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НОВИ ПРАВИЛА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ
НА УСЛУГИ ОД БРЗА ПОМОШ

Што е важно да се знае...
Регионот Емилиа-Ромања со донесување на одлуката бр.1035/2009 а потоа и со
интеграција на одлуката бр. 389/2011 направи редефинирање на сумите и
критериумите при давање на здравствеи услуги во Брза Помош. Новите правила
се поставени за да се помогне во правилно користење на структурите и услугите
на Брза Помош.
Од 26 септември 2009 ослободување од плаќање (тикет) се врши при
давање на следниве здравствени услуги:









Здравствени услуги при клинички случаеви за кои се неопходни
дијагностички клинички испитувања кои траат не пократко од 6 и не
подолго од 24 часа;
Услуги проследени со сместување во болница; Примарни здравствени
услуги во случај на траума со пристап до брзата помош во рок од 24 часа
од настанот;
Услуги во случај на траума со пристап до Брза Помош после 24 часа од
настанот, но само кога се јавува потреба од започнување со терапија;
Услуги при акутни труења;
Услуги пружени на лица на возраст под 14 години;
Услуги при повреда на работно место; - услуги на барање на матичен лекар
или педијатар, лекар од дежурна служба или од страна на лекари од друг
центар на Брза Помош;
Услуги пружени на лица ослободени поради патологија и/или приходи и
постоење на други услови предвидени со законската норматива што е на
сила;
Услуги пружени на странци со привремен претстој (СТП) ако се безимотни и
во согласност со важечката законска норматива.

Од месец Мај 2011, (одлука бр. 389/2011) се изземени следниве медицински
состојби:
 ренална колика, напад на астма, болка во градите, срцеви аритмии, акутен
глауком, туѓо тело во окото, крварење од носот, туѓо тело во ушите,
компликации од хируршки зафат (операција) што го детерминираат
враќање во Брза Помош во рок од три дена од отпуштањето од, проблеми и
симптоми поврзани со бременоста.
Заподетални информации јавете се на бесплатниот зелен број на Регионалниот
сервис за здравствени услиги 800033033 ( сите работни денови од 8:30 со
17:30, сабота од 8:30 до 13:30 часот.

