ФІНАНСО ВЕ ЗАБЕЗП ЕЧ ЕН Н Я
В АШОГО ЛІКУВАНН Я У Ф РАН ЦІ Ї
Медичне страхування – це державна система забезпечення соціального захисту у Франції. Вона
бере на себе ваші (та вашої сім’ї) витрати на лікування в разі захворювання або на пологи.
Для отримання права на таке фінансове покриття, вам необхідно мати тимчасовий дозвіл на
перебування на території Фрнції, який називаться «бенефіціар тимчасовго захисту».

ЯК ВАМ ОДЕРЖ АТИ ПРАВ О Н А ОХО Р О Н У З ДО Р О В’ Я?
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на території Фрнції

Сертифікат на
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страхування

Відсутній сертифікат
на право медичного
страхування

Ви та ваша сім’я можете
безкоштовно лікуватися.
Це Медичне страхування
сплачує за послуги медичних
працівників.

Необхідно зв’язатися
із Фондом первинного
медичнго страхування
(СРАМ) за місцем вашого
проживання з метою
отримання вашого права на
медичне страхування.

Ваш запит на відкриття права
на охорону здоров’я поки що
не може бути здійснений.
Необхідно зв’язатися з
Префектурою і зробити
запит на тимчасовий
дозвіл на проживання
під назвою «бенефіціар
тимчасового захисту»
Як тільки ви отримали
дозвіл на тимчасове
проживання, будь ласка,
зв’яжіться із Фондом
первинного медичного
страхування (CPAM)
за місцем вашого
проживання, з метою
отримання вашого права
на медичне страхування.
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CPAM de Melun : Cours de la reine blanche
CPAM de Bussy-Saint-Georges : 6, rue Raoul Follereau
Agences ouvertes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
Plus d'adresses : flasher le code ci-contre ou https://bit.ly/35zCNRe

В період очікування врегулювання вашої ситуації: для отримання будь-якої термінової
медичної допомоги, вирішення життєво-важливих та інших питаннь, будь ласка, звертайтеся
до найближчої лікарні. При собі мати паспорт, або інший документ що підтверджує вашу адресу
в Україні.

ЯК ВАМ ОТРИМАТИ М Е ДИ Ч Н І ПО С ЛУ Г И У Ф РАНЦІЇ?
Кожного разу для отримання консультації, ви маєте пред’явити медичним працівникам,
ваш сертифікат на право медичного страхування. Ви нічого не сплачуєте, так як ці послуги
фінансуються з фонду медичного страхування.

Ко нсул ьта ці я

>Ви можете звертатися
безпосередньо до

лікаря загальної/ педіатра
сімейної практики
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>При наявності рецепта ви
можете звертатися

Аптеки

лабораторії
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Дерматолог

кардіолог

>Якщо вам потрібна консультація
лікаря фахівця, спочатку ви
повинні звернутися до лікаря
загальної практики він має
направити вас до фахівця

В разі необхідності проходити медичну терапію чи курс лікування, будь ласка зверніться до лікаря
загальної практики який вам має зробити рецепт та направить до фахівця, при необхідності.
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>У більшості випадків, медичне

Вам не потрібно розраховуватися з
медичними працівниками, тому що це
сплачує фонд медичного страхування
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Список медичних працівників можна знайти на сайті: ameli.fr
Також ви можете записатися на консультацію до лікаря на таких сайтах: Allodocteur.fr, Doctolib.fr,
Maiia.com, та інші.
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