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ODHODI V TUJINO
(“UVOZ” STORITEV) 

Delež v zdravstveni porabi 2009 

OECD (2011), “Trade in health services (medical tourism)”, in Health at a Glance 2011: OECD 
Indicators, OECD Publishing.http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2011-65-en
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ČEZMEJNE ZDRAVSTVENE
STORITVE: 

PRIHODI TUJIH PACIENTOV
(“IZVOZ” STORITEV)

Delež v zdravstveni porabi 2009 

OECD (2011), “Trade in health services (medical tourism)”, in Health at a Glance 2011: OECD 
Indicators, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2011-65-en



POVRAČILA ZA NA ČRTOVANO ZDRAVSTVENO 
OSKRBO V DRUGI ČLANICI EU

PRAVNA PODLAGA Uredba 883/2004 in EKZZ (E112) DIREKTIVA 2011/24/EU

PREDHODNA 
ODOBRITEV?

predhodna odobritev za načrtovano 
zdravljenje v drugi državi EU ali 
državi EFTA - napotitev .

ni potrebna predhodna odobritev razen za 
dolo čene storitve (bolnišnica, zahtevne in 
drage storitve, storitve z ve čjim 
tveganjem, vpr. varnosti in kakovosti)

IZVAJALCI Samo izvajalci v javni mreži Izvajalci v javni in zasebn i mreži
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PLAČILO 
PACIENTA PRI 

IZVAJALCU

• pacient praviloma ne plača storitve.
• plačilo s strani tujega nosilca 
socialnega zavarovanja (medsebojni 
pogodbeni dogovor)

•pacient praviloma plača storitev vnaprej
•plačilo s strani  s strani domačega 
nosilca socialnega z.

POVRAČILO 
STROŠKOV 
PACIENTU

v višini in pod pogoji, ki veljajo za 
soc. zdr. sistem v članici, kjer se 
izvaja storitev . Ni posebnih omejitev 
glede višine pla čila.

v višini in pod pogoji, ki veljajo v članici, 
kjer je pacient vklju čen v socialno 
zavarovanje

TVEGANJE ZA 
DODATNE 
STROŠKE

MAJHNO
•Nekatere članice zahtevajo pla čilo 
vnaprej/akontacijo
•stroški v zvezi s potovanjem

VEČJE
•Če je storitev dražja kot doma 
•če storitev ni del doma če košarice pravic 
• dodatni stroški



VPLIV DIREKTIVE NA DOMA ČI ZDRAVSTVENI SISTEM

Izvajalci zdravstvenih storitev
• pozitivno: možnost pridobivanja pacientov iz tujine
• negativno: možnost izgubljanja domačih pacientov
• sprememba vloge zasebnikov - višje cene storitev se delno 

kompenzirajo s povračilom iz javnih blagajn (samo tujih!?)
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• potencialna sprememba vloge domačih koncesionarjev in 
nekoncesionarjev 

• plačilna nedisciplina
• ureditev cenikov – prava cena storitve
• sprememba vloge zdravnika kot “gatekeeperja”
• izmenjava informacij in sodelovanje med članicami glede 

postopkov, navodil, standardov, kliničnih poti



VPLIV DIREKTIVE NA DOMA ČI ZDRAVSTVENI SISTEM

Negativno
• takojšnje plačilo izvajalcu zdravstvenih storitev (nekateri lahko zahtevajo 

“rezervacijo” že vnaprej)

Pacienti
Pozitivno
• navadno krajše čakalne dobe
• naprednejše zdravljenje
• modernejše aparature
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• takojšnje plačilo izvajalcu zdravstvenih storitev (nekateri lahko zahtevajo 
“rezervacijo” že vnaprej)

• iskanje povračila stroškov ob prihodu v RS
• povračilo največ v višini in pod pogoji, kot bi storitev plačalo socialno 

zavarovanje
• povračilo  za enako storitev, do katere ima pravico tudi doma (košarica 

pravic).

Tveganja
• različni računi, nepopolni računi
• različne cene
• različna košarica pravic
• dodatni stroški.                                 KATERI?



