Seznam zdravilišč v Sloveniji, ki zagotavljajo zdraviliško zdravljenje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

Tabela je povzeta po prilogi ZDRAV-2 Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2022.
Zdravilišče
naslov spletne strani

tip 1

tip 2

tip 3

Terme Olimia
http://www.terme-olimia.com

A

A

A

Terme Čatež
http://www.terme-catez.si

A

A

A

Mladinsko zdravilišče in letovišče RKS Debeli rtič
http://www.zdravilisce-debelirtic.org

Standard zdraviliškega zdravljenja
tip 4
tip 5
tip 6
tip 7

A

B

A

A

A

A

A

A

A

THERMANA – Zdravilišče Laško
http://www.thermana.si

A

A

A

A

B

Sava Turizem – Terme 3000
http://www.sava-hotels-resorts.com

B

B

B

Sava Turizem – Terme Ptuj
http://www.sava-hotels-resorts.com

B

B

Sava Turizem – Zdravilišče Radenci
http://www.sava-hotels-resorts.com

A
B

B

B

Standardi zdraviliškega zdravljenja
A

A

B

B

Standard tip 1

Vnetne revmatske bolezni

Standard tip 2

Degenerativni izvensklepni
revmatizem

Standard tip 3

Stanje po poškodbah in operacijah
na lokomotornem sistemu s
funkcijsko prizadetostjo

Standard tip 4

Nevrološke bolezni, poškodbe in
bolezni centralnega in perifernega
živčnega sistema, vključno s
cerebrovaskularnimi inzulti ter
živčno-mišičnimi boleznimi

Standard tip 5

Bolezni ter stanja po operacijah srca
in ožilja

Standard tip 6

Ginekološke bolezni, stanja po
operativnih posegih v mali medenici,
testisih in prsih

Standard tip 7

Kožne bolezni

Standard tip 8

Gastroenterološke in endokrine
bolezni, stanja po operacijah

Standard tip 9

Obolenja dihal

A
A

A

Terme Krka – Talaso Strunjan
http://www.terme-krka.si

B

B

Terme Krka – Zdravilišče Šmarješke toplice
http://www.terme-krka.si

A

A

A

A

A

B
B

Terme Topolšica
http://www.t-topolsica.si

A

A

A

A

Terme resort
http://www.rimske-terme.si

B

B

B

B

Unior d. d. – Terme Zreče
http://www.terme-zrece.si

A

A

A

MC Medicor
http://www.mcmedicor.si

A

A

Zdravilišče Rogaška Slatina
http://www.rogaska-medical.com
Terme Krka - Zdravilišče Dolenjske toplice
http://www.terme-krka.si

tip 9

A

Terme Dobrna
http://www.terme-dobrna.si

Istrabenz Turizem – Terme Portorož
http://www.lifeclass.net

tip 8

LEGENDA
A - pomeni, da je zdravilišče usposobljeno za rehabilitacijo
vseh napotenih zavarovanih oseb po navedenem tipu
standarda – PRIMARNA DEJAVNOST ZDRAVILIŠČA.
B - pomeni, da zdravilišče ne zagotavlja namestitve
zavarovanih oseb na negovalni oddelek, a je usposobljeno
za rehabilitacijo zavarovanih oseb po navedenem tipu
standarda – SEKUNDARNA DEJAVNOST ZDRAVILIŠČA. Za
standard tip 6: zdravilišče je usposobljeno za rehabilitacijo
vseh zavarovanih oseb po navedenem tipu standarda razen
za stanja po popolni odstranitvi maternice, jajcevodov
in jajčnikov s komplikacijami ter pri endokrinoloških
motnjah, pri katerih je zdraviliško zdravljenje uspešnejše
od drugih metod zdravljenja.

