Egészségügyi ellátások
Ausztria:
Alapellátás és Járóbeteg-ellátás:
Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente.
Fekvőbeteg-ellátás:
Átlagban 8-10 eurót kell fizetni naponta, de ez tartományonként változik. 28 nap a
felső korlát.
Belgium (önrészfizetési kötelezettség van):
Alapellátás:
A biztosított körülbelül 25% önrészt köteles fizetni (biztosítótól függően),
amennyiben az ellátást az adott biztosítóval szerződésben álló szolgáltatónál veszi
igénybe.
Járóbeteg-ellátás:
40% önrészt kell a biztosítottnak fizetnie.
Fekvőbeteg-ellátás:
A biztosított betegfelvételkor 40,33 eurót, valamint minden fekvőbeteg-intézményben
töltött nap után 13,32 euró térítési díjat köteles fizetni. A biztosított hozzátartozója
illetve gyermeke esetén 4,73 euró a fizetendő napi térítési díj.
Bulgária (önrészfizetési kötelezettség van):
Alapellátás:
A vizitdíj összege a havi minimálbér 1%-a.
Járóbeteg-ellátás:
A vizitdíj összege a havi minimálbér 1%-a.
Fekvőbeteg-ellátás:
Naponta a havi minimálbér 2%-ának megfelelő összeget kell a biztosítottnak
megfizetni.
Ciprus (önrészfizetési kötelezettség van):
Alapellátás:
Az ellátásért fizetendő díj 6,92 euró.
Felsőkorlát:
Az ellátásért fizetendő díj 8,65 euró.
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Fekvőbeteg-ellátás:
Önrészként 5,19-17,3 euró közötti összeget kell fizetni.
Csehország (önrészfizetési kötelezettség van):
Az alap- és járóbeteg-ellátásért fizetendő összeg 30 cseh korona (1,16 euró), az
ügyeleti díj 90 cseh korona (3,48 euró).
Fekvőbeteg-ellátás:
A naponta fizetendő önrész mértéke 60 cseh korona (2,32 euró).
Dánia (önrészfizetési kötelezettség van):
A választott háziorvoson keresztül igénybe vehető alap- és járóbeteg-ellátásért
fizetendő összeg bizonyos százaléka (nem áll rendelkezésre pontos adat).
A fekvőbeteg-ellátásra vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat.
Egyesült Királyság (nem áll rendelkezésre értékelhető adat)
Észtország (önrészfizetési kötelezettség van):
Az alap- és járóbeteg-ellátásért fizetendő díj 3,2 euró, míg kórházi ápolás esetén az
első tíz napig naponta 1,6 eurót kell fizetni.
Finnország (önrészfizetési kötelezettség van):
Alapellátás:
Az első három konzultáció alkalmával 11 euró, sürgősségi ügyelet esetén 15 euró
önrészt kell fizetni (18 éven aluliak mentesek a fizetési kötelezettség alól).
Járóbeteg-ellátás:
Konzultációnként 22 euró díjat kell fizetni (kivéve a 18 éven aluliak).
Fekvőbeteg-ellátás:
A naponta fizetendő önrész mértéke 26 euró (felsőkorlátot alkalmaznak).
Franciaország (önrészfizetési kötelezettség van):
Alapellátás és Járóbeteg-ellátás:
Az önrész százalékos és fix összegben van meghatározva, a biztosított 30 %-os
önrészt, minimum 1 eurót köteles fizetni a 2008-as szociális törvény alapján.
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Fekvőbeteg-ellátás:
Amennyiben az ellátást közkórházban vagy szerződött magánklinikán veszi igénybe a
biztosított, a betegbiztosítás a kórházi ellátás költségének 80%-át visszatéríti (a
kórházi kezelésért így naponta 16 eurót és az ellátás 20%-át kell önrészként a
biztosítottnak fizetnie).
Görögország (nem áll rendelkezésre értékelhető adat)
Hollandia (nem áll rendelkezésre értékelhető adat)
Írország:
Alapellátás:
Az alapellátás alacsony jövedelem és 70 éven felüliek esetében díjtalan, egyéb
esetekről nincs adat.
Járóbeteg-ellátás:
A biztosított 66 euró önrészt köteles fizetni, kivéve az alacsony jövedelműek és a 70
éven felüliek.
