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Hiter dostop 
do pregleda pri 

zdravniku 
specialistu tudi
 brez napotnice.



Hiter dostop, hitra diagnoza. 
Bom dovolj hitro dobil datum pregleda pri specialistu, ko ga bom potreboval? Zakaj moram vedno najprej do 
splošnega zdravnika, če pa si želim le hiter odgovor glede zdravstvenih težav in da se čim prej znebim strahu, 
ali ni kaj resno narobe? Kako bom pokril stroške specialističnih pregledov?

Ob hitrem tempu življenja se vse prepogosto nad lastnim zdravjem zamislimo šele, ko se nam zgodijo neljube 
zdravstvene težave. Takrat si želimo hiter dostop do specialističnih pregledov in diagnozo, ki je temelj za 
hiter začetek zdravljenja. Tudi čas je nemalokrat ključen dejavnik za uspešno ozdravitev. Obisk osebnega 
zdravnika in dolge čakalne vrste v javnem zdravstvu velikokrat ta čas še podaljšajo, med čakanjem na termin 
zdravstvene obravnave, pa se lahko pojavijo tudi s tem povezani zdravstveni zapleti. 

V želji po čimprejšnjem diagnosticiranju in okrevanju se lahko obrnemo na zasebne izvajalce specialističnih 
zdravstvenih storitev. Le tako si lahko namreč v trenutnih razmerah omogočimo hitrejšo pot do diagnoze, 
zdravljenja in predvsem ozdravitve.

Za hiter dostop do pregleda pri zdravniku specialistu in hitro diagnozo 
svojih zdravstvenih težav tudi brez predhodnega obiska pri svojem 
osebnem zdravniku, je zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje - Specialisti 
prava rešitev za vas.



Kaj vključuje zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje - Specialisti?
Zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje - Specialisti vam pri novonastalih bolezenskih stanjih in poškodbah 
omogoča hiter dostop do pregleda in preiskav pri zdravniku specialistu v partnerski mreži specialističnih 
ambulant.

V okviru zavarovanja smo združili več kot 310 uveljavljenih  zdravnikov specialistov s kar 21 področij 
medicine. Izbirate lahko med številnimi specialističnimi zdravstvenimi storitvami, do katerih vam bomo 
omogočili dostop v največ desetih delovnih dneh tudi brez napotnice osebnega zdravnika.

Te storitve so:

Specialističnoambulantni pregledi z zdravstvenih področij abdominalne kirurgije, bolezni ožilja, kardiologije, 
gastroenterologije, proktologije, endokrinologije, tireologije, dermatovenerologije, flebologije, angiologije, 
pulmologije, oftalmologije, ginekologije, otorinolaringologije, urologije, psihiatrije, ortopedije, bolezni dojk, 
nevrologije, plastične in rekonstrukcijske kirurgije in radiologije.

Diagnostično-terapevtski postopki in posegi, kot so RTG, EKG, UZ, CT, CTA, MR, MRA in drugi.

Laboratorijski pregledi, meritve in preiskave, kot so hemogram, preverjanje vrednosti krvnega sladkorja, 
odvzem za 4-frakcijski lipidogram in drugi.

Dodatni preventivni diagnostični testi, kot so PAP-test za ženske (preventivna diagnostika predrakavih 
sprememb), PSA-test za moške (preventivna diagnostika raka na prostati), merjenje gleženjskega indeksa 
(preventivna diagnostika srčnega infarkta in možganske kapi) in preventivna fotopletizmografska preiskava 
ven nog (preventivna diagnostika popuščanja venskih zaklopk).

Prvi in kontrolni pregled pri specialistu psihiatru.
Ker je mogoče v sodobni družbi čedalje pogosteje zaznati vse več psiholoških stisk posameznikov, kot so 
izgorelost, depresija, anksioznost, pogosti strahovi ipd., so z zavarovanjem kriti tudi stroški pregledov pri 
specialistu psihiatru. Dodatno se vsem zavarovancem PRVE prizna tudi 10-% popust za vsako nadaljnje 
psihoterapevtsko zdravljenje.

Seznam vseh zdravstvenih storitev, ki jih vključuje zavarovanje, je naveden v splošnih pogojih in na spletni 
strani www.prva.si.

