دليل استخدام التأمين
الصحي
للعاملين في القطاع العام
اإلداري

المؤسسة العامة السورية للتأمين
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مقدِّمة:
تم وضع هذا الدليل من أجل المساعدة في االستفادة بالشكل األمثل من التغطية الصحية التي
نقدمها للعاملين في القطاع العام اإلداري ،لذلك نرجو منكم قراءته بعناية واالحتفاظ بنسخة منه
حيث أنه يحتوي على أجوبة للكثير من األسئلة التي قد تطرح حول هذا الموضوع.

 .0تعريفات
للمؤمن.
هي المؤسسة العامة السورية للتأمين ،وهي الشركة التي تقوم بتقديم التغطية الصحية
ّ
شركة التأمين

بطاقة االستفادة

ويدون عليها المعلومات المتعلقة بحامل البطاقة
هي بطاقة تصدرها المؤسسة العامة للتأمين باسم كل ّ
مؤمن ّ
ونوع التقديمات التي يستفاد منها ونسب التحمل وأرقام هواتف للمساعدة والحاالت الطارئة .وهي بطاقة
شخصية ال يمكن استخدامها من قبل الغير.

شركة إدارة
النفقات الطبية

شررركة ادارة النفق ا

مفوضةةة مةةن قبةةل المؤسسةةة العامةةة السةةورية للتةةأمين للعمةةل باسةةمها ولحسةةابها مةةن أجةةل

تقديم جزء من الخدمات اإلدارية والتقنية المطلوبة من خالل مركزها المعتمد ومندوبيها المتخصصين.

والمقصود هنا بالشبكة الطبية هي تلك المراكز الطبية الموجودة جغرافيا ضمن األراضي السورية والمؤلفة مةن

م اركة ةةز طبية ةةة تة ةةوفر خة ةةدمات عناية ةةة صة ةةحية معينة ةةة مثة ةةل المشة ةةافي والم اركة ةةز الطبية ةةة ،والعية ةةادات المتكاملة ةةة
والصيدليات والمخابر ومراكز العالج الفيزيائي واألطباء.

إن الخروج خارج الشبكة الطبية مسةموح فقةط فةي الحةاالت االسةعافية والمبةررة فةي المشةافي فقةط التةي يتعةذر

الشبكة الطبية

على المؤمن له الوصول إلى مشفى في الشبكة الطبية.

إن قائمة المراكز المعتمدة لشبكة المؤسسة العامة السورية للتأمين المرفقة بهذا الدليل وسيتم موافاة لجنة
التأمين

الصحي

في

كل

جهة

بالتعديالت

على

الشبكة

أو

على

الموقع

االلكتروني:

 www.sic-eclaim.comلالطالع عليها عند اللزوم حيث أنها قد تتغير بدون إخطار المستفيدين.

نموذج رفع
السرية الطبية

ةؤمن مةن
نموذج مطبوع موجود لدى المشةافي يتةي لمنةدوب ادارة النفقرات بةاإلطالع علةى الملفةات الطبيةة للم ّ
المؤمن توقيع هذه الوثيقة عليها قبل أية حالة دخول مشفى .
أجل تطبيق هذه الوثيقة فقط .يطلب من
ّ
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نموذج إلكتروني أو مطبوع موجود لدى المشافي يعبأ وفقا لألصول مةن قبةل الطبيةب المعةال

نموذج تقرير
طبي لدخول

لطلةب الةدخول

إلةى المشةةفى حيةةث يةةتم إرسةةاله مةةن قبةةل المشةةفى أو الطبيةةب و أو المضةةمون نفسةةه إلةةى شةةركة ادارة النفقررات

المشفى

للحصول على الموافقة.

النسبة المئوية من قيمة الفاتورة الصادرة عن المشةفى ،أو مبلة المصةاريف المتكبةدة التةي يتوجةب علةى المرؤمن
له أن يتحملهةا ويسةددها علةى حسةابه الخةا

المةةؤمن لةةه لحسةةابه الخةةا

نسبة التحمل

 ،وهةي غيةر تلةك المصةاريف أو الخةدمات اإلضةافية التةي يطلبهةا

والتةةي تعتبةةر غيةةر مغطةةاة بموجةةب العقةةد (السةرير اإلضةةافي أو الوجبةةات اإلضةةافية

المكالمةات الهاتفيةةة أو فحوصةةات و أو أدويةةة ليسةةت لهةةا عالقةةة بالحالةة التةةي اسةةتوجبت دخةةول المةةؤمن لةةه إلةةى

المشفى).

