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ف

الحق ي� الرعاية الصحية لألشخاص
بدون إقامة قانونية
ما ن
مع�  AMU / DMH؟

ت
ال� تقدمها
ه المساعدات ي
المساعدات الطبية المستعجلة ( AMUباللغة الفرنسية و  DMHباللغة الهولندية) ي
الدولة البلجيكية لألشخاص دون إقامة قانونية .والغرض منه هو السماح لألشخاص الذين ليس لديهم إقامة
ق
بتل� الرعاية الطبية.
قانونية ي

هل يمكنك الحصول عىل هذه المساعدة ؟
يمكنك الحصول عىل هذه المساعدة  ،إذا كنت :
أك� من أن يســمح لك بالعيش
›بدون موارد = ال يمكنك دفع تكاليف الرعاية الطبية أو أن المبلغ الذي تدفعه ب
بكرامة.
ف
›دون إقامــة قانونيــة  :يجــب عليــك ش�ح موقفــك وإظهــار المســتندات الـ ت يـ� يمكــن أن تســاعد ي� فهــم وضــع
إقامتــك (مثــل تأشـ يـرة منتهيــة الصالحيــة ،وثيقــة إقامــة لــم تعــد صالحــة ،أو طلــب مغــادرة اإلقليــم .)...

أين يمكنك أن تطلب هذه المساعدة ؟

ف
ت
ال� تقيم
يجب عليك طلب المساعدة الطبية المستعجلة من OCMW) CPASباللغة الهولندية) ي� البلدية ي
فيها عادة (= المكان الذي تعيش فيه).
لمزيــد مــن المعلومــات  ،راجــع ملفنــا CPAS / OCMW :كيفيــة التقــدم بطلــب للحصــول عــى المعونــة
الطبيــة الطارئــة.

هل  AMUفقط للرعاية المستعجلة ؟
ف
بكث� من المساعدات
ال  ،يقال إن هذه المساعدات «مستعجلة» ولكن ي� الواقع هذه المعونة الطبية أوسع ي
المقدمة من خدمة « »112أو خدمات الطوارئ ف ي� المستشفيات.

CPAS

جميع أنواع الرعاية يمكن أخذها بعن االعتبار  :عىل سبيل المثال  ،استشارة الطبيب أو طبيب األسنان ،
ف
ف
ف
المستش�.
المستش� أو خارج
واألدوية  ،وفحص الدم  ،أوعملية  ...ويمكن تسليمها ي�
ً
أيضــا وقائيــة (= تســاعد عــى منــع المضاعفــات الطبيــة) .بعــض األمثلــة :
يمكــن أن تكــون المســاعدة الطبيــة
اللقاحــات  ،مراقبــة حمــل المـرأة الحامــل…

ه مسؤولية  AMU؟
من الذي يقرر ما إذا كانت الرعاية ي
هو الطبيب الذي يقرر ما إذا كانت الرعاية تندرج تحت المعونة الطبية المستعجلة.
ق
ض
ئ
الط� وتكون بمثابة دليل
لتل� العالج ب ي
فثم يمل شهادة «المساعدة الطبية المستعجلة» .هذه الشهادة �ورية ي
ي� حالة مراقبة الدولة .هو الطبيب أو  CPASالذي يحتفظ بالشهادة.

من يدفع مستحقات الرعاية الطبية ؟
إنه  CPASأو منظمة تسىم ( CAAMIبالفرنسية) أو ( HZIVبالهولندية).
 .ف
ت
ه عىل قائمة تدىع التسميات  RIZIV) INAMIباللغة الهولندية) ي�
الدولة البلجيكية تسدد كل الرعاية ي
ال� في
بعض األحيان  ،ال تكون الرعاية أو األدوية ي� قائمة ( INAMIمثل بعض المسكنات  ،أطقم األسنان  ،أحذية
الطبية  ،النظارات.)...
ً ف
ً ف
مدرجــا ي� قائمــة  INAMIألنــه يمكــن أن
قــد يكــون األمــر معقــدا ي� بعــض األحيــان لمعرفــة مــا إذا كان العــاج
ف
ـدل !
يعتمــد عــى خطــورة المشــكلة الطبيــة أو عمــر المريــض .إذا كنــت ي� شــك  ،اســأل طبيبــك أو الصيـ ي
إذا لم تكن الرعاية مدرجة ف ي� هذه القائمة  ،فبإمكان  CPASسدادها ولكن لن تسددها له الدولة البلجيكية.

هل يمكن أن يكون لطلب  AMUعواقب سلبية ؟
ال  ،الن العاملــون االجتماعيــون ف ي�  CPASيخضــع للرسيــة المهنيــة والمعلومــات الخاصــة بالشــهادات الطبيــة رسيــة.
ال يمكــن إطــاع ش
ال�طــة أو مكتــب الهجــرة عــى هــذه المعونــة الطبيــة.
ً
ف� ً 25
أبدا بشكوى حول هذا األمر.
عاما من الوجود  ،لم يسمع Medimmigrant
ي

تم إنتاج هذه الورقة بواسط  asbl Medimmigrantلمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع  ،يمكنك :
ادخل اىل موقعنا عىل ت
االن�نت > www.medimmigrant.be
ت ن
و� > info@medimmigrant.be
اسألنا أسئلتك عن طريق ب
ال�يد اإللك� ي
ن
مجا� لألشخاص ذوي الدخل المنخفض أو بدون دخل(
اتصل بنا خالل خطوطنا >  02/274.14.33أو ( 0800/14.960رقم
ي
ً
ً
ً
ً
ً
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مساء | الخميس 10 ،صباحا إىل  1مساء| الجمعة ،من  10صباحا إىل  1مساء
مساء | الثالثاء  ،من  2إىل 6
صباحا إىل 1
االثن�10 ،
>

بف�اير 2020

