Těšíte se už k moři? České zdravotní pojištění vás v mnoha zemích
ochrání, pozor ale na náklady spojené s Covidem! Na PCR test v ČR
máte nárok zdarma.
Praha, 10. června 2021: V létě 2021 už budou opět Češi více jezdit na zahraniční
dovolené. Pro samotný vstup do cizí země budou obvykle potřebovat PCR test
či potvrzení o očkování ještě před odjezdem či odletem, většina zemí už další
testy po vstupu nevyžaduje. Počítat je potřeba u neočkovaných i s nutností testu
při návratu, a to buď max. tři dny starý PCR nebo max. 24 hodin starý antigenní.
U exotičtějších zemí, jako jsou např. Turecko či Tunisko, je po návratu
vyžadována 5denní samoizolace a PCR test. Zatímco na PCR test máte v ČR
nárok zdarma, v zahraničí tomu tak obvykle není.
„V zemích EU a osmi dalších má český pojištěnec nárok na péči v rozsahu odpovídající
službě pro domácí, která se ale samozřejmě co do výše doplatků dost liší,“ říká
výkonný ředitel Svazu zdravotních pojišťoven (SZP) Martin Balada. „Velkým faktorem
je letos Covid-19. Samotná léčba není obvykle až takový problém, v těchto zemích se
o vás postarají, byť musíte i zde počítat se spoluúčastí. Nákladem, který veřejné
zdravotní pojištění ale pokrývat nemusí – a obvykle také nepokrývá – jsou PCR testy
a případný pobyt v karanténě,“ popisuje. Na takovou situaci navíc navazují další
náklady typu nemožnosti včas odletět či nuceně prodloužit pobyt. „Pokud se chtějí
turisté vyhnout spoluúčasti, mít asistenční služby a ošetřit i covidová rizika, pak je
potřeba zvážit si nějakou formu komerčního připojištění. A zejména u rizik spojených
s Covidem si pečlivě projít smluvní podmínky,“ dodává Martin Balada.
Zcela určitě by pak měli cestovatelé mít cestovní pojištění při cestách do zemí, které
české zdravotní pojištění neuznávají.
Mezi země, které se zavázaly poskytovat českým pojištěncům péči v rozsahu a ceně
jako domácím, patří kromě členů EU také státy EHP (Norsko, Lichtenštejnsko, Island)
a rovněž Švýcarsko, Makedonie a Srbsko, s formulářem také Černá Hora a Turecko.
Ale i zde platí, že rozsah (a hlavně bezplatnost) veškeré péče podobný ČR se hledá
jen obtížně.
Obecně platí, že pojištěnci je v zahraničí poskytnuta taková péče, aby mohl dokončit
svůj pobyt v dané zemi. Při závažnějším úrazu nebo onemocnění obvykle platí, že
pojištěnec v cizině dostane nezbytné ošetření, ale zbytek léčby se již odehraje v ČR.

Pokud český pojištěnec platí za péči v zahraničí hotově, může si nechat náklady
po návratu refundovat, a to do výše hrazených nákladů v dané zemi nebo v ČR (volba
je na pojištěnci). Pokud je komerčně pojištěn, obvykle mu bezplatné ošetření zajistí
asistenční služba.

Svaz zdravotních pojišťoven sdružuje všech 6 zaměstnaneckých zdravotních
pojišťoven v České republice. Svaz hájí společné zájmy zdravotních pojišťoven
a jejich klientů ve vztahu ke státním organizacím, profesním svazům
a poskytovatelům zdravotní péče s hlavním cílem zkvalitňovat služby pro své
klienty. Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny poskytují služby pro více než 4,5 mil.
pojištěnců v ČR. Více informaci naleznete na webových stránkách www.szpcr.cz.
Kontakt pro média: Ivo Měšťánek, CHM Communications, mestanek@chmc.cz

