
– சிகிச்சசகளுக்காண நிரந் அணுகுமுசந 
நிசசையங்கள் (PASS)  

– கர்ப்பிணி பபண்களுக்கும் ஆறு 
வயதுக்குட்பட் குழந்சைகட்கும்: PMI 
நிறுவனம் 

– காச நநாய்க்கு: காசநநாய்  கட்டுப்பரடு 
நிறுவனம் (CLAT)  

– எயிட்ஸ் (VIH) அன்னது கன்லீரல் நநாய், 
பாைியல் உறவு மூைம் நைாற்றும் நநாய்கள்  
பரிைநகாசனகளுக்கு: CeGIDD  

– கருத்ைசை வழிமுசறகசன 
பபற்றுபகாள்வைற் கு: குடும்ப ைிட்ைமிைல் 
நிறுவனம் (CPEF)  

– நபாசை அடிசமக்கு: CARRUD, CSAPA  
– சிறப்பு நிறுவனங்கள்  
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என்னை குணப்படுத்த நான் 

பபாகலாம் 

பாரபட்சமற்ற ைன்சமயும் மருத்துவ 

இரகசியமும். 

மருத்துவ துசற சார்ந்ைவர்கள் (சவத்ைியர்கள், 

ைாைிகள், பல் சவத்ைியர்கள் மற்றும்) உங்களது 

நைாற்றத்ைின் அடிப்பசையில் உங்களுக்கு 

சிகிச்சச வழங்க மறுக்க முடியாது. அத்துைன் 

அவர்கள் உங்களது உைல் நிசை பைாைர்பான 

ைவல்கசள அரச நிர்வாகம் உட்பை நவறு 

நபர்களுக்கு வழங்க முடியாது.  

  
குடும்ப சவத்ைியர் 

சிறந்ை முசறயில் சிகிச்சச பபறுவைற்கும் 

அைற்கான பசைசவ மீள 

பபற்றுக்பகாள்வைற்கும் நீங்கள் ஒரு 

சவத்ைியசர பைரிவு பசய்ய நவண்டும். அவர் 

உங்களது சிகிச்சசகசள பைாைர்வைற்கு 

பபாறுப்பாகவிருப்பார். அவருைனான முைல் 

சந்ைிப்பின் நபாநை அது பைாைர்பாக அவருைன் 

நபசவும். 

 
பூரணமான ைவல்கள் பபறப்பைாை 

நிசைசமயிலும் உங்களுக்கு அனுமைி 
வழங்கப்பைாை நிசையிலும், எந்ைபவாரு 

சவத்ைிய பசயற்பாடுகசளநயா 

சிகிச்சசகசளநயா நமற்பகாள்ள கூைாது 

ததரிந்துதகாள்ளபே
ண்டியனே 

எனக்கு அருகாசமயில் உள்ள சவத்ைியர்களினதும் சவத்ைிய 
நிறுவனங்களினதும் பட்டியசை http://annuairesante.ameli.fr 

என்னும் இசணயத்ைளத்ைில் 

அவசர நிசைசமயில் 15 அல்ைது 

112 என்னும் இைக்கத்ைிற்கு 

பைாசைநபசி அசழத்ைால் 

உங்களது  

எந்ைபவாரு சவத்ைிய நைசவகட்கும் ஒரு 

சாைாரண சவத்ைியசர நாைைாம். அவர் 

உங்கசள பரிநசாைித்ைபின் உங்களுக்கு 

நைசவயான மருந்துகசள பரிந்துசரப்பார். 

உங்களுக்கு நமைைிக பரிநசாைசனகளும் 

சிகிச்சசகளும் நைசவப்படின், அவர் உங்கசள 

சிறப்பு சவத்ைியரிைம் அல்ைது மருத்துவ 

உைவியாளரிைம் (மருத்துவ ைாைி, உைற்பயிற்சி 
நிபுணர்) ைங்கசள அனுப்பி சவப்பார்.  