Komu je zavarovanje namenjeno? 
Zavarovanje lahko sklenejo osebe, stare od dopolnjenega 15. do 64. leta starosti. Zavarovanje lahko sklenejo 
tudi osebe z določenimi kroničnimi obolenji, pri čemer bo izključeno samo področje že diagnosticiranega 
kroničnega obolenja.
Zavarovanje je sklenjeno za eno leto in se po preteku vsakega zavarovalnega leta samodejno podaljša do 
zavarovančevega dopolnjenega 65. leta starosti. Ob prehodu zavarovanca v višji starostni razred se ob začetku 
novega zavarovalnega leta višina premije za naslednja zavarovalna leta uskladi z veljavnim cenikom.

Dobro je vedeti
Splošni zdravnik lahko po novem uporabi štiri vrste napotitve na nadaljnji pregled pri zdravniku specialistu.
Nujna napotnica vam omogoči dostop do obravnave najpozneje v 24 urah po izdaji, zelo hitra napotnica pa v 14 
dneh. Hitra napotnica to dobo podaljša na tri mesece, pri redni napotnici pa se vaše čakanje na prvo obravnavo 
podaljša na kar šest mesecev ali pa se ta doba določi na podlagi trenutnih čakalnih vrst, kar pomeni, da je 
lahko še precej daljša.

Tako lahko na primer na pregled z magnetno resonanco čakate tudi osem mesecev, za prvi pregled v 
kardiološki ali nevrološki ambulanti do enega leta, v dermatološki, urološki ali psihiatrični ambulanti pa kar 
eno leto in tudi več.
Vir statističnih podatkov: NIJZ



Pri sklenitvi zavarovanja se lahko zavarovanec odloči za sklenitev 
zavarovanja brez soudeležbe ali z njo. 

 ZAVAROVANČEVA  
 DOPOLNJENA  SOUDELEŽBA 
 STAROST 

 15 - 49 let Brez soudeležbe 9,77 29,30 58,59 117,18

 50 - 65 let Brez soudeležbe 15,73 47,20 94,40 188,79

  15 - 39 let Brez soudeležbe 20,90 62,69 125,38 250,77
  s 30% soudeležbo 16,88 50,65 101,30 202,59

 40 - 49 let Brez soudeležbe 20,90 62,69 125,38 250,77
  s 30% soudeležbo 16,88 50,65 101,30 202,59

 50 - 59 let Brez soudeležbe 27,49 82,48 164,96 329,93
   s 30% soudeležbo 22,68 68,03 136,06 272,12

 60 – 65 let Brez soudeležbe 38,99 116,98 233,97 467,94
   s 30% soudeležbo 32,17 96,51 193,02 386,04

Izberite med dvema paketoma:
Standard omogoča hiter dostop do zdravnika specialista in krije stroške pregledov pri zdravniku specialistu 
ter zahtevnih diagnostičnih preiskav na podlagi napotnice osebnega zdravnika. Upravičenec lahko v 
zavarovalnem letu izkoristi 3 obravnave, če pa v preteklem letu ni izkoristil nobene storitve iz zavarovanja, je v 
tekočem letu opravičen do 4 obravnav;
Nadstandard omogoča še hitrejši dostop do zdravnika specialista in kritje stroškov pregledov pri zdravniku 
specialistu, zahtevnih diagnostičnih preiskav ter dodatnih preventivnih diagnostičnih preiskav pri 
izvajalcu specialističnih zdravstvenih storitev tudi brez napotnice osebnega zdravnika. Upravičenec lahko v 
zavarovalnem letu izkoristi 4 obravnave.
Tudi pri tem paketu zavarovanec potrebuje napotnico za diagnostične postopke, pri katerih je izpostavljen 
dodatnemu sevanju, ki je človekovemu zdravju načeloma škodljivo (to so MR, MRA, RTG, CT in CTA).

S točko PRVA Zdravje, hitro do zdravstvene storitve 
Ko želite uporabiti zavarovanje in se naročiti na zdravstveno storitev, preprosto pokličite naše strokovnjake 
na telefonsko številko zdravstvene točke PRVA Zdravje 01 777 5 775. Točka je dostopna 24 ur na dan in 
skupaj z vami bomo pripravili načrt zdravljenja na vam najustreznejši način. Tako bomo poskrbeli, da boste 
najpozneje v 10 delovnih dneh opravili načrtovane zdravstvene storitve. Da ne boste pozabili na pregled, vas 
bomo prijazno opomnili dan pred terminom vaše načrtovane zdravstvene storitve.
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 STANDARD 

PAKET

V primeru paketa Standard, mora zavarovanec za 
koriščenje zavarovanja pridobiti napotnico osebnega 
zdravnika. V primeru paketa Nadstandard, pa je 
osnova za koriščenje zavarovanja, ko zavarovanec 
izkaže utemeljen sum na bolezensko stanje.

