ЗДРАВНА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ

ВЪЗРАСТНИ
ХОРА

БРЕМЕННОСТ

ПРИ СПЕШНОСТ

112
150
Има няколко програми и
институции, които предоставят помощ и грижи за
възрастни хора. Възрастни,
болни и самотни хора могат
или да бъдат подпомагани в
условията на техния собствен дом, или да бъдат приети
в дом за грижи. Има мобилни
екипи, които оказват помощ
на възрастни хора в грижите
за дома им, пазаруване,
прием на лекарства и поставяне на инжекции, медицинско наблюдение и т.н.
Медицинската помощ бива
оказана от медицински
сестри, а за останалото се
грижат домашни помощници
и социални работници.

БРЕМЕННОСТ
И РАЖДАНЕ

Прегледите и изследванията
за бъдещи майки с платени
здравни осигуровки и избран
ОПЛ са заплатени от НЗОК по
програмата “Майчино здравеопазване”. Всеки месец се
извършва преглед при
специалист, а през последните 45 дни до раждането – 2
или повече пъти, по преценка
на лекаря. Раждането в
домашни условия не е
практика в България. По
закон раждането се извършва
само в болница или друго
лечебно заведение под
наблюдението на лекари и
медицински персонал. При
спешни случаи, раждането
може да се извърши и в
домашни условия, но само
под наблюдение от специалист.

ЗАБОЛЯВАНЕ

БЕЗ СПЕШНОСТ

Обадете се в центъра за спешна медицинска помощ (телефон 112 или 150) или се
обърнете за помощ към най-близкото
спешно отделение. Ще бъдете прегледани
и ще ви бъде оказана медицинска помощ,
а в случай на нужда ще бъдете транспортирани до болница. Спешната медицинска
помощ в България е безплатна.
Телефони: 112; 150

ОПЛ

В случай, че нямате нужда от спешна
медицинска помощ, можете да се
обърнете към общопрактикуващ лекар
(ОПЛ) за преглед и направление за
по-нататъшна медицинска помощ. Ако
сте здравно осигурени, можете да
изберете вашия ОПЛ и ще бъдете
включени в списък на пациентите към
Националната здравноосигурителна
каса (НЗОК).
Общопрактикуващият лекар ще ви прегледа и в случай на
необходимост ще ви насочи за допълнителна консултация
със специалист. За целта ОПЛ ще ви издаде направление
за консултация и провеждане на лечение. Направлението
може да бъде ползвано в рамките на 30 календарни дни
от датата на издаването му. С направлението можете да
отидете в здравно заведение за специализирана медицинска помощ. В случай, че консултацията със специалист не е назначена от ОПЛ или друг специалист, ще
трябва да заплатите оказаната ви медицинска помощ по
ценовата листа на здравното заведение.

АПТЕКИ
В аптеките в България можете да
закупите лекарства с или без рецепта.
Без рецепта са само лекарствата за
облекчение на общи симптоми, като за
останалите ще ви е необходима рецепта
от вашия общопрактикуващ лекар или
друг специалист. Някои лекарства за
специфични случаи и заболявания се покриват изцяло
или частично от Националната здравноосигурителна каса
(НЗОК). За повече информация относно съответната
процедура можете да се обърнете към НЗОК
(www.nhif.bg).

БОЛНИЦА/СПЕЦИАЛИСТ
Ако искате да бъдете прегледан от
специалист, трябва да вземете
направление за консултация от вашия
общопрактикуващ лекар (ОПЛ).
Специалистът ще ви прегледа и ще
определи по-нататъшното лечение.
Ако ви се налага да бъдете приети в болница, трябва да
вземете направление за хоспитализация, което може да
бъде издадено от вашия ОПЛ, лекар специалист, стоматолог или лекар от центъра за спешна медицинска
помощ. С това направление ще бъдете приети в здравно
заведение за болнични грижи, което има сключен
договор с НЗОК за лечение на съответното заболяване.
НЗОК ще плати за лечението и диагнозата по клинична
пътека.

ДЕЦА

ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
Здравното осигуряване
в България дава
правото на достъпна
медицинска помощ за
всички граждани на
държавата, както и за
хора със специален
статут. Предназначението на здравното
осигуряване е да съдейства за предотвратяване на настъпването на общо заболяване,
както и да отстрани или облекчи последиците, настъпили в резултат на заболяване.
На задължително здравно осигуряване в
България подлежат:
- всички български граждани, които не са
граждани на друга държава
- български граждани, които са граждани и
на друга държава, но постоянно живеят
на територията на България
- чужди граждани с разрешение за дългосрочно пребиваване в България
- бежанци и лица с предоставено право на
убежище
- лица в производство за предоставяне
статут на бежанец (до приключване на
производството)

ЗЪБОЛЕКАР
В България има голям
брой зъболекарски
практики. Ако сте здравно осигурени, можете да
отидете при зъболекар
по ваш избор, който има
сключен договор с НЗОК,
и да получите достъп до
основен пакет от стоматологични дейности
за всяка календарна година. НЗОК покрива
изцяло или частично определени стоматологични процедури на всеки осигурен
гражданин. Всяка процедура се вписва в
личната здравна карта на пациента.
Лица под 18 г. имат право на обстоен
преглед и 4 стоматологични процедури
всяка година. Разходите на лица над 18г.
могат да бъдат изцяло или частично
покрити за обстоен преглед и 2 процедури
всяка година.

ВАКСИНАЦИИ

-

Политиката за ваксинации на България е регламентирана в официален
Имунизационен Календар,
който посочва задължителните ваксини за всеки
гражданин на страната. Те
се поставят както следва:
До навършване на 2 години – през
първите 24 часа от раждането, от 48ия
час, на 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 16 месеца
На 6 годишна възраст
На 7 годишна възраст
На 11 годишна възраст
На 12 годишна възраст
На 17 годишна възраст
От 25та година – на всеки 10 години
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Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската
комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само
личните виждания на нейния автор и от Комисията не
може да бъде търсена отговорност за използването на
съдържащата се в нея информация.