அேசர பதனேகட்கு 
குறிப்பிட்ை சிை பரிநசாைசனகட்கு அல்ைது 

சிறப்பு சவத்ைியசர பைாைர்பு பகாள்வைற்கு: 

நநர நியமனம் மூைம்.  

சவத்ைியரினால் அல்ைது 

சவத்ைியசாசையினால் பரிந்துசரக்கப்பட்ை 

மருந்துகசள வாங்குவைற்கு.  
ஆநைாசசனகசள பபறுவைற்கு  

நான் பநாயாளியாக இருக்கின்பேன்  

னேத்தியசானலக்கு 

அப்பால் ஒரு னேத்தியரிடம் 

மருந்தகம் 

னேத்தியசானல 

தங்களது நினலலம எதுோக 

இருந்தாலும் இலேசமக சிகிச்லச 

தபறுந் இடங்கள். 

பணம் பசலுத்தும் சிகிச்சசகளுக்கான 

பசைவுகள் உங்களது சவத்ைிய 

காப்புறுைியினால் நபாறுப்நபற்கப்பைைாம். 

நமற்பகாள்ளநவண்டிய நசைமுசறகளுக்கு 

இரண்ைாம் பக்கத்சையும் விண்ணப்பம் 

பசய்வைற்கு கீநழ ைரப்பட்டுள்ள 

ைகவல்கசளயும் பார்க்கவும்  

Tamoul 
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உங்களது னேத்தியங்னள தபாறுப்பபற்று தகாள்ேதற்கு மருத்துே காப்புறுதினய தபற்றுதகாள்ேது எவ்ோறு? 

பிரான்சில் மருத்துவ நசசவகட்கு பணம் பசலுத்ை நவண்டும். இருந்ைநபாைிலும் உங்களது மருத்துவ பசைவுகளின் ஒரு பகுைிசய அல்ைது முழுவசையும் பபாறுப்நபற்கும் மருத்துவ 
காப்புறுைிசய உங்களது நிசைசமநகற்ற வசகயில் பபற்று பகாள்ளைாம். இது பைாைர்பான ைகவல்கசளயும் விண்ணப்ப படிவத்சையும் முைன்சம சவத்ைிய காப்புறுைி நிசையத்ைில் 
(CPAM) பபற்றுக்பகாள்ளைாம். அல்ைது 3646 (கட்ைணம் பசலுத்தும்) எனும் பைாசைநபசி இைக்கத்ைில் அல்ைது www.ameli.fr, www.cmu.fr இசணய ைளங்களில் பபற்றுக்பகாள்ளைாம். 

முக்கியமாைது  உங்களது குழந்னதகளுக்கு சிகிச்னச பதனேப்பட்டால்: மருத்துவ காப்புறுைிசய பபற்றுக்பகாள்ள முன்னநர மருத்துவ பசைவுகளுக்கான அத்ைாட்சிகசளயும் 
பணம் பசலுத்ைிய பற்றுச்சீட்டுகசளயும் வழங்கி CPAM நிறுவனத்ைிற்கு விண்ணப்பம் பசய்யவும். 

 நீங்கள் கட்டாயமாக ஒரு நிரந்தர முகேரி ேழங்க பேண்டும் அல்ைது நிரந்ைர முகவரி இல்ைாை சந்ைர்ப்பத்ைில் உங்கள் கடிைங்கசள பபற்றுக்பகாள்வைற்காக 
ஒரு முகவரி பபற்றுக்பகாள்ள ஒரு நிறுவனத்ைிைம் உைனடியாக விண்ணப்பிக்கவும்.  

எைக்கு ேதிேிட அனுமதி இல்னல, நான் பிரான்சில் மூன்று 

மாதங்களுக்கு குனேோை காலமாக இருக்கின்பேன் 
நான் ேதிேிட அனுமதி னேத்துள்பளன், நான் பிரான்சில் 

மூன்று மாதங்களுக்கு பமற்பட்ட காலமாக இருக்கின்பேன் 

எைது னேத்திய தசலவுகட்காை பணத்னத நான் தசலுத்த பேண்டும்..... 

