
New Orleansstraat 271, 9000 Gent
09 277 99 11
info@wgctvlot.be

www.wgctvlot.be

НИЕ 
ЗДРАВИ
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Районен Здравен Център 

Какво означава?
Център, в който съвместно работят различни здравни работници:

- общопрактикуващ лекар
- медицинска сестра
- кинезитерапевт
- социален работник
- здравен промотор 

Kинезитерапевт
сестра

Социален 
работник
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За кого?
За всеки, който живее в обслужвания от нас район.

B кой районен здравен център можете да се запишете? 
- Попитайте на рецепцията, на който и да е било районен 

здравен център.
- Погледнете на сайта www.gentsewijkgezondheidscentra.be. 

Медицинска сестра 
/ медицински 

брат 

Общопрактикуващ 
лекар
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Кой работи в районния здравен 
център ‘t Vlot?

Общопрактикуващ лекар  
Помага Ви, когато имате здравословни проблеми.

Медицинска сестра / медицински брат 
Взема кръв, полага грижи за рани и поставя ваксина.

Kинезитерапевт 
Помага Ви при болка или проблеми с движението. 

Социален работник 
Заедно с Вас търси помощ при проблеми с администрация, 
пари, жилищни въпроси, работа, свободно време ...

Здравен промотор 
Организира проекти и дейности относно здравето и 
благосъстоянието за пациентите и живеещите в квартала.
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Колко струва помощта, оказана  
в районния здравен център ‘t Vlot?

  Безплатна помощ
 - Когато сте записан а в районен здравен център. 

 - В такъв случай за всички грижи, предоставяни от 
общопрактикуващ лекар, от кинезитерапевт или от медицинска 
сестра / медицински брат трябва да се обръщате към районния 
здравен център ‘t Vlot.

Здравната каса плаща на районния здравен център за всеки записан 
там. Вие (все още) не сте записан/a в здравна каса? И в този случай 
сте добре дошъл /дошла. Заедно ще потърсим решение.

 Платена помощ
 - при някой друг общопрактикуващ лекар, кинезитерапевт или 

медицинска сестра / медицински брат извън районния 
здравен център 
Здравната каса и районния здравен център не възстановяват 
здравните разноски.

 - След 19 ч., в събота, неделя или през празнични дни 
1. Запишете си час в дежурния кабинет на 

общопрактикуващите лекари (телефонен номер: 1733). 
2. На място плащате на дежурния личен лекар потребителската 

вноска (малка сума, явяваща се собственият Ви дял).
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 - на ваканция в Белгия 
1. Запишете час при общопрактикуващ лекар, недалеч от 

мястото, където пребивавате. 
2. Платете на този общопрактикуващия лекар за проведената 

консултация.
3. Впоследствие донесете ‘удостоверението за оказана 

медицинска помощ’ в районния здравен център. Ние ще Ви 
възстановим сумата.

 - на ваканция в чужбина 
1. Запишете час при общопрактикуващ лекар, недалеч от 

мястото, където пребивавате. 
2. Платете на този общопрактикуващия лекар за проведената 

консултация.
3. Впоследствие занесете ‘удостоверението за оказана 

медицинска помощ’ в здравната каса. Касата ще Ви 
възстанови сумата.

 - Лекар-специалист или приемане в болницата
1. Вие плащате разходите на място или впоследствие плащате 

получената фактура. 
2. Здравната каса ще Ви възстанови сумата.

 - Лабораторно изследване (например: дали сте кръв за 
изследване) 
Тези разходи плащате след получаване на фактурата.

 - Медицински консумативи, например при грижа за рани  
При продължителна употреба на медицински консумативи 
(например за дългосрочна грижа за рани), Вие сам /а плащате 
разходите за тези консумативи
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Записване или отписване от здравен 
районен център ‘t Vlot

Как мога да се запиша? 
Ако живеете в нашия район, можете да се запишете.
При нас можете да се запишете и онлайн на www.wgctvlot.be

Запишете си час: 
09 277 99 11

   1

   2

   3

Какво трябва да носите със себе 
си на срещата в записания час?
- Личната си карта с пин кода или 

медицинска карта 
- За деца под 12 годишна възраст: 

картата Kids-ID of isi + карта

Вие получавате повече 
информация за нашия 
център. 



 1 месец
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Как да се отпиша?
1. Елате в районния здравен център. Подпишете документ за 

отписване.

2. Здравната каса има нужда приблизително от 1 месец, за да Ви 
отпише. През този месец Вие продължавате да идвате в нашия 
районен здравен център. 

3. След изтичането на 1 месец , Вие сте отписан/ а. Можете да се 
обръщате към друг общопрактикуващ лекар, кинезитерапевт 
или медицински брат / медицинска сестра извън районния 
здравен център. Здравната каса отново ще плаща 
консултациите Ви.