 .9كيفية االستفادة من خدمات عقد التأمين الصحي:
أ-

الحاالت غير الطارئة التي تستلزم اإلقامة في مستشفى:

يجب على المريض مراجعة مكتب القبول في المشفى المعني (من ضمن مشافي الشبكة الطبية ،قبل يومين علةى األقةل مةن

تاريخ إجراء العمل الجراحي المطلوب لتأمين ما يلي:


المؤمن حيث سيتم
تقديم صورة عن بطاقة التأمين وعن الهوية الشخصية لالحتفاظ بها مع السجل الطبي للمريض
ّ
إرفاق صورة عنهما مع المطالبة لدى إرسالها لشركة اإلدارة.



تقديم تقرير طبي لدخول المشفى ( )MRAالمعتمد لشركة ادارة النفقات وفي كافة مشافي الشبكة حيث يقوم الطبير



تعبئة وتقديم ورقة رفع السرية الطبية (من قبل المريض) الخاصة بشركة ادارة النفقات والمتوفرة في كافة المشافي

المعالج بتعبئة المعلومات المطلوبة فيه.

المنتسبة لنظام ادارة النفقات.

يقوم المشفى بإرسال الوثائق إلى شركة دائةرة النفقةات مةن أجةل الحصةول علةى الموافقةة حيةث يرسةل كتةاب بالموافقةة أو بعةدم
الموافقة ( مبر ار باألسباب ) إلى قسم االستقبال في المشفى.
-

الحاالت الطارئة المشمولة بالتغطية التي تستلزم اإلقامة في مستشفى معتمد من قبل دائرة النفقات:

في الحاالت الطارئة المشمولة بالتغطية التي تستدعي الحصول على خدمة إسعافية مباشرة من أحد مشةافي شةبكة المؤسسةة

العامةة السةورية للتةةأمين فةي غرفةة اإلسةةعاف ،يقةوم المةريض أو أي مةةن مرافقيةه بةإبراز بطاقةةة التةأمين و/أو الهويةة الشخصةةية

حيةث يباشةةر المشةفى تقةةديم خدماتةه بشةةكل فةوري ويقةةوم المشةةفى فةي نفة

على الموافقة.

ت-

الوقةت باإلتصةةال المباشةر بشةةركة اإلدارة للحصةةول

الحاالت الطارئة المشمولة بالتغطية التي تستلزم اإلقامة في مستشفى غير معتمد من قبل ادرة
النفقات:

في حال عدم إمكانية الوصول إلى أحد مشافي شبكة المؤسسة العامة السورية للتأمين للحاالت اإلسعافية المشمولة بالتغطية
ويترتب على المريض أو أحد أقربائه أو مرافقيه إبالغ شركة اإلدارة بالحالة بشكل فوري على أن يقوم بتسديد كافة مصاريف

المشفى وتأمين الوثائق التالية التي يقةدمها إلةى المؤسسةة العامةة السةورية للتةأمين لتقةوم بإعةادة تسةديد المبلة لةه بنسةبة %57

من األسعار واألجور المعتمدة على أن يتم التقدم بالطلب العادة التسديد مرفقةا بالثبوتيةات خةالل فتةرة أقصةاها  06يومةا مةن
تاريخ خروج المريض من المشفى واال يفقد المؤمن حقه في اعادة التسديد.
األوراق التي يتوجب احضارها:

 -1صورة عن الهوية الشخصية وبطاقة التأمين.
 -2ضبط الشرطة في الحوادث.
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 -3تقرير دخول مشفى إسعافي يبين فيه طبيب اإلسعاف المعال الحالة التي تم قبول المريض بناء عليها.
 -4ايصال من المشفى بالمبل التي دفع من قبل المريض.

 -7صورة عن نتائ الفحوصات المخبرية والتقارير الشعاعية في حال إجرائها.