ஆனால் நான் இைவசமாக சிகிச்சச பபற்றுக்பகாள்ள முடியும்: 

- நான் கர்ப்பவைியாக இருந்ைால் அல்ைது அவசர சிகிச்சசகளுக்கு சவத்ைியசாசையில், 
உைாரணமாக சவத்ைிய சிகிச்சச நைசவப்படும் காயங்கள், கடுசமயான நநாய், 
பைாற்று நநாய் (நைால் அரிப்பு, காச நநாய்), நீண்ைகாை நநாய் (சைநராகம்). 

- முைைாம் பக்கத்ைில் குறிப்பிட்டுள்ள நிறுவனங்களில். 

எைக்கு ேதிேிட அனுமதி இல்னல, நான் பிரான்சில் மூன்று 

மாதங்களுக்கு பமற்பட்ட காலமாக இருக்கின்பேன் 

அரச னேத்திய உதேி (AME) தபற்றுக்தகாள்ள நான் எைது ேிண்ணப்பத்னத CPAM 

இடம் சமர்ப்பிக்க பேண்டும். 

நிபந்ைசனகசள (குசறந்ை வருமானம், மூன்று மாைங்களுக்கு நமைாக பிரான்சில் 
வசிப்பைற்கான அத்ைாட்சிகள்) ைிருப்ைி பசய்ைால் AME அட்சைசய நான் பபற்றுக்பகாண்டு 
இைசன சிகிச்சச பபறும் சந்ைர்ப்பங்களில் (சவத்ைியசாசையில், மருத்துவரிைம், 
மருந்துக்கள் பபற்றுக்பகாள்ள சமர்ப்பித்ைால் எனது சவத்ைிய பசைவுகள் 
பபாறுப்நபற்கப்படும். சிை குறிப்பிட்ை மருந்துகள் (ஓநரன்ஞ் பட்டியைிலுள்ள) மற்றும் சிை 
மருத்துவர்களிைம் ஒரு பகுைி கட்ைணம் ைவிர்ந்ை ஏசனய சவத்ைியங்களுக்கு நான் பணம் 
பசலுத்ை நவண்டியைில்சை. 

ஆநைாசசன பபற்றுக்பகாள்ள முைநை கட்ைணங்கசள நகட்டு பைரிந்து பகாள்ளவும். 

AME இைவசமானதும் ஒரு வருைத்ைிற்கு பசல்லுபடியானைாகும். 

மருத்துே காப்புறுதிக்காைதும் இலேசமாைதும் பமலதிகமாதுமாை 
காப்புறுதிக்காைதும் (CMU) ேிண்ணப்பத்னத CPAM இடம் ேிண்ணப்பிக்கின்பேன். 
 

எைது மருத்துே காப்புறுதி மூலம் 

மருத்துவ காப்புறுைி: (attestations de droits)உரிசமகளுக்கான அத்ைாட்சி பத்ைிரம் மற்றும் 
(carte vitale) என அசழக்கப்படும் அட்சைசயயும் நான் பபற்றுக்பகாள்நவன். இைசன 
சிகிச்சச பபற்றுக்பகாள்ளும் நபாது வழங்குவைன் மூைம் சவத்ைிய பசைவின் ஒரு 
பகுைிசய மீள பபற்றுக்பகாள்ள முடியும். ஆநைாசசன பபற்றுக்பகாள்ள முைநை 
கட்ைணங்கசள நகட்டு பைரிந்து பகாள்ளவும். 
 

