
AMU / DMH

AMU / DMH 
ي الرعاية الصحية للناس الي بال 

الحق �ف
إقامة قانونية

   واسم هو AMU / DMH ؟
ي كا تقدمها  المساعدات الطبية المستعجلة AMU( باللغة الفرنسية و DMH باللغة الهولندية( هي المساعدات ال�ت

الدولة البلجيكية للناس الي بال إقامة قانونية. وهذا باش يسمحو للناس الي بال إقامة قانونية باش يتلقاو العالج.

  واش كا تمكنك تتحصل عىل هذه المساعدة ؟
كا تمكنك تتحصل عىل هذه المساعدة ، إذا كنت : 

بــدون فلــوس = مــا تمكنــش تدفــع تكاليــف الرعايــة الطبيــة وال أنــو المبلــغ الي تدفعــه كبــري و مــا يســمحلكش بــاش  	
تعيــش بكرامــة.

ي يمكــن بــاش تســاعدك بــاش توضــح  	 ف المســتندات الــ�ت ح الموقــف ديالــك و تبــ�ي بــال إقامــة قانونيــة : الزم عليــك تــرش
ي صالحــة ، وال طلــب تــاع مغــادرة اإلقليــم ...(.

ة كاملــة ، وثيقــة إقامــة مــا�ش الوضــع ديــال إقامتــك )بالمثــل تأشــري

  أين يمكنك أن تطلب هذه المساعدة ؟ 
ي 

ي كا تكسن فيها �ف ي البلدية ال�ت
الزم عليك طلب المساعدة الطبية العاجلة من OCMW( CPASباللغة الهولندية( �ف

العادة )= المكان الي كا تعيش فيه(.

عــىل  	 تتحصــل  بــاش  ديرطلــب  : CPAS / OCMWكيفــاش  الملــف ديالنــا  المعلومــات ، راجــع  لمزيــد ديــال 
الطارئــة. الطبيــة  المعونــة 

  هل AMU هو فقط ديال الرعاية المستعجلة ؟ 
ي الواقع هذي المعونة الطبية أوسع بكثري من المساعدات لي 

ال ، نقولو إنو هذه المساعدات »مستعجلة« ولكن �ف
كا تتقدم كي تتصل بالرقم »112« أو خدمات الطوارئ ديال المستشفيات. 

جميع أنواع ديال الرعاية يمكن ان نخذها بعن اإلعتبار : عىل سبيل المثال، استشارة ديال الطبيب أو طبيب 
. ي المستش�ف أو خارج المستش�ف

األسنان، واألدوية ، وفحص الدم ، أوعملية ... ويمكن ان تتسلم �ف

MARO



CPAS

يمكــن أن المســاعدة الطبيــة كا تكــون وقائيــة )= تســاعد بــاش مــا تكونــش مضاعفــات طبيــة(. بعــض األمثلــة :  	
اللقاحــات ، مراقبــة حمــل المــرأة الحامــل…

  شكون لي كا يقرر ما إذا كانت الرعاية هي مسؤولية ديال AMU ؟ 
هو الطبيب الي كا يقرر ما إذا كانت الرعاية كا تندرج تحت المعونة الطبية المستعجلة.

ي  ورية باش تل�ت العالج الط�ب ئ كا يعمر شهادة »المساعدة الطبية المستعجلة«. هذه الشهادة �ف من بعد هذا الش�ي
ي حالة مراقبة الدولة. هو الطبيب أو CPAS الي كا يحتفظ بالشهادة.

وتكون كيما دليل �ف

  من يدفع مستحقات الرعاية الطبية ؟  
هو CPAS وال  منظمة كا تسىم CAAMI  )بالفرنسية( أو HZIV )بالهولندية(.

ي 
ي هي عىل قائمة كا تدىع التسميات RIZIV( INAMI باللغة الهولندية(. �ف الدولة البلجيكية كا تسدد كل الرعاية ال�ت

ي القائمة ديال INAMI )مثل بعض المسكنات ، أطقم ديال السنان 
بعض المرات ، ما تكونش الرعاية وال األدوية �ف

، األحذية الطبية ، النظارات...(. 

ي قائمــة ديــال INAMI عــىل  	
ي بعــض المــرات بــاش تعــرف مــا إذا كان العــالج مــدرج �ف

األمــر قــادر كا  يكــون معقــد �ف
ي شــك ، اســأل الطبيــب أو 

خاطــر يمكــن كا يعتمــد عــىل خطــورة المشــكلة الطبيــة وال عمــر المريــض. إذا كنــت �ف
الصيــدلي ديالــك !  

ي هذه القائمة ،  CPAS يمكن كا يسددها ولكن الدولة البلجيكية ما رايحاش تردلم 
إذا ما كانتش الرعاية مدرجة �ف

المبلغ.

  هل يمكن أن يكون لطلب AMU عواقب سلبية ؟

ال ، النــو العاملــون االجتماعيــون ديــال CPAS يخضعــو للريــة المهنيــة والمعلومــات ديــال الشــهادات الطبيــة رسيــة. ال 
طــة أو مكتــب الهجــرة بــاش يطلعوعــىل هــذه المعونــة الطبيــة.  يمكــن للرش

ي 25 عاًما ديال الوجود ، لم يسمع Medimmigrant أبًدا بشكوى حول هذا األمر.
�ف

تم إنتاج هذه الورقة بواسط asbl Medimmigrant لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ، يمكن ليك :

 www.medimmigrant.be  > نت   ادخل ال الموقع ديالنا عىل االنرت

  info@medimmigrant.be > ي
و�ف يد اإللكرت  اسألنا األسئة تاعك عن طريق الرب

ي للناس لي عندهم الدخل المنخفض وال بال دخل(
اتصل بنا خالل الخطوط ديالنا < 02/274.14.33 أو 0800/14.960 )رقم مجا�ف
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