-0فاتورة أصلية مفصلة ونظامية من المشفى عن كلفة االستشفاء.
ث-

تحاليل مخبرية ،أشعة ،إيكو ،رنين مغناطيسي وطبقي محوري:

يتم طلب أي من هذه الخدمات من قبل الطبيب المخت
المريض ما يلي:

بالحالة المرضية وذات عالقة مساعدة بتشخيصها ،يطلب من

تقديم بطاقة التأمين والهوية الشخصية للمركز مقدم الخدمة من ضمن مراكز شبكة المؤسسة العامة السورية للتأمين.



له بمزاولة المهنة وعليه اسم المريض وتاريخ تولده بشكل



تقديم الطلب النظامي موقع ومختوم من قبل طبيب مرخ



عدم تجاوز مدة  17يوم من تاريخ اإلحالة الطبية للحصول على الخدمة واال يعتبر طلب الطبيب الغيا وال يحق



تسديد نسبة التحمل الواجب دفعها.

صري وتاريخ المعاينة وعلى الطبيب أن يذكر األسباب الطبية لهذا الطلب.

للمريض االستفادة من الخدمة المطلوبة.

يجب على المريض التوقيع على احالة الطبيب المتضمنة الخدمة المطلوبة ،فور الحصول على الخدمة.
ج-

معالجة فيزيائية:

في حالة الحاجة إلى هذه الخدمة ،يطلب من المريض ما يلي:
تقديم بطاقة التأمين والهوية الشخصية للمركز مقدم الخدمة من ضمن مراكز شبكة المؤسسة العامة السورية للتأمين.



تقديم الطلب النظامي ( بالحالة المرضية ) موقع ومختوم من قبل الطبيب المخت



ومرخ

له بمزاولة المهنة وعليه

اسم المريض بشةكل صةري  ،تةاريخ المعاينةة ،األسةباب الطبيةة وعةدد الجلسةات المطلوبةة ( 0- 7جلسةات كحةد اقصةى
للموافقة الواحدة) تكرر حسب الحاجة المرضية .



عدم تجاوز مدة 17يوم من تاريخ اإلحالة الطبية للحصول على الخدمة واال أصبحت اإلحالة الغية وال يحق للمريض



الحصول على موافقة مسبقة من قبل ادارة النفقات.

االستفادة من الخدمة المطلوبة.

تسديد نسبة التحمل الواجب دفعها.



يجب على المريض التوقيع على احالة الطبيب المتضمنة الخدمة المطلوبة ،فور الحصول على الخدمة.
ح-

وصفات األدوية:

عند االستفادة من هذه الخدمة لدى أي من صيدليات شبكة المؤسسة العامة السورية للتأمين ،يقوم المريض بما يلي:


إبراز بطاقة التأمين.

 تقةةديم الوصةةفة الطبيةةة موقعةةة ومختومةةة مةةن قبةةل الطبيةةب المةةرخ

لةةه بمزاولةةة المهنةةة سةواء كةةان ضةةمن الشةةبكة أو

خارجه ةا ومةةذكور عليهةةا االسةةم العلمةةي للحالةةة المرضةةية وتتوافةةق مةةع محتةةوى الوصةةفة واختصةةا

الطبيةةب ومةةذكور

عليها اسم المريض وتاريخ تولده المطابق لالسم على بطاقة التأمين وتاريخ مراجعة المريض للطبيب.

 عةةدم تجةةاوز مةةدة  3أيةةام مةةن تةةاريخ الوصةةفة الطبيةةة للحصةةول علةةى الخدمةةة واال أصةةبحت الوصةةفة الغيةةة وال يحةةق
للمريض االستفادة من الخدمة المطلوبة.

 تسديد نسبة التحمل الواجب دفعها

 يجب على المريض التوقيع على احالة الطبيب المتضمنة الخدمة المطلوبة ،فور الحصول على الخدمة.
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خ-

زيارة الطبي :

التقيد بما يلي:
عند زيارة أي من أطباء شبكة المؤسسة العامة السورية للتأمين يرجى ّ
 تقديم بطاقة التأمين والهوية الشخصية للطبيب
في حال قام الطبيب بإجراء فح



من الفحوصات الخارجية المتفق عليها معه (مثل تخطيط السمع ،إيكو القلب

 )...يجب الحصول على موافقة ادارة النفقات.