னேத்திய தசலவுகனள முழுேதுமாக தபாறுப்பபற்று தகாள்ளபடுேதற்கு நான் 
பமலதிக காப்புறுதினய பயன்படுத்த முடியும்.: 

 நமைைிக காப்புறுைிசய (CMU) பபற்றுக்பகாள்ளுவைற்கு நவண்டிய நிபந்ைசனகசள 
(குசறந்ை வருமானம், மூன்று மாைங்களுக்கு நமைாக பிரான்சில் வசிப்பைற்கான 
அத்ைாட்சிகள்) ைிருப்ைி பசய்யும் நபாது எனது மருத்துவ காப்புறுைி: உரிசமகளுக்கான 
அத்ைாட்சி பத்ைிரம் மற்றும் carte vitale அட்சையும் நமம்படுத்ைப்படும். எனது சவத்ைிய 
பசைவுகள் முழுவதுமாக பபாறுப்நபற்கப்படும். நான் எனது சவத்ைிய பசைவுகட்கு 
பணம் பசலுத்ை நவண்டியைில்சை. நமைைிக காப்புறுைியானது (CMU) இைவசமானதும் 
ஒரு வருைத்ைிற்கு பசல்லுபடியானதுமாகும். 

 எனது வருமானம் அைிகமானைாக இருந்ைால், நான் பணம் பசலுத்தும் மருத்துவ 
காப்புறுைிசய (MUTUELLE) பபற்றுபகாள்ள முடியும். இது எனது சவத்ைிய பசைவுகசள 
எனது ஒப்பந்ைத்ைிற்கு ஏற்ற வசகயில் மீள வழங்கும். 

 

நான் ததாழில் புரிபேராக இருந்தால், நான் அகதி அந்தஸ்து ேின்ைப்பித்தேர், அகதி 
அந்தஸ்து தபற்ேேர், ஏற்கைபே மருத்துே காப்புறுதி தபற்றுள்ள ஒருேரின் குடும்ப 
உறுப்பிைர். நான் எனது மருத்துவ காப்புறுைிசய நான் பிரான்சிற்கு வந்ைவுைநனய, 
மூன்று மாைங்கள் காத்ைிருக்க முன்னநர, பயன் பபற்றுக்பகாள்ள முடியும். 
 

 

நான் பிரான்சில் தற்காலிகமாக தங்கியுள்பளன் (உதாரணம்: 

உல்லாச பிரயாண ேிசா) 

நான் எைது னேத்திய தசலவுகள் எல்லாேற்ேிற்கும் பணம் தசலுத்த பேண்டும். 

எனது சவத்ைிய பசைவுகசள சிை நிபந்ைசனகளின் அடிப்பசையில் பபாறுப்நபற்று 
பகாள்ளப்படுவைற்கு நான் பணம் பசலுத்தும் ைனியார் மருத்துவ காப்புறுைிசய 
பபற்றுபகாள்ள நவண்டும். 

CPAM இைம் உங்களது மருத்துவ காப்புறுைி விண்ணப்பம் பசய்வைற்கு (நீங்கள் ஒரு பிரைிசய சவத்ைிருக்க நவண்டும்) 
 பிரான்சில் ேசிக்கும் உங்கள் தபாறுப்பில் உள்ள குடும்ப உறுப்பிைர்கள் அனைேரது ேிபரங்கனளயும் ேிண்ணப்பங்களில் ததரியப்படுத்த பேண்டும். 
 நீங்கள் பிரான்சில் இருப்பைற்கான உங்கள் பபயர் ைிகைிகள் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள அசணத்து ஆவணங்கசளயும் (வாைசக பற்றுசீட்டு, பைாசைநபசி பற்றுசீட்டு, சவத்ைியரின் 

மருந்து சீட்டு, அசமப்புகளின், பத்ைிரங்கள்) சமர்ப்பிக்க நவண்டும். 
 நீங்கள் ஏற்கனநவ சிகிச்சச பபற்றிருந்ைால் அல்ைது பபற நவண்டியிருந்ைால், சவத்ைிய பசைவினங்களுக்கான பற்றுசீட்டுகசளயும் சவத்ைிய அத்ைாட்சி பத்ைிரங்கசளயும் 

உங்களது விண்ணப்பம் முன்னுரிசமயாக பரிசீைிக்கப்படுவைற்காக சமர்ப்பிக்க நவண்டும். 

Pour tout ressortissant d’Etat tiers à l’Union européenne 
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