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Európsky preukaz poistenca nemusí pokryť všetky náklady na ošetrenie
(21. júla 2017, SITA)
21. júl 2017 - Preto sa odporúča pripoistiť aj komerčne
Pri cestovaní do zahraničia netreba zabúdať na možnosť, že človek bude potrebovať
ambulantnú či nemocničnú starostlivosť. V rámci štátov Európskej únie a niekoľkých ďalších
možno využiť Európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý poistencovi vydá jeho
zdravotná poisťovňa. Napriek tomu sa však odporúča pripoistiť sa aj komerčne, keďže
európsky preukaz nemusí pokryť všetky prípadné náklady.
"V inom členskom štáte EÚ máte nárok na poskytnutie potrebnej zdravotnej starostlivosti v
rozsahu, aký sa poskytuje domácim a za podmienok, ktoré sú platné v danom
štáte," vysvetľuje Ivan Strnisko z Union zdravotnej poisťovne. Európsky preukaz platí okrem
štátov EÚ aj na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku a vo Švajčiarsku.
"V Srbsku
a v Macedónsku
zabezpečí
poskytnutie
neodkladnej
zdravotnej
starostlivosti," doplnila hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Viktória Vasilenková.
Európsky preukaz platí u tých poskytovateľov, ktorí sú v sieti verejného zdravotníctva, teda
majú zmluvu s tamojšou zdravotnou poisťovňou. Treba tiež pamätať aj na to, že v každom
štáte je iná výška spoluúčasti pacienta, čiže suma, ktorú musí poistenec zaplatiť sám.
"V porovnaní s výškou spoluúčasti na Slovensku môže byť aj podstatne vyššia. To znamená,
že ak za dané vyšetrenie, napríklad v Belgicku dopláca Belgičan desať eur, bude za toto isté
vyšetrenie doplácať Slovák v Belgicku taktiež desať eur. Sú krajiny, kde si domáci poistenci
doplácajú za nejaké ošetrenie 100 eur, inde zase 50 eur," priblížila Vasilenková.
Upozornila, že pokiaľ si človek zabudne európsky preukaz na Slovensku a vyhľadá ošetrenie
v zahraničí, bude musieť zdravotnú starostlivosť uhradiť v hotovosti. "Keby išlo
o hospitalizáciu, tu je čas na zaslanie preukazu poštou zo strany rodinného príslušníka.
Preukaz odfotený v mobile môže, ale aj nemusí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
akceptovať. Pokiaľ vás ošetrí nezmluvný poskytovateľ, môže vám zdravotná poisťovňa
preplatiť potrebné vyšetrenie do výšky nákladov v Slovenskej republike," zhrnula
Vasilenková. Poistenec musí o refundáciu požiadať, rovnako doložiť potrebné doklady.
Pri ceste do zahraničia sa odporúča kombinácia zdravotného aj komerčného poistenia, keďže
každé má pre poistenca iné výhody. Napríklad repatriácia, čiže prevoz poistenca do SR, je
hradený z komerčného poistenia, rovnako aj spoluúčasť pacienta. Týka sa to napríklad aj
služieb tlmočníka.
V prípade potreby zdravotnej starostlivosti môže pomôcť bezplatná mobilná aplikácia EÚ
European Health Insurance Card. Možno v nej nájsť informácie aj v slovenčine pre všetky
krajiny EÚ týkajúce sa liečby, krytia a nákladov, úhrad aj spoluúčasti pacienta. Má funkciu Find Local Hospitals, čiže nájdi lokálne nemocnice. Poskytne adresu, telefónne číslo aj mapu,
kde sa zariadenie nachádza
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ZP preplatili vo svete cez európsky preukaz ošetrenia za 16 mil. eur
(21. júla 2017, ZdN)
21. júl 2017 - Ošetriť v zahraničí potrebovali skôr muži než ženy a deti
Zdravotné poisťovne preplatili vlani na základe Európskeho preukazu zdravotného poistenia
starostlivosť za viac ako 16 miliónov eur. Ošetriť v zahraničí potrebovali skôr muži než ženy
a deti.
Najväčšia Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) uhradila takto starostlivosť za 9,3 milióna
eur, čo predstavovalo takmer 24.000 faktúr. "Konkrétne v letných dovolenkových destináciách
vyhľadalo najviac Slovákov ošetrenie v Chorvátsku, Španielsku a Taliansku," povedala
hovorkyňa štátnej VšZP Viktória Vasilenková.
