
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

სად ვიმკურნალო ? 
როგორ გავიგო, სად წავიდე ?

არა დისკრიმინაციას და სამედიცინო
საიდუმლო: ჯანდაცვის სპეციალისტებს
(ექიმები, ექთნები, სტომატოლოგები და სხვა)
არ შეუძლიათ, უარი თქვან თქვენს მოვლაზე
თქვენი წარმომავლობის გამო. მათ
ეკრძალებათ, თქვენი ჯანმრთელობის
მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია გადასცენ
რომელიმე სხვა პირს, მათ შორის ოფიციალურ
უწყებებს.

მკურნალი ექიმი: იმისთვის, რომ მიიღოთ
უკეთესი მოვლა და თანხის ანაზღაურება, უნდა
აირჩიოთ ექიმი, რომელიც იქნება
პასუხისმგებელი თქვენს სამედიცინო
ზედამხედველობაზე. ისაუბრეთ ამაზე თქვენი
პირველი კონსულტაციის დროს.

არ შეიძლება ჩაგიტარდეთ რაიმე სამედიცინო
ქმედება ან მკურნალობა, სანამ არ მიიღებთ
სრულ ინფორმაციას და მისცემთ თანხმობას.

იცოდეთ

მე შეიძლია ჩემთან ახლოს მდებარე ორგანიზაციებისა და მედიცინის
სპეციალისტების სია ვიპოვნო საიტზე http://annuairesante.ameli.fr,

გადაუდებელი სამედიცინო
შემთხვევისას მე ვრეკავ 15 ან 112 და
ისინი მიმმართავენ ჩემი სიტუაციის
შესაბამისად.

ჯანმრთელობის პრობლემის გამო, შეგიძლიათ
მიმართოთ „ოჯახის ექიმს“, რომელიც
გაგსინჯავთ და გამოგიწერთ საჭირო
მედიკამენტებს. თუ საჭიროებთ დამატებით
გასინჯვას ან მკურნალობას, 
გადაგამისამართებთ „სპეციალისტ“ ექიმთან ან
დამხმარე მედპერსონალთან (ექთანი, 
მასაჟისტი-ფიზიოთერაპევტი და სხვა).

ყველა სახის მკურნალობისთვის, სამედიცინო
მომსახურების მუდმივი წვდომის (PASS) 
ცენტრებში
ორსული ქალებისთვის და 6 წლამდე ასაკის
ბავშვებისთვის : PMI-ის ცენტრი
ტუბერკულოზისთვის : ტუბერკულოზის
წინააღმდეგ ბრძოლის ცენტრი (CLAT)
VIH-ის, ჰეპატიტისა და სქესობრივი გზებით
გადამდები ინფექციების გამოსავლენად : 
CeGIDD
კონტრაცეპტული საშუალებების მისაღებად : 
ოჯახის დაგეგმვის ცენტრი (CPEF)
დამოკიდებულებების დასაძლევად : CSAPA
სპეციალიზებულ ასოციაციებში.

გადაუდებელ შემთხვევაში
ზოგიერთი გასინჯვის ან კონსულტაციისთვის, 
წინასწარ დანიშნულ შეხვედრაზე.

ექიმის ან საავადმყოფოს მიერ გამოწერილი, ან
ურეცეპტო, მედიკამენტების საყიდლად
კონსულტაციისთვის.

ავად ვარ

ჯანდაცვის სპეციალისტთან, 
ჰოსპიტალის გარეთ

აფთიაქში

ჰოსპიტალში

დაწესებულებებში, სადაც
გიმკურნალებენ უფასოდ, როგორიც
არ უნდა იყოს თქვენი სიტუაცია

ფასიანი სამედიცინო მომსახურება შეიძლება
ანაზღაურდეს თქვენი ჯანმრთელობის
დაზღვევის მიერ : იხილეთ გვერდი 2 
გასავლელი საფეხურებისთვის

Géorgien



 

 
ევროკა ვშირის გარეთ ნებისმიერი ქ ვეყნის ლეგალურ სიტუა ცია ში მყოფი მოქ ალა ქეთათვის  

აგვისტო 2020 

 

