
– சிகிச்சைகளுக்காண நிரந் அணுகுமுசந 
நிசலையங்கள் (PASS) 

– கர்ப்பிணிி பெண்களுக்கும் ஆறு 
வயதுக்குட்ெட் குழந்சைகட்கும்: PMI நிறுவனம்

– காை நேிாய்க்கு: காசநேிாய் கட்டுப்ெரடு
நிறுவனம் (CLAT) 

– எயிட்ஸ் (VIH) அன்னது கன்லீரல் நேிாய், 
பாைியல் உறவுமூலம் நைிாற்றும் நேிாய்கள்
பரிிதநகோசைகளுக்கு: CeGIDD

– கருத்ைசை வழிமுசறகசை பெற்றுபகோள்வதற்கு: 
குடும்ப திட்டமிடல் நிறுவனம் (CPEF) 

– நெோசைஅடிசைக்கு: CARRUD, CSAPA 
– சிறப்பு நிறுவனங்கள்

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

என்னை குணப்படுத்த நான் பபாகலாம்

ெோரெட்ைைற்ற ைன்சையும் ைருத்துவ இரகசியமும்.
ைருத்துவ துசற ைோர்ந்ைவர்கள் (சவத்தியர்கள், ைோதிகள், ெல்
சவத்தியர்கள் ைற்றும்) உங்களது நைோற்றத்தின் அடிப்ெசையில்
உங்களுக்கு சிகிச்சை வழங்க ைறுக்க முடியோது. அத்துைன்
அவர்கள் உங்களது உைல் நிசல பைோைர்ெோை ைவல்கசள அரை
நிர்வோகம் உட்ெை நவறு ேெர்களுக்கு வழங்க முடியோது. 

குடும்ெ சவத்தியர்
சிறந்ை முசறயில் சிகிச்சை பெறுவைற்கும் அைற்கோை பைலசவ
மீள பெற்றுக்பகோள்வைற்கும் நீங்கள் ஒரு சவத்தியசர பைரிவு
பைய்ய நவண்டும். அவர் உங்களது சிகிச்சைகசள
பைோைர்வைற்கு பெோறுப்ெோகவிருப்ெோர். அவருைைோை முைல்
ைந்திப்பின் நெோநை அது பைோைர்ெோக அவருைன் நெைவும்.

பூரணைோை ைவல்கள் பெறப்ெைோை நிசலசையிலும் உங்களுக்கு
அனுைதி வழங்கப்ெைோை நிசலயிலும், எந்ைபவோரு சவத்திய
பையற்ெோடுகசளநயோ சிகிச்சைகசளநயோ நைற்பகோள்ள கூைோது

தெரிந்துத ொள்ளவே
ண்டியவே

எனக்கு அருகாலமயில் உள்ள லைத்தியர்களினதும் லைத்திய
நிறுைனங்களினதும் பட்டியலை http://annuairesante.ameli.fr
என்னும் இலணயத்தளத்தில்

அவைர நிசலசையில் 15 அல்லது 112 
என்னும் இலக்கத்திற்கு பைோசலநெசி
அசழத்ைோல் உங்களது

எந்ைபவோரு சவத்திய நைசவகட்கும் ஒரு ைோைோரண
சவத்தியசர ேோைலோம். அவர் உங்கசள ெரிநைோதித்ைபின்
உங்களுக்கு நைசவயோை ைருந்துகசள ெரிந்துசரப்ெோர். 
உங்களுக்கு நைலதிக ெரிநைோைசைகளும் சிகிச்சைகளும்
நைசவப்ெடின், அவர் உங்கசள சிறப்பு சவத்தியரிைம்
அல்லது ைருத்துவ உைவியோளரிைம் (ைருத்துவ ைோதி, 
உைற்ெயிற்சி நிபுணர்) ைங்கசள அனுப்பி சவப்ெோர். 

அேசர வெவே ட்கு
குறிப்பிட்ை சில ெரிநைோைசைகட்கு அல்லது சிறப்பு
சவத்தியசர பைோைர்பு பகோள்வைற்கு: நேர நியைைம் மூலம். 

சவத்தியரிைோல் அல்லது சவத்தியைோசலயிைோல்
ெரிந்துசரக்கப்ெட்ை ைருந்துகசள வோங்குவைற்கு. 
ஆநலோைசைகசள பெறுவைற்கு

நான் பநாயாளியாக இருக்கின்பேன்

னைத்தியசானலக்குஅப்பொல்ஒரு
வேத்ெியரிடம்

மருந்தகம்

வேத்ெியசொவை

தங்களது நினலலம எதுைாக இருந்தாலும்
இலைசமக சிகிச்லச பபறுந் இடங்கள்.

