
ЯК ВАМ ОТРИМАТИ МЕДИЧ Н І П ОСЛ У Г И У  ФРА НЦІЇ?

Кожного разу для отримання консультації, ви маєте пред’явити медичним працівникам, 
ваш сертифікат на право медичного страхування. Ви нічого не сплачуєте, так як ці послуги 
фінансуються з фонду медичного страхування.

Консультація

Як покриваються ви т рат и  на  в а шу  охо р о ну  здоров’я

   Ви можете звертатися Ви можете звертатися 
безпосередньо добезпосередньо до

   Якщо вам потрібна консультація Якщо вам потрібна консультація 
лікаря фахівця, спочатку ви лікаря фахівця, спочатку ви 
повинні звернутися до лікаря повинні звернутися до лікаря 
загальної практики він має загальної практики він має 
направити вас до фахівцянаправити вас до фахівця

   У більшості випадків, медичне У більшості випадків, медичне 
страхування покриває витрати настрахування покриває витрати на

   При наявності рецепта ви При наявності рецепта ви 
можете звертатисяможете звертатися

В разі необхідності проходити медичну терапію чи курс лікування, будь ласка зверніться до лікаря В разі необхідності проходити медичну терапію чи курс лікування, будь ласка зверніться до лікаря 
загальної практики який вам має зробити рецепт та направить до фахівця, при необхідності.загальної практики який вам має зробити рецепт та направить до фахівця, при необхідності.

Список медичних працівників можна знайти на сайті: ameli.frСписок медичних працівників можна знайти на сайті: ameli.fr
Також ви можете записатися на консультацію до лікаря на таких сайтах: Allodocteur.fr, Doctolib.fr, Також ви можете записатися на консультацію до лікаря на таких сайтах: Allodocteur.fr, Doctolib.fr, 
Maiia.com, та інші.Maiia.com, та інші.

Дерматолог кардіолог пневмолог та інші

Аптеки лабораторії 
для аналізів

окуляри зубні 
протези

слухові 
апарати

медичне 
обладнання

лікаря загальної/
сімейної практики

педіатра гінеколога дантиста

Вам не потрібно розраховуватися з Вам не потрібно розраховуватися з 
медичними працівниками, тому що це медичними працівниками, тому що це 
сплачує фонд медичного страхуваннясплачує фонд медичного страхування
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