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আকম্ অেুস্থ্
ক োথোয় স্বোস্থ্য কেবো পোববো ? ক ভোবব
জোনববো ক োথোয় কেবে হবব ?
আনম আমোর বোনড কোছোকোনছ নিনকৎর্ো ককন্দ্র এবং নিনকৎর্করির তোনলকো খুঁরে কপরত পোনর এই
ওর়িব র্োইট কথরক http://annuairesante.ameli.frএবং নিরনোক্ত তথয র্হো়িক কথরক

হোেপোেোবলর বোইবর এ জন স্বোস্থ্য
কববেষবের েবে পরোম্েয রবে হবল
কিরকোরিো স্বোস্থ্য র্মর্যোর কেরে আপনি একেি
ডোক্তোররর(কেিোররল নিনেনশ়িোি) র্রে পরোমশভ কররত পোররি,
নিনি আপিোরক পরীেো কররবি এবং আপিোর প্রর়িোেিী়ি
ওিধগুনল নলরখ কিরবি।িনি আপিোর অনতনরক্ত স্বোস্থ্য পরীেো
বো নিনকৎর্োর প্রর়িোেি হ়ি, তোহরল নতনি আপিোরক (নবরশিজ্ঞ)
ডোক্তোররর কোরছ অথবো অিযোিয স্বোস্থ্য-র্হো়িতোকোরীর(িোর্ভ,
নিনেওরথরোনপস্ট ...) কোরছ পোঠোরবি|

হোেপোেবল
জরুরী অবস্থ্ো
নকছ নিনিভ ষ্ট পরীেো বো নবরশিজ্ঞ পরোমরশভর েিয
অযোপর়িিরমি

কিক ৎেো পকর োঠোবম্োবে, আপনোর
পকরকস্থ্কে েোই কহো নো ক ন আপনোর
জনয কবনোম্ূবলয কিক ৎেোর
–

ফোম্য োকে
কপ্রর্নিপশি অিিো়িী ওিধ ককিোর েিয অথবো ডোক্তোর
নকংবো হোর্পোতোরল িোও়িোর পরোমরশভর েিয|

–

–
–
–

কিক ৎেো খরি আপনোর স্বোস্থ্য বীম্োর আওেোভু ক্ত হবে
পোবর | োেয রী পদবক্ষপ কনওয়োর জনয পৃষ্ঠো 2 কদখুন।

আপৎ োলীন কিক ৎেোর জনয,
15 অথবো 112 িম্বরর কল কররল আমোর
শোরীনরক অবস্থ্ো অিিো়িী
বযবস্থ্ো কিও়িো হরব|

–
–

বযবস্থ্ো করো হরব র্বরকম নিনকৎর্োর েিয, নিনকৎর্োর
স্থ্ো়িী পরোমশভ িোি ককন্দ্র (PASS)
গর্ভবতী মনহলো ও ৬ বছররর কম ব়ির্ী নশশুরির েিয:
নপএমআই ককন্দ্র (PMI)
িক্ষ্মো েিয: িক্ষ্মো নবররোধী লডোই ককন্দ্র (CLAT)
এইিআইনর্, কহপোটোইটির্ এবং এর্টিআই স্ক্রীনিংর়ির েিয:
নর্ইনেআইনডনড ককন্দ্র (CeGIDD)
েন্ম নি়িন্ত্ররর্র েিয : একটি পনরবোর পনরকল্পিো ককন্দ্র
(CPEF)
মোিকোর্ক্তরির েিয: নর্এর্এনপএ ককন্দ্র (CSAPA)
নবরশি র্ংস্থ্োর্মূহ |

