Medische
kaart Gent

Dringende
medische hulp
Informatiebrochure voor
zorgverstrekkers

OCMW Gent
Dienst Gezondheidszorg & Medische kaart
De Diensten Gezondheidszorg & Medische kaart van OCMW Gent
onderzoeken aanvragen naar tussenkomst in dringende medische hulpverlening voor mensen zonder wettig verblijf en EU-onderdanen die (tijdelijk)
zijn uitgesloten van maatschappelijke dienstverlening.
Zij leveren een 'medische kaart' af als de aanvrager in Gent verblijft en behoeftig is. Dus niet enkel voor OCMW-cliënten maar voor álle Gentenaars.

Hoe aanmelden?
Persoonlijk aanmelden

Schriftelijke aanvraag door
zorgverstrekker


Een maatschappelijk werker gaat
tijdens een intakegesprek de
voorwaarden voor een medische
kaart na:

verblijf in Gent;

illegaal verblijf;

behoeftig;
en maakt een intakenota op.

Enkel met attest van medische
hoogdringendheid
 Te versturen naar het postadres
 Met contactgegevens van de
patiënt: naam en
geboortedatum, adres, telefoon,
kopie ID
 Aanvraag ondertekend door
patiënt of vertegenwoordiger.

Ma t/m vrij
8u30-12u30
Bezoekadres:
Dienst Gezondheidszorg
Offerlaan 6, 9000 Gent
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13u30-17u

Postadres:
OCMW Gezondheidszorg
Onderbergen 86, 9000 Gent

Sociaal-financieel onderzoek
Na de persoonlijke of schriftelijke aanvraag nodigt een maatschappelijk werker van de Dienst Gezondheidszorg & Medische kaart de
aanvrager uit op een zitdag. Tegelijk wordt ook een huisbezoek
vastgelegd.
Na het sociaal-financieel onderzoek wordt een verslag ter
goedkeuring voorgelegd aan het Bijzonder comité voor de
Sociale Dienst. De aanvrager krijgt bij goedkeuring een medische
kaart die telkens drie maanden geldig is.

En na de afgifte?
Administratieve afhandeling
De administratie Gezondheidszorg
staat in voor de voorbereiding en
afhandeling van de schriftelijke aanvragen en de betaling van de facturen voor medische, paramedische en
farmaceutische onkosten.

Lever je als zorgverstrekker een prestatie waarvoor je een tussenkomst
wil aanvragen? Volg de procedure
die je op p.4 vindt.
Heb je toch een probleem of vraag
van algemene aard (facturatie, aanvragen, Mediprima…)? Je kan de administratie bereiken op
administratie.gezondheidszorg
@ocmw.gent.
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Wat bij
prestaties?
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De patiënt toont zijn
medische kaart bij
aanmelding bij een
zorgverstrekker
 De arts/tandarts attesteert de dringendheid
en stuurt binnen de 30
dagen een aanvraag
naar het postadres van
Dienst Gezondheidszorg.
 Het recentste formulier
staat op ocmwgent.be>
financiële en juridische
hulp>medische kosten>
medische kaart
 Ziekenhuizen werken al
met Mediprima.

Ma t/m vrij
8u30-12u30
13u30-17u

Dienst Gezondheidszorg & Medische kaart
Bezoekadres: Offerlaan 6, 9000 Gent
Postadres: Onderbergen 86, 9000 Gent
09 266 93 07
Onthaal.gezondheidszorg@ocmw.gent
Administratie.gezondheidszorg@ocmw.gent
www.ocmwgent.be
OCMW Gent

