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СИСТЕМА ‘ЄДИНОЇ СТАВКИ’

Що це таке?

Ця система працює лише в окремих 
медичних центрах: 

• Ви не платите за консультацію 
чи домашнє відвідування лікаря, 
медсестри чи іншого медичного 
працівника центру.

• Саме центр отримує щомісяця 
фіксовану суму від страхового 
медичного фонду за кожного пацієнта 
– єдину ставку (= ‘forfait’) і таким чином 
оплачує роботу центру.

В яких центрах це працює?

Wijkgezondheidscentra – громадські 
оздоровчі центри, як-от Maison Médicals і 
Geneeskunde voor het Volk, працюють за 
цією системою. Звичайні сімейні лікарі 
також деколи це використовують.

Ви використовуєте цю систему для 
консультацій, візитів медиків центру. Це 
може бути сімейний лікар, фізіотерапевт, 
медсестра, дієтолог, акушерка... 

Це не працює для придбання ліків 
чи забору аналізів. Для цього можна 
скористатись соціальною системою 
третього платника (Див. Система ‘єдиної 
ставки’ – Абонемент на моє здоров’я).

Система також не працює для стоматологів, 
фармацевтів чи спеціалістів у лікарні.
 

Як я можу записатись?

Щоб зареєструватись, запишіться на 
прийом у найближчий громадський 
оздоровчий центр чи лікарську практику.

Візьміть з собою посвідчення особи та 3 
наклейки страхового фонду. Для реєстрації 
необхідно, щоб всі Ваші справи з Вашим 
страховим медичним фондом були добре 
залагоджені.

Ви не пов’язані зі страховим медичним 
фондом, але маєте червону медичну картку 
від OCMW? Візьміть цю картку з собою і 
запитайте, чи маєте Ви право на медичне 
обслуговування.

Ви укладаєте безкоштовний договір з 
центром.

Що я повинен врахувати?

За будь-якою медичної допомогою Ви 
звертаєтесь тільки до цього центру. 
Також за допомогою по догляду. Потрібно 
відвідати спеціаліста поза межами центру? 
Тоді Вам доведеться сплатити повну 
вартість консультації. Страховий медичний 
фонд не відшкодує Ваших витрат.

Вам потрібно звернутись до чергового 
лікаря? Ви просто оплачуєте його послуги. 
Потім Ви можете зробити запит у центрі про 
відшкодування Ваших витрат.
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Я можу отримати безкоштовну допомогу в кількох центрах.
Я телефоную в практику неподалік і питаю, чи ще є місця. 
Я записуюсь на прийом.

Я беру з собою: посвідчення особи / ідентифікаційну картку 
та 3 наклейки страхового медичного фонду.

СИСТЕМА ‘ЄДИНОЇ СТАВКИ’
АБОНЕМЕНТ НА МОЄ ЗДОРОВ’Я
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Я підписую контракт.

Відтепер я не оплачую нічого постачальникам медичних послуг у цій 
практиці.
Я завжди звертаюсь тільки у цю практику (до сімейного лікаря, 
медсестри, кінезиста …), а не кудись в інше місце.


