DECLARAŢIA NAŞTERII

ASISTENŢA POSTNATALĂ

Este obligatoriu şi important ca tatăl, mama sau ambii părinţi
să declare naştere copilului la starea civilă din localitatea
unde s-a născut copilul. Dacă părinţii nu sunt căsătoriţi dar vor
să recunoască amândoi copilul lor, atunci trebuie să facă
impreună această declaraţie.
Cel mai adesea, această
declaraţie poate fi făcută şi înainte de naştere după care
declaraţia poate fi făcută şi numai de către un singur părinte.
Persoanele in situatie ilegala în Belgia primesc impreuna cu
declaratia de nastere si formularele necesare pentru obtinerea
actului de nastere de la comuna în care a avut loc nasterea.
Această declaraţie trebuie făcute în următoarele 15 zile de la
naştere. Dacă nu este cazul, atunci spitalul, medicul sau
moaşa vor face declaraţia ; aceasta cu riscul de a avea un act
de naştere foarte incomplet.

După naştere şi după îngrijirea corespunzătoare, puteţi să vă
prezentaţi la consultaţiile gratuite de la O.N.E. sau la Kind en
Gezin până cănd copilul atinge vârsta de 3 ani (în mod
consultaţii asigură
excepţional până la 6 ani). Aceste
examene preventive specifice, vaccinări, sfaturi în materie de
alimentare, higienă, securitate, educaţie, …
Medicii de la consultaţiile de la O.N.E. şi de la Kind en Gezin nu
pot prescrie niciun medicament sau tratament - în afară de
câteva excepţii. Dacă copilul este bolnav, este de preferat să
luaţi un rendez-vous la medicul generalist (sau la pediatru).

ACTUL DE NAŞTERE

Pliantele de mai jos sunt disponibile în franceză,
flamandă, germană, engleză, spaniolă, rusă, arabă,
portugheză, chineză şi română. Puteţi să le încărcaţi
gratuit pe situl nostru, la fel ca şi alte publicţii.
 „Ajutor medical urgent” pentru persoane aflate
în sejur ilegal.
 Graviditatea, naşterea şi îngrijirea post-natală
pentru femeile în sejur ilegal.
 Posibilitatea de asigurare a persoanelor în sejur
ilegal.
 Sejur pentru motive medicale.
 Viza pentru motive medicale
 Medimmigrant : pliant de prezentare

Actul de naştere este un act foarte important pentru viitorul copilului.
Actul de naştere este cerut la trecerea copilului pe paşaport, la
şcolarizarea sa, la căsătorie,…. De altfel, acest act de naştere
este un document oficial care indică în mod clar filiaţia.
Chiar dacă amândoi părinţii sunt aici în sejur ilegal, copilul are
dreptul la un act de naştere. În acest caz, copilul nu va fi înscris
nici în registrul de populaţie şi nici în cel de străini.
Actul de naştere menţionează printre altele data de naştere,
locul de naştere al părinţilor precum şi numele si prenumele
lor. Pentru eliberarea unui act de naştere trebuiesc deci
prezentate acte oficiale din ţara de origine a părinţilor. Când
acest lucru nu est posibil, se va nota pe act menţiunea
« declară că se numeşte ».
Când unul din părinţi dispune de acte de sejur, actul de naştere va fi
trimis la starea civilă din localitatea în care acest părinte este
înscris. Începând de la această dată, copilul va fi înscris în această
localitate şi va primi statutul de sejur al părintelui celui mai
avantajat.
Cu alte cuvinte, este important ca acest părinte să
recunoască copilul si ca numele său să fie reluat pe actul de
naştere. Pe de altă parte, este de dorit ca părintele care se
găseşte în sejur ilegal să fie menţionat pe actul de naştere
dat fiind că acest document ar putea fi o dovadă pentru o
eventuală procedură de regularizare.
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SEJUR PRECAR ÎN TIMPUL SARCINII

SARCINA
Este important ca sarcina să fie supravegheată din punct de
vedere medical. În acest sens puteţi consulta un medic
generalist şi/sau un ginecolog care, în majoritatea cazurilor,
poate recupera costul consultaţiei de la CPAS. Aceasta este
posibil conform D.R. cu privire la « asistenţa medicală de
urgenţă » acordată străinilor în sejur ilegal.
Există şi un mijloc mai simplu : centrele de asistenţă
preventivă ale Oficiului de Naştere şi al Copilăriei (ONE) (în
Walonia şi Bruxelles) sau cele ale Kind en Gezin. Aici veţi
beneficia de consultaţii gratuite şi de numeroase examene de
bază în timpul sarcinii. Aici puteţi să vă prezentaţi şi după
naştere.