يجب على المريض التوقيع على نتائ االجراءات فور الحصول على الخدمة.
مالحظة :ال يتم إعادة تسديد قيمة أية فاتورة طبية من أية مراكز صحية أو عيادات أو صيدليات أو مخابر من خارج
الشبكة.
د-

فقدان بطاقة االستفادة:

إذا فقةةدت بطاقةةة االسةةتفادة ،علةةى المةةؤمن لةةه إعةةالم المؤسسةةة العامةةة السةةورية للتةةأمين عةةن طريةةق رب العمةةل (صةةاحب الوثيقةةة) خطيةةا فةةي
الحال ،واال يتحمل رب العمل جميع المبال التي تنفق نتيجة استعمال البطاقة المفقودة التةي لةم يعلةن عنهةا ،ويغ ّةرم صةاحب البطاقةة بمبلة
 276ل .إذا أراد الحصول على بطاقة جديدة ،وال تقبل له أي مطالبة إعادة تسديد خالل فترة فقدان البطاقة.

 .3حدود تغطية عقد التأمين الصحي
 .1تغطية داخل المشفى:

نطاق التغطية :تشمل تغطية التأمين كافة النفقات الطبية المتكبدة داخل نطاق الشبكة.
نسبة التحمل %01 :من قيمة المطالبة الصادرة عن كل دخول إلى المشفى ،على أال يتجاوز المبلغ /10111/ل.س

خدمات المشفى :مغطاة بالكامل للحاالت الصحية الموافق عليهةا ولكافةة الحةاالت الناتجةة عةن الحةوادث المشةمولة بالتغطيةة

شرط أن ال يكون باإلمكان عالجها على أسا







االقامة ووجبات الطعام.

عناية صحية خارجية وهي كالتالي:

كلفة العالج الطبي أو الجراحي أو بالمنظار إلزالة معاناة ذات ضرر وظيفي أو آالم لدى المريض.
كلفة استشارات االطباء ذات العالقة بالحالة.
كلفة اإلجراءات الجراحية والتخدير.
كلفة العناية المشددة.

الفحوصة ةةات الطبية ةةة األساسة ةةية الالزمة ةةة لحسة ةةن اداء التخة ةةدير التة ةةي تجة ةةرى مة ةةن قبة ةةل المشة ةةفى قبة ةةل إج ة ةراء العمة ةةل

الجراحي.

غرفة العالج ليوم واحد :وتشمل:



كافة إجراءات التشخي

بالمنظار.

كافة اإلجراءات الجراحية (العادية أو بالمنظار).



كافة العالجات التي تعود لحاالت طبية مغطاة.



أن تكون الحالة ال تتطلب إقامة ولو لليلة واحدة.

وتعتبر هذه الحاالت مغطاة بشكل كامل شرط:

أن تقدم في قسم غرفة العالج ليوم واحد (استراحة).
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غرفة الطوارئ في المشفى(إسعاف) :وتشمل العالجات (طبي أو جراحي) الطارئة التي ال يمكن أن تؤجل ولةم يمةض عليهةا

أكثر من  42ساعة والمقدمة في غرفة الطةوار فةي المشةفى فهةي مغطةاة بشةكل كامةل شةرط أن تكةون ناتجةة عةن حةادث أو
جدية ،على أن يكون مشمول بالتغطية.
ظرف مرضي مفاجئ يؤدي إلى وجود مشكلة طبية ّ

الحاالت المرضية الموجودة سابقا :مغطاة بالكامل وهي أي حالة صحية أو عاهة موجودة طبيا قبةل تةاريخ انتسةاب المةؤمن
له ،سواء كان يعلم بها المؤمن له أم ال على أن تكون مشمولة بالتغطية .

أمراض الكليرة :وتشةمل القصةور الكلةوي الحةاد وهةي مغطراة بالكامرل امةا غسةل الكلةى الةدموي او البرتةواني فهةو غيرر مغطرى

باستثناء جلسات غسل الكلى للقصور الكلوي الحاد التي تتم أثناء فترة االستشفاء األول وحتى الخروج من المستشفى فقط.
أمراض القل  :وتشمل:





تصوير األوعية
تصنيع أوعية
قلب مفتوح

جراحة الصمامات

وجميعها مغطاة بالكامل
األمومة:


ال ة ةوالدة الطبيعي ة ةةة أو القيص ة ةرية مغطررررراة بالكامة ةةل باإلض ة ةةافة إلة ةةى كلف ة ةةة استشة ةةارة طبي ة ةةب أطفة ةةال واح ة ةةدة للمول ة ةةود
الجديد ونفقات ومصاريف عملية الختان للمولود الجديد الذكر خالل اقامة األم في المشفى.



