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Tento sprievodca prezentovaný organizáciou Active Citizenship Network (ACN) v rámci 
komunikačnej kampane EÚ s názvom Pacientske práva nepoznajú hranice, chce prispieť 
riadnej implementácii smernice 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov 
pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti vo všetkých členských krajinách EÚ. Tento materiál 
zahŕňa informačné materiály vydané Európskou komisiou spolu s praktickými informáciami 
ako sú kontakty národných kontaktných miest a občianskych a pacientskych organizácií 
dostupných v danej krajine, informácie pre ľudí trpiacich zriedkavými ochoreniami a pod.

Na kampani spolupracujú partnerské organizácie ACN zo 14 krajín:

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

Texts by Active Citizenship Network (Mariano Votta & Sonia Belfiore)
Translation: Spoločnosť ochrany spotrebiteľov

Designed by: Lorenzo Blasina
Publisher: Cittadinanzattiva Onlus

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.

Predslov
Active Citizenship Network spolu so skupinou európskych občianskych 
organizácií v roku 2002 ustanovila Európsku chartu práv pacientov, ktorá 
obsahuje základných 14 práv:
právo na prevenciu, právo na prístup k zdravotníckym službám, právo na 
informácie, právo vyjadriť súhlas, právo slobodného výberu, právo na súkromie a 
zachovanie dôverného prístupu, právo na rešpektovanie pacientovho času, právo 
na dodržiavanie úrovne kvality, právo pacienta na bezpečnosť, právo na inovácie, 
právo predchádzať zbytočnému utrpeniu a bolesti, právo na liečbu zohľadňujúcu 
osobné potreby, právo podávať sťažnosti a právo na náhradu škody.
Smernica 2011/24/EU o uplatňovaní práv pacientov pri poskytovaní cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti oficiálne ustanovila aj “právo osobného výberu” a “právo 
na informácie” zahrnuté v Európskej charte práv pacientov.

Ako ste na tom vy?
Vďaka tomuto sprievodcovi sa dozviete viac o právach pacientov pri cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti a získate kontaktné údaje Národných kontaktných 
centier určených na pomoc pacientom v danej krajine.
Na Slovensku, rovnako ako v EÚ, len 17% ľudí pozná svoje pacientske práva pri 
poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. 
Len 10% občanov EÚ vie o existencii Národného kontaktného miesta, na 
Slovensku je to len 20%.

   “EU Commission report on the operation of Directive 2011/24/EU on the application of patients’ rights in cross-border 
healthcare (4th September 2015)”.
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Vedeli ste, že?
Máte právo na lekárske ošetrenie v inom členskom štáte EÚ a právo na to, aby vaša 
domovská krajina uhradila všetky alebo časť nákladov s tým spojených. 
Máte právo na informácie o možnostiach ošetrenia, ktoré je k dispozícii, informácie 
o tom, ako ostatné členské štáty EÚ zabezpečujú kvalitu a bezpečnosť zdravotnej 
starostlivosti, a či je konkrétny poskytovateľ oprávnený ponúkať dané služby.

Vaše právo na úhradu nákladov spojených s ošetrením
•  Ak máte nárok na konkrétne ošetrenie vo vašej domovskej krajine, máte nárok 
aj na úhradu nákladov, ak vám bolo toto ošetrenie poskytnuté v inej krajine EÚ. 
• Maximálna výška úhrady zodpovedá nákladom na liečbu vo vašej domovskej 
krajine. 
• Môžete si vybrať ktoréhokoľvek poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, bez 
ohľadu na to, či je verejný alebo súkromný. 
• V prípade určitých typov liečby, ako sú niektoré druhy hospitalizácie alebo 
vysoko špecializované služby, sa pred podstúpením liečby v zahraničí môže 
vyžadovať povolenie od vášho domáceho systému zdravotnej starostlivosti. 
• Ak čakáte na ošetrenie vo svojej domovskej krajine zo zdravotného hľadiska 
neprimerane dlho a neexistujú k tomu lekárske dôvody, toto povolenie vám 
musí byť udelené. V tomto prípade môžete mať dokonca nárok na vyššiu úhradu 
nákladov.

