Com

Eu não sei onde
estou. A seguridade
social, é muito
complicado !

Eu não tenho um
doutor faz muito
tempo.
Como pode ser ?

Promo Soins
eu me encarrego de
minha saúde!

Promo Soins en Provence Verte

La CMU, tenho
o direito ?

8 avenue Frédéric Mistral
83170 BRIGNOLES

Minha empresa fechou,
então jà não sou mais
assegurado. Quem pode
me ajudar?

 04 83 07 00 41
pms.pv@sfr.fr

www.provence-verte-solidarités.fr

Provence Verte Solidarités
est membre de l’Union Diaconale du Var,
qui regroupe 30 associations de solidarité
à l’échelle départementale

Nos partenaires

Eu queria ter tempo
para me ocupar
novamente de
meus dentes !

Minha saúde tem que
se tornar novamente
minha prioridade. Para
onde começar ?
© 2014 - IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Eu não tenho nenhum
documento. Como
cuidar de mim ?

Promo Soins en Provence Verte

Intérieur gauche

Promo Soins é uma “Ponte” para a saúde

Se eu tenho dificuldade para cuidar corretamente de mim , ou afirmar meus direitos de saúde, Promo Soins pode me ajudar.

RECEPÇÃO – SECRETARIA
SEGUNDA-FEIRA
9 h - 12 h
 Recepção

Eu sou bems-vindo (a) e recebido (a)

De acordo com minha situação, nós

por um time ágradável em toda

podemos lhe propor um lugar :

simplicidade.

 Permanecia sociale
 Medicina geral

Eu posso discutir ao redor de um café e

 Cuidos enfermeiros

acho informação útil sobre a saúde

 Farmácia

(vacinação, hábitos, higiene, comida....).
14h – 16 h 30

APOIO SOCIAL

 Cuidos dental
 Farmácia

Quando eu venho pela primeira vez, eu

 Fisioterapia



numa consultas médicas;



para um tratamento dental
básico;



cuidos paramédico: enfermaria,
fisioterapia, farmácia...

Através de compromisso
 Recepção

CUIDADO MÉDICO

Eu também posso ser dirigido para
profissionais no liberal, ou em serviços
públicos ou em associações comhecidas.

encomtro a assistente social.
Ela me ajuda a achar as melhores
soluções mais adaptadas a minha

JEUDI
9 h - 12 h
 Recepção
 Permanecia sociale

necessidade.
Ela pode me acompanhar ao acesso do

Quando eu estou só para ir para um

cuidado médico.

compromisso com apreensão, posso

Ela me ajuda a entender e ter meus
direitos sociais (CMU, AME, ACS...).
Portugais

APOIO NO COMPROMISSO
(social, médico)

perguntar a voluntário de Promo Soins
para me acompanhar.