اإلجهاض غير مغطى باستثناء الحاالت الموجبة طبيا ولمرة واحدة فقط سنويا.

فحوصات السائل االمنيوسي غير مغطاة
عمليات أخرى:




تفتيت الحصيات.

عملية استئصال الرحم.
الفتوق.

القرينات وجراحة االنف(باستثناء عمليات انحراف الوتيرة) مغطاة بالكامل

البدائل الصناعية واألطراف االصطناعية :غير مغطاة باستثناء:



الصمامات المتعلقة بجراحة القلب.

القال ة ة ة ةةب الت ة ة ة ةةاجي ) (coronary-stentتغط ة ة ة ةةى الص ة ة ة ةةفائ والب ارغ ة ة ة ةةي واألس ة ة ة ةةيا المس ة ة ة ةةتخدمة ف ة ة ة ةةي الكس ة ة ة ةةور
والحاالت الناتجة عن حادث .

الخاصة بجراحة الفتق.
الرقعة ()Mesh
ّ
جراحة ،زراعرة ،وهر ونقرل األعضرا  :غيرر مغطراة باسةتثناء زرع القرنيةة غيةر المخروطيةة بحيةث يةتم تغطيةة كلفةة الج ارحةة
فقط .أما ثمن القرنية فهو غير مغطى.

األمراض السرطانية :جميع العالجات الطبية والجراحيةة ألمةراض السةرطان مغطةاة باسةتثناء العالجةات الكيميائيةة والشةعاعية
غير مغطاة.

حاالت وعالجات طبية أخرى غير مغطاة:
 .0أي عالج أو إجراء طبي ال يزال اختباري (مثال الة  )Suture Mediated Closure Systemغير مغطى.
 .4حاالت اضطرابات النوم والفحوصات المتعلقة بها كالة  Polysomnographyوعالجاتها الطبية والجراحية غير
مغطاة.
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 .3الحاالت الخلقية والوراثية واالختالطات الناتجة عنها ،وتحدد الحاالت الخلقية كما يلي :األمراض والعاهات وسوء
التكوين الخلقي غير مغطاة.
 .4األمراض العقلية والنفسية ،االنهيارات العصبية ،االختبارات والتقييمات السيكولوجية غير مغطاة.
 .5فترات االستراحة ،واإلقامة في المصحات والعناية بالخلوة وفترات الحجر الصحي وأنظمة التغذية الخاصة
واإلجراءات واألعمال الجراحية المتعلقة بمراقبة الوزن والتكاليف المتعلقة بالنقاهة حتى في الحاالت التي يكون فيها
االستشفاء األول مغطى بموجب الوثيقة غير مغطاة.
 .0االنتحار ،إلحاق األذى بالذات أو التسبب عمدا بإصابة للذات أو أي محاولة من هذا القبيل عندما يكون المؤمن
له سليم العقل أو مختله غير مغطى.
 .7استعمال الكحول ،المخدرات والمستحضرات المماثلة واإلدمان أو أي استعمال مفرط في األدوية من دون مراقبة
طبية ،وكل ما ينت عنها من عواقب غير مغطى.
 .8النفقات الناتجة عن اشتراك المؤمن له الفعلي في أي من األحداث التالية :الحروب ،واألعمال المشابهة وأعمال
الشغب والجرائم والجن  .وكذلك جميع المطالبات الناتجة عن مشاركة المؤمن له في أعمال غير قانونية خالل إقامته
في السجن غير مغطاة.
 .9عالجات اإلصابات واألمراض الحاصلة من جراء مشاركة المؤمن له (سواء كان بصفة هاو أو محترف) في
ألعاب رياضة خطرة( ،مثال سباق السيارات أو الدراجات النارية ،الغط

