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AMU / DMH 
حق دسترسی به خدمات پزشکی برای 

افراد فاقد مجوز اقامت قانونی
   AMU / DMH چیست؟

کمک فوری پزشکی )AMU به زبان فرانسه و DMH به زبان هلندی( کمکی است که توسط 
کشور بلژیک برای افراد فاقد مجوز اقامت قانونی پیش-بینی شده و هدف آن اجازه دسترسی به 

کمک¬های پزشکی برای افرادی است که مجوز اقامت قانونی در کشور را ندارند.

  آیا شما می¬توانید از این کمک برخوردار باشید؟
بله، در صورتی که : 

ــکی را  	 ــات پزش ــه خدم ــد هزین ــما نتوانی ــی ش ــید = یعن ــوردار باش ــی برخ ــی مال ــما از توانای ش
پرداخــت نمــوده یــا مبلغــی کــه بایــد بپردازیــد آن قــدر زیــاد باشــد کــه روی ســایر هزینه¬هــای 

ــذار باشــد. زندگــی شــما شــدیداً تأثیرگ
شــما بــه صــورت غیرقانونــی اقامــت داریــد : شــما بایــد وضعیــت خــود را توضیــح داده و مدارکــی  	

را ارائــه دهیــد کــه بــه درک وضعیــت اقامتــی شــما کمــک کنــد )بــه عنــوان مثــال ویــزای منقضــی 
شــده، اجــازه اقامتــی کــه دیگــر معتبــر نیســت، یــا یــک حکــم تــرک خــاک و غیــره(.

  کجا می¬توانید چنین کمکی را درخواست کنید؟ 
برای دریافت فوریت پزشکی شما باید در CPAS )OCMW به زبان هلندی( شهرداری شهری که 

معموالً در آنجا اقامت دارید )یعنی جایی که زندگی می¬کنید( درخواست خود را ارائه دهید.
بــرای اطالعــات بیشــتر، با لطفاً مشــاوران ما مشــورت کنیــد :CPAS / OCMW نحوه درخواســت  	

کمک¬هــای فــوری پزشــکی برای افــراد فاقد اقامــت قانونی

  آیا AMU فقط برای خدمات پزشکِی اضطراری است؟ 
خیر، درست است که به این نوع کمک¬ها، کمک¬های فوری گفته می¬شود ولی در عمل، این 

کمک پزشکی گسترده¬تر از خدمات »112« اضطراری یا همان خدمات اورژانس بیمارستان¬ها 
است.

این نوع کمک، تمام انواع مراقبت¬های درمانی را پوشش می¬دهد: برای مثال، مشاوره 
پزشکی یا دندانپزشکی، داروها، نمونه خون، عمل جراحی و غیره. این کمک را می¬تواند در 

بیمارستان¬ها یا خارج از آن ارائه شود.
همچنیــن کمک¬هــای پزشــکی ممکــن اســت حالــت پیشــگیرانه داشــته باشــد )بــه عنــوان  	

ــروز مشــکالت پزشــکی(. چنــد مثــال: واکســن، مراقبــت هــا و معاینــات  مثــال جلوگیــری از ب
ــارداری  ... ب
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  چه کسی تصمیم می¬گیرد که آیا خدمات یا مراقبت پزشکی
دریافت شده شامل AMU می¬شود؟ 

پزشک تصمیم می¬¬گیرد که آیا یک مراقبت یا خدمات پزشکی ارائه شده شامل کمک¬های 
فوری پزشکی AUM می¬شود. 

در صورت تأئید، پزشک گواهی »کمک فوریت های پزشکی« AUM را پر می¬¬¬کند. این گواهی 
برای پرداخت هزینه 

مراقبت¬های پزشکی ضروری است و  همچنین به عنوان تأئیدیه برای دولت نیز محسوب 
می¬شود. پزشک یا CPAS این گواهی را نزد خود نگه خواهد داشت. 

  چه کسی هزینه این نوع از مراقبت¬های پزشکی را خواهد
پرداخت؟  

این کار به عهده CPAS یا سازمانی به نام CAAMI )به فرانسوی( یا HZIV )به زبان هلندی( است. 
 RIZIV( به زبان فرانسه INAMI کشور بلژیک هزینه تمام مراقبت¬های مندرج در لیست موسوم به

به زبان هلندی( را پرداخت می¬کند. گاه، برخی مراقبت¬ها یا داروها مانند بعضی ُمسکن¬ها، 
پروتز دندان، کفش¬های ارتوپدی، عینک و غیره( ممکن است در لیست INAMI یافت نشود.

گاه تشــخیص اینکــه آیــا یــک مراقبــت درمانــی خــاص در لیســت INAMI هســت یــا نــه ممکــن  	
ــودن مشــکل  ــزان جــدی ب ــه می ــد ب ــن مســأله می-توان ــرا ای ــده باشــد، زی ــدری پیچی اســت ق
پزشــکی یــا ســن بیمــار بســتگی داشــده باشــد. در صورتــی کــه در ایــن خصــوص تردیــد داریــد، 

لطفــاً بــا پزشــک یــا داروســاز خــود مشــورت کنیــد!
اگر مراقبت¬های پزشکی شما در این لیست نباشند، CPAS باز هم می-تواند هزینه¬های آنها را 

بپردازد اما کشور بلژیک آنها را بازپرداخت نمی¬کند. 

  آیا یک درخواسِت AMU می تواند عواقب منفی داشته باشد؟

خیــر، مــددکاران اجتماعــی CPAS بــه حفــظ اســرار حرفــه¬ای متعهدنــد و اطالعاتــی کــه در 
گواهی¬هــای پزشــکی درج شــده اســت، کامــالً محرمانــه می¬مانــد. پلیــس و اداره اتبــاع خارجــه 
هیچ¬کــدام نمی¬تواننــد از ارائــه ایــن کمک¬هــای درمانــی بــه افــراد اطــالع پیــدا کننــد. در طــی ایــن 
ــوع شــکایت در خصــوص کمک¬هــای فــوری پزشــکی  ــا کنــون Medimmigrant هیــچ ن 25 ســال، ت

دریافــت نکــرده اســت.

این برگه توسط asbl Medimmigrant تولید شده است. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد این موضوع ، می 
توانید:

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

 با ما  تماس تلفنی بگیرید < 02/274.14.33 - 0800/14.960 )شماره مجانی برای افرادی که درآمد یا 
بدون درآمد دارند(

< دوشنبه از 1۰ صبح تا 1 بعد از ظهر | سه شنبه از 2 تا ۶ بعد از ظهر  | پنجشنبه از 1۰ صبح تا 1 بعد از ظهر | 
جمعه از 1۰ صبح تا 1 بعد از ظهر
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