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CPAS / OCMW
Jak ubiegać się o pilną pomoc 
medyczną (= pomoc medyczną dla 
osób bez legalnego pobytu)?
  

 Gdzie należy ubiegać się o pomoc medyczną w nagłych przypadkach?
Pilnej pomocy medycznej (= Aide Médicale Urgente ) należy szukać w CPAS-ie gminy, w której się 
zwykle przebywa (= gdzie się mieszka).
CPAS oznacza w języku francuskim publiczne centrum pomocy społecznej. W języku niderlandzkim 
jest to OCMW. W Belgii, na każdą gminę przypada jeden CPAS. W regionie brukselskim jest 19 
gmin.

 �Bezdomny czy bez stałego miejsca zamieszkania? To CPAS tej gminy, w której najczęściej 
się przebywa, który odpowiedzialny jest za rozpatrzenie wniosku o taką prośbę. W razie 
wątpliwości prosimy pytać w CPAS-ie gminy, w której została spędzona noc.
 � Jeśli CPAS oznajmi, że jest „niekompetentny” i odmówi rozpatrzenia wniosku, to musi on, 
mimo wszystko, wydać potwierdzenie zgłoszenia prośby (= dowód, że złożono wniosek) i 
przesłać tą prośbę do „dobrego” CPAS-u w przeciągu 5 dni.

  Kiedy można prosić o pilną pomoc medyczną?

Jeżeli to możliwe, powinno się udać do CPAS-u jeszcze przed podjęciem leczenia. CPAS prawie 
zawsze odmawia płacenia rachunków medycznych, jeśli nie wyraził zgody przed rozpoczęciem 
leczenia!

 �A w nagłym przypadku? Wtedy należy powiadomić CPAS jak najszybciej, zaraz po badaniu. 
W przypadku hospitalizacji, należy poprosić szpitalną pomoc społeczną o powiadomienie o 
tym fakcie CPAS-u.

 Ankieta społeczna

Po złożeniu prośby, CPAS musi wydać potwierdzenie złożenia wniosku. Jeśli go nie wydaje, to 
należy się go domagać! 
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Następnie CPAS proponuje spotkanie z pracownikiem socjalnym. Spotkanie odbywa się tego 
samego dnia lub kilka dni później.

Podczas tego spotkania można wyjaśnić swoją sytuację. Pracownik socjalny zadaje pytania, a 
czasami prosi też o dostarczenie pewnych dokumentów.

Pracownik socjalny będzie musiał również przyjść do domu. 
 �CPAS zwykle składa wizytę domową, ale w przypadku wniosków o pomoc medyczną wizyta 
ta nie jest obowiązkowa. Jeśli nie można przyjąć pracownika socjalnego CPAS-u w miejscu 
zakwaterowania, należy wyjaśnić tą sytuację temuż pracownikowi.

Po zakończeniu dochodzenia społecznego pracownik opieki społecznej przedstawia swój raport 
grupie osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w ramach CPAS-u (= Rada lub Komitet). 
To oni decydują o tym, czy pomoc medyczna w nagłych przypadkach została przyznana.

 Decyzja CPAS-u

CPAS podejmuje decyzję maksymalnie w 30-i dni po złożeniu prośby. Następnie musi dać lub 
szybko wysłać, listem poleconym, swoją oficjalną decyzję.
Jeśli wniosek jest zaakceptowany, CPAS umożliwi wtedy dostęp do opieki medycznej i na przykład 
zapewni: 

 › albo ‘réquisitoire’ (= kupon na konsultację z lekarzem lub leki) 
 › albo „kartę medyczną” ważną przez kilka dni, kilka tygodni lub kilka miesięcy u lekarza i / lub 

apteki
 › albo „formularz identyfikacyjny Mediprima” z numerem, który umożliwia otrzymanie opieki 

medycznej w szpitalu
Jeśli prośba jest odrzucona, można w tym przypadku, zasięgnąć porady pracownika opieki 
społecznej, prawnika lub adwokata. Może on doradzić ponowne skontaktowanie się z CPAS-em w 
celu pośrednictwa lub odwołanie się do Sądu Pracy.

 � Termin na wniesienie odwołania do Sądu Pracy wynosi 3 miesiące!

Ta notka została stworzona przez Medimmigrant vzw. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, możesz: 

  odwiedzić naszą stronę internetową > www.medimmigrant.be
   zadać nam pytania przez e-mail > info@medimmigrant.be   

 zadzwonić do nas podczas naszych infolinii > 02/274 14 33 lub 0800/14.960 
(bezpłatny numer dla osób o niskich dochodach lub bez dochodów) 
> poniedziałek 10:00 - 13:00 | wtorek od 14:00 do 18:00 | czwartek 10:00 - 13:00 | 
piątek 10:00 - 13: 00
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