!
2. Text so zeleným pozadím pochádza z publikácie “Chcete sa nechať ošetriť v inom členskom štáte EÚ? Toto sú vaše 

práva:”, vydanej Európskou komisiou

2 Môže vás zaujímať...
Podľa právnych predpisov EÚ sú zdravotné poisťovne, zodpovedné orgány a 
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti povinní vám pomôcť uplatňovať tieto 
práva v praxi. Prečítajte si ako:

Vo vašej domovskej krajine
Vaša domovská krajina je zodpovedná za finančné aspekty vašej cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti (v tomto prípade máte právo na úhradu nákladov). Tiež 
vám musí poskytnúť primeranú zdravotnú podporu pred a po ošetrení.
Vaša krajina musí zriadiť jeden alebo viacero kontaktných miest, kde vám 
poskytnú podrobnejšie informácie o vašich právach, vrátane informácií, ako zis- 
stiť na aké služby zdravotnej starostlivosti máte nárok. Pracovníci týchto kontakt- 
ných pracovísk vám tiež povedia, či musíte pred ošetrením v zahraničí požiadať 
o predbežné povolenie a ako sa odvolať v prípade, že si myslíte, že vaše práva 
boli porušené.
Systém zdravotnej starostlivosti vo vašej domovskej krajine vám musí poskytnúť 
kópie vašich zdravotných záznamov, ktoré si zoberiete do zahraničia so sebou. 
Po absolvovaní ošetrenia vám musí poskytnúť rovnakú následnú starostlivosť, 
ktorú by ste dostali, keby ste liečbu absolvovali doma.

V krajine, v ktorej chcete podstúpiť ošetrenie
Ak máte podstúpiť lekárske ošetrenie v inom členskom štáte EÚ, máte rovnaké 
práva ako občania danej krajiny a vaše ošetrenie bude prebiehať podľa rovnakých 
pravidiel a noriem.
Krajina, v ktorej máte byť ošetrení, tiež musí zriadiť jeden alebo viac kontaktných 
miest, kde vám poskytnú informácie o systémoch kvality a bezpečnosti zdravotnej 
starostlivosti danej krajiny, ako aj o tom, ako prebieha dozor nad poskytovateľmi 
zdravotnej starostlivosti a regulácia v danej oblasti. Na týchto kontaktných miesta-
ch vám budú vedieť potvrdiť či poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorého ste si 
vybrali, je oprávnený poskytovať danú službu. Môžu vám tiež objasniť práva, ktoré 
majú pacienti v danej krajine ošetrenia.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorého ste si vybrali, vás musí informovať 
o všetkých dostupných možnostiach liečby. Je povinný vás informovať o kvalite a 
bezpečnosti zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytuje (vrátane svojej oprávnenosti 
alebo stave svojej registrácie a podmienkach poistenia jeho profesijnej zodpoved-
nosti). Je povinný poskytnúť vám jasné informácie o cenách, aby ste vopred vedeli, 
aké vysoké budú vaše náklady. Musí vám tiež poskytnúť kópiu vášho záznamu o 
ošetrení, ktorú po návrate predložíte vo svojej domovskej krajiny.

! Ak sa chcete o právach pacientov v krajine, kde hľadáte zdravotnú 
starostlivosť, dozvedieť viac, môžete kontaktovať organizáciu 
participujúcu na tejto európskej kampani. Ich zoznam nájdete na 
http://bit.ly/1NJfnZT
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Trpíte zriedkavým ochorením?
Európska smernica o uplatňovaní práv pacientov pri poskytovaní cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti vyžaduje tiež špecifikáciu a zavedenie Európskej refe-
renčnej siete vysoko špecializovaných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 
a expertných center, najmä v oblasti zriedkavých ochorení, s cieľom výmeny 
vedomostí a lepšom nasmerovaní pacientov aj v krajinách, kde pomoc nemusí 
byť dostupná.