როგორ მოვიპოვოთ სა მედიცინო დაზღვევა მკურნალობის უზრუნველსა ყოფად? 
სა ფრა ნგეთში მკურნალობა  ფა სია ნია , მა გრა მ თქვენ შეგიძლიათ ისა რგებლოთ სა მედიცინო დაზღვევით, რომელიც თქვენი სიტუა ციის შესა ბა მისად ნა წილობრივ ა ნ 
სრულად ფარა ვს თქვენი და თქვენი ოჯა ხის მკურნალობის ხარჯებს. მოითხოვეთ ინფორმა ცია  და გა ნა ცხადისთვის ფორმა  თქვენი სა ცხოვრებელი ადგილის 
ჯა ნმრთელობის დაზღვევის მთა ვარ ფონდში - CPAM -ში ა ნ დარეკეთ ტელეფონზე 3646 (ნომერი ფა სია ნია ) ა ნ კიდევ ეწვიეთ სა იტებს : www.ameli.fr და 
www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr  

მნიშვნელოვა ნია  

 თუ თქვენს შვილებს ესა ჭიროებათ მკურნალობა : იმ შემთხვევა შიც კი თუ დაზღვევაზე გა ნა ცხადი ა რ შეგიტა ნიათ, ა ნ თუ თქვენი მოთხოვნა 
შესწა ვლის პროცესშია , მიმართეთ CPAM -ს, შეა ვსეთ ფორმა და დაურთეთ და მადა სტურებელი დოკუმენტა ცია , სა მედიცინო მომსა ხურების 
ინვოისები, რათა სწრაფად მოხდეს ხარჯების ა ნაზღაურება .  

 უნდა გადა სცეთ სტა ბილური მისა მა რთი, ა ნ მოითხოვოთ რომელიმე ორგა ნიზა ცია ში (მა გ: CCAS) ადმინისტრა ციული მისა მა რთი რათა შეძლოთ 
წერილების მიღება თუ სტა ბილური სა ცხოვრებელი ა რ გა გა ჩნიათ.  

თქვენ გა გა ჩნიათ ბინადრობის უფლება . მკურნალობის ხარჯების უზრუნველსა ყოფად, თქვენ უნდა ა იღოთ ორი სა ხის დაზღვევა:  

1) სა მედიცინო დაზღვევა : 
იგი ნა წილობრივ ფარა ვს თქვენი მკურნალობის ხარჯებს. გა ნა ცხადისთვის ითხოვეთ შესა ვსები ფორმა  CPAM-ში და დაურთეთ სა ჭირო დოკუმენტა ცია . როგორც კი 
თქვენი მოთხოვნა  და კმა ყოფილდება , თქვენ მიიღებთ დოკუმენტს სა ხელწოდებით « უფლებებით სა რგებლობის მოწმობა  » შემდეგ კი ბარათს « carte Vitale », 
რომელიც უნდა  წა რადგინოთ ექიმთა ნ, სა ა ვადმყოფოში, ა ფთია ქში და ა.შ. ვიზიტის დროს რათა მოხდეს ხარჯების დაფარვა .   

2) შემა ვსებელი სა მედიცინო დაზღვევა: 
იგი მკურნალობის ხა რჯებს უკეთესად ა ნაზღაურებს, ა ნ სრულად, ა ნ ნა წილობრივ თქვენი რესურსების და ა რჩეული კონტრა ქტის მიხედვით.  

 თუ გა ქ ვთ მცირედი შემოსა ვალი : შეგიძლიათ უფა სოდ ისარგებლოთ სოლიდარული შემა ვსებელი სა მედიცინო დაზღვევით (C2S) თქვენი მხრიდა ნ ყოველგვარი 
ფინა ნსური მონა წილეობის გარეშე. თქვენ ა რ მოგიწევთ მკურნალობის ხარჯების გადა ხდა ექიმთა ნ, სა ა ვადმყოფოში, ა ფთია ქში… მათი დაფარვა პირდა პირ ხდება . 
ითხოვეთ გა ნა ცხადის ფორმა თქვენს CPAM-ში.  

