
Додаток 6 - Здоров'я 

1. Для бенефіціарів « protection temporaire ») 
 

Відкриття прав на медичне страхування  

Дозвіл на тимчасове проживання, виданий префектурою, із зазначенням « protection 
temporaire » дозволяє негайно відкрити права на медичне страхування: універсальний захист 
здоров’я (PUMa) та додаткову солідарність у сфері охорони здоров’я (CSS). Це дозволяє, серед 
іншого, не авансувати витрати на догляд: особа та члени її родини отримують покриття 
протягом 12 місяців.  

Після того як дозвіл на тимчасове проживання виданий префектурою, він також надсилається 
до служби медичного страхування для реєстрації та створення в їхній базі даних. Сертифікат 
прав на приналежність до PUMa надсилається електронною поштою або поштою. 

Переміщені особи з України можуть звернутися до будь-якої каси медичного страхування з 
будь-якими запитаннями. 

Справа неповнолітніх дітей 

Неповнолітні у супроводі законного представника користуються тими ж правами, що й їхні 
батьки, за умови пред’явлення будь-якого підтверджуючого документа, в якому вони 
згадуються (паспорт, документ, що посвідчує особу тощо). 

Якщо немає можливості надати офіційне підтвердження, необхідно заповнити форму : le 

formulaire S3705 « Demande de rattachement des enfants mineurs à l'un ou aux deux parents 
assurés » doit être complété 
( https://www.ameli.fr/sites/default/files/formulaires/175/s3705_puma_version_ameli_remp.pdf ) 

Для неповнолітніх без супроводу законного представника, незалежно від того, чи приймає 
дитину член сім'ї чи третя особа, дитина створюється як застрахована особа та отримує 
переваги загального захисту здоров'я та додаткового медичного страхування (protection 

universelle maladie, Complémentaire santé solidaire). Якщо неможливо надати офіційний доказ, 
необхідно надати наступні 2 документи:  

• письмова заява приймаючої сторони із зазначенням країни походження, дати прибуття на 
територію, сімейного стану та адреси проживання неповнолітнього; 

• документ, що посвідчує особу господаря. 

Якщо дитина приймається структурою, вона також стає застрахованою особою та отримує 
переваги від універсального медичного захисту та додаткового медичного страхування.  

Запис на консультацію здійснюється безпосередньо, по телефону, у лікаря або в лікарні. Також 
можна записатися на прийом через цифрові платформи. 

2. для людей, які не отримують користі від « protection temporaire » 
 

Медичне страхування покриває лише життєво необхідну допомогу  

У екстрених випадках: Телефонуйте 15  
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Служба екстреної медичної допомоги (SAMU) може бути викликана для втручання медичної 
бригади у разі невідкладної медичної потреби, а також для перенаправлення до постійної 
організації догляду (загальна медицина, швидка допомога тощо).  

А) Служби екстреного прийому  
 
Для дорослих і дітей  
 

 
тільки для дорослих 
 

Лікарня адресу місто 

Centre d'Accueil et de Soins Hospitaliers 
(CASH) de Nanterre  

403 avenue de la République Nanterre 
 

Centre Hospitalier des Quatre Villes  Rue Charles Lauer Saint-Cloud 

Hôpital Beaujon  100 boulevard du Général Leclerc Clichy 

Hôpital Foch 40 rue Worth Suresnes 

Hôpital Privé d’Antony 1 rue Velpeau Antony 

Hôpital d'Instruction des Armées Percy  2 Rue Lieutenant Raoul Batany Clamart 

 

B) На консультацію протягом тижня та протягом дня  

Гарячі лінії доступу до медичної допомоги - PASS - надають доступ до загальних або 
спеціалізованих медичних консультацій.  

Якщо вам потрібна догляду, ви можете звернутися до центру доступу до медичних послуг 
(PASS), де вас зустрінуть медичні працівники.  

• Лікар огляне вас і направить до соціального працівника (вона проконсультує вас щодо 
адміністративних процедур) та/або до лікаря-спеціаліста.  

• Якщо цього вимагає стан вашого здоров'я, ви матимете доступ до догляду, додаткових 
обстежень і ліків, якщо вам потрібно швидко почати лікування. 

Лікарня адресу місто 

PASS Hôpital Ambroise Paré 9 avenue Charles-de-Gaulle Boulogne-Billancourt 

PASS Hôpital Beaujon  100 boulevard du Général 
Leclerc 

Clichy 

PASS Corentin-Celton  4 Parv. Corentin Celton Issy-les-Moulineaux 

PASS Hôpital Franco-
Britannique (HFB) 

4 rue Kléber Levallois-Perret 

PASS Hôpital Louis-Mourier  178 rue des Renouillers Colombes 

PASS Centre d'Accueil et de 
Soins Hospitaliers (CASH) de 
Nanterre  

403 avenue de la République Nanterre 
 

 

C) Для психологічної допомоги  

Fil d'Ariane EMPP  
Centre d'Accueil et de Soins Hospitaliers (CASH) de Nanterre  

Лікарня адресу місто 

Centre Hospitalier Rives de Seine  36 Bd du Général Leclerc, Neuilly-sur-Seine 

Hôpital Ambroise Paré  9 avenue Charles-de-Gaulle Boulogne-Billancourt 

Hôpital Louis-Mourier  178 rue des Renouillers Colombes 

Hôpital Antoine-Béclère AP-HP 157 rue de la Porte de Trivaux Clamart 

Hôpital Franco-Britannique 4 rue Kléber Levallois-Perret 

https://www.aphp.fr/node/1410


403 avenue de la République 92014 Nanterre 
 
EMPP SUD  
Hôpital Paul Guiraud  
Rue Andras Beck, 92140 Clamart 

 
 D) Для догляду за ротовою порожниною  

PASS Hôpital Louis-Mourier  
178 rue des Renouillers 92701 Colombes 

 

E) Вечори та вихідні дні  

Якщо необхідно, пройдіть 15. 

 

 