Fekvőbeteg-ellátás:
A biztosított naponta 66 euró önrészt fizet, kivéve az alacsony jövedelműek és a 70
éven felüliek.
Lengyelország (nem áll rendelkezésre értékelhető adat)
Lettország:
Alapellátás:
A biztosított fix összegű, árlista szerint meghatározott vizitdíjat fizet, főszabályként
0,72 eurót. Kivételt képez ez alól például a fogyatékosok és 80 év felettiek lakáshoz
történő kiszállása (2,86 euró), illetve a 18 éven aluliak ingyenes ellátása.
Járóbeteg-ellátás:
A biztosított az ellátásért 2,86 eurót, valamint vizsgálatonként 0,72-12,68 euró közötti
összeget fizet, az egynapos sebészeti ellátás 4,3 euróba kerül.
Fekvőbeteg-ellátás:
Kategóriától függően 2,15-7,16 euró közötti összeget fizet a biztosított (onkológia,
addiktológia és rehabilitáció esetén például 1,44 eurót).
Litvánia (nem áll rendelkezésre adat)
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Luxembourg:
Alapellátás és Járóbeteg-ellátás:
A biztosított 20 % önrészt köteles fizetni minden hónap első vizitjén és 10%-ot
további vizitek esetén. A 10%-os viziteknél 5 euró a felsőkorlát.
Fekvőbeteg-ellátás:
Maximum 30 napig 12,03 eurót kell fizetnie a betegnek.
Magyarország (ismert)
Málta (nem áll rendelkezésre adat)
Németország:
Alapellátás és Járóbeteg-ellátás:
Az ellátásért 10 eurót kell fizetni negyedévente. A fizetendő összeg nem lehet több,
mint a beteg éves jövedelmének 2 illetve a krónikus beteg éves jövedelmének 1 %-a.
A szabály alól a 18 éven aluliak kivételt képeznek.
Fekvőbeteg-ellátás:
Naponta 10 eurót kell a betegnek megtéríteni. 28 napig a fizetendő összeg nem lehet
több, mint a beteg éves jövedelmének 2 illetve a krónikus beteg éves jövedelmének 1
%-a.
Ez alól a gyermekek és az anyagilag rászorultak kivételek.
Olaszország:
Alapellátás:
Nem áll rendelkezésre adat.
Járóbeteg-ellátás:
Az ellátásért 36 eurót kell fizetni.
Fekvőbeteg-ellátás:
Nem áll rendelkezésre adat.
Portugália
Alapellátás és Járóbeteg-ellátás:
A biztosítottnak 2-8 eurót kell fizetni minden alkalommal.
Fekvőbeteg-ellátás:
Nem áll rendelkezésre adat.
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Románia (nem áll rendelkezésre adat)
Spanyolország (nem áll rendelkezésre adat)
Svédország:
Alapellátás:
A biztosítottnak 11-17 euró kell fizetni minden alkalommal. Ez alól a 20 év alattiak,
az iskoláskorú gyerekek, illetve oltások, vizsgálatok és bizonyos kezelések kivételek.
Ide tartozik a terhesség alatti kontroll is.
Járóbeteg-ellátás:
A betegnek minden alkalommal 22-33 eurót kell fizetnie, aminek -a kórházi napidíj
költségeit nem számítva- 100 euró a felső határa. Kivételt képeznek a 20 év alattiak,
az iskoláskorú gyerekek, illetve oltások, vizsgálatok, bizonyos kezelések és a
terhesség alatti kontroll is.
Fekvőbeteg-ellátás:
A beteg köteles naponta 9 eurot fizetni az ellátásért, de a díjtételek a jövedelmi
viszonyoktól függően csökkenthetők.
Szlovákia:
Alapellátás, Járóbeteg-ellátás és Fekvőbeteg-ellátás:
Csak az ügyeleti ellátás térítésköteles, amiért 1,75 eurót kell fizetni.
Szlovénia
Alapellátás és Járóbeteg-ellátás:
A biztosítottnak 5-75%-os önrészt kell megfizetnie.
Fekvőbeteg-ellátás:
Az önrész mértéke 25%-ig változhat.
Szerkesztette: Dr. Bartyik Anita, Luka Tamás, Kenessey Tamás
Küldi: Hegyi Gyula
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