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کمک پزشکی 
هنگامی که در یک مرکز پذیرش زندگی منی کنید

اگر به عنوان یک پناهجو در یک مرکز پذیرش زندگی منی کنید )noshow(، می توانید کمک پزشکی دریافت کنید. Fedasil هزینه ها 
را پرداخت خواهد کرد. 

کمک پزشکی چیست؟

•  مراجعه به پزشک یا دندانپزشک

•  معاینه پزشکی به درخواست پزشک

•  دارو بر اساس نسخۀ پزشک )داروساز(

•  مراجعات پزشکی دیگر 

چگونه از Fedasil کمک پزشکی درخواست کنیم؟

1. چند روز قبل از مراجعه به پزشک، بیامرستان یا داروساز، شام یا پزشک باید درخواستی را از طریق فرم آنالین )انگلیسی، فرانسوی 
یا هلندی( به واحد هزینه های پزشکی Fedasil ارسال کنید. 

2. اگر انگلیسی، فرانسوی یا هلندی بلد نیستید یا اگر به اینرتنت دسرتسی ندارید، از یک شخص یا یک سازمان داوطلبان بخواهید به 
شام کمک کند

Fedasil .3 بررسی خواهد کرد هزینه ها را پرداخت خواهد کرد یا خیر.

4. اگر Fedasil با پرداخت هزینه های پزشکی موافقت کند، سندی به نام requisitoriumرا از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد.

5. هنگام مراجعه به پزشک، بیامرستان یا داروساز، سند درخواست پرداخت )requisitorium( را با خود یربید.

6. پس از مراجعه شام، Fedasil هزینه های پزشکی را پرداخت خواهد کرد.

اطالعات نیاز دارید؟

Fedasil واحد هزینه های پزشکی

از روز دوشنبه تا جمعه از ساعت

 9 صبح تا 12 بعدازظهر از طریق تلفن در دسرتس است.

)0(2 213 43 00 )به هلندی(

)0(2 213 43 25 )به فرانسه(

 medic asil.be:از طریق ایمیل

چه اطالعاتی را باید وارد کنید؟ 

•  نام کامل

•  تاریخ تولد

•  شامره OV یا شامره ملی )شامره ها در باالی سند اداره مهاجرت 
نوشته شده است( 

•  نام پزشک/بیامرستان/داروخانه و نسخه 

•  آدرس ایمیل 

•  شامره تلفن

•  تاریخ وقت مراجعه

 اطالعات برای پناه جویان در بلژیک  
www.fedasilinfo.be   

www.asyluminbelgium.be
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