BILAN DE SANTÉ – ПЕРЕВІРЯТИ - ПРОВЕРКА
Même si vous vous sentez en bonne santé, il est recommandé de prendre rendez vous avec un
médecin pour faire un bilan dans les 4 mois suivant votre arrivée.
A l’issue de la consultation, le médecin vous prescrira des examens médicaux :
• Radio de thorax
• Analyses de sang
• Autres examens si nécessaires
Ce sera aussi l’occasion de faire le point sur vos vaccinations.
Ces examens sont pris en charge par l’Assurance Maladie via votre autorisation provisoire de séjour
(APS).
Pour trouver un médecin généraliste proche de votre lieu d’habitation, vous pouvez vous
renseigner auprès de votre entourage ou dans les pharmacies de votre quartier.

Навіть якщо ви почуваєтеся добре, рекомендується записатися на прийом до лікаря
для огляду протягом 4 місяців після прибуття.
По закінченні консультації лікар призначить медичне обстеження:
• Рентген грудної клітки
• Аналізи крові
• При необхідності інші обстеження
Це також буде можливість підвести підсумки ваших щеплень.
Обстеження оплачує медичне страхування через дозвіл на тимчасове проживання
(APS).
Щоб знайти лікаря загальної практики поблизу вашого місця проживання, ви можете
дізнатися у оточуючих або в аптеках вашого району.
Даже если вы чувствуете себя хорошо, рекомендуется записаться на прием к врачу для
осмотра в течение 4 месяцев после приезда.
По окончании консультации врач назначит медицинские осмотры:
Рентгенограмма грудной клетки
Анализы крови
Другие обследования при необходимости
Это также будет возможность подвести итоги ваших прививок.
Обследования покрываются медицинской страховкой через ваш временный вид на
жительство (APS).
Чтобы найти врача общей практики рядом с вашим местом жительства, вы можете
узнать у окружающих или в аптеках вашего района.
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