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INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY HORNÍHO RAKOUSKA:
ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY NEMUSEJÍ NIC STÁT

Informace pro případ
nemoci nebo úrazu
Jsme rádi, že jste se rozhodli podniknout cestu do Horního Rakouska!
Tento leták vám poskytne důležité informace o vašem sociálně-právním postavení v případě, že během své návštěvy
Lince a Horního Rakouska onemocníte nebo budete mít úraz. Navíc pro vás máme připraveny velmi důležité adresy, kam se
v případě nouze či náhlého onemocnění můžete obrátit o pomoc. Veškeré informace uvedené v tomto letáku jsou – přes
pečlivé redakční zpracování – bez záruky.
Hornorakouská oblastní nemocenská pojišťovna (OÖGKK) je kompetentní instituce pro všechny otázky související
s nemocemi a lékařskou péčí. Ošetření přebírají naši smluvní partneři jako jsou lékaři a nemocnice.

Nárok na lékařské výkony
Osoby, které jsou v členských zemích Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo ve Švýcarsku zákonně
pojištěny, mají nárok i během svého pobytu v Rakousku na nezbytnou lékařskou péči. Pod pojmem nezbytná lékařská
péče se rozumějí takové lékařské výkony, které jsou v rámci plánované délky pobytu neodkladné.
Toto právo je možné uplatnit na základě předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění nebo odpovídajícího
náhradního dokladu přímo u poskytovatelů zdravotnických služeb, kterými jsou smluvní lékaři Hornorakouské oblastní
nemocenské pojišťovny nebo veřejná zdravotnická zařízení.
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Vyúčtování nákladů
Na základě tohoto ustanovení a v souladu s rakouskými právními předpisy přebírá náklady za ošetření místně příslušná
zdravotní pojišťovna (v Linci resp. ve spolkové zemi Horní Rakousko je to Hornorakouská oblastní nemocenská pojišťovna
OÖGKK). Poskytovatel zdravotnických služeb – lékař nebo zdravotnické zařízení – vyúčtuje náklady přímo s jmenovanou
zdravotní pojišťovnou. Výkony, které nejsou dle rakouských právních předpisů hrazeny zdravotními pojišťovnami, hradí
pacient z vlastních zdrojů.
V případě, že se nemůžete vykázat odpovídajícím dokladem, je ošetřující lékař oprávněn požadovat od vás zaplacení svého
honoráře za výkon v hotovosti. Fakturu rakouského smluvního partnera (lékaře, nemocnice nebo jiného zdravotnického
zařízení) pak můžete předat zdravotní pojišťovně ve vaší vlasti a požádat ji o refundaci nákladů.

Smluvní partneři OÖGKK: kdo uznává Evropský průkaz zdravotního pojištění?
Všechna veřejná hornorakouská zdravotnická zařízení, nemocnice a ordinace s označením „Alle Kassen“ („všechny
pojišťovny“) jsou smluvními partnery OÖGKK. To pro vás znamená, že zde v případě nemoci či úrazu můžete uplatnit svůj
Evropský průkaz zdravotního pojištění. Abyste měli naprostou jistotu, že honorář za zdravotní výkon skutečně přebírá
zdravotní pojišťovna, doporučujeme vám zeptat se na tuto okolnost přímo v konkrétním zařízení. Při výběru vhodného
lékaře nebo vhodné nemocnice vám jiště pomohou pracovníci hotelu, v němž jste ubytováni.

Evropský průkaz zdravotního pojištění (EPZP)
Upozorňujeme vás však na to, že vaše platná národní karta pojištěnce nemůže být uznána a nemůžete tak uplatňovat nárok
na bezplatný lékařský výkon!
Lékař, zdravotnické zařízení nebo nemocnice potřebují platný Evropský průkaz zdravotního pojištění (EPZP). Navíc ještě
musíte vyplnit zvláštní formulář, který vám bude předán u lékaře.

Další informace
Další užitečné informace v souvislosti s uplatňováním nároku na zdravotní pojištění mezi členskými zeměmi Evropské unie a
Evropského hospodářského prostoru stejně jako podrobnější výklad na téma Evropský průkaz zdravotního pojištění najdete
na internetových stránkách Evropské unie v kategorii zdravotní péče v Evropě.
Přesné a podrobné informace o svých nárocích a eventuálně potřebné písemné podklady získáte u své národní zdravotní
pojišťovny.
Doporučujeme též uzavřít cestovní a úrazové pojištění za účelem pokrytí vlastní finanční spoluúčasti nebo uhrazení podílu na
nákladech (například při přepravě z hor horskou službou, dopravě vrtulníkem nebo sanitkou do nemocnice nebo dopravě do
vlasti)!

Kontaktní adresy v Linci:
Nemocnice v Linci (plán příjmů lineckých nemocnic na internetové adrese: www.linz.at/akh/7248.asp):
OÖ Gebietskrankenkasse – Hornorakouská oblastní nemocenská pojišťovna

Allgemeines Krankenhaus
Krankenhausstraße 9
Tel.: 0732 – 7806 - 0
Konventhospital der
Barmherzigen Brüder
Seilerstätte 2
Tel.: 0732 - 7897- 0
Unfallkrankenhaus
Garnisonstraße 7
Tel.: 0732 - 69 20 - 0
VS_01_10

Krankenhaus der
Barmherzigen Schwestern
Seilerstätte 4
Tel.: 0732 - 7677 - 0

Landes-Nervenklinik
Wagner-Jauregg
Wagner-Jauregg-Weg 15
Tel.: 050 - 554 / 62 – 0

Landes- Frauen- und
Kinderklinik
Krankenhausstraße 26-30
Tel.: 050 - 554 / 63 - 0

A.ö. Krankenhaus der
Elisabethinen
Fadingerstrasse 1
Tel.: 0732 - 7676 - 0

OÖ Gebietskrankenkasse Hornorakouská oblastní
nemocenská pojišťovna
Gruberstraße 77
4020 Linz, Donau
Tel: 05 78 07 - 0
Tel: 05 78 07 - 10 90 10
Internet: www.ooegkk.at
E-Mail: ooegkk@ooegkk.at