ெணம் பைலுத்தும் சிகிச்சைகளுக்கோை பைலவுகள் உங்களது
சவத்திய கோப்புறுதியிைோல் நெோறுப்நெற்கப்ெைலோம். 
நைற்பகோள்ளநவண்டிய ேசைமுசறகளுக்கு இரண்ைோம்
ெக்கத்சையும் விண்ணப்ெம் பைய்வைற்கு கீநழ ைரப்ெட்டுள்ள
ைகவல்கசளயும் ெோர்க்கவும்

Tamoul



 

 

 

 
ி ாடுகில் இருந்து ஐரபாப்ாயிற்கு யரும் பறனா ிறனில் உள் அறத்து நக்கின் கயத்திற்கு  

ஆகஸ்டு 2020 

உங்கள்  நருத்துயச்  செவுகறச் ெந்திக்க  ஏதுயா நருத்துயக்  காப்டீ்றை எவ்யாறு சறுயது? 

ஃப்பான்ஸ் ாட்டில் அறத்து நருத்துயச் ரெறயகளுக்கும் கட்ைணம் செலுத்த ரயண்டும். ஆால் ீங்கள்  நருத்துயக் காப்ீடு செய்து சகாள்யதன் பம் உங்கள் குடும் ிறக்குத் தகுந்தயாறு உங்கள் நற்றும் 

குடும்த்தாருறைன நருத்துயச் செவுகற பழுறநனாகரயா அல்து அதன் ரு குதிறனரனா ெநாிக்க படிபம். உங்கள் குதிறனச் ரெர்ந்த  CPAMஐ (நருத்துயக் காப்ீட்டிற்கா பதல் ிற 
அலுயகம்) அணுகி தகயல் நற்றும் டியங்கறப் சற்றுக் சகாள்ாம். 3646 என் எண்ணில் சதாைர்பு சகாண்டு சதாறரெி பநாகரயா (கட்ைணத்திற்குட்ட்து) அல்து www.ameli.fr நற்றும் 
www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr இறணன தங்கள் பம் தகயல் சாம்.  

கயம் 

 உங்கள் குமந்றதகளுக்கு நருத்துய உதயி ரதறய எசால்: ீங்கள் உன்பம் யிண்ணப்ிக்கயில்றசனன்ாலும் அல்து அது ரிெீறனில் இருந்தாலும் ீங்கள் CPAMஐ 
அணுகி டியல்கறப் பூர்த்தி செய்து ில்கற இறணத்து ெீக்கிபம் செயிற்கா உதயி ரகாபாம்.  

 ரு ிறனா யிாஸத்றதத் தப ரயண்டும். அல்து ரு ிறுயத்திைம் ரகாரி (உ.ம். CCAS)கடிதங்கறப் சறுயதற்கா ரு யிாஸத்றதக் ரகட்டுப் ச ரயண்டும்.  

தங்குயதற்கா உரிநம் றயத்துள்பீகள். உங்கள் நருத்துயச் செவுகறச் ெந்திக்க 2 காப்டீுகள் எடுக்க ரயண்டும் :  

1) உங்கள் நருத்துயக் காப்ீடு : 
இதன் பம் உங்கள் நருத்துயச் செயில் ரு குதி திரும்க் கிறைக்கும். CPAM இல் டியங்கறப் சற்று அதனுைன் ஆயணங்கற இறணத்து அிக்க ரயண்டும். யிண்ணப்ம் ஏற்றுக் 
சகாள்ப்ட்ைதும் <உரிறநகளுக்கா ொன்று> எனும் ஆயணம் சகாடுக்கப்டும். ிகு <காப்ாடு அட்றை> எனும் அட்றை சகாடுக்கப்டும். இந்த அட்றைறன ீங்கள் நருத்துயர், நருத்துய நற, 
நருந்தகம் ஆகினயற்ில் சகாடுத்தால் செலுத்தின ணம் திரும்க் கிறைக்கும்.  
2)  கூடுதல் காப்ீடு : 

இதன் பம் அதிகத் சதாறக திரும்க் கிறைக்கும், பழுயதுநாகரயா அல்து யருநாத்திற்குத் தகுந்தயாறு நற்றும் ப்ந்தப்டி ரு குதிரனாகிறைக்கும்.  

