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PORTUGALSKA 
 

Pristojni organ: 

Direccao-General da Seguranca Social 

Largo do Rato n. 1 

P- 1269-144 Lisboa 

 

Nacionalna kontaktna točka za čezmejno zdravstveno varstvo: 

http://www.acss.min-saude.pt/ 

INFORMACIJA O POTOPKIH ZA DOSTOP DO ZDRAVSTVENE OSKRBE NA 
PODLAGI EVROPSKE KARTICE ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA 
 

KAKO DO SPLOŠNEGA ZDRAVNIKA?  
Obiskati morate zdravstveni dom (Centro de Saúde) v kraju, kjer prebivate, in pokazati vašo evropsko 

kartico zdravstvenega zavarovanja (EHIC). Zahtevati morate pregled pri splošnem zdravniku. Urnik 

zdravstvenih storitev: od 08.00 do 20.00 (v večjih mestih je urnik zdravstvenih storitev neomejen). 

 

V nujnem primeru se lahko obrnete neposredno na službo za nujno zdravniško pomoč v zdravstvene 

domu ali bolnišnici nacionalne zdravstvene službe (Serviço Nacional de Saúde - SNS). Zaračunali vam 

bodo le manjšo običajno pristojbino. 

 

Stroški za zdravniški pregled in zdravljenje na zasebnih klinikah ali pri zasebnih zdravnikih se ne 

povrnejo. 

 

KAKO DO ZDRAVNIKA SPECIALISTA? 
Imeti morate napotnico splošnega zdravnika iz zdravstvenega doma. Zaračunali vam bodo le manjšo 

običajno pristojbino. Zdravnik specialist bo določil nadaljnje zdravljenje. 

 

KAKO DO ZOBOZDRAVNIKA?  
Nekateri zdravstveni domovi imajo zobozdravstveno službo. Informacije dobite v lokalnem 

zdravstvenem domu. 

 

KAKO DO DRUGIH ZDRAVSTVENIH STORITEV?  
Imeti morate napotnico splošnega zdravnika iz zdravstvenega doma, predvsem za komplementarni 

način diagnosticiranja in specialistično zdravljenje po programu SNS. 

 

KAKO DO ZDRAVLJENJA V BOLNIŠNICI? 
Imeti morate napotnico splošnega zdravnika iz zdravstvenega doma. Na splošno velja, da je zdravljenje 

brezplačno. 

 

V nujnem primeru se lahko obrnete neposredno na službo za nujno zdravniško pomoč pri osrednjih 

bolnišnicah, območnih bolnišnicah in zdravstvenih domovih ter plačate manjšo običajno pristojbino.  

 

KAKO DO ZDRAVIL? 
V lekarno pojdite z zdravniškim receptom. SNS zagotavlja neposredna plačila lekarni v znesku, ki se 

giblje od 100 % do 20 % stroška zdravila, glede na njegovo terapevtsko uporabo. Bolnik mora plačati 

razliko, ki se giblje od 0 % do 80 % zneska. 

  

http://www.seg-social.pt/
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KAKO DO PREVOZA DO BOLNIŠNICE? 
V nujnem primeru pokličite 112. 

 

KAKO DO POVRAČILA STROŠKOV? 
Nacionalni zdravstveni sistem neposredno zagotavlja storitve, ki jih bolniki potrebujejo, in krije večino 

stroškov za zdravila in komplementarne načine dignosticiranja. Na splošno stroški za zdravljenje pri 

zasebnih zdravnikih niso povrnjeni. 

 

DIALIZA IN KISIKOVA TERAPIJA 
Za zdravljenje z dializo ali kisikom med vašim bivanjem na Portugalskem se je potrebno dogovoriti za 

zdravljenje z "Administraçao Regional de Saúde" (regionalnim zdravstvenim zavodom) v kraju, kjer 

boste prebivali.  

Podatke lahko najdete na spletnem naslovu www.governo.gov.pt (poiščite: Directorio > Administraçao 

> Administraçao Regional de Saúde de …). 

 

VEČ INFORMACIJ O ZDRAVSTVENIH IN DRUGIH SOCIALNIH PRAVICAH NA PORTUGALSKEM 

http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Portugal_sl.pdf#PAGE=8