العميق ،القفز بالمظالت ،الطيران الشراعي،

دلتا بالين )....غير مغطاة.
 .01المطالبات الناتجة عن اإلشعاعات المؤذية والتلوث الكيميائي أو النووي غير مغطاة.
 .00العالجات الطبية أو الجراحية لألسنان واللثة الطبية أو الجراحية في أية حالة من الحاالت بما في ذلك الخراجات
والوجبات وخلل المفصل الفكي السفلي  Temporomandibular joints Disorders of theغير مغطاة.
 .04الجراحة التجميلية و أو البالستيكية غير مغطاة.
 .13ربط األنابيب باإلضافة إلى إجراءات منع الحمل ونتائجها وعالجات العجز الجنسي ،وال معالجة عدم الخصب
والعقم وجميع الفحوصات التي تؤدي إلى كشفهما واألدوية والعالجات العائدة لهما ونتائجهما بما فيها الجراحة
بالمنظار  Coelioscopyوعمل تنظير تجويف الرحم  .Hysteroscopyالتلقي داخل األنبوب وخارج األنبوب،
وكل عمليات التلقي االصطناعية األخرى ،عملية تغيير الجن  .أدوية وعالجات المنشطات الجنسية كالفياغ ار وغيرها
وكل ما ينت عن تناولها من عواقب و أو اختالطات غير مغطاة.
 .14كل ما يتعلق بدوالي الحبل المنوي  varicoceleمن عالج وفحوصات وجراحة وعواقبهم غير مغطاة.
 .17عمليات الة  Vertebroplasty, Nucleoplasty,و Kyphoplastyوجميع ما ينت عنها واالدوية والعالجات
العائدة لها غير مغطاة.
 .01األمراض المنتقلة جنسيا ،فيرو

ومرض فقدان المناعة المكتسب (السيدا) والتهاب الكبد الوبائبي ب وج

 Hepatitis Type B & Cومرض الزهري  Syphilisوجميع الفحوصات التي تؤدي إلى كشفه واألدوية والعالجات
العائدة له غير مغطاة.
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 .15جميع العالجات الطبية والجراحية لتساقط الشعر بما فيها تكاثر الشعر  Hirsutismوالعمليات التابعة لها وكل ما
ينت عنها من عواقب غير مغطاة.
 .01كل أنواع األعمال الجراحية والعالجات التي تجرى لعالج مرض الزهايمر  Alzheimerبمختلف الوسائل
المعتمدة غير مغطاة.
 .09كل أنواع األعمال الجراحية والعالجات التي تجرى لعالج داء الباركنسون بمختلف الوسائل المعتمدة غير مغطاة.
 .26كافة أنواع الفحوصات الجينية  Geneواإلجراءات المتعلقة بها (الطبية أو الجراحية) بما في ذلك الهندسة الوراثية
واالستنسا غير مغطاة.
 .40نفقات اإلسعاف البري والجوي غير مغطاة.
الديناميكية بالضوء (مثال  )... verteporfineأو الغير مرخصة من الة  FDAغير مغطاة.
 .44المعالجة
ّ
( )....Avastine Injectionمغطى بشروط خاصة ولمرة واحدة ضمن المشفى
 .32جميع العالجات الطبية المتعلقة بالنطق غير مغطاة.

 .9تغطية خارج المشفى:
فحوصات خارجية :لكافة خطط العالج خارج المشفى ( الفحوصات الخارجية – األدوية ):
نسبة التحمل %01 :من كل إحالة.
فحوصررات التشررخي

 :وتشةةمل األشةةعة ) ،(Radiologyالطبقةةي المحةةوري ) ،(C.T.Scanالتصةةوير بةةالرنين المغناطيسةةي

) ،(MRIالتص ةةوير ب ةةاألمواج الص ةةوتية ) ،(Ultrasonographyتحالي ةةل المختب ةةر ،فحوص ةةات ط ةةب ال ةةذرة ،تخط ةةيط الة ة أر ،
تخطةةيط القلةةب ،تخطةةيط العضةةالت ،تخطةةيط السةةمع ،فحوصةةات المجهةةود القلبةةي) ، (Stress testتخطةةيط األعصةةاب

) ،(Evoqued responseتصويراوعية العين ) ،(Occular Angiographyتصوير القلةب بةالمواد المشةعة (Thallium

) ،Myocardic Scintigraphyايكةو لقلةب ) ،(Echo cardiographyالتخطةيط المتواصةل (Holter Monitoring
مغطاة ولكن:



يكون استعمال التصوير بالرنين المغناطيسي ( (MRIبعد الحصول على الموافقة المسبقة من شركة ادارة النفقات

استعمال صورة الفكين  : Panoramicغير مغطاة



إن استعمال تصوير القلب بالمواد المشعة  (Thallium Myocardicيكون مشروطا بالموافقة المسبقة من ادارة النفقات



الكثافة العظمية مغطاة بشروط



تصوير الثدي مغطاة بشروط

تغطي شركة التأمين حصريا ولمرة واحدة التخطيط الشكلي المفصل للجنين بالموجات فوق الصوتية Morphological
 Ultra Soundعن فترة الحمل الواحد فقط في حال إجرائه لوالدة مغطاة.

