1. ACCESUL LA ASISTENŢA MEDICALĂ
Legea organică cu privire la CPAS şi decizia regală
din 12.12.1996 consacră dreptul la « asistenţa
medicală de urgenţă » pentru persoanele care sunt
în sejur ilegal şi care nu pot să-şi plătească asistenţa
medicală.
Medimmigrant se luptă pentru o aplicare mai bună a
D.R. cu privire la « asistenţa medicală de urgenţă » şi
face totul pentru a informa pe cei implicaţi despre
existenţa acestei reglementări. ASBL-ul indică
persoanelor care se găsesc în sejur precar la ce fel de
asistenţă medicală pot face appel în situaţia lor.

PLUS D’INFOS

Ajutorul individual şi funcţionarea structurală
a Medimmigrant sunt concentrate pe trei
teme principale :

In funcţie de starea medicală a persoanei interesate,
Medimmigrant vrea s-o orienteze spre o perspectivă
de sejur rezonabil şi realist în Belgia, în ţara de
origine sau într-o altă ţară unde este autorizat să
sejurneze. Această orientare are o valoare esenţial
informativă ; astfel, Medimmigrant nu prezintă nicio
cerere de sejur.
În scopul acestei orientări, Medimmigrant încearcă să
obţină adaptarea legii şi a procedurilor de sejur şi
cere crearea unei bănci de date europene cu privire
la disponibilitatea şi la accesibilitatea tratamentului
sau a medicamentelor necesare

drepturi şi proceduri
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adeverinţe şi formulare
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PUBLICAŢII
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3. SÉJOUR PENTRU MOTIVE MEDICALE

www.medimmigrant.be : Pe situl nostru
Web veţi găsi tot felul de informaţii
detaliate (în franceză şi în flamandă) :
→
→
→
→
→
→
→
→

2. DREPTURI SOCIALE
Medimmigrant se luptă pentru dreptul la asistenţă
socială pentru persoanele care, din cauza bolii, nu
pot să se întoarcă în ţara lor de origine.
De asemenea, l’asbl pledează în favoarea dreptului la
muncă pentru persoanele care au primit regularizarea
pe motiv de boală pentru o durată determinată precum
şi în favoarea dreptului la îndemnizaţie în caz de
accident de muncă.
Pe de altă parte, asbl cere să se ţină seama de
condiţiile de viaţă ale bolnavilor în sejur ilegal sau
precar pe planul asistenţei psihosociale, a ingrijirii,
…

SITE WEB

Următoarele publicaţii pot fi înregistrate gratuit
de pe situl nostru :
→ BROŞURI: în franceză sau în flamandă.
● Schemă recapitulativă şi detaliată cu
privire la ingrijirea medicală şi statutele de
sejur.
→ FOLDERE: în franceză, flamandă
engleză, germană, spaniolă, rusă şi ,
arabă.
● Asistenţă mediclă de urgenţă pentru străinii
în sejur ilegal
● Sarcina, naşterea şi îngrijirea postnatală
● Asigurarea pentru boală a persoanelor
în sejur ilegal
● Obţinerea (ou păstrarea) dreptului de
sejur pentru motive medicale
● Visa pentru motive medicale şi invitaţia
● Medimmigrant : folder de prezentare

ASBL MEDIMMIGRANT*
ADERA POŞTALĂ :
RUE GAUCHERET 164
1030 BRUXELLES
TẾL. : 02 274 14 33/34
fax : 02 274 14 48
E-MAIL: INFO@MEDIMMIGRANT.BE
WEB :WWW.MEDIMMIGRANT.BE
FORTIS : 001-2389649-33

Cu sprijinul Comisiei comunitare comune

PERMANENŢĂ TELEFONICĂ :
LUNI : 10 – 13h.
MARŢI : 14 - 18h.
VINERI : 10 – 13h.
* Asbl înainte de 2005 cunoscută sub numele de
“Medisch Steunpunt Mensen Zonder Papieren”.
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FONCTIONAREA STRUCTURALA

Asbl se adresează următorului public:
→ Străini în sejur ilegal : persoane care nu dispun de
un act de sejur valabil în Belgia.
De exp. , cei cărora li s-a respins cererea de azil,
clandestinii …

Medimmigrant
încearcă să găsească soluţii la
problemele structurale, adesea în cadrul unor
diverse initiative de colaborare.

asistenţa

medicală persoanelor care se găsesc în
sejur ilegal sau precar pentru a le permite
să aibă o viaţă demnă de acest nume.
Asociaţia încearcă să introducă în legislaţie
dreptul acestor persoane la asistenţa
medicală şi să pună acest drept în aplicare
de manieră concretă în cadrul serviciilor,

→ Străinii în sejur precar : persoane care au un act
de sejur provisoriu, dar care se găsesc într-o situaţie
vulnerabilă şi deseori neclară pe plan juridic.
De exp., candidaţii refugiaţi, studenţii, candidaţii la
reîntregirea familiei, …

AJUTORUL INDIVIDUAL
CODUL DE ETICĂ

instituţiilor şi structurilor sociale.
Pe de altă parte, Medimmigrant se bate pour
o politică a imigrării şi a străinilor care să
ţină sema de necesităţile medicale ale celor
interesaţi.
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orienteze pe cei interesaţi spre perspectiva
unui sejur rezonabil şi realist în Belgia, în
ţara lor de origine sau într-o altă ţară în care
au autorizaţia să sejurneze.

Pentru apărarea situaţiei juridice şi a condiţiilor de
viaţă ale străinilor bolnavi în sejur ilegal sau precar
este organizată o concertare la mai multe niveluri.
Asbl încearcă să-i incite pe responsabili pentru a se
ocupa de aceste probleme. Ea doreşte să amelioreze
toleranţa societăţii faţă de acest grup vizat.

In timpul permanenţelor telefonice, asbl răspunde la
întrebări despre :
→ problemele medicale ale persoanelor în sejur ilegal
sau precar ;
→ problemele de sejur a acestor persoane în caz de
boală (gravă).
Dat fiind că asbl funcţionează în general numai prin
permanenţă telefonică, rendez-vous la secretarait
nu se pot fixa decât în caz excepţional.
În afară de informaţii, asbl poate, de asemenea, să
intervină în mod concret, spre exemplu prin
facilitarea accesului la asistenţa medicală.
Fiind vorba despre o asistenţă individuală, asociaţia
se adresează în special locuitorilor din Regiunea
Bruxelles-Capitală şi organizaţiilor stabilite aici.

Medimmigrant respectă un cod de etică la ajutorul pe
care îl dă persoanelor în sejur ilegal sau precar.
Pentru alte informaţii, : www.medimmigrant.be

Oui! Să permitem fiecăruia
să se îngrijească cu
demnitate !

