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PRAWO DO DARMOWEJ  POMOCY MEDYCZNEJ 

dla osób nie posiadajacych legalnego pobytu w Belgii 
 

 

FORMALNOSCI : 

 

Ażeby uzyskać darmową pomoc medyczną, należy zgłosić się do CPAS i poprosić o 

spotkanie z opiekunką społeczną, podając adres zamieszkania na Saint-Gilles. 

 

1. Pierwsze spotkanie z rejonową opiekunką społeczną  

 

Po wyjaśnieniu sytuacji, opiekunka społeczna zwróci się z prośbą o przedstawienie pewnych 

dokumentów i wręczy, w zamian za nie, poświadczenie odbioru.  

 

Jednym z wymaganych dokumentów jest Zaświadczenie Pomocy Medycznej w Nagłych 

Wypadkach (AAMU = zgoda lekarza ogólnego na udzielenie pacjentowi darmowej pomocy 

medycznej.  W wypadku braku tego dokumentu, opiekunka społeczna może wystawić 

dokument zezwalający na wizytę u lekarza ogólnego (homologowanego przez CPAS). Znajdą 

państwo listę tych lekarzy w załączniku. 

 

UWAGA : Rozmowa z opiekunką społeczną jest objęta tajemnicą medyczną. 
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2. Odpowiedź  na prosbe o udzielenie darmowej powmocy medycznej 

 

Komitet CPASu po rozpatrzeniu wniosku, wysyła odpowiedź pocztą zwykłą. Po otrzymaniu 

zgody CPASu, należy skontaktować się z opiekunką społeczną w celu otrzymania Karty 

Medycznej.  Decyzje negatywne są przysyłane poczta poleconą. W wypadku ewentualnych 

trudności z odebraniem listu poleconego na poczcie można zwrocic się do opiekunki 

społecznej o pomoc.  Po otrzymaniu odpowiedzi negatywnej, istnieje możliwość odwołania 

przed Sądem Pracy w okresie czasu do dwóch miesięcy. 

 

UWAGA : w wypadku zgody, proszę zabrać ze sobą wszystkie dokumenty wyliczone przez  

opiekunkę społeczną. 

 

3. Wizyta u lekarza. 

 

Po wybraniu lekarza z listy homologowanej przez CPAS, należy podać jego nazwisko 

opiekunce społecznej, by mogła zapisać je w waszej Karcie Medycznej, po czym można 

umówić się i udać na wizytę u lekarza. 

 

WAZNE:  należy mieć przy sobie kartę zdrowie podczas wizyty u lekarza, która będzie 

bezpłatna. 

 

4. KARTA ZDROWIA - co to jest ? 

 

Wyraża ona zgodę na wizytę u lekarza i jest wystawiona przez opiekunkę społeczną. 

Na karcie figuruje nazwisko przydzielonego lekarza ogólnego, ewentualnie lekarzy 

specjalistów, oraz apteki. 

 

5. Zgoda na dalszą opiekę  

 

Na wniosek lekarza ogólnego, opiekunka społeczna może wydać zgodę na uzyskanie 

konsultacji u specjalisty lub w szpitalu.    

 

  Konsultacja u lekarza specjalisty 
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Jeśli zaistnieje potrzeba dalszej pomocy specjalisty (kardiologa, dentysty, ginekologa...),   

lekarz ogólny wydaje skierowanie, które należy przekazać opiekunce społecznej która 

wydaje państwu dokument z którym należy zgłosić do lekarza specjalisty w celu otrzymania 

darmowej konsultacji. 

 

  Pobyt w szpitalu 

 

W razie potrzeby hospitalizacji, należy przekazać opiekunce społecznej dokument AAMU z 

datami hospitalizacji (kobiety w ciąży powinny przewidzieć jeden miesiąc przed porodem). 

Prośba będzie rozpatrzona przez Specjalnemu Komitetowi Serwisu Pomocy socjalnej. Zgoda 

na hospitalizację będzie natychmiast wysłana faksem do szpitala. 

 

Lista szpitali homologowanych przez CPAS znajduje się w aneksie. 

 

6. Leki 

 

Lekarz ogólny może zapisać potrzebne leki. Wówczas należy zgłosić opiekunce społecznej 

adres apteki (wybranej z listy), ażeby mogła wpisać ją do karty medycznej.  Następnie, wraz z 

recepta i karta medyczna, można wykupić w zgłoszonej aptece leki w cenie 0,50 € za lek.  

 

Na leki nie objęte refundacją przez ubezpieczenie, aptekarz wydaje kosztorys który należy 

przekazać opiekunce społecznej, ażeby uzyskać zgodę komitetu na pokrycie kosztów. 

 

Leki te musza być wymienione na karcie AAMU przez przepisującego leki lekarza.  Po 

uzyskaniu zgody CPAS (lepiej niż komitetu), opiekunka społeczna musi wpisać nazwy leków 

do karty Zdrowia, po to ażeby je później wykupić. 

 

7. Czas trwania pomocy  medycznej 

 

Darmowa pomoc medyczna jest przewidziana na okres maksymalny do 3 miesięcy (12 

miesięcy dla kobiet w ciąży). W celu przedłużenia tej pomocy, należy zgłosić się do 

opiekunki społecznej z nowa karta AAMU, co najmniej miesiąc czasu przed upływem wyżej 

wymienionego trzymiesięcznego okresu w celu rozpatrzenia wniosku. 
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Réalisé par le groupe « Migrations » de la Coordination de l’Action Sociale de Saint-Gilles. 
 

 

 

 

 

Editeur responsable : Jean SPINETTE ; 40 rue Fernand Bernier, 1060 Saint-Gilles 
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