Ille-et-Vilaine

COMM E NT S ONT PR I S E N CH ARGE VO S S O I N S E N F RA N C E ?
Lors de chaque consultation, montrez votre attestation de droits à l’assurance maladie au professionnel
de santé et vous n’aurez rien à payer, c’est l’Assurance Maladie qui paye.

Cons ul ta ti o n

> Vous pouvez

consulter directement

Médecin
généraliste

Pédiatre

Pharmacie

Laboratoire
d’analyse

Dermatologue

Cardiologue

Gynécologue

Dentiste

Pneumologue

Etc.

> Avec une ordonnance

> Si vous avez besoin de consulter
un médecin spécialiste,
vous devrez d’abord consulter
un médecin généraliste

Si vous devez suivre un traitement médicamenteux, consultez un médecin généraliste qui vous
délivrera une ordonnance et qui vous orientera vers un médecin spécialiste si nécessaire.

P ris e e n cha r g e d e vos dé p e n s e s de s a n t é

> Dans la plupart des cas, l’Assurance
Vous n’aurez rien à payer
au professionnel de santé.
C’est l’Assurance Maladie qui paye

Lunettes

Prothèses
dentaires

Prothèses
auditives

Dispositifs
médicaux

Un annuaire des professionnels de santé est disponible sur ameli.fr.
Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne sur les sites : Allodocteur.fr, Doctolib.fr, Maiia.com, etc.
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Maladie prendra en charge

Ille-et-Vilaine

ЯК ВАМ ОТРИМАТИ М Е ДИ Ч Н І ПО С ЛУ Г И У Ф РАН ЦІЇ?
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.

Ко нсул ьта ці я

>Ви можете звертатися
безпосередньо до

лікаря загальної/ педіатра
сімейної практики

гінеколога

дантиста

пневмолог

та інші

>При наявності рецепта ви
можете звертатися

Аптеки

лабораторії
для аналізів

Дерматолог

кардіолог

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

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.

Як по к р и в а ют ься в и т рат и н а ва ш у охо ро н у зд ор ов’я

>У більшості випадків, медичне

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

окуляри

зубні
протези

слухові
апарати

медичне
обладнання

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