العالجات:


وتشمل العالج بواسطة أشةعة الليةزر ،المعالجةة الفيزيائيةة ) ،(Physiotherapyالمعالجةة بالحركةة )(Kinesitherapy

مغطاة.
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الفحوص ةةات الت ةةي ته ةةدف لتش ةةخي

حال ةةة العج ةةز والعق ةةم (م ةةثال :فحة ة

الس ةةائل المن ةةوي ،تص ةةوير ال ةةرحم وملحقات ةةه

ةوتية لفةةوق الخصةةيتين
 ،hysterosalpingographyزرع السةةائل المنةةوي ،الصةةورة فةةوق الصة ّ
 )echodopplerغير مغطاة.
مرض فقدان المناعة المكتسبة أو السيدا  ،HIVفح

 فح

مرض الزهري  Syphillisغير مغطاة.

 فح

الة Hepatitis Type Bغير مغطى.

 فح

الة Volume Computed Tomograph, VCT 64غير مغطى.

 فح

الة  Pet Scanغير مغطى.

 فح




testicular pelvic

الة Hepatitis Type Cغير مغطى.

جميع الفحوصات المتعلقة بالحاالت الخلقية والتالسيميا غير مغطاة.
 GDX Glaucoma Diagnosisتخطرريط العص ر البصررر غيررر مغطررى والة ة Ocular Coherence

فح ة

 Tomographالمخت

بالبصر وما يتعلق به وينت عنه من عالجات وادوية غير مغطى.

 الفحوصات والصورة التابعة ألمراض او حاالت غير مغطاة ضمن خطة داخل المشفى تعتبر غير مغطاة.
األدوية:

نسبة التحمل %16 :من كل وصفة.
األدوية المغطراة :األدويةة الموافةق عليهةا مةن قبةل و ازرة الصةحة السةورية والتةي هةي موضةوع وصةفة طبيةة موصةوفة مةن قبةل

الطبيب المعال المخت





بالحالة المرضية مغطاة.

المسكنات:وفقا للحالة العالجية وبما اليتجاوز 12حبة في الوصفة الواحدة

الفيتامينات :وفقا للحالة العالجية ,يغطى فيتامين ب ومشتقاته,وحمض الفوليك –فيتامين د.

المعادن:وفقا للحالة العالجية يغطى الكالسيوم-المغنيزيوم -الحديد-الزنك.
األدوية العشبية :التي لي

لها بديل كيماوي ووفقاللحالة العالجية .

اللقاحات المغطاة :لقاحات الشلل ،الخانوق الشاهوق أو السعال الديكي

الكزاز ،التهاب الكبد الفيروسي نةوع  ،Bالتهةاب

السحايا النات عن بكتيريا األنفلون از نوع ب ،الحصبة ،لقاح الرش بحاجة الى موافقة بحسب الحالة الطبيةة للمةؤمن ويعطةى

لم فوق  51سنة ،لقاح الرئويات بحاجة الى موافقة بحسب الحالة الطبية للمؤمن ،الكزاز ،الجدري ،التيفوئيد ،السحايا ،السل،
الثنائي ،الحصبة أبو كعب الحصبة األلمانية ،الثالثي الالخلوي ،الرباعي الخلوي ،الخماسي الالخلوي مغطاة.

األدوية المستعملة لعالج األمراض المزمنة :تطبق نسبة التحمل %02

لالستفادة من تغطية األدوية لعالج األمراض المزمنة ،علرى المرؤمن لره التقردم بطلر تغطيرة أدويرة مزمنرة مرن المؤسسرة

العامرة السررورية للتررأمين مخترروم وموقررع مررن الطبير المعررالج .ومرفررق بتقريررر الