
Як працює система охорони здоров’я у Брюселі? 43

СТОМАТОЛОГ

У мене болить зуб, що робити?

Ви шукаєте, до якого стоматолога Ви 
можете звернутись. Ви знайдете список 
стоматологів Вашого регіону на веб-сайті 
Соціальний Брюсель (sociaal. brussels) або 
RIZIV (ondpanon.riziv. fgov.be/SilverPages/nl).

Ви телефонуєте стоматологу.
Якщо це вперше, поцікавтесь:

• Чи працює стоматолог за конвенційним 
тарифом

• Чи працює стоматолог за системою 
третього платника.

Ви кажете, у чому проблема. Лікар-
стоматолог скаже, в який день о котрій Ви 
можете прийти на прийом.

Як проходить прийом?
 
Ви берете до стоматолога:

• Ідентифікаційну картку чи картку 
термінової допомоги чи ISI+ картку.

• Гроші: готівку чи банківську картку 
• Лист-підтвердження страхового 

медичного фонду (для дітей).

Ви розповідаєте про свою проблему 
стоматологу. Стоматолог оглядає ротову 
порожнину і зуби та приймає подальші 
рішення.

Що робити, якщо я не можу 
прийти на прийом?

Якщо Ви не можете прийти на прийом, 
повідомте стоматолога щонайшвидше, але 
не пізніше, ніж за 24 години!
Якщо Ви цього не зробите, Ви ризикуєте 
заплатити за пропущену зустріч.

Що я оплачую у стоматолога?

Ви оплачуєте консультацію. Стоматолог 
видає Вам довідку про надану допомогу, 
яка є також підтвердженням Вашої оплати.

Більшу частину коштів відшкодовує 
страховий медичний фонд. Для цього 
Ви відсилаєте підтвердження. Деякі 
стоматологи відсилають підтвердження в 
електронному вигляді безпосередньо до 
Вашого страхового медичного фонду.

Стоматолог вибирає, чи бажає він 
працювати за конвенційним тарифом.

• Повністю конвенційні стоматологи 
завжди дотримуються фіксованих 
тарифів.

• Неконвенційні стоматологи (або 
частково конвенційні) можуть стягувати 
за лікування більшу оплату. Тому варто 
поцікавитись заздалегідь!

Страховий медичний фонд повністю 
відшкодовує відвідування та лікування 
дітей віком до 18 років біля конвенційних 
стоматологів. Якщо стоматолог підтримує 
систему третього платника, Вам нічого не 
доведеться платити.

Ви повинні сплатити лише внесок пацієнта 
у стоматолога, який працює за системою 
третього платника:

• Якщо у Вас є право на підвищену 
компенсацію

• Якщо у Вас є статус пацієнта з 
хронічним захворюванням.

Деякі види лікування не відшкодовуються 
за медичною страховкою. Тому насамперед 
дійзнайтесь у стоматолога його розцінки.
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Ще поради, щоб знизити кошти 
у стоматолога

Доглядайте за зубами: чистіть їх двічі 
на день, вранці і ввечері. Ваші зуби 
залишаються здоровішими, якщо Ви 
обмежуєте себе у солодкому і споживанні 
солодких напоїв.

Хоча б раз на рік ходіть на огляд до 
стоматолога, тоді страховий медичний 
фонд відшкодує Вам більшу частину витрат.
Щорічний огляд не тільки корисний для 
Ваших зубів, але й дешевший.

Проблема з зубами ввечері чи 
у святкові дні? 

У разі необхідності невідкладної 
стоматологічної допомоги чи нещасного 
випадку (травми зуба) у вихідні та святкові 
дні можна звертатись лише до чергових 
стоматологів.

Ви телефонуєте в чергову службу 
02 426 10 26.

• Вихідні і святкові дні: з 9.00 до 17.00 год.
• Протягом тижня: з 19.00 до 23.00 год.

Чергова служба дасть Вам номер телефону 
до чергового стоматолога.
Ви телефонуєте черговому стоматологу, 
який скаже, коли можна приїхати і чи 
потрібно Вам йти у травмпункт.

Що я приношу на прийом до 
стоматолога?

• Ідентифікаційну карту/посвідчення 
особи

• Список медикаментів

Поради при травмуванні чи 
пораненні 

(Див.: gezondemond.be/wp-content/uploads/ 
traumakaart_nieuw.pdf)

• Ваш зуб зміщений або зламаний: йдіть 
до стоматолога у той самий день.

• Ваш зуб вибито: кожна хвилина на 
рахунку! Вкладіть зуб на місце або 
покладіть його у баночку з молоком 
(не допускайте висихання!). Негайно 
вирушайте до найближчого стоматолога.



45

Я ЙДУ ДО СТОМАТОЛОГА

У мене болить зуб.

    

Я шукаю, до якого стоматолога я можу піти в Брюселі: 
 
• Sociaal Brussel (sociaal.brussels)
• het RIZIV (ondpanon.riziv.fgov.be/SilverPages/nl)

Я телефоную для запису на прийом. Я запитую, чи він:

• працює за встановленим контрактом тарифом,
• працює за системою третього платника.
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Я розповідаю про мою проблему.

Стоматолог оглядає мої зуби і усуває мою проблему.

Я беру з собою:

• посвідчення особи / ідентифікаційну картку
• гроші (готівку або банківську картку)
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Зубний біль ввечері, у вихідні чи на свято? 
Нещасний випадок чи травма зуба?

Я телефоную в чергову службу стоматологів: 02 426 10 26.

• У робочі дні тижня: з 19.00 до 23.00
• У вихідні дні: з 9.00 до 17.00 

У черговій службі мені дають номер чергового стоматолога.
Стоматолог каже мені, коли я можу прийти і чи потрібно мені йти до 
трампункту.

Я оплачую консультацію.
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Що я беру з собою до чергового стоматолога?

• Посвідчення особи / ідентифікаційну картку
• Список медикаментів


