Vážený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
v prípade, ak vo Vašej ambulancii ošetrujete aj pacientov so vzťahom k Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie
a Severnému Írsku (ďalej len „UK“), nasledujúce informácie sú určené práve Vám.
Vedeli ste, že i napriek vystúpeniu UK k 1. januáru 2021 z Európskej únie (ďalej len „EÚ“) ostávajú v platnosti
všetky typy nárokových dokladov vydaných UK? Pokiaľ neskončí vyznačená platnosť na preukaze, naďalej prosím
akceptujte pri ošetrení poistencov UK EHIC, UK EHIC, EHIC Citizens Rights, Študentský EHIC aj Náhradný certifikát
k európskemu preukazu zdravotného poistenia.
Je dôležité upozorniť, že pre osoby, ktoré žijú alebo pracujú v UK (teda so vzťahom k UK), a krátkodobo
navštívia Slovenskú republiku, ostávajú práva na poskytnutie potrebnej zdravotnej starostlivosti zachované
na rovnakej úrovni ako to bolo pred vystúpením UK z EÚ.
Ide o zdravotnú starostlivosť (ďalej len ZS), ktorú si vyžaduje aktuálny zdravotný stav osoby, a ktorá sa poskytne
v štáte pobytu, aby osoba nemusela prerušiť kvôli potrebnej zdravotnej starostlivosti svoj pobyt v danom
členskom štáte, teda nie taká, za ktorou by osoba do iného štátu priamo vycestovala alebo ZS, ktorú by aktuálny
zdravotný stav osoby nevyžadoval (kontrolné vyšetrenia, preventívne prehliadky, ošetrenia a očkovania),
ktoré strpia odklad tak, aby nedošlo k zhoršeniu zdravotného stavu alebo ohrozeniu života.
Uvedené platí aj pre poistencov VšZP so vzťahom k Slovenskej republike, ktorí navštívia UK po 1. 1. 2021
a pri čerpaní potrebnej zdravotnej starostlivosti v tomto prípade predkladajú EHIC SK.
Ukážka nových typov EHICov UK:

Ukážka pôvodného typu EHIC UK, ktorý je i napriek neaktualizovanému dizajnu, platný do trvania dátumu
uvedenom v časti 9, za predpokladu, že osoba, ktorá EHIC predložila, je naďalej poistená v UK:

Výkony poskytnuté poistencom UK na Slovensku budú naďalej preúčtované a uhradené s vybranou zdravotnou
poisťovňou v zmysle MU 5/6/2015 a MU 10/1/2015 vo faktúrach za EÚ poistencov v zmysle platnej legislatívy
a zmluvných podmienok.

Vaše prípadné doplňujúce otázky nám môžete zaslať na podporapzs@vszp.sk

