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Ta vodič, pripravljen in predstavljen s strani Mreže za aktivno državljanstvo (v angleščini 
Active Citizenship Network ali ACN) v okviru EU kampanje “Pravice bolnikov so brez meja”, 
želi prispevati k ustreznemu izvajanju EU Direktive 2011/24/EU o čezmejnem zdravstvenem 
varstvu v vsaki državi članici EU. Ta knjižica združuje informativno gradivo, ki je že izdano 
in predstavljeno s strani Evropske Komisije, in vsebuje bolj koristne, podrobne informacije, 
kot so na primer kontakti Nacionalnih kontaktnih točk in kontakti državljanskih organizacij 
in organizacij za paciente ki so na voljo v posamezni državi, informacije za ljudi, ki so jih 
prizadele redki bolezni, ipd.

Kampanja vključuje partnerskih organizacije ACN iz številnih držav EU, vključno z 
naštetimi (ki pa sicer niso edine):
Austria: Lower Austrian Patient and Nursing Advocacy / NÖ Patienten- und 
Pflegeanwaltschaft
Bulgaria: Patients‘ Organisation „With You“ / Пациентски организации „Заедно с теб“
Cyprus: Cyprus Alliance for Rare Disorders / Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων
France: Inter-association on Health / Collectif Interassociatif Sur la Santé
Germany: Civic Initiative on Health / Bürger Initiative Gesundheit e.V.
Hungary: Hungarian Federation of People with Rare and Congenital Diseases / Ritka és 
Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége
Ireland: Irish Patients’ Association
Italy: Active Citizenship Network / Cittadinanzattiva Onlus-Tribunale per i Diritti del 
Malato
Lithuania: Council Of Representatives Of Patients' Organizations Of Lithuania / Lietuvos 
Pacientų Organizacijų Atstovų Taryba
Malta: Malta Health Network
Poland: Institute for Patients’ Rights & Health Education / Instytut Praw Pacjenta i 
Edukacji Zdrowotnej
Slovakia: Society of Consumer Protection / Spoločnosť Ochrany Spotrebiteľov
Spain: Platform of Patient Organisations / Plataforma de Organizaciones de Pacientes
The Netherlands: EPECS-European Patients Empowerment for Customised Solutions

V Sloveniji se kampanja “Patients’ rights have no borders” izvaja v sodelovanju z 
naslednjimi organizacijami: 
SIBAHE - Slovenian Foodbank 
Drustvo Kultlab Celje / Kultlab Celje Society 
Združenje za pravicnost in nadzor /Association for justice and control
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This publication reflects the views only of the author, and  the European Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Predgovor
Leta 2002 je Mreža za aktivno državljanstvo skupaj s skupino evropskih 
partnerskih organizacij izdala Evropsko listino za pravice pacientov, ki vsebuje 
naslednjih 14 pravic pacientov : pravico do preventivnih ukrepov, dostop do 
oskrbe, pravico do informacij, pravico do soglasja oz. privolitve, pravico do 
proste izbire, pravico do zasebnosti in zaupnosti, pravico do spoštovanje 
pacientovega časa, pravico do upoštevanja standardov kakovosti, pravico do 
varnosti, pravico do inovacij pri zdravljenju, pravico do izogibanja nepotrebnega 
trpljenja in bolečine, pravico do prilagojenega zdravljenja, pravico do pritožbe in 
pravico do odškodnine. 
Direktiva EU 2011/24/EU o uporabi pravic bolnikov pri čezmejnem 
zdravstvenem varstvu tudi uradno priznava “pravico do proste izbire” in “pravico 
do obveščenosti”, kot pacientove pravice, ki jih sicer vsebuje Evropska listina o 
pacientovih pravicah.

Kaj pa ti?
V tem vodiču boste izvedeli več o pravicah iz naslova čezmejnega zdravstvenega 
varstva, skupaj s kontaktnimi podatki o Nacionalni kontaktni točki in združenji 
pacientov, ki so na voljo za pomoč v vaši državi. 
V EU je le 17% tistih ki iščejo zdravstveno nego v tujini seznanjenih z njihovimi 
pravicami; v Sloveniji je delež takšnih ljudi le 27%. 
V EU se le 10% državljanov zaveda obstoja Nacionalnih kontaktnih točk; v 
Sloveniji je takšnih državljanov le 16%.

   “EU Commission report on the operation of Directive 2011/24/EU on the application of patients’ rights in cross-border 
healthcare (4th September 2015)”.
1

1



4 5
 Iskanje zdravstvenih storitev v drugih državah EUPatients’ rights have no borders

Ali ste vedeli?
V drugi državi članici EU imate pravico do zdravniške oskrbe in pravico do tega, 
da vaša država krije nekatere ali vse stroške. 
Pravico imate biti seznanjeni z možnimi načina zdravljenja, izvedeti, kako druge 
države EU zagotavljajo kakovost in varnost v zdravstvenem varstvu ter ali je 
določen izvajalec storitev zakonsko pooblaščen za opravljanje storitve.

