Kdo je upravičen do zdravljenja, nakupa zdravil in pripomočkov v tujini
Do pregleda, preiskave ali zdravljenja v tujini oziroma do povračila stroškov teh storitev so upravičene zavarovane
osebe v primeru, če so v Sloveniji izčrpane možnosti zdravljenja in če je z zdravljenjem oz. pregledom v drugi
državi možno utemeljeno pričakovati ozdravitev ali izboljšanje zdravstvenega stanja oz. preprečiti nadaljnje
slabšanje.
Vložitev vloge
Vloge člani SVIZ-a vložijo pri Sindikatu svojega Zavoda, ki jih posreduje Območnemu odboru, le-ta pa Lizinemu
zdravstvenemu skladu.
Postopek odobritve zdravljenja v tujini
Za odločanje o napotitvi na zdravljenje v tujino je pristojen Upravni odbor SVIZ-LZS, ki odloča o finančni
podpori.
Upravni odbor SVIZ-LZS po končanem zdravljenju oz. po opravljenem pregledu na podlagi poročila o višini
nastalih stroškov oceni smiselnost porabe sredstev.
Pravna podlaga
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS. št. 72/06 ZVZZ-UPB3)
Vloga in priloge
Pisni vlogi je potrebno priložiti:
- morebitno medicinsko dokumentacijo glede zdravljenja, s katero razpolaga zavarovana oseba
- morebitno razpoložljivo dokumentacijo tuje zdravstvene ustanove
- oceno stroškov prevoza, bivanja, operativnih posegov, nakupa zdravil, pripomočkov, pregleda,…
Predvideni rok za odločitev
Skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, o svoji odločitvi Upravni odbor SVIZLZS izda odločbo, najpozneje v petnajstih dneh po prejemu zahteve.
Nataša Privošnik, predsednica UO SVIZ-LZS
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Podlaga za delo Upravnega odbora SVIZ - LZS
PRAVICE ZAVAROVANIH OSEB DO ZDRAVLJENJA V TUJINI, ZZZS
135. člen
(1) Zavarovana oseba ima pravico do pregleda, preiskave ali zdravljenja v tujini oziroma do povračila stroškov teh
storitev, če so v Sloveniji izčrpane možnosti, z zdravljenjem oziroma pregledom v drugi državi pa je utemeljeno
pričakovati ozdravitev ali izboljšanje zdravstvenega stanja oziroma preprečiti nadaljnje slabšanje.
(2) Če je na zdravljenje iz prejšnjega odstavka napoten otrok do 18. leta starosti, ima na potovanju in med
zdravljenjem pravico do spremstva.
(3) Zavod zavarovani osebi lahko izjemoma odobri povračilo stroškov za zdravstvene storitve, opravljene v tujini,
če teh storitev v Republiki Sloveniji ni moč zagotoviti v zadostnem obsegu. Postopek, vrsto obolenj in stanj, pri
katerih je to dovoljeno, in višino povračila določi upravni odbor zavoda.
136. člen
(1) Zavarovana oseba ima pravico do povračila izdatkov za zdravila, kupljena v tujini, če gre za zdravila, ki so
predpisana na recept in razvrščena na listo, ni pa jih mogoče dobiti na slovenskem tržišču zaradi motene oskrbe.
To farmacevt v lekarni potrdi na zadnji strani recepta.
(2) Zavarovana oseba, ki ima pravico do medicinsko-tehničnega pripomočka v skladu s pravili, ga lahko nabavi v
tujini, razen pripomočkov iz 94. in 97. člena teh pravil.
(3) Zavarovana oseba ima v primeru nabave pripomočka v skladu z drugim odstavkom tega člena pravico do
povračila dejanskih stroškov vendar največ do višine cenovnega standarda v obveznem zdravstvenem
zavarovanju.
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