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AMU / DMH
Право на здравни услуги за
нелегално пребиваващи хора
Какво е l’AMU / DMH ?
Спешната медицинска помощ (AMU на френски и DMH на нидерландски) е една помощ
предвидена от Белгийската държава за хора без легален престой. Тя има за цел да позволи на
хората без легално пребиваване да получават медицинска помощ.

Можете ли да получите тази помощ ?
Вие можете да получите помощта, ако сте :
› без доходи = Вие не можете да си платите медицинските услуги или сумата на услугата е
много висока за вас за да си я позволите, тя е извън бюджета ви.
› без легален престой : Вие трябва да обясните вашата ситуация и покажете документи
които доказват или обясняват вашата ситуация на пребиваване(като например изтекла
виза, документ за пребиваване с изтекъл срок, заповед за напускане на страната…).

Къде можете да поискате тази помощ ?
Вие трябва да поискате спешна медицинска помощ в CPAS (OCMW на нидерландски) в
общината където пребивавате обичайно (= където живеете).
 За повече информация, разгледайте нашия документ : « CPAS / OCMW. Как да подам
една молба за Спешна Медицинска Помощ ? »

L’AMU, е единственно за услуги които са наистина спешни ?
Не, всъщност казваме че тази помощ е спешна, но реално тази медицинска помощ е в много
по широк мащаб от помощта на служба « 112 » или службите на бърза помощ в болниците.
Всички видове услуги могат да бъдат взети за наша сметка : като например, една консултация
при лекар или зъболекар, лекарства, кръвно изследване, една операция … Тя може да бъде
извършена в болница или извънболнична помощ.

CPAS

 Медицинската помощ може да бъде една предпазна мярка (= помощ за предпазване
от медицински проблеми). Няколко примера : ваксини, последователни прегледи за
бременност на такава жена ...

Кой решава дали услугата изисква l’AMU ?
Това е лекарят който решава дали състоянието налага спешна медицинска помощ.
Той попълва едно удостоверение за ‘Спешна медицинска помощ’. Това удостоверение е
необходимо за да бъдат платени медицинските услуги и то служи като документ в случай на
контрол от държавата. Лекарят или CPAS пази удостоверението.

Кой плаща медицинските услуги ?
Това е CPAS или организмът който се нарича CAAMI (на френски) ou HZIV (на нидерландски).
Белгийската държава изплаща всички услуги които се намират в списъка на номенклатурата
на INAMI (RIZIV на нидерландски). Понякога, услугите или лекарствата не се намират в списъка
на l’INAMI (като например обезболяващи, зъбни протези, ортопедични обувки, очила…).
 Понякога е сложно да разбереш дали услугата се намира в списъка на l’INAMI защото
това зависи от степента на здравословния проблем или от възрастта на пациента. В
случай на съмнение, задайте въпроса на вашият лекар или аптекар !
Ако услугите не се намират в този списък, CPAS-ът може да ги плати, но той не ще си получи
обратно сумата от държавата.

Дали едно искане на AMU може да има отрицателни последствия ?
Не, социалните работници на CPAS са подчинени на професионална тайна и информациите които
се намират в медицинското удостоверение са секретни. Нито полицията, нито Министерството
на емиграцията не са чули за злоупотреби с медицинската услуга. Medimmigrant също не е чул
за оплакване по този въпрос.

Тази брошура е създадена от asblа Medimmigrant. За повече информация върху темата, можете да :

посетите нашия сайт www.medimmigrant.be
зададете вашите въпроси на емайл info@medimmigrant.be
ни се обадите на тел : 02/274 14 33 ou 0800/14.960 (n° безплатен за хора с ниски или
без доходи)
> понеделник от 10ч до 13 часа | вторник от 14h до 18h | четвъртък от 10h до 13h | петък
от 10h до 13h
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