Vaša pravica do kritja stroškov zdravljenja
• Če imate pravico do določenega zdravljenja v matični državi, potem imate 
pravico do povračila stroškov zdravljenja, ki ste ga prejeli v drugi državi. 
• Višina povračila bo največ v višini stroškov zdravljenja v matični državi. 
• Izberete lahko kateregakoli izvajalca zdravstvenih storitev, bodisi javnega 
bodisi zasebnega. 
• Za nekatera zdravljenja (nekatere bolnišnične ali visoko specializirane storitve) 
boste pred zdravljenjem v tujini morda potrebovali odobritev vaše zdravstvene 
zavarovalnice. 
• Če v matični državi neupravičeno dolgo čakate na zdravljenje, potem vam 
zdravljenje v tujini morajo odobriti. V tem primeru boste morda celo upravičeni 
do višje stopnje kritja stroškov vaše zdravstvene oskrbe.

Vas zanima?
Zakonodaja EU od zdravstvenih zavarovalnic, zdravstvenih organov in izvajalcev 
zdravstvenih storitev zahteva, da vam morajo pomagati izkoristiti te pravice v 
praksi. In sicer na naslednji način:

V matični državi
Vaša matična država je odgovorna za finančne vidike čezmejnega zdravstvenega 
varstva (kdaj imate pravico do kritja stroškov). Prav tako mora zagotoviti tudi 
ustrezno zdravstveno podporo pred vašim odhodom in po prihodu. 
Vaša država bo vzpostavila eno ali več kontaktnih točk, kjer boste lahko dobili 
informacije o vaših pravicah, vključno s tem, do katerih zdravstvenih storitev 
ste upravičeni. Tam boste lahko tudi zvedeli, ali morate zaprositi za odobritev 
pred zdravljenjem in kako se lahko pritožite, če menite, da vaše pravice niso bile 
spoštovane. 
Vaš domači zdravstveni sistem vam mora zagotoviti kopijo zdravstvene kartoteke, 
da jo lahko vzamete s seboj v tujino. Po zdravljenju v tujini vam mora zagotoviti 
enako nadaljnjo oskrbo, kot bi jo vam, če bi se zdravili doma.

V državi, kjer iščete zdravniško pomoč
Če se zdravite v drugi državi EU, imate enake pravice kot državljani tiste države, za 
vaše zdravljenje pa se uporabljajo enaka pravila in standardi.
Država, v kateri se zdravite, bo prav tako vzpostavila eno ali več kontaktnih točk, 
ki bodo zagotavljale informacije o sistemih kakovosti in varnosti v tej državi ter 
o nadzoru in upravljanju izvajalcev zdravstvenih storitev. Pri njih boste lahko 
preverili, ali ima izvajalec zdravstvenih storitev pravico opravljati določeno 
storitev. Prav tako vam bodo pojasnili, kakšne so pravice pacientov v državi 
zdravljenja.

Izbrani izvajalec zdravstvenih storitev vam mora obrazložiti različne možnosti 
zdravljenja, ki so vam na voljo. Seznaniti vas mora s kakovostjo in varnostjo 
zdravstvenih storitev, ki jih opravlja (vključno z dovoljenji ali registracijskim 
statusom ter ureditvijo zavarovanja odgovornosti). Dati vam more jasne 
informacije o cenah, da ste že vnaprej seznanjeni s stroški. Na koncu pa vam 
mora zagotoviti kopijo kartoteke zdravljenja, da jo lahko odnesete s seboj v 
domači zdravstveni sistem.

! V kolikor želite izvedeti več o pravicah pacientov v državi, kjer 
iščete zdravstvene storitve, se lahko obrnete tudi na nacionalne 
organizacije združenja pacientov v tej državi, ki sicer sodelujejo 
v tej EU kampanji,,in ki vam bodo zagotovile dodatne informacije 
in pomoč. http://bit.ly/1NJfnZT

2. Vir besedila z zelenim ozadjem je iz knjižice z naslovom : “Iščete zdravstvene storitve v drugi državi članici : 
katere so vaše pravice ?”, ki je bila izdana s strani Evropske Komisije 
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Ali ste prizadeti s katero izmed oblik redkih bolezni?
Direktiva EU o pravicah pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu 
zahteva tudi razvoj in vzpostavitev evropskih referenčnih mrež izvajalcev visoko 
specializiranih zdravstvenih storitev in središč strokovnega znanja in izkušenj, 
zlasti na področju redkih bolezni, ki so namenjene izmenjavi znanja in informacij 
o tem, kje lahko pacienti poiščejo specifične strokovne zdravstvene storitve, 
kadar le te niso na voljo v njihovi matični državi. 
Poleg tega bo pomoč Evropske referenčne mreže zagotovila dostopno, visoko 
kakovostna in stroškovno učinkovito zdravstveno varstvo za tiste bolnike, ki 
potrebujejo posebna strokovna znanja in opremo, in izboljšala dostopa teh 
pacientov do najboljše možne nege, ki je na voljo v EU za njihovo stanje. 

