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برای افراد فاقد اقامت قانو�ننحوه درخواست کمک¬های فوری پزشیک 

  

  از کجا باید کمک¬های اضطراری پزشیک را درخواست کنید؟
درخواست خدمات پزشیک )=Aide Médicale Urgente( را باید از CPAS شهرداری واقع در شهر محل 

اقامت¬تان انجام دهید.
CPAS به زبان فرانسوی، یاOCMW  به زبان هلندی به مرکز کمک¬های اجتمایع عمویم گفته یم شود. 

در بلژیک در شهر بروکسل، ۱۹ منطقه شهرداری و  در هر منطقه شهرداری، یک CPAS وجود دارد.
-خانمـــان یم¬باشـــد. در  	  بـــه افـــراد �ب

گ
 یم¬کنیـــد، مســـئول رســـید�

گ
شـــهرداری منطقـــه¬ای کـــه در آن زنـــد�

ســـید کـــه شـــب را کجـــا یم¬توانیـــد بگذرانیـــد. صـــورت لـــزوم، از CPAS ب�پ
 بـــه درخواســـت شـــما ندانـــد و از پذیـــرش آن امتنـــاع کنـــد، بایـــد یـــک  	

گ
اگـــر یـــک CPAS خـــود را مســـؤل رســـید�

تأییدیـــه دریافـــت درخواســـت بـــه شـــما ارائـــه نمـــوده و درخواســـت شـــما را ظـــرف 5 روز بـــه CPAS مـــورد نظـــر 
بفرســـتد.

   چه موقع یم توانید کمک¬های فوری را درخواست کنید ؟

در صـــورت امـــکان، بایـــد قبـــل از درمـــان بـــه CPAS مراجعـــه کنیـــد. معمـــواًل CPAS در صـــور�ت کـــه رضایـــت خـــود را 
نـــداده باشـــد، از دریافـــت قبض¬هـــای پزشـــیک امتنـــاع خواهدکـــرد.

وع درمـــان بـــه CPAS اطـــاع دهیـــد. اگـــر در بیمارســـتان  	 ن فرصـــت پـــس از �ش در مـــوارد اضطـــراری در اولـــنی
ی هســـتید، از بخـــش خدمـــات اجتمـــایع بیمارســـتان در ایـــن مـــورد ســـئوال و اطاعـــات الزم را بـــه دســـت  بســـ�ت

بیاوریـــد.

 برریس اجتمایع
هنگایم که درخواست شما در CPAS ثبت شد باید به شما یک تأییدیه داده شود. در صورت عدم دریافت 

تأییدیه، آن را درخواست کنید. 
سپس CPAS یک قرار ماقات با یک مددکار اجتمایع را با شما تنظیم یم-کند. 

این ماقات همان روز یا یط روزهای آ�ت انجام خواهد شد. 
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در این جلسه یم¬توانید وضعیت خود را توضیح دهید. مددکار اجتمایع سئواال�ت از شما خواهد پرسید و گاه 
ن باید از محل اقامت شما بازدید نماید. مدار� را از شما خواهد خواست. مددکار اجتمایع همچننی

ل یـــا محـــل اقامـــت شـــما بـــه عهـــده CPAS اســـت. ویل بـــرای درخواســـت کمک¬هـــای پزشـــیک ایـــن  	 ن معمـــواًل بازدیـــد از مـــ�ن
بازدیـــد اجبـــاری نیســـت. اگـــر بـــه هـــر دلیـــل نیم-توانیـــد مـــددکار اجتمـــایع را بـــرای بازدیـــد از محـــل اقامت¬تـــان بـــه آنجـــا 

 خـــود را بـــه وی توضیـــح دهیـــد.
گ

یـــد، دلیـــل آن و وضعیـــت زنـــد� ب�ب

ی در CPAS ارائـــه یم¬کنـــد.  پـــس از اتمـــام ایـــن تحقیقـــات، مـــددکار اجتمـــایع گـــزارش خـــود را بـــه شـــورای تصمیم¬گـــ�ی
نـــد کـــه آیـــا شـــما حـــق دریافـــت کمـــک بـــرای فوریت¬هـــای پزشـــیک  ایـــن شـــورا از افـــرادی تشـــکیل شـــده کـــه تصمیـــم یم¬گ�ی

. را داریـــد یـــا خـــ�ی

 CPAS تصمیم  
 آن را بـــه طـــور 

ً
ی و �یعـــا CPAS حداکـــ�ث ظـــرف 30 روز پـــس از ارســـال درخواســـت شـــما در مـــورد آن تصمیم¬گـــ�ی

 ،CPAS رســـیم از طریق نامه ســـفاریسش به شـــما اعام یم¬کند. در صورت پذیرفته شـــدن درخواســـت شـــما از ســـوی
یس¬تان بـــه مراقبت-هـــای پزشـــیک فراهـــم یم¬شـــود. بـــه عنـــوان مثـــال ایـــن امکانـــات ممکـــن اســـت در اختیـــار شـــما  دســـ�ت

د : قـــرار ¬گـــ�ی
	 )réquisitoire( یک کوپن برای مراجعه با یک پزشک یا داروخانه
یک کارت پزشیک با اعتبار چند روزه، چند هفته¬ای یا چند ماهه برای مراجعه به پزشک و/یا داروخانه 	
یـــک فـــرم شناســـا�ی )Mediprima( بـــا شـــماره¬ای کـــه بـــه شـــما امـــکان یم¬دهـــد تـــا مراقبت¬هـــای پزشـــیک را در  	

یـــک بیمارســـتان انجـــام دهیـــد.  
اگـــر درخواســـت شـــما رد شـــد، یم¬توانیـــد بـــا مـــددکار اجتمـــایع یـــا یـــک وکیـــل مشـــورت کنیـــد. ایشـــان یم¬تواننـــد بـــه شـــما 

¬گـــری بـــا CPAS، بـــه دادگاه درخواســـت تجدیـــد نظـــر کنیـــد.  کمـــک کننـــد تـــا بـــرای میان�ب
 به تجدید نظر در دادگاه 3 ماه است.  	

گ
مهلت رسید�

این برگه توسط asbl Medimmigrant تولید شده است. برای کسب اطاعات بیش�ت در مورد این موضوع ، یم توانید :

 www.medimmigrant.be  > با وب سایت ما مراجعه کنید  
  info@medimmigrant.be > سواالت خود را از طریق ایمیل  

ید < 02/274.14.33 - 0800/14.960 )شماره مجا�ن برای افرادی که درآمد یا بدون  با ما  تماس تلف�ن بگ�ی
درآمد دارند(
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