CENTRU PUBLIC DE ACŢIUNE SOCIALÃ DIN SAINT-GILLES
RUE FERNAND BERNIER 40- RELAIS SOCIAL CHAUSSEE DE CHARLEROI 123a
1060 SAINT-GILLES

AJUTOR MEDICAL URGENT (AMU)
Ajutorul medical urgent este acordat persoanelor în sejur ilegal având nevoie de îngrijiri
atestate de cãtre un medic.
FUNCTIONARE :
În timpul primei visite la CPAS veţi cere o întrevedere (RDV) cu asistentul dumneavoastrã de
cartier menţionând locul de reşedinţã în Saint-Gilles.
1. Prima întrevedere cu asistentul social care se ocupã de cartierul dumneavoastrã
Situaţia dumneavoastrã va fi examinatã împreunã cu asistentul social. El/ea va asculta cererea
dumneavoastrã, vã va cere câteva documente şi vã va da în schimb o chitanţã de recepţie a
documentelor.
Dacã în timpul primei întrevederi nu dispuneţi de o Atestare de ajutor medical urgent
(AAMU = Document scris de cãtre un medic care sã ateste nevoia îngrijirilor urgente),
atunci veţi primi un rechizitoriu de o zi pentru a merge la un medic generalist (agregat de
cãtre CPAS). Lista acestor medici este anexatã la acest document.
REMARCÃ : Întrevederea cu asistentul d-voastrã social se va derula sub protecţia secretului
profesional.
2. Rãspunsul cererii de ajutor medical
Odatã ce cererea d-voastrã a fost analizatã cât şi vizita efectuatã la domiciliul d-voastrã de
cãtre asistentul social, Comitetul CPAS-ului vã va trimite rãspunsul printr-o simplã scrisoare.
Aceastã scrisoare este NOTIFICAREA. Contactaţi imediat asistentul social pentru a obţine
Cartea medicalã.
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Dacã rãspunsul Comitetului este negativ, veţi primi rãspunsul prin scrisoare recomandatã.
Dacã aveţi probleme/dificultãţi de a recupera aceastã scrisoare, atunci adresaţi-vã asistentului
social. Un recurs la Tribunalul Muncii est posibil în decurs de 2 luni.
REMARCÃ : Pentru un rãspuns pozitiv nu uitaţi sã aduceţi cu dumneavoastrã documentele
cerute de cãtre asistentul social.
3. Necesitatea de a merge la un medic
Va trebui sã alegeţi din lista anexatã acestui document un medic agregat de cãtre CPAS şi sã
comunicaţi asistentului social, numele acestuia. Astfel, numele medicului va fi înscris pe
Cartea medicalã.
Pe urmã, fixaţi o întrevedere (RDV) la medicul menţionat pe cartea medicalã.
REMARCÃ : Sã aveţi cu d-voastrã acestã carte în timpul consultaţiei. Astfel, consultaţia va fi
gratuitã.
4. Ce este CARTEA MEDICALÃ ?
Este o « carte de luare în întreţinere » eliberatã de cãtre asistentul social în urma unei atestãri
de ajutor medical urgent (AAMU). Ea menţioneazã numele medicului generalist agregat şi
ales de cãtre dumneavoastrã, farmacia aleasã, eventual şi câţiva specialişti pe care trebuie sã-i
consultaţi.
5. Ce este un RECHIZITORIU ?
Este o « foaie » de luare în întreţinere eliberatã de cãtre asistentul social în urma cererii fãcute
de cãtre medicul generalist. Acest document vã permite sã mergeţi la un specialist sau la un
spital.
Consultaţia la un specialist
Dacã medicul generalist estimã cã este necesar sã vã duceţi la un specialist (cardiolog,
dentist, oftalmolog, ginecolog…) vã va elibera o trimitere pe care trebuie sã o daţi la
asistentul social în schimbul unui rechizitoriu. Acest document vã va permite îngrijirea
gratuitã la un specialist.
Este OBLIGATORIU ca atestarea d-voastrã de ajutor medical urgent sã fie în regulã pentru ca
medicul sã vã dea acest document.
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Spitalizarea
Dacã trebuie sa fiţi spitalizat atunci trebuie sã transmiteţi asistentului social o Atestare de
ajutor medical urgent (AAMU) mentionând durata şi data spitalizãrii (femeile însãrcinate
trebuie sã prevadã o lunã înainte de data naşterii). Cererea va fi examinatã de cãtre Comitetul
special al serviciului social de la CPAS. Dacã rãspunsul este positiv, atunci un rechizitoriu va
fi trimis prin fax la spital.
Lista spitalelor agregate sunt deasemena anexate la acest document.
Necesitatea medicamentelor
Dacã aveţi nevoie de medicamente, medicul generalist agregat vã va prescrie medicamentele
necesare.
Dumneavoastrã va trebui sã alegeţi de pe listã un farmacist şi sã comunicaţi asistentului social
numele acestuia, astfel încât sã-l poatã înscrie de Cartea medicalã.
Vã puteţi duce, la farmacia agregatã cu reţeta ŞI cu Cartea medicalã; preţul va fi de
0,50€/medicament.
Pentru anumite medicamente (nerambursate de cãtre INAMI şi securitatea socialã) farmacia
vã va elibera un deviz cu preţul medicamentelor, iar dumneavoastrã trebuie sã solicitaţi
asistentul social pentru a reintroduce Comiteteului o nouã cerere de intervenţie.
Cererea de AAMU trebuie sã se facã de cãtre un medic. Dacã rãspunsul est pozitiv, asistentul
social va indica numele medicamentelor pe Cartea medicalã.
6. Durata Ajutorului medical urgent
Ajutorul medical urgent este prevãzut pentru o operioadã limitata de 3 luni (12 luni pentru
femeile însãrcinate). Prentru a prelungi durata acestui Ajutor trebuie sã vã prezentaţi la
asistentul social cu o nouã cerere cel putin cu o lunã înainte de data expirãrii Ajutorului
medical.
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