2 
NADSTANDARD 

PAKET

ZBOLITE POKLIČETE 
ZDRAVNIKA

OBIŠČETE 
ZDRAVNIKA

PRIDOBITE 
NAPOTNICO

POKLIČETE TOČKO 
PRVA ZDRAVJE

V 10 DELOVNIH 
DNEH OPRAVITE 
SPECIALISTIČNE 

STORITVE

ZBOLITE POKLIČETE TOČKO 
PRVA ZDRAVJE

V 10 DELOVNIH 
DNEH OPRAVITE 
SPECIALISTIČNE 

STORITVE

Cene premij so v EUR in že vključujejo 8,5-% DPZP. 
Soudeležba pomeni, da bo zavarovanec v primeru koriščenja zdravstvenih storitev sam kril 30-% cene teh 
storitev po veljavnem ceniku, objavljenem na spletni strani www.prva.si.

   MESEČNA ČETRTLETNA POLLETNA LETNA
    PREMIJA PREMIJA PREMIJA PREMIJA
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Z zavarovanjem PRVA Zdravje - Specialisti vam zagotavljamo tudi številne dodatne ugodnosti:
10-% popust na cene zdravstvenih storitev: 
-  ponovitev specialističnoambulantnih pregledov in diagnostično-terapevtskih postopkov ter posegov, ki 

presežejo kritje in so zajeti v teh splošnih pogojih,
-  analgosedacija (pri kolonoskopiji in na podlagi mnenja zdravnika specialista),
-  psihoterapija in načrt terapije zaradi depresij in izgorelosti,
-  terapija na podlagi priporočila specialista ortopeda, 
-  pomlajevanje obraza, 
-  korekcija dojk, 
-  estetsko preoblikovanje telesa, 
-  estetski posegi z laserjem, 
-  lasersko zdravljenje stresne urinske inkontinence,
-  lasersko pomlajevanje ohlapne nožnice,
-  pulmološki testi,
-  storitve protibolečinske ambulante (pogovor in načrt blaženja bolečin),
-  storitve medicine dela, 
-  preventivni menedžerski pregledi,
-  zobozdravstvene storitve. 
Podrobnosti in druge dodatne ugodnosti, ki jih bomo za svoje zavarovance nenehno spreminjali in dopolnjevali, 
preverite na spletni strani www.prva.si.

Mreža izvajalcev zdravstvenih storitev
V sklopu naše mreže, ki združuje več kot 55 zdravstvenih ustanov in 310 uveljavljenih specialistov, vam bomo 
zagotovili strokovne in celostne zdravstvene storitve na najvišji ravni. 
Ker se zavedamo pomembnosti lokacijske razpršenosti in hitre dostopnosti do zdravstvenih storitev, mrežo 
izvajalcev za vas redno dopolnjujemo. Celotna mreža izvajalcev je objavljena na strani www.prva.si.
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Hiter in enostaven dostop do uveljavljenih zdravnikov specialistov 
tudi brez napotnice.
- Široka mreža zdravstvenih ustanov, v katerih deluje več kot 310 uveljavljenih zdravnikov specialistov.
- Točka PRVA Zdravje 01 777 5 775 - 24-urna telefonska linija, ki vam omogoča hiter začetek zdravljenja, 

priporočljiv načrt zdravljenja in naročilo na specialistične zdravstvene storitve, katere boste opravili 
najpozneje v 10 delovnih dneh.

- Vključuje prvi in kontrolni pregled pri specialistu psihiatru: obravnavo perečih zdravstvenih problemov 
sodobne družbe, kot so izgorelost na delovnem mestu, depresija, napadi panike, tesnobe ipd., in 
kakovosten načrt nadaljnjega zdravljenja.

- Pri paketu Standard vam omogočamo, da če kot zavarovanec v tekočem letu ne porabite nobene 
specialistične zdravstvene storitve, prihodnje leto lahko uporabite eno specialistično zdravstveno 
storitev več.

- Možnost posveta z zdravnikom specialistom in pridobitev drugega mnenja v obsegu kritja zavarovanja.
- Možnost koriščenja zavarovalnega kritja tudi za izjemno pomembno preventivno diagnostiko raka 

na prostati, srčnega infarkta in možganske kapi ter popuščanja venskih zaklopk v primeru paketa 
Nadstandard.

- Zavarovalno kritje v primeru novonastalih poškodb, in to brez čakalnega roka.
- Ugodnejše zavarovanje za skupine in dodatne ugodnosti za vse zavarovance zavarovanja PRVA Zdravje 

-Specialisti.
- Možnost soudeležbe pri plačilu zdravstvenih storitev.
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