 உங்கள் யருநாம் குறயாக இருந்தால் : எந்த ரு செவும் இன்ி கூடுதல் நருத்துயக் காப்ீடு (C2S), இயெநாகக் கிறைக்கும். நருத்துயர், நருத்துய நற அல்து நருந்தகத்தில் ீங்கள் ணம் 
சணலுத்த ரயண்டினதில்ற. செவுகள் ரபடினாக ஏற்றுக் சகாள்ப்டும். CPAM இல் அதற்கா டியங்கறக் ரகட்டுப் சற்றுக் சகாள்வும்.  

 உங்கள் யருநாம் ெற்றுக் கூடுதாக இருந்தால் : உங்கள் யனதிற்ரகற்ாற்ரா ரதறயனா கட்ைணத்றதச் செலுத்தினிருந்தால் ீங்களும் C2S பம் னன் சாம். கட்ைணம் செலுத்த 

ரயண்டினிருந்தாலும் இல்றசனன்ாலும் காப்டீு ன்றுதான். உங்கள் CPAM இல் டியங்கறக் ரகட்டுப் சவும்.  

 உங்கள் யருநாம் அதிகநாக இருந்தால் C2S பம் னன் ச: ரு பஸ்ப காப்டீ்டு ிறுயத்தில் ரெருயதன் பம் அதிகத் சதாறக திரும்ப் சாம். யியபங்களுக்கு அந்த ிறுயங்கற 
அணுகவும்.  

ான் ரு அகதி / நாணயன் / ஏற்கரய 
நருத்துயக் காப்ீடு சறும் குடும் உறுப்ிர்:  

எக்கு குடும்  அல்து ெபக  உதயி 
கிறைக்கிது (RSA, குடும்  உதயித் சதாறக , 

தங்குயதற்கா உதயி, AAH…) : 

எக்கு ஃப்பான்ஸ் ாட்டில் ரயற இருக்கிது: என் ிறறந நாறுட்ைது: 

ஃப்பான்ஸ் ாட்டிற்கு யந்ததிிருந்து காப்டீு ச 
படிபம். ஃப்பான்ஸ் ாட்டில் 3 நாதங்கள்இருக்க ரயண்டும் 

எனும் ிந்ற இல்ாநல் ான் CPAM இல் 
யிண்ணப்ிக்காம்.  

ஃப்பான்ஸ் ாட்டிற்கு யந்ததிிருந்து காப்டீு ச 
படிபம். ஃப்பான்ஸ் ாட்டில் 3 நாதங்கள் இருக்க ரயண்டும் 

எனும் ிந்ற இல்ாநல் ான் CPAM இல் 
யிண்ணப்ிக்காம்.. 

என் ரயற சதாைங்கினதிிருந்து எக்குக் காப்ீடு 
உண்டு.  

ஃப்பான்ஸ் ாட்டில் 3 நாதங்கள் இருக்க ரயண்டும் எனும் 

ிந்ற இல்ாநல் ான் CPAM இல் யிண்ணப்ிக்காம். 

CPAM இல் யிண்ணப்ிதற்கு பன்ாக ான் ஃப்பான்ஸ் 
ாட்டில் 3 நாதங்கள் தங்கினிருந்திருக்க ரயண்டும்.  

தங்கினிருந்த்தற்கா ொன்ற ான் யிண்ணப்த்துைன் 
இறணக்க ரயண்டும்.  

 

 

CPAM இல் நருத்துயக் காப்ீடு ரகாரி யிண்ணப்ிக்கும் சாழுது (யிண்ணப்த்தின் ரு கற றயத்திருக்கவும்). : 
 அறயரும் னன் ச உங்கள் சாறுப்ில் ஃப்பான்ஸ் ாட்டில் யெிக்கும் அறயரின் சனர்கறபம் ரெர்க்கவும்.  

 ரதறயப்டும் ட்ெத்தில் ஃப்பான்ஸ் ாட்டில் 3 நாதங்களுக்கு ரநல் தங்கினிருந்ததற்கா ொன்றுகற, உங்கள் சனர் நற்றும் ரததி குிப்ிட்டு, இறணக்கவும் (உ.ம். யாைறக பெீது, 
சதாறரெி ில், நருத்துயர் ெீட்டு, ஏதாயது ெங்கத்தின் இறணப்பு ...)  

 உங்கள் யிண்ணப்ம் ரயகநாகப் ரிெீிக்கப்ைவும், ெரிசனன்ா ணம் திரும்ப் சவும் நருத்துயத்திற்கா பெீதுகற இறணக்கவும்.  

 

http://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/

