
 
 

PREGLED NADOMESTIL ZA SLUŠNE APARATE V EVROPI 

Država Napotitev Zdravstveni 
sistem 

Pravila za financiranje Dovoljeno 
doplačilo? 

Možnost 
izbire 
slušnega 
aparata 

Čakalna doba 
za prvi slušni 
aparat 

Avstrija ORL specialist 
za 1. slušni 
pripomoček. 
Za nadaljnje 
napotitev s 
strani 
zdravnika ni 
obvezna. 

Nacionalno 
zdravstveno 
zavarovanje 

660 € za enostransko, 1188 € 
obojestransko, + 20% DDV. 
Posebna določba velja za vse 
zaposlene v hrupnem delovnem 
okolju in tiste s slušnimi 
potrebami: do 1750 € 
enostransko, 3150 € 
obojestransko, +20% DDV.  

Da Da Nekaj tednov 

Belgija ORL specialist Nacionalno 
zavarovanje 

Odrasli: 671 € enostransko, 1329 
€ obojestransko. 
Otroci: 1145 € enostransko, 
2269 € obojestransko. 
 

Da Da, vendar 
pod pogojem, 
da se ti 
nahajajo v 
nacionalnem 
sistemu. 

Brez čakanja 

Češka ORL specialist, 
avdiolog 

Nacionalno 
zdravstveno 
zavarovanje 

Največje delno financiranje je 
odvisno od starosti in stopnje 
izgube sluha: 
 
Limit za odrasle: 188 € za en 
slušni aparat (izguba sluha nad 
80 dB).  
 
144 € za en slušni aparat (izguba 
sluha med 60 – 79 dB). 
 
100 € za en slušni aparat (izguba 
sluha manj kot 59 dB), samo za 
eno stran (drugi slušni aparat ni 
krit) 
Otroci: Krita sta dva slušna 
aparata s podobnimi standardi 
kot pri odraslih 
 

Da Da,  na voljo 
so 2 – 3 
različnih tipov 
slušnih 
aparatov, brez 
preizkusne 
dobe. 

Brez čakanja 

Danska ORL specialist 
za preizkus 
sluha in 
napotitev. 
 
Nato 2 izbiri: 
Javno ali 
zasebno 
zdravstvo 

Javno: 
brezplačno 
 
Zasebno: 
Fiksni 
znesek za 
financiranje  

Javno: brezplačno 
 
Zasebno: (podatek iz 2018): 
Financiranje 
Prvo uho: 552 € 
Drugo uho: 318 € 
 
 

Doplačila 
pogosto 
potrebna 
pri 
nakupih v 
zasebnem 
zdravstvu 

Da, prosta 
izbira pri 
nakupih v 
zasebnem 
zdravstvu. 
 
Ne. V javnem 
zdravstvu 
velja določba 
o izbiri 
slušnega 
pripomočka iz 
odobrenega 
seznama.  

Zasebno: 
Kratke čakalne 
dobe 
 
Javno: Od 2 do 
28 mesecev. 
Povprečen 
čakalni čas je 
1 leto in 2 
meseca.  
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Država Napotitev Zdravstveni 
sistem 

Pravila za financiranje Dovol
jeno 
dopla
čilo? 

Možnost 
izbire 
slušnega 
aparata 

Čakalna 
doba za prvi 
slušni 
aparat 

Nemčija  napotitev k 
slušnemu 
akustiku s 
strani 
osebnega 
zdravnika 

 Samostojna 
napotitev k 
slušnemu 
akustiku 

 ORL specialist 
za predpis 1. 
slušnega 
pripomočka. Za 
nadaljnje 
slušne 
pripomočke 
predpis ni 
potreben. 

Nacionalno 
zavarovanje 

1. Največji znesek za financiranje 
je določen ob nakupu 
- Za srednjo izgubo sluha: 734 € 
- Za težjo izgubo sluha: 787 €, 

kasneje tudi možnost oddaje 
zahtevka za popolno povračilo 
 

2. Financiranje v zasebnem 
zdravstvu je odvisna od 
posamezne pogodbe 

 

Da Da Brez čakanja 

Grčija ORL specialist Socialno 
varstvo 

450 € za en pripomoček, brez 
možnosti financiranja za oba 

Da Da Do nekaj 
tednov 

Madžarska Samostojna 
napotitev k 
dobavitelju slušnih 
pripomočkov ali 
avdiologu 

Socialno 
varstvo 

70% financiranje slušnih 
pripomočkov iz odobrenega 
seznama 

Da Da Brez čakanja 

Italija Osebni zdravnik, 
samostojna 
napotitev k 
avdiologu 

Nacionalno 
zavarovanje 

640 € na uho (povprečna izguba 
sluha okoli 65 dB). Za izgubo sluha 
kot posledico dela v hrupu, 
brezplačen slušni pripomoček (35 
dB) 

Da Da Brez čakanja 

Irska  Socialno 
varstvo 

500 € na uho Da Ni podatkov Ni podatkov 

Luksemburg ORL specialist Nacionalno 
zavarovanje 

Za eno uho: 1. razred: 800 €, 2. 
razred: 1000 €, 3. razred: 1200 €. 
Za oba ušesa: 1. razred: 1440 €, 2. 
razred: 1800 €, 3. razred: 2160 €.  
Razredi so določeni s strani 

nacionalne strokovne skupina za 

avdiologijo (Service de 
Audiophonologique) 
 

Da Da Brez čakanja 

Nizozemska Splošni zdravnik ali 
samostojna 
napotitev do 
dobavitelja slušnih 
aparatov 

Obvezno 
zdravstveno 
zavarovanje 

Pacienti prispevajo od 0% do 25% 
povračila, ostalo krije 
zavarovalnica.  
 
