
Tıbbi yardım, CPAS'ın tıbbi bakımınız için sunduğu
yardımdır. Bu yardım kapsamında, size tıbbi hizmet sunan
birime doğrudan ödeme yapılır.

Tıbbi harcamalar, doktor ücretlerinin yanı sıra ilaç alımı,
paramedikal tedavilerin maliyeti ve hatta hastane
faturaları da bu yardıma dahildir.

Tıbbi masraflarınıza CPAS tarafından müdahalede
bulunulması hakkına sahip olabilmeniz için, muhtaç
durumunda olmanız gerekir; bu, tüm tıbbi müdahale ve
ilaç masraflarınızın ödenmesi için yeterli kaynağa sahip
olmadığınız anlamına gelir.

CPAS, bir sosyal araştırma kapsamında, gelirinizi,
borçlarınızı, bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin sayısını
vb. inceleyerek yoksulluk düzeyinde olup olmadığınızı
belirleyecektir.

Rue Verbist 88
1210 Saint-Josse-ten-Noode

 
direction.sociale@cpassjtn.irisnet.be

02/220.29.69 – 02/220.24.11
 

Giriş
 

Metro: Madou
Otobüs: 29 (Clovis);

61 (Steurs);
63 (Saint-Josse)

 
Ev

 
Pazartesi’den Cuma’ya

08:45 - 11:45 arası
 

Veya çağrı merkezimiz aracılığıyla
0800 35 254

 
Pazartesiden Cumaya

08:00-12:00 | 13:00-16:30 arası

TIBBI YARDIMHANGI ADRES?
SOSYAL DEPARTMAN

Sorumlu editör: Luc FRÉMAL (Başkan)
CPAS de Saint-Josse-ten-Noode | 2021

COCOM'un desteğiyle

TIBBI YARDIM NEDIR?

CPAS DE SAINT-JOSSE



TIBBI YARDIM OTURMA IZNIME BAĞLI MI?

Evet, alacağınız tıbbi yardım oturma izninize bağlı
olarak değişmektedir.

1. Belçika'da yasal oturma izni olduğunda

Tıbbi yardım, Belçika'da yasal olarak ikamet eden
kişilere sağlanan tıbbi müdahale ve ilaç
masraflarının karşılanması yardımıdır. CPAS, bu
yardım kapsamında sağlık masraflarınızı
karşılamaktadır.

2. Belçika'da geçerli (yasal) oturma izni
olmadığında

Acil tıbbi yardım (AMU), yabancı bir ülkeden gelip
geçerli bir oturma izni olmadan Belçika'da kalan
kişilere sağlanan tıbbi müdahale ve ilaç
masraflarının karşılanması yardımıdır.

Bu tıbbi yardım şekli, acil durum kavramını içerir.
Ancak, CPAS'ın desteği acil yardımla sınırlı değildir
(bir kazadan sonra, ciddi bir hastalık durumunda
vb.). CPAS ayrıca gerekli görülen tıbbi bakıma da
müdahale edecektir (tıbbi muayene, fizyoterapist
ile tedavi, doktora basit bir ziyaret, ...). Bu tıbbi
gereklilik bir hekim tarafından belirlenmelidir.

CPAS, yalnızca hekiminizin size teslim edeceği acil
durum müdahalesi sertifikası kapsamındaki tıbbi
masrafları karşılayacaktır.

3. Belçika'da mülteci olarak bulunmak

Bir mülteci olarak Fedasil'den maddi yardım alma
hakkınız vardır. Buna tıbbi yardım da dahildir.

Bu nedenle CPAS'tan acil tıbbi yardım talep edemezsiniz.

CPAS, yalnızca yerel bir kabul girişimi (ILA) kapsamında
kalış hakkına sahip sığınmacıların tıbbi ve ilaç
maliyetlerine müdahale edebilir.

SIK SORULAN SORULAR

Daima CPAS'a mı gitmem gerekiyor?

Hayır, acil bakıma ihtiyacınız varsa, tedavi için doğrudan
hastaneye veya doktora gidebilirsiniz. CPAS'ın tıbbi
masraflarınıza müdahale etmesini istiyorsanız, hastane
veya doktor ziyaretinizden sonra mümkün olan en kısa
sürede sosyal hizmet uzmanınızla iletişime geçmelisiniz.

Bir sağlık sigortam olmadığında (acil) tıbbi yardım
alabilir miyim?

Evet. Sigortalı değilseniz, CPAS bir üyeliğin mümkün olup
olmadığını görecek ve sağlık sigortanızı düzenlemenize
yardımcı olacaktır.

Entegrasyon gelirinin bir yararlanıcısı olarak
artırılmış bir müdahale hakkım var mı?

Evet, 3 ay kesintisiz veya 6 ay kesintili entegrasyon
gelirinden yararlandıysanız böyle bir hakkınız var.

Yine de finansal olarak katkıda bulunmak zorunda
mıyım?

Sosyal araştırma gerçekleştiren CPAS, masrafların bir
kısmının sizin tarafınızdan ödenip ödenmediğini
belirleyecektir.

CPAS'ın yardımını geri ödemek zorunda mıyım?

Hayır, CPAS parayı yalnızca dolandırıcılık durumu tespit
edildiğinde geri alacaktır. 

CPAS'ın kararını kabul etmezsem ne olur?

İş mahkemesine itirazda bulunabilirsiniz. İtiraz
prosedürü ücretsizdir.

(ACIL) TIBBI YARDIM NASIL TALEP EDILIR?

Tek yapmanız gereken belediyeniz dahilindeki
(yaşadığınız yer) CPAS ile iletişime geçmektir. Talebiniz
daha sonra bir sosyal hizmet uzmanı tarafından
incelenecektir.

CPAS size bir alındı   onayı verecektir. Bu, şu veya bu
tarihte talebinizi ilettiğinizin kanıtıdır.

Seçtiğiniz bir kişiden de yardım alabilirsiniz.

Talebiniz gönderildikten sonra, CPAS bir sosyal
soruşturma yürütecektir. Bu, tıbbi ve ilaç
maliyetlerinizde bir müdahaleden yararlanabilmeniz için
koşulları karşılayıp karşılamadığınızı belirleyecektir.

Sosyal soruşturma temelinde, CPAS, talepten sonra en
geç 30 gün içinde gerekçeli bir karar alacaktır.