Slováci podľa nej potrebovali najčastejšie lekársky ošetriť, z hľadiska úhrad však najväčší
podiel tvorili náklady za hospitalizáciu. VšZP za mužov preplatila viac ako 13.000 faktúr (6,4
milióna eur), za ženy takmer 11.000 faktúr (2,9 milióna eur) z toho za deti (vek 0-19) 2500
faktúr v sume pol milióna eur.
Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera preplatila v roku 2016 16.000 faktúr za asi šesť
miliónov eur. Najviac poistencov ošetrili počas vlaňajška na základe európskeho preukazu
v Česku, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku či Poľsku, pričom tieto štatistiky nie sú konkrétne
špecifikované na letné dovolenkové destinácie.
"Z hľadiska úhrad tvorili najväčší podiel náklady za hospitalizáciu, preplatili sme takto takmer
3,6 milióna eur, za lekárske ošetrenie to bolo skoro 1,3 milióna eur, za zubné vyšetrenie asi
92.000 eur," uviedol PR špecialista Dôvery Matej Štepianský. Dôvera uhradila za mužov 8600
faktúr ( asi 2,7 milióna eur), ženy 5900 faktúr ( viac ako 2,5 milióna eur) a deti 16.000 faktúr
(645.000 eur).
Súkromná a najmenšia Union zdravotná poisťovňa preplatila minulý rok na základe
európskeho preukazu viac ako 2400 faktúr v hodnote 1,1 milióna eur. "Zdravotnú starostlivosť
vyhľadali naši poistenci najmä v Česku, Rakúsku, Nemecku, Chorvátsku a Maďarsku, pričom
nerozlišujeme účel pobytu," povedal Ivan Strnisko z Union ZP.
Aj v tejto poisťovni tvorili najväčší podiel nákladov za zdravotnú starostlivosť hospitalizácie,
potom nasledovalo ambulantné ošetrenie. Union ZP zaplatila za mužov 1075 faktúr (700.000
eur), ženy 1013 faktúr (310.000 eur) a deti 364 faktúr (90.000 eur).
Predstavujú PET fľaše bezpečnostné riziko? Odborníčka v tom má jasno
(21. júla 2017, ZdN)
21. júl 2017 - Polyetyléntereftalát alebo PET je v súčasnosti najrozšírenejším obalovým
materiálom na balenie rôznych typov vôd a nápojov. Na Slovensku je takto balených 85
percent nealko nápojov
PET fľaše podľa odborníčky nespôsobujú ľuďom zdravotné problémy. O tom, že je to naopak,
hovoria viaceré informácie šíriace sa napríklad na internete. Polyetyléntereftalát alebo PET je
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v súčasnosti najrozšírenejším obalovým materiálom na balenie rôznych typov vôd a nápojov.
Na Slovensku je takto balených 85 percent nealko nápojov.
"Na základe dostupných informácií je možné konštatovať, že PET fľaše pri správnom procese
výroby, skladovania, distribúcie a používania spotrebiteľom nepredstavujú zdravotné riziko vo
vzťahu k látkam, ktoré by mohli migrovať z PET fliaš a tak ohroziť zdravie ľudí," hovorí
Milada Syčová z Národného referenčného laboratória pre materiály prichádzajúce do kontaktu
s potravinami, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Poprade.
Výroba PET fliaš je možná len z materiálov uvedených v nariadení Európskej komisie z roku
2011. Vhodnosť materiálov na výrobu sa posudzuje podľa účelu ich využitia, a to vždy za
najkritickejších podmienok pôsobenia.
Výsledná PET fľaša má byť vyrobená tak, aby pôsobením bežných, ale aj extrémnych
podmienok skladovania, neuvoľňovala do potravín látky v množstvách, ktoré by mohli
ohroziť zdravie ľudí alebo vplývať na zloženie nápojov.
Jedným z najčastejších mýtov o balených vodách je informácia o uvoľňovaní bisfenolu
A z PET fliaš. Táto látka sa však pri výrobe PET fliaš nikdy nepoužívala.
Pravidelnú kontrolu obalových materiálov, v ktorých sú zabalené potraviny a nápoje,
zabezpečuje Úrad verejného zdravotníctva, a to vo všetkých fázach od výroby a kontroly
dokumentácie až po skladovanie.