Подписвате договор:
 - ако сте съгласен с правилата 
 - за да идвате в центъра ни за 
предоставяне на грижи от 
общопрактикуващ лекар, 
кинезитерапевт или от 
медицински брат / медицинска 
сестра.

Какво трябва да носите със себе  
си на срещата в записания час?
 - Личната си карта с пин кода или 
медицинска карта 

 - За деца под 12 годишна възраст: 
картата Kids-ID of isi + карта

   4
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Как да се запише час?
Ние работим само със записан час от понеделник до петък
между 8 ч. и 19 ч.

Винаги си записвайте
предварително час.
- Запишете си час като се 

обадите на 09 277 99 11, или 
на рецепцията, за 
предпочитане преди обяд. 

- Желаете ли да запишете час 
за 2 или за повече хора? 
Съобщете това на 
рецепцията. По този начин 
можем да предвидим 
достатъчно време. 

- Вие не сте в състояние да 
дойдете в районния здравен 
център? За предпочитане е да 
се обадите преди 10 часа. В 
такъв случай ще дойдем на 
домашно посещение.

   1

   2 Идвайте навреме за взетия 
си час и първо се обаждайте 
на рецепцията. 



ZIEKENHUIS
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Какво предстои след приемане 
в болница?

Идвайте навреме за взетия 
си час и първо се обаждайте 
на рецепцията. 

OБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ТОВА
че здравната каса не връща разноските за медицински 
сестри/ братя или за кинезитерапевти , които не работят 
в нашия районен здравен център.

   1

   2

Наложило ли Ви се е да бъдете приет / а известно време в 
болница? Имате ли нужда след това от грижи от медицинска 
сестра /брат или от кинезитерапевт? 

Cвържете се колкото се 
може по-бързо със здравния 
районен център.

Ние започваме да оказваме 
тази помощ.  
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Правила
1. Идвайте навреме за взетия си час. Вие сте закъснял/ а? В 

такъв случай е възможно да се наложи да си запишете нов час.
2. Предупредете ни колкото се може по-бързо, aко не можете 

да дойдете.
3. Понякога консултацията на пациент преди Вас продължава  

по-дълго и се налага да почакате малко. Всеки здравен 
работник прави всичко възможно да приема навреме 
пациентите си.

4. Желаете ли да имате преводач? Кажете това на рецепцията, 
когато си записвате час. Или доведете със себе си някой, който 
да Ви превежда.

5. Рецепти за лекарства, които често приемате, можете да 
поискате по телефона след консултиране с личния Ви лекар.  
За предпочитане е да се обадите 2 дни преди да имате нужда  
от рецепта. 

6. За предоставяне на грижи от медицинска сестра / брат или  
от кинезитерапевт имате нужда от рецепта от лекар или от 
специалист. Не сте в състояние да излезете от вкъщи? 
Медицински сестри / братя и кинезисти могат да идват при  
Вас на домашно посещение.

Вашите данни
 - Имате нов телефонен номер?
 - Има промяна в състава на семейството Ви? 
 - Преместил / а сте се? 

Cвържете се колкото се може по-бързо с рецепцията. 

Новият Ви адрес попада извън нашия район? В такъв случай трябва 
да се отпишете. Можете да се запишете в районния здравен център 
в новия Ви район. Рецепцията може да Ви помогне в това.
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Вашата поверителност
 - Ние работим със споделено електронно медицинско досие. 

Всички здравни работници от районния здравен център могат  
да консултират Вашето досие. 

 - Всички сътрудници в районния здравен център се придържат 
към професионална тайна. Ние нямаме право да споделяме 
данните Ви с лица извън районния здравен център.

 - Когато се регистрирате, ние предоставяме информация за това 
как осъществяваме защитата на данните Ви.

Оплакване или идея
 - Не сте доволен/доволна? 

 • изпратете имейл на info@wgctvlot.be. 

 - Желаете да предложите нещо? 
 • изпратете имейл на info@wgctvlot.be. 
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КАК ДА СТИГНЕТЕ ДО НАС
Вземете автобус 6 до спирка Glasgowstraat, при училището Victor Carpentier 
завийте надясно, в края на улицата ще намерите нашия център.

ВЗЕМАНЕ НА ЧАС
Всеки работен ден между 8 ч и 19 ч на телефонния номер на регистратурата 
09 277 99 11. Работния график на нашите лични лекари, кинезитерапевти и 
медицински сестри можете да намерите на www.wgctvlot.be

 Разгледайте и нашата фейсбук страница https://www.facebook.com/wgctvlot

Районен здравен център ‘t Vlot
Намираме се на New Orleansstraat 271, 9000 Gent