Na zasebnem trgu (zunaj 
nacionalnih protokolov) – brez 
financiranja, otroci brezplačno 

Da Da, vendar 
pod 
pogojem, da 
se ti 
nahajajo v 
nacionalnem 
sistemu. 

Okoli 7 dni 
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Država Napotitev Zdravstveni 
sistem 

Pravila za financiranje Dovoljeno 
doplačilo? 

Možnost 
izbire 
slušnega 
aparata 

Čakalna doba za 
prvi slušni 
aparat 

Norveška ORL specialist 
za nov slušni 
aparat 

Nacionalno 
zdravstveno 
zavarovanje 

Država krije večji delež ali 
polno ceno nakupa za skoraj 
vsak slušni aparat, vendar z 
nekaterimi izjemami.  
 
Poklicne poškodbe sluha 
omogočajo brezplačne 
slušne aparate in 
pripomočke 
 
Brezplačni slušni aparati in 
pripomočki za mlajše od 18 
let 

Da, vendar 
v praksi ni 
potrebno 

Da, kriti so 
skoraj vsi 
slušni aparati, 
tudi najboljši. 

Okoli 6 mesecev 

Poljska Avdiolog / ORL 
specialist 

Nacionalno 
zavarovanje 

Odrasli: 160 € na uho 
Otroci: 460 € na uho 
Dodatna sredstva so na voljo 
preko sklada za invalide 

Da Da Brez čakanja 

Portugalska ORL specialist 
predpiše slušni 
aparat, slušni 
akustik priskrbi 
slušne aparate 

Nacionalno 
zavarovanje 

Brez delnega financiranja, 
brezplačno (100%), če to 
financira država.  
 
Državni uslužbenci lahko na 
5 let slušni pripomoček 
kupijo s 630 € financiranja na 
posamezno uho 

Ne Brezplačno 
zdravstvo, ni 
možnosti 
izbire.  

Do enega leta, v 
zasebnem 
sektorju ni 
čakanja  

Romunija ORL specialist Nacionalno 
zavarovanje 

220 € Da Da 30 dni do 2 leti 

Slovenija ORL specialist Nacionalno 
zavarovanje 

Odrasli so upravičeni do 
dveh slušnih aparatov s 
financiranjem od 299,36 € za 
zaušesni do 315,12 € na 
posamezni vušesni slušni 
aparat 

Da Da 3 do 6 mesecev 
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Država Napotitev Zdravstveni 
sistem 

Pravila za financiranje Dovoljen
o 
doplačilo
? 

Možnost 
izbire 
slušnega 
aparata 

Čakalna doba za 
prvi slušni aparat 

Švedska Osebni zdravnik, 
avdiolog, slušni 
akustik 

Nacionalno 
zavarovanje 

1. Brezplačno v primeru 
nacionalnega 
zavarovanja 
 
2. Prosta izbira (2000 
SEK/ 195 € financiranja v 
Skani, 3000 SEK / 295 € v 
Stockholmu  

 
Zasebni nakupi zunaj 
»proste izbire« niso kriti 

Da, pod 
okriljem 
»proste 
izbire« 

Da, v vseh 
primerih. 

Običajno 90 dni 
 
Nekatere regije 
imajo čakalne 
dobe do eno leto 
 
Zasebni sektor 
nima čakalnih dob 

Švica ORL specialist Nacionalno 
zavarovanje, 
zasebno 
zavarovanje 

Odrasli: 840 CHF/€ za 
eno uho, 1650 CHF/€ za 
oba 
 
Otroci: 1600 CHF/€ 
1367 CHF/€ za eno uho, 
2400 CHF/€ za dva, 
dodatno pa tudi sredstva 
za nakup baterij in 
popravila 

Da Da Brez čakanja 

Združeno 
Kraljestvo 

Osebni zdravnik, 
ORL specialist, 
samo-napotitev v 
zasebnem 
sektorju ali preko 
pogodbe z NHS 

Nacionalno 
zavarovanje  

1. Nižji cenovni razred 
brezplačno preko NHS, v 
zasebnem sektorji v 
pogodbi z NHS 

 
2. V zasebnem sektorju 
ni možnosti financiranja 

Podatek 
ni na 
voljo 

Preko 
nacionalnega 
zavarovanja ni 
možnosti 
izbiranja, v 
zasebnem 
sektorji pa je 
na voljo vse. 

18 tednov 

 

 

Vir: Poročilo EFHOH, 2018 

Prevod: AUDIO BM slušni centri 