Z uvedených dôvodov Európska referenčná sieť pomôže poskytnúť finančne do-
stupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť pacientom, ktorí potrebujú osobitnú 
odbornú expertízu a zlepší ich prístup k najlepšej možnej starostlivosti dostup-
nej v rámci EÚ.

Viac informácií nájdete v nasledujúcich odkazoch:
http://bit.ly/1sySi21
http://bit.ly/1ITQdFd

Čo by ste mali vedieť pred odchodom na ošetrenie do 
zahraničia?
Konzultujte svoje plánované ošetrenie s lekárom: 
• Dôrazne sa odporúča, aby ste prekonzultovali svoje plánované ošetrenie s 
vašim lekárom predtým, ako sa záväzne dohodnete na ošetrení v zahraničí. 
Dôkladne si všetko naplánujte: 
• Informujte sa o všetkých možnostiach liečby. 
• Uistite sa, že máte kópiu vašich zdravotných záznamov, informácie o všetkých 
liekoch, ktoré užívate a všetky výsledky potrebných testov. 
• Overte si, či budete potrebovať odporúčanie všeobecného lekára, aby ste mohli 
navštíviť špecialistu (alebo, aby vám túto návštevu uhradili). 
• Zistite si informácie o svojom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. 
Skontrolujte si záležitosti týkajúce sa financií vo vašom Národnom kontaktnom 
bode alebo v poisťovni: 
• Uistite sa, že viete, koľko bude vaše ošetrenie stáť, či vaše orgány uhradia 
náklady priamo, a či vám uhradia všetky alebo len časť nákladov. 
• Overte si, či potrebujete predbežné povolenie z vášho systému zdravotnej sta-
rostlivosti. 
• Nezabúdajte na to, že niektoré náklady ako napr. cesta, ubytovanie či repa-
triácia sa nemusia uhrádzať. 
Uistite sa, že po ošetrení dostanete všetku potrebnú starostlivosť: 
• Vyžiadajte si od svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti kópiu svojho 
záznamu ošetrení. 
• Ak dostanete lekársky predpis, uistite sa, že je vhodný pre cezhraničné používa-
nie (právne predpisy EÚ predpisujú, aké minimálne množstvo informácií musí 
obsahovať, aby bol uznaný v každej krajine). 
• V prípade potreby si vopred zabezpečte následnú zdravotnú starostlivosť v 
rámci systému zdravotnej starostlivosti vo svojej domovskej krajine. Viac infor-
mácií o tejto téme ako aj o núdzovej alebo neplánovanej zdravotnej starostlivosti 
môžete nájsť na www.europa.eu/youreurope.
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This campaign is realized thanks to the support of 

Potrebujete pomoc?

Nájdite svoje Národné kontaktné miesto
V prípade potreby neváhajte kontaktovať: 
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) 
Žellova 2
829 24 Bratislava
www.udzs-sk.sk/ - email: web@udzs-sk.sk
Tel.: +421-2-208 56 226

Nájdite svoju národnú organizáciu
Kontaktujte Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad, 
oficiálneho národného partnera Active Citizenship Network.

Nábrežie Jána Pavla II. 439/16
058 01 Poprad
Tel: 00421 52 286 1300, 0944 533 011
Mail: info@sospotrebitelov.sk
Website: www.sospotrebitelov.sk

Informácie o Národných kontaktných bodoch a pacientskych organizáciách v 
iných krajinách EÚ nájdete na www.activecitizenship.net



Partners

The campaign is coordinated by Active Citizenship Network (ACN), the 
European Interface of the Italian civic organisation Cittadinanzattiva, within 

the framework of the X edition of the European Patients’ Rights Day.

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