Rôzne – Výber z tlače (21. júla 2017, TASR)
Povinné priznanie daní cez internet od januára 2018 sa dotkne 300 tisíc ľudí. Denník SME
prináša základné odpovede na otázky ako na to. Oplatí sa vybaviť čipový občiansky preukaz,
postačí aj starší počítač a stabilné internetové pripojenie. O zmenách pre živnostníkov
informuje denník na prvej strane v článku s názvom "Živnostníkom stačí aj starší počítač" a
na šiestej strane v článku s názvom "Daňové priznanie sa presunie na web".
Dokedy budú veľké farmaceutické firmy prudko zvyšovať ceny liekov? Pýta sa na titulnej
strane denník PRAVDA. Ich svojvoľné, nikým neobmedzované a často excesívne dvíhanie
cien sa netýka len bežných liekov, ale aj liekov na veľmi vážne alebo vzácne ochorenia, ktoré
priamo ohrozujú pacientov na živote. Toto dlhodobé navyšovanie cien vytvára enormný tlak
na zdravotné systémy prakticky všetkých krajín a samozrejme aj na pacientov, ktorí si za lieky
doplácajú. Výnimkou nie je ani Slovensko. Lieky tvoria až 12,2 percenta dlhu slovenských
nemocníc. Pre neplatenie faktúr sa do problémov dostávajú aj distribútori, čo v najhoršom
prípade môže skončiť tak, že farmaceutické firmy prestanú ten-ktorý liek dodávať, čo si
nakoniec odnesie pacient. Problematike sa venuje denník na prvej a desiatej strane v článku s
názvom "Nenásytné liekové firmy".
DENNÍK N prináša názory slovenských politikov na súčasné protesty vo Varšave a
Budapešti. Naša účasť v jadre Európskej únie je dôležitejšia ako spojenectvo v rámci V4,
vraví šéf zahraničného výboru parlamentu František Šebej (Most-Híd). Predseda SaS Richard
Sulík pohľad na udalosti v Poľsku či Maďarsku nespája s debatou, či Slovensko má byť v
jadre EÚ. "To čo sa deje v Poľsku, je povážlivé, najmä to, že vláda má menovať sudcov. Toto
považujeme za silný zásah do trojdeľby moci", myslí si Sulík. Poslanec Milan Krajniak (Sme
rodina) v súvislosti s tým tvrdí, že V4 sa snažia rozbiť politici v Bruseli, Paríži či Berlíne.
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Denník sa venuje téme na piatej strane v článku s názvom "Byť radšej v jadre EÚ alebo vo
V4?".
"Strečno zablokovalo firmy. Tie hlásia finančné škody", informujú na úvodnej strane v
názve článku dnešné HOSPODÁRSKE NOVINY. Komplikovaná situácia po zrútení sa sto
ton masívu na Strečne spôsobuje firmám problémy, zvyšuje ich náklady na logistiku a sťažuje
cestu do práce zamestnancom. Najviac to pociťuje najväčší hráč v Žilinskom kraji automobilka Kia Motors Slovakia. S prepravou jej zamestnancov pomohli železnice, ktoré
zaviedli mimoriadne vlaky. Problémy má aj firma Kofola. Situácia môže ovplyvniť aj ďalší zo
slovenských podnikov - Volkswagen.
Skrachovaná košická poisťovňa Rapid life sa pôvodne volala Prvá česko-slovenská
poisťovňa Rapid. Súčasný názov Rapid life zaviedla poisťovňa v roku 2008. Podľa šéfa
Spotrebiteľského centra Miroslava Antoňaka sa to stalo v čase, keď začali prvé problémy s
vyplácaním klientov. Do centra začali volať desiatky ľudí, ktorí problémom poisťovne Rapid
life doteraz nevenovali pozornosť, pretože zmluvy uzatvárali ešte s Prvou česko-slovenskou
poisťovňou Rapid. Viac informácií prináša denník PLUS JEDEN DEŇ na šiestej a siedmej
strane v článku s názvom "Mnohí ani netušia, že sú obeťou!".
Denník NOVÝ ČAS prináša veľké porovnanie cestovného poistenia pre dovolenkárov vo
vybraných poisťovniach. Vyznať sa v ich ponukách môže byť náročné. Denník porovnal
cestovné poistenia, ktoré môžete na slovenskom trhu objednať aj online. Cenné rady
dovolenkárom prináša k téme aj riaditeľ Finančného kompasu Maroš Ovčarik na str. 12 v
článku s názvom "Kde vám dajú najlepšie cestovné poistenie?".
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