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Dreptul la îngrijiri medicale pentru
persoanele fără sejur legal
Ce este AMU / DMH?
Ajutorul Medical de Urgență (AMU în franceză și DMH en flamandă) este un ajutor prevăzut de
către Statul belgian pentru persoanele fără sejur legal. El are ca scop să permită persoanelor fărăr
sejur legal sa beneficieze de îngrijiri medicale.

Puteți beneficia de acest ajutor?
Puteți beneficia de acest ajutor dacă sunteți:
› fără resurse materiale = Nu puteți plăti îngrijirile medicale sau suma pe care o aveți de plată
este prea mare și nu mai puteți trăi normal după efectuarea plății.
› fără sejur legal: Trebuie să explicați situația și să arătați documentele care pot să ajute la
înțelegerea situației dumneavoastră (ca, de exemplu, o viză expirată, un document de sejur
care nu mai este valabil, un ordin de părăsire a teritoriului...).

Unde puteți cere acest ajutor?
Trebuie să cereți Ajutorul Medical de Urgență la CPAS (OCMW în flamandă) de la comuna unde
stați în mod obișnuit (= unde locuiți).
 Pentru mai multe informații vedeți fișa noastră: « CPAS / OCMW. Cum să facem o cerere
de Ajutor Medical de Urgență (= ajutor medical pentru persoanele care nu se află în sejur
legal) ? »

L’AMU este doar pentru îngrijiri care sunt urgente?
Nu, spunem că acest ajutor este „de urgență” dar în realitate acest ajutor medical este mult mai
amplu decât ajutorul serviciului « 112 » sau al serviciilor de urgență ale spitalelor.
Tot felul de îngrijiri medicale pot fi efectuate : de exemplu, o consultație la un doctor sau la un
dentist, medicatente, analize de sânge, o operație... Poate fi la spital sau în afara spitalului.

CPAS

 Ajutorul medical poate fi, de asemenea, preventiv (= ajutor pentru a preveni problemele
medicale). Câteva exemple: vaccinuri, urmărirea sarcinii pentru o femeie însărcinată …

Cine decide dacă îngrijirile sunt de domeniul AMU?
Medicul decide dacă îngrijirile țin de Ajutorul Medical de Urgență.
În acest caz el completează o atestare de „Ajutor Medical de Urgență”. Această atestare este
necesară pentru ca îngrijirile medicale să fie plătite și servește de probă în caz de control din
partea Statului. Medicul sau CPAS-ul păstrează documentul.

Cine plătește îngrijirile medicale?
CPAS-ul sau o organizație care se numește CAAMI (în franceză) sau HZIV (în flamandă).
Statul belgian rambursează toate îngrijirile care se regăsesc pe o listă numită nomenclatura INAMI
(RIZIV în flamandă). Uneori, unele îngrijiri sau medicamente nu se găsesc pe lista INAMI (ca de
exemplu unele analgezice, protezele dentare, încălțămintea ortopedică, ochelarii…).
 Uneori este complicat de știut dacă o îngrijire se află pe lista INAMI pentru că poate să
depindă de gravitatea problemei medicale sau de vârsta pacientului. Dacă aveți îndoieli,
puneți întrebarea medicului dumneavoastră sau farmacitului!
Dacă îngrijirile nu se regăsesc pe listă, CPAS-ul poate să le plătească dar nu va fi despăgubit de
Statul belgian.

O cerere de AMU poate avea consecințe negative?

Nu, lucrătorii sociali ai CPAS trebuie să păstreze secretul profesional și informațiile care se găsesc
pe atestațiile medicale sunt confidențiale. Nici Poliția, nici Oficiul pentru străini (l’Office des
étrangers) nu poate să fie înștiințat în legătură cu acest ajutor medical. În 25 de ani de când există,
Medimmigrant n-a auzit niciodată de vreo plângere în acest sens.

Aceasă fișă a fost realizată de asbl Medimmigrant. Pentru mai multe informații pe acest subiesct, puteți:

să consultați site-un nostru Internet > www.medimmigrant.be
să ne puneți întrebări pe mail la adresa > info@medimmigrant.be
să ne telefonați în timpul programului de permanență telefonică la : 02/274 14 33 sau
0800/14.960 (nr. gratuit pentru persoanele cu venituri mici sau fără venituri)
> luni de la 10:00 la 13:00 | marti de la 14:00 la 18:00 | joi de la 10:00 la 13:00 | vineri de la
10:00 la 13:00
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