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Доступ до медичної допомоги для людей,
які були змушені покинути Україну
Медична допомога Громадського центру соціальної підтримки
CPAS
Ви тільки що прибули до Бельгії й ще не маєте бельгійської медичної страховки (див. нижче),
отже ви маєте право на так звану «невідкладну медичну допомогу».
Її мета — дозволити людям без фінансових ресурсів і без медичного страхового поліса отримати
доступ до медичних послуг. (!) Цю допомогу називають «невідкладною», але до неї можна
віднести всі види медичних послуг (наприклад, консультацію лікаря, стоматолога, отримання
ліків, аналіз крові, операцію...).

Куди ви можете звернутися для отримання цієї допомоги?
Заяву на цю допомогу вам потрібно подати до CPAS комуни за місцем перебування (=
фактичного проживання).
 Ви бездомні? За це питання відповідає CPAS комуни, де ви найчастіше перебуваєте. У
разі сумнівів, звертайтесь до CPAS тієї комуни, де ви провели ніч.

Коли можна звернутися за невідкладною медичною допомогою?
Якщо можна, зверніться до CPAS до того, як отримаєте медичну допомогу. CPAS майже завжди
відмовляється оплачувати медичні рахунки за послуги, які не були узгоджені попередньо!
 Ситуація термінова? Повідомте CPAS якомога швидше після отримання медичної
допомоги. Якщо ви госпіталізовані, попросіть соціальну службу лікарні повідомити
CPAS за вас.

Соціальне опитування

·
Після отримання вашої заяви CPAS назначить вам дату зустрічі.
Під час зустрічі поясніть свою ситуацію. Соціальний працівник поставить вам питання і
попросить принести з собою деякі документи. Все залежить від конкретних обставин.
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Умови для отримання допомоги у цьому випадку такі:
› вимушено покинути Україну та бути кандидатом на тимчасовий захист у Бельгії
› не мати фінансових ресурсів

Рішення CPAS
CPAS приймає своє рішення не пізніше ніж через 30 днів після подання заяви.
Якщо ваше прохання буде прийнято, CPAS дозволить доступ до медичних послуг і надасть
вам, наприклад:
› або «перелік узгоджених послуг» (= ваучер на консультацію лікаря або на отримання ліків)
› або «медичну картку», дійсну протягом декількох днів, тижнів або місяців у лікаря та/або в
аптеці
› або «ідентифікаційну форму Mediprima (Медіпріма)» з номером, який дозволяє отримати
медичну допомогу в лікарні

Хто вирішує, які послуги відносять до невідкладної медичної допомоги?
Рішення щодо того, які саме послуги належать до невідкладної медичної допомоги, приймає
лікар. Він заповнює форму «Невідкладна медична допомога», яка необхідна для оплати
медичних послуг і є розрахунковим документом у разі контролю з боку держави.

Медичне страхування в Бельгії
Як тільки ви отримаєте один з трьох документів:
› або сертифікат тимчасового захисту,
› або додаток 15,
› або електронне посвідчення особи типу А,
ви зможете зареєструватися для отримання бельгійської медичної страховки як «titulaire résident» — особа, внесена до реєстру жителів Бельгії. Для реєстрації необхідно звернутися:
› або до Додаткової каси страхування проти хвороб та інвалідності (CAAMI — Caisse auxiliaire
d’assurance maladie-invalidité)
› або до Страхового фонду взаємодопомоги (Mutualité)
CPAS може супроводжувати вас у процедурі отримання страхового поліса. Будь ласка,
звертайтеся за допомогою.
Цю пам’ятку було підготовлено некомерційною асоціацією «Медімігрант» (Medimmigrant).
www.medimmigrant.be
info@medimmigrant.be
Для отримання додаткової інформації ви можете зателефонувати на гарячу лінію
02/274 14 33 або 0800/14.960 (безоплатний номер для малозабезпечених) у робочий час:
> понеділок з 10:00 до 13:00 | вівторок з 14:00 до 18:00 | четвер з 10/00 до 13:00 | п’ятниця
з 10:00 до 13:00
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