč, ki jo plača zavarovana oseba
Zavarovana oseba mora obiskati izvajalca zdravstvenih storitev, ki je del javne španske zdravstvene
mreže, če želi prejeti brezplačne zdravstvene storitve.
Če zdravstvene storitve uveljavljate pri zasebnikih, morate stroške kriti sami.
Zdravila, ki jih pokriva španski sistem socialne varnosti in ki jih potrebuje zavarovana oseba, mora
predpisati zdravnik v okviru Nacionalnega zdravstvenega sistema z uradnim obrazcem za recept.
Petdeset odstotkov stroškov zdravil plača pacient iz drugih držav članic EU, ki začasno prebiva v Španiji,
medtem ko upokojenec iz teh držav plača le 10% a pod pogojem, da z izpolnitvijo obrazca (obrazec je
na voljo v vseh zdravstvenih ustanovah na španskem ozemlju in sicer v angleškem, francoskem in
Španskem jeziku) in podpisom potrjuje status upokojenca.
Nekatera zdravila, ki jih ne pokriva španski sistem socialne varnosti, lahko predpišejo zdravniki, ki
delajo v okviru sistema socialne varnosti, z uradnim obrazcem za recept, ki je določen v ta namen. V
tem primeru vse stroške zdravila nosi pacient.
Kadar je potrebno je prevoz z rešilnim vozilom brezplačen, če ga predpiše zdravnik, ki dela v okviru
španskega sistema socialne varnosti.
VEČ INFORMACIJ O ZDRAVSTVENIH IN DRUGIH SOCIALNIH PRAVICAH V ŠPANIJI
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