জোনোর জনয
অ ববষম্য এবং কিক ৎেো ক োপনীয়েো: আপনি মূলত
ককোথোকোর তোর উপর নির্ভ র করর স্বোস্থ্যকমীরো (ডোক্তোর,
িোর্ভ, কডনিস্ট ইতযোনি) আপিোরক নিনকৎর্ো কররত অস্বীকোর
কররত পোররি িো। এছোডোও আপিোর স্বোরস্থ্যর অবস্থ্ো
র্ম্পনকভত তথয অিয ককোি বযনক্ত এমিনক কততভ পরের
কোরছও প্রকোশ নিনিদ্ধ |
পেয ববক্ষণোধীন কিক ৎে : র্োল নিনকৎর্ো এবং তোর খরি
নিরর কপরত আপনি একটি "generalist" ডোক্তোর নিবভোিি
করুি নিনি আপিোর িরলো-আরপর িোন়িরে থোকরবি ।
আপিোর প্রথম পরোমরশভর র্ম়ি এটি র্ম্পরকভ আরলোিিো
করুি ।
র্ম্পূর্ভ তথয িো কপরল অথবো আপিোর অমরত ককোরিো
প্রকোর কমনডরকল কোিভোবলী এবং নিনকৎর্ো বযবস্থ্ো কিও়িো
হরব িো |
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রবে ক ভোবব আপকন স্বোস্থ্য বীম্ো পোববন ?

ফ্রোরের নিনকৎর্ো বযবস্থ্ো খরি স্বোরপে | নকন্তু আপিোর অবস্থ্ো অিিো়িী স্বোস্থ্য বীমোর মোধযরম আপনি আপিোর নিনকৎর্ো খররির আংনশক অথবো র্ম্পূর্ভ বয়ির্োর বহি কররত পোররবি | পরবতী তথয এবং
িমভ র্ংগ্রহ কররত কিোগোরিোগ করুি la caisse primaire d’assurance maladie(CPAM)এর কোরছ অথবো কিোি করুি
3646 (কপইড িোম্বোর), অথবো কিখি www.ameli.fr এবং www.cmu.fr.

গুরুত্বপূণয

 আপিোর র্ন্তোিরির স্বোস্থ্য কর্বোর প্রর়িোেি হরল : আপিোর স্বোস্থ্য বীমোর অরপেো িো করর র্োরপোটিভং ডকুরমি এবং কমনডরকল ইির্র়ির্গুনলরক র্ংিক্ত করর CPAM এ আরবিি করুি।
 আপিোর একটি স্থ্ো়িী ঠিকোিো নিরত হরব অথবো ককোি র্ংস্থ্োর কোরছ ঠিকোিোর েিয দ্রুত আরবিি করুি কিখোরি আপনি গতহহীি হরল আপিোর নিঠিপে কপরত পোররি|

আম্োর ক োনও বোেস্থ্োন পোরকম্ট কনই এবং আকম্ 3 ম্োবেরও
েম্বয়র জনয ফ্রোবে রবয়কি
আম্োব

ম্

আম্োর েম্স্ত কিক ৎেো খরি কদবে হবব ……

আকম্ আম্োর CPAM কথব

…...নকন্তু আনম নবিোমূরলয নিনকৎর্ো পনররিবো কপরত পোনর:
- হোর্পোতোল কথরক, িনি আনম গর্ভ বতী হই অথবো েরুরী স্বোস্থ্য কর্বোর েিয হোর্পোতোরল থোনক,
কিমি: আঘোত বো গুরুতর অর্স্থ্তো, র্ংিোমক করোগ (নখুঁিনি, িক্ষ্মো ইতযোনি), িীঘভস্থ্ো়িী অর্স্থ্তো
(ডো়িোরবটির্, ইতযোনি),ঔিধ প্রর়িোরগর প্রর়িোেি হরল|
- পতষ্ঠো 1 এ তোনলকোর্ক্ত নফ্র কর্বো র্নবধোগুনলর মরধয একটি হরল |

আম্োর ক োনও বোেস্থ্োন পোরকম্ট কনই এবং আকম্ 3 ম্োবের অকধ
েম্বয়র জনয ফ্রোবে রবয়কি
আকম্ l'Aide Medicale de l'Etat (AME) এর জনয কন টবেী CPAM এ আববদন

রববো

িনি আনম শতভ গুনল পূরর্ কনর (কম আ়ি এবং প্রমোর্ কনর কি আনম 3 মোর্ ধরর ফ্রোরে আনছ),
আনম একটো AME কোডভ পোব নিনকৎর্োর র্ম়ি কিখোরিোর েিয (হোর্পোতোরল, ডোক্তোররর কোরছ,ওিরধর
েিয, ইতযোনি)নকন্তু এই নিনকৎর্োর েিয খরি নিরত হরব । বযনতিম নহরর্রব নকছ নবরশি ওিরধর
খরি এবং নবরশি ককোি ডোক্তোররর পরোমশভ নি এর অংশ আমোরক নিরত হরব িো |
পরোমরশভর আরগ