 თუ თქვენი შემოსა ვალი უფრო მეტია : თქვენ ა გრეთვე შეგიძლიათ C2S-ით სა რგებლობა თუ ა სა კთა ნ და მოკიდებულ ფინა ნსურ მონა წილეობა ს უზრუნველყოფთ. დაზღვევა 
იგივეა, ა რ ა ქ ვს მნიშვნელობა  ფინა ნსური მონა წილეობა  გადა სა ხდელი გექნებათ თუ ა რა. ითხოვეთ გა ნა ცხადის ფორმა თქვენს CPAM-ში.    

 თუ თქვენი შემოსა ვალი სა კ მა ოდ მა ღალია, C2S-ით სა რგებლობისთვის: თქვენ შეგიძლიათ ა იღოთ ფა სია ნი და მატებითი დაზღვევა, რათა  უკეთესად დაფაროთ 
მკურნალობის ხარჯები. ინფორმა ციისთვის პირდა პირ მიმართეთ სადაზღვევო კომპა ნიებს.  

ვა რ ლტოლვილი / სტუდენტი / იმ პირის 
ოჯა ხის წევრი რომელსა ც უკვე ა ქ ვს 
სა მედიცინო დაზღვევა  სა ფრა ნგეთში: 

ვღებულობ რომელიმე სოციალურ 
და ხმარება ს (ა ქტიური სოლიდარობის 
შემოსა ვალი, დახმარება  ოჯა ხზე, 

სა ცხოვრებლის ხა რჯებზე, 
ინვალიდობაზე…): 

და სა ქმებული ვა რ სა ფრა ნგეში:  ვა რ გა ნსხვა ვებულ სიტუა ცია ში: 

სა მედიცინო დაზღვევით სა რგებლობა  
შემიძლია  სა ფრა ნგეთში 

ჩა მოსვლისთა ნა ვე.  
გა ნა ცხადს ვა კეთებ ჩემს CPAM-ში და 
ა რ ველოდები 3 თვია ნ ბინადრობა ს 

სა ფრა ნგეთში.  

სა მედიცინო დაზღვევით სა რგებლობა  
შემიძლია  სა ფრა ნგეთში 

ჩა მოსვლისთა ნა ვე. 
გა ნა ცხადს ვა კეთებ ჩემს CPAM-ში და 
ა რ ველოდები 3 თვია ნ ბინადრობა ს 

სა ფრა ნგეთში. 

შრომითი სა ქ მია ნობის და წყებისთა ნა ვე 
დაზღვევით ვა რ უზრუნველყოფილი. 

გა ნა ცხადს ვა კეთებ ჩემს CPAM-ში და 
ა რ ველოდები 3 თვია ნ ბინადრობა ს 

სა ფრა ნგეთში. 

უნდა და ველოდო 3 თვეზე მეტი დროით 
ბინადრობა ს სა ფრა ნგეთში სა ნა მ 

გა ნა ცხადს გა ვა კ ეთებდე ჩემს CPAM-ში.  
ჩემს გა ნა ცხადს და ვურთა ვ ბინადრობის 

და მადა სტურებელ სა ბუთებს.  
 

 

CPAM-ში სა მედიცინო დაზღვევაზე გა ნა ცხადისთვის (რომლის ა სლსა ც ინა ხა ვთ):  

 ა ნკეტა ში ა ღრიცხა ვთ თქვენი მზრუნველობის ქ ვეშ მყოფ ყველა პირს რომლებიც სა ფრა ნგეთში ცხოვრობენ, რათა ისინიც ა გრეთვე უზრუნველყოფილნი 
იყვნენ დაზღვევით. 

 წა რმოადგენთ სა ფრა ნგეთში 3 თვეზე მეტი დროით ბინადრობის და მადა სტურებელ სა ბუთებს თუ ა მის სა ჭროება ა , თქვენი გვა რით და თარიღით 
(მა გალითად: ბინის ქირის, ტელეფონის გადა სა ხადი ინვოისი, ექიმის რეცეპტი, რომელიმე ა სოცია ციის მოწმობა…). 

 დაურთავთ თქვენი მკურნალობის ხარჯების და მადა სტურებელ დოკუმენტა ცია ს თუკი ისინი გა გა ჩნიათ, რათა სწრაფად მოხდეს თქვენი სა ქ მის 
შესწა ვლა  და თუ შესა ძლებელია , მკურნალობის ხარჯების ა ნაზრაურება .  

 


