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Как да подам една молба за Спешна 
Медицинска Помощ (= медицинска 
помощ за лица без легален престой)?
  

 Къде трябва да подадете вашата молба за Спешна Медицинска Помощ ?
Вие трябва да поискате Спешната медицинска помощ (= Aide Médicale Urgente на френски) в 
CPAS на общината където пребивавате редовно (= където живеете). CPAS на френски означава 
обществен център за социална помощ. На фламандски е OCMW.

В Белгия има 1 CPAS във всяка община, общо 19 за района на Брюксел.
 �Без покрив или без постоянен адрес? CPAS е общината където вие сте най-често която е 
отговорна за третирането на вашата молба. в случай на съмнение, обърнете се към CPAS 
на общината където нощувахте.
 �Ако CPAS се обявява за ‘некомпетентен’ или отказва да третира вашата молба, той 
трябва все пак да ви даде един документ за приемане на молбата ‘accusé de réception’ 
(доказателство че сте подали молбата) и я изпратете на правилния CPAS до 5 дни. 

  Когато можете да подадете една молба за Спешна медицинска помощ.? 

Ако е възможно, вие трябва да отидете в CPAS а преди прегледа. CPAS отказва да плати почти 
винаги медицинските фактури ако предварително не сте получили тяхното разрешение 
предварително!

 �В случай на спешност? Предупредете по възможно най бързият начин CPAS  за 
използваната медицинска помощ. Ако сте в болницата,  помолете социалната служба 
там да предупреди CPAS за вас

 Социална анкета
Един път подали молбата, CPAS трябва да ви даде утвърдителен отговор. Ако ви го отказва, 
поискайте го!
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След което, CPAS ЩЕ ви назначи една среща със социален асистент. Тази среща трябва да се 
състои същия ден или няколко дни по късно. 
По време на срещата вие ще обясните вашата ситуация. Социалният асистент ще ви зададе 
въпроси и понякога ще ви поиска няколко документа.

Социалният асистент ще ви посети и във къщи. 
 �CPAS нормално ви посещава винаги в къщи, но за молба за медицинска помощ това 
посещение не е задължително. Ако не сте във състояние да поканите социалния асистент 
в жилището си, обяснете му вашата ситуация.

Когато социалната анкета приключи, социалния асистент представя вашият доклад  на една 
група от участници участващи във взимане на решенията на CPAS (= Съвет или Комитет). Тази 
група от участници решава дали имате право на Спешна медицинска помощ.

 Решение на CPAS
CPASа взема решение за максимално 30 дни след подаването на молбата. В последствие 
получавате или ви изпращат по най бързият начин, чрез препоръчано писмо, тяхното официално 
решение. 
Ако молбата ви е приета, CPAS ще ви даде достъп до медицинските услуги и например ще ви 
предостави: 

 › или един ‘réquisitoire’ (= един бон за консултация при лекар или лекарства)  
 › или медицинска карта валидна няколко дни, седмици или няколко месеца, при специалист 

/или аптека
 › или един формуляр с идентичност Mediprima’ с един номер, който ви позволява медицински 

грижи в болница
Ако вашата молба е отхвърлена, можете да поиска те съвета на един социален работник, 
на юрист или адвокат. Който може да ви посъветва отново да потърсите CPAS за едно 
посредничество или повторна молба до Работния трибунал.

 �  Срокът за подаване на жалбата до Работния трибунал е 3 месеца !

   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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