পরোমশভ

আম্োর আবোকে
রবয়কি

নি নেজ্ঞোর্ো করুি।

পোরকম্ট আবি এবং আকম্ 3 ম্োে ধবর ফ্রোবে

স্বোস্থ্য বীম্ো

ভোবরজ এবং পকরপূর

CMU জনয আববদন

রববো।

আম্োর স্বোস্থ্য বীম্ো ভোবরবজর জনয, আনম অনধকোরপরের র্োটিভনিরকট « attestation de droits »
িোমক একটি কোগে, তোরপর « carte Vitale » িোমক একটি কোডভ কপর়ি িোব, িো আমোর নিনকৎর্ো
খররির অংশ কিরত কপরত আমোর নিনকৎর্ো শুরুর র্ম়ি প্রিশভি কররত হরব।
পরোমশভ আরগ মূলয নেজ্ঞোর্ো করুি ।

েম্পূণয খরি কপবে, আকম্ অকেকরক্ত

োভোবরজ কথব

উপ ৃ ে হবে পোকর

 িনি আনম অনতনরক্ত CMUএর শতভ োবলী পূরর্ কনর (আমোর কম আ়ি এবং নতি মোর্ ধরর
আনম ফ্রোরে আনছ ), আমোর প্রতযো়িিপে ও carte Vitale আপরডট করো থোরক,হ়ি তোহরল
আমোর নিনকৎর্ো খরি র্ম্পূর্ভরূরপ কর্োর হরব।আমোরক আমোর নিনকৎর্োর েিয অথভ প্রিোি কররত
হরব িো।পনরপূরক CMU নবিোমূরলয এবং এর কম়িোি 1 বছর
।
 পনরপূরক CMU র্নবধো পোও়িোর কেরে আমোর আ়ি িনি অরিক কবনশ হ়ি তোহরল আনম একটি
Mutuelle স্বোস্থ্য বীমো ি়ি কররত পোনর িো আমোর পছন্দ মরতো কন্ট্রোক্ট অিিো়িী নিনকৎর্ো মূলয
কিরত কিরব।

AME নবিোমূরলয এবং এর কম়িোি 1 বৎর্র

আকম্ ফ্রোে ভ্রম্ণ

রকি (উদোহরণ: পেয টন কভেোয়)

আম্োব েম্স্ত কিক ৎেো খরি কদবে হবব |
আমোরক মূলয প্রিোরির মোধযরম প্রোইরর্ট স্বোস্থ্য বীমো কররত হরব
িোলোরিোর েিয |
CPAM- এ আপিোর স্বোস্থ্যনবমোর আরবিি

িনি আমোর ককোরিো িোকনর থোরক,িনি আনম আশ্র়িপ্রোথী, শরর্োথী, ছোে বো পনরবোররর একেি র্ির্য
িোরো ইনতমরধযই স্বোস্থ্য কর্োর কপর়িরছি তোহরল ফ্রোরে আমোর আগমরির পর 3 মোর্ অরপেো িো কররই
আনম আমোর স্বোস্থ্য-বীমোর র্নবধো কথরক উপকত ত হরত পোনর।

নকছ শতভ র্োরপরে নিনকৎর্োর খরি

(িোর একটি অিনলনপ আপনি কররখরছি):

 ফ্রোবে বেবোেরে আপনোর েম্স্ত আকধ োকর বদর অন্তভুয ক্ত

রুন েোবে েোরোও উপ ৃ ে হয়।

 িোনখল করুি িোম ও তোনরখ র্হ আপিোর ফ্রোরে উপনস্থ্নতর র্মস্ত প্রমোর্পে( উিোহরর্স্বরূপ: পোর্রপোটভ স্টযোম্প, র্োডো প্রোনি, কটনলরিোি নবল, ডোক্তোররর কপ্রর্নিপশি, অযোরর্োনর্র়িশি র্োটিভনিরকট,
লোইরেরী, কফ্রঞ্চ ক্লোরর্র েিয নিবন্ধি পে….)
 িনি আপিোর

নিনকৎর্ো করো হ়ি, তোহরল আপিোর নবলটি বো কমনডকযোল র্োটিভনিরকট র্ংিক্ত করুি িোরত আপিোর আরবিিপেটি অগ্রোনধকোর পো়ি।