TVEGANJA PRI OBRA ČUNU STROŠKOV ZA PACIENTA

• izvajalec opravi storitev, ki ni del košarice pravic v domači državi - ni 
povračila stroškov

• izvajalec opravi zahtevnejše storitve ali dodatne storitve zaradi 
drugačnih standardov - ni povračila stroškov

• izvajalec zaračuna lastno (višjo) ceno in ne cene, dogovorjene v 
javnem sistemu – razlika bremeni pacienta

• izvajalec v domači državi ne želi (ne more, ne zna) nadaljevati 
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• izvajalec v domači državi ne želi (ne more, ne zna) nadaljevati 
zdravljenja zaradi morebitnih komplikacij – dodatni stroški zaradi 
ponovnega potovanja

• ZZZS ne prizna kritja stroškov ambulantnega zdravljenja v tujini, ker 
bi lahko enako storitev pacient koristil doma (v okviru “razumne” 
čakalne dobe) – ni povračila stroškov

• dodatni stroški zaradi nepredvidenih zapletov
• dodatni stroški prilagoditve računa, bivanja, prevodov...



OBSTOJEČA ZASEBNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVANJA

CENA OPERACIJECENA OPERACIJECENA OPERACIJECENA OPERACIJE
DOMA

1.000 EUR1.000 EUR1.000 EUR1.000 EUR

CENA OPERACIJE V CENA OPERACIJE V CENA OPERACIJE V CENA OPERACIJE V 
TUJINI TUJINI TUJINI TUJINI 

1.500 EUR1.500 EUR1.500 EUR1.500 EUR

Povračilo ZZZS
(80% do priznane cene doma)

800 EUR

Povračilo DZZ
(20% do priznane cene doma)

200 EUR

1. DOPOLNILNO 
ZDRAVSTVENO 
ZAVAROVANJE

Slovenski pacient s 
sklenjenim DZZ 
lahko uveljavlja 
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(20% do priznane cene doma)

Končni stroški zdravljenja za Končni stroški zdravljenja za Končni stroški zdravljenja za Končni stroški zdravljenja za 
pacienta s sklenjenim DZZpacienta s sklenjenim DZZpacienta s sklenjenim DZZpacienta s sklenjenim DZZ

500500500500 EUR

lahko uveljavlja 
pravico do povračila  
stroškov 
zdravstvene storitve 
v % doplačila po zakonu, 
kot če bi bila storitev 
opravljena doma, 
če je bilo zagotovljeno tudi 
plačilo iz naslova OZZ.

2. ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
Z ASISTENCO V TUJINI

(turizem, kratkotrajno bivanje)



• Zavarovanje z asistenco v tujini z namenom zdravljenja 
(“MEDICAL TRAVEL INSURANCE”)

POTENCIALNA NOVA ZDRAVSTVENA ZAVAROVANJA
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• Zavarovanje za razliko v ceni 

• Zavarovanje za stroške samoplačniških storitev v tujini



ZAKLJU ČKI

• Pozitivno za naš javni zdravstveni sistem in izvajalce je, da bodo zaradi 
zunanje konkurence morali delovati bolj “tržno” – večja fleksibilnost, 
kakovost, varnost, standardi, plačilo po delu... 

• Pozitivno za pacienta je, da bo imel možnost izbire med več izvajalci, 
optimalna izbira glede cene, kakovosti in hitrosti izvedbe posega 

• Na splošno ni pričakovati večjega porasta čezmejnih storitev. Porast bo v 
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• Na splošno ni pričakovati večjega porasta čezmejnih storitev. Porast bo v 
primeru:  

– dolgih čakalnih dob in visoko specializiranih storitev.

• Pričakuje se večja mobilnost v obmejnih regijah

• Razlike v zdravstvenih sistemih bodo še vedno pomemben omejevalni 
faktor, tudi razlike v dohodkih, kulturne, jezikovne in druge pregrade

• Odpirajo se možnosti za razvoj novih zasebnih zdravstvenih zavarovanj in 
zavarovalnice smo na to pripravljene



Hvala za pozornost.
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