B

A

B

B
A

B

B

B
A*

* maj–oktober

Informacija za zavarovane osebe,
osebne zdravnike in zdravnike specialiste

Informacija za zavarovane osebe,
osebne zdravnike in zdravnike specialiste

Imenovani zdravnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS), ki odloči o uteme
lje
nosti predlaganega zdravljenja, izda odločbo, s katero
opredeli tudi vrsto, obliko oziroma standard in trajanje zdra
viliškega zdravljenja. Odobreno zdraviliško zdravljenje lahko
zavarovane osebe uveljavljajo v zdravilišču, ki ima z ZZZS
sklenjeno pogodbo. Pri tem lahko izbirajo med zdravilišči, ki
so usposobljena za opravljanje rehabilitacijskih postopkov
oziroma storitev, zaradi katerih je zavarovana oseba napo
tena na zdraviliško zdravljenje. Da bi bila zavarovani ose
bi zagotovljena izbira zdravilišča, v katerem se želi zdraviti,
mora biti seznanjena z možnostmi, ki jih ponujajo zdravi
lišča. Osebni oziroma pooblaščeni zdravnik bo v skladu z
dogovorom z zavarovano osebo v listini “Predlog imenova
nemu zdravniku” navedel zdravilišče, v katerem se želi zava
rovana oseba zdraviti, če ji bo odobreno (slika).
Možne izbire so predstavljene v tabeli, kjer so našteti stan
dardi, ki jih opravljajo posamezna zdravilišča, in sicer »A«
pomeni, da je zdravilišče usposobljeno za rehabilitacijo vseh
napotenih zavarovanih oseb po navedenem tipu standarda,
»B« pomeni, da zdravilišče ne zagotavlja namestitve zava
rovanih oseb na negovalni oddelek, a je usposobljeno za
rehabilitacijo zavarovanih oseb po navedenem tipu stan
darda. Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja v 47.
členu določajo, da je standard nastanitve in prehrane pri
zdraviliškem zdravljenju nastanitev v dvo- ali večposteljni
sobi s prehrano v višini cene nemedicinskega oskrbnega dne,
ki jo določi ZZZS. V primeru, da želi zavarovana oseba bivati v
enoposteljni sobi, mora doplačati razliko v ceni.

Predlog imenovanemu zdravniku (obr. IZ)

Osebne in pooblaščene zdravnike prosimo, da zavarovane
osebe pred vpisom izbranega zdravilišča seznanijo s temi
informacijami (tabelo na drugi strani zloženke) in jim tako
omogočijo odločitev o izbiri zdravilišča.

Seznam zdravilišč v
Sloveniji, ki zagotavljajo
zdraviliško zdravljenje iz
obveznega zdravstvenega
zavarovanja

Obvezna oprema, ki jo mora imeti zavarovana oseba v
zdravilišču s seboj: kopalke, kopalni plašč, trenirka, copati
in druga osebna oprema, ki jo sicer potrebuje za bivanje
v hotelu.

Dodatne informacije:

• pooblaščene uradne osebe na izpostavah, območnih enotah
in Direkciji ZZZS,
• avtomatski telefonski odzivnik ZZZS na tel. št. 01/30 77 300,
• spletna stran http://www.zzzs.si,
• ZZZS območna enota Celje, tel. št. 03/42 02 000,
• ZZZS območna enota Koper, tel. št. 05/66 87 200,
• ZZZS območna enota Krško, tel. št. 07/49 02 490,
• ZZZS območna enota Kranj, tel. št. 04/23 70 100,
• ZZZS območna enota Ljubljana, tel. št. 01/30 77 200,
• ZZZS območna enota Maribor, tel. št. 02/29 09 300,
• ZZZS območna enota Murska Sobota, tel. št. 02/53 61 550,
• ZZZS območna enota Nova Gorica, tel. št. 05/33 81 000,
• ZZZS območna enota Novo mesto, tel. št. 07/39 33 500,
• ZZZS območna enota Ravne na Koroškem, tel. št. 02/82 10 100.
Pravne podlage, ki opredeljujejo pravice in postopke pri
uveljavljanju pravic zavarovanih oseb do zdraviliškega
zdravljenja, so:
• Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
(Uradni list RS št. 72//06 – uradno prečiščeno besedilo in
naslednji),
• Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS
št. 30/03 – uradno prečiščeno besedilo in naslednji),
• splošni dogovor za pogodbeno leto,
• pogodba med konkretnim naravnim zdraviliščem in Zavodom
za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
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