NAŞTEREA
Fără intervenţia asigurărilor de boală, naşterea costă foarte
mult. Foarte adesea, cheltuielile de naştere costă mai mult de
1000 Euros ; la aceştia se pot adăoga şi cheltuielile pentru zile
suplementare de spitalizare. Şi aceasta, cu condiţia ca să nu
apară nici o complicaţie care să ceară ingrijire specializată
pentru mamă sau pentru noul născut. Este deci important să
vă gândiţi din timp şi realist la naştere şi la plata ei. Există
asigurări private care, în cazul în care persoanele în sejur ilegal
au încheiat o astfel de asigurare înaintea sarcinii, intervin, în
special la plata naşterii,
Dacă nu aveţi mijloace financiare suficiente, puteţi, de
asemenea, face apel la D.R. cu privire la „asistenţa medicală
de urgenţă” pentru străinii în sejur ilegal. Efectiv, naşterea
răspunde criteriilor prevăzute în această D.R.

Sarcina nu este suficientă pentru obţinerea unui act de sejur
legal. Ea poate fi suficientă, numai în caz de (riscuri) complicaţii
grave în timpul sarcinii sau al naşterii, pe care ar trebui să le
prevedeţi şi pentru aceea să cereţi o autorizaţie pentru a
amâna plecarea pe o scurtă perioadă din motive exclusiv
medicale. (Cf. folderului nostru: „Obţinerea (ou păstrarea)
dreptului de sejur pentru motive medicale”)

CUM SE PROCEDEAZĂ PENTRU BUNĂ
DESFĂŞURARE A PROCEDURII DE
ASISTENŢĂ MEDICALĂ DE URGENŢĂ?
A Dacă ginecologul colaborează cu un spital public:
• In momentul naşterii prezentaţi-vă la serviciul de urgenţă de
la spital. Nu veţi aştepta mai mult (sau mai putin) decât
persoanele care au mutualitate.
• Declaraţi că nu sunteţi în sejur legal în Belgia şi că nu
dispuneţi de asigurare de boală. Să nu uitaţi că corpul medical
tebuie să respecte secretul profesional şi că nu va fi pedepsit
când acordă un ajutor umanitar.
• Cereţi ginecologului dumneavoastră să vă elibereze o
adeverinţă în care să declare că aţi fost îngrijit şi ajutat în
cadrul « asistenţei medicale de urgenţă ».
• Contactaţi serviciul social al spitalului şi cereţi-i să demareze
procedura de « asistenţă medicală de urgenţă » pentru
persoanele în sejur ilegal. Reţineţi că este mai bine ca
această procedură să înceapă cât se poate de repede. Dacă
aşteptaţi să primiţi factura, atunci s-ar putea să fie prea târziu.
B Dacă ginecologul dumneavoastră colaborează cu un
spital privat:
În teorie, procedura este aceeaşi ca cea descrisă mai sus
pentru un spital public. Totuşi, în practică se întâmplă ca
anumite CPAS să intervină cu mai puţină supleţe atunci când
este vorba de spitale private. Pentru securitatea
dumnevoastră, vă recomandăm următoarele etape :
• Cereţi ginecologului dumneavoastră să elibereze un certificat
medical şi să-l trimită la CPAS din comuna unde aveţi
reşedintă efectivă. El/Ea va cere prin această adeverinţă ca
CPAS să-şi asume responsabilitatea (cartea medicală şi

rechizitoarul) pentru naşterea în cadrul DR relative
la« asistenţa medicală de urgenţă ». De asemenea, el/ea
trebuie să menţioneze dată presupusă a naşterii precum şi
spitalul cu care el/ea colaborează. Este preferabil să atrageţi
atenţia CPAS asupra faptului că femeile preferă să nască cu
ginecologul care le-a îngrijit în timpul sarcinii.
• Ministerul Sănătăţii nu face nicio diferenţă la rambursarea
facturii dacă vine de la un spital public sau unul privat. În
practică se întâmplă ca CPAS să accepte adesea un alt spital,
cel mai des unul public.
• După naştere contactaţi, cât mai repede posibil, serviciul
social al spitalului, şi cereţi-i să continue procedura DR cu
privire la « asistenţa medicală de urgenţă »
C Dacă trebuie să naşteţi acasă
• D.R. relativă la « asistenţa medicală de urgenţă » poate fi
aplicată chiar dacă naşteţi acasă.

INSTIINŢAREA DESPRE NAŞTERE
Inştiinţarea de naştere face cunoscută, printre altele,
naşterea unui copil, cine este mama, dacă acesta este băiat
sau fată. Spitalul, moaşa sau ginecologul avertizează
serviciul de stare civilă din localitatea unde s-a născut copilul.
Aceasta trebuie făcută în prima zi de lucru care urmează
după naştere.