Za več informacij obiščite:
http://bit.ly/1sySi21
http://bit.ly/1ITQdFd

Preden odidete na zdravljenje, je dobro vedeti
O svojem načrtovanem zdravljenju se posvetujte z vašim zdravnikom: 
• zelo priporočljivo je, da se o svojem načrtovanem zdravljenju posvetujete z 
vašim zdravnikom, preden sprejmete dokončno odločitev. 
Skrbno načrtujte svoje zdravljenje v tujini: 
• raziščite možnosti zdravljenja; 
• poskrbite, da imate kopijo zdravstvene kartoteke, podatke o vseh zdravilih, ki 
jih jemljete, ter vse relevantne rezultate testov; 
• preverite, ali boste potrebovali napotnico osebnega zdravnika za obisk (ali 
povračilo stroškov) pri specialistu; 
• pozanimajte se o podrobnostih vašega izvajalca zdravstvenih storitev. 
O finančnem vidiku zdravljenja se posvetujte z vašo nacionalno kontaktno 
točko ali zavarovalnico: 
• poskrbite, da imate podatke o stroških zdravljenja in o tem, ali bo vaša 
zavarovalnica neposredno krila stroške in ali jih bo povrnila v celoti ali delno; 
• pozanimajte se o vseh zahtevah za odobritev pred zdravljenjem; 
• ne pozabite, da nekateri stroški (pot, nastanitev, vrnitev v matično državo itd.) 
morda niso kriti.
Poskrbite, da boste lahko prejeli nadaljnjo oskrbo, ki jo potrebujete:
• poskrbite, da vam bo izvajalec zdravstvenih storitev dal kopijo vaše kartoteke; 
• če dobite recept, preverite, ali ga lahko uporabite v domači lekarni (zakonodaja 
EU zahteva določene minimalne podatke, ki omogočajo priznavanje receptov v 
vseh državah); 
• po potrebi si vnaprej zagotovite ustrezno naknadno oskrbo v domačem 
zdravstvenem sistemu. 

Več informacij o tem in tudi o izrednih ali nepredvidenih primerih zdravstvenih 
storitev lahko najdete na: www.europa.eu/youreurope
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Potrebujete pomoč?

Poiščite Nacionalno kontaktno točko v vaši državi
Če je potrebno, ne oklevajte in se obrnite na kontaktno točko! 
Ime: Nacionalna kontaktna točka za čezmejno zdravstveno varstvo Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije 
Naslov: Miklošičeva cesta 24 
1507 Ljubljana 
E-poštni naslov: kontakt@nkt-z.si 
tel. št. (00 386) 01/30 77 222 
Spletna stran: www.nkt-z.si/wps/portal/nktz/home

Poiščite vaša nacionalna združenja pacientov
Kontaktirajte SIBAHE – slovensko banko hrane, Društvo Kultlab Celje ali 
Združenje za pravičnost in nadzor, ki so uradni nacionalni partnerji Mreže za 
aktivno državljanstvo (ACN). 

Naslov: Drapšinova 5/a, 3000 Celje 
Tel: +386 40 534 375 
E-pošta: alen.novit@gmail.com
Spletni naslov: www.sibahe.si

Naslov: Drapšinova 5/a, 3000 Celje 
Tel: +386 40 534 375 
E-pošta: alen.novit@gmail.com: 

Naslov: Drapšinova 5/a, 3000 Celje 
Tel: +386 40 771 814 
E-pošta: mia.trbovlje@gmail.com: 

Dodatne informacije o Nacionalnih kontaktnih točk in organizacij pacientov v 
drugih državah EU, lahko pridobite na naslednjem spletnem naslovu:

www.activecitizenship.net
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This campaign is realized thanks to the support of 



Partners

CTIVE CITIZENSHIP NETWORK

HEADQUARTERS
Via Cereate, 6 - 00183 Rome - Italy
Tel. +39 (0)6 367181 Fax +39 (0)6 36718333
mail@activecitizenship.net
www.cittadinanzattiva.it

REPRESENTATIVE OFFICE TO THE EU
Rue Philippe Le Bon, 46 - 1000 Brussels - Belgium

Mob. +39 3408465097
brussels@activecitizenship.net

www.activecitizenship.net

V Sloveniji se kampanja izvaja v sodelovanju z


