
Za više informacija, posetite vebsajt Programa
zdravstvenog osiguranja države Njujork o

preporučenim lijekovima:

https://newyork.fhsc.com

Što je Program zdravstvenog
osiguranja o preporučenim lijekovima?

Ovaj program podstiče doktore da prepisuju

određene lijekove poznate kao „preporučeni“

lijekovi. Kada prepišu druge slične lijekove

koji se ne nalaze na spisku preporučenih,

prije no što podignete lijek trebaju pribaviti

posebno odobrenje (prethodno odobrenje).

Što ako koristim lijek koji nije
„preporučen“?

Ako koristite lijek koji se ne nalazi na spisku

preporučenih lijekova, možete ga dobijati

dok ne potrošite količinu propisanu

receptom. Kada dobijete novi recept, vaš

doktor može vam prepisati novi lijek koji se

nalazi na spisku preporučenih lijekova ili da

zatraži prethodno odobrenje da nastavite 

s korišćenjem lijeka koji trenutno koristite.

Ko odlučuje koji su lijekovi
„preporučeni“?

Komisija sačinjena od doktora, farmaceuta 

i zastupnika pacijenata radi zajedno s Mini-

starstvom zdravlja na analiziranju lijekova 

i utvrđivanju koji su sigurni, djelotvorni i jeftiniji.

Utvrđeno je da su preporučeni lijekovi jednako

djelotvorni kao i oni koji nisu preporučeni.

Što ako ne želim da promjenim
lijekove koje koristim?

Isključivo doktor može odlučiti koje lijekove

trebate koristiti. Raspitajte se kod doktora ili

farmaceuta ako imate bilo kakva pitanja u

vezi s promjenama na receptima.

Što ako mi je lijek potreban, a
doktorska ordinacija je zatvorena?

Ako ne možete da stupite u kontakt s

doktorom, a imate važeći recept, farmaceut

vam može dati hitnu zalihu za 72 časa koju

ćete koristiti dok ne budete stupili u kontakt 

s vašim doktorom.

Država Njujork
Ministarstvo zdravlja
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Program zdravstvenog
osiguranja države
Njujork o reporučenim
lijekovima
VODIČ ZA OSOBE SA ZDRAVSTVENIM
OSIGURANJEM I PORODIČNIM
ZDRAVSTVENIM DODATKOM

Upamtite:
• Svih lijekova koji su pokriveni

zdravstvenim osiguranjem još uvijek ima.

• Isključivo doktor može odlučiti koje
lijekove trebate koristiti.

• Raspitajte se kod doktora ili farmaceuta
ako imate bilo kakva pitanja u vezi s
lijekom koji trebate koristiti. 

Potrebna vam je pomoć? Pozovite službu za
pomoć zdravstvenog osiguranja:

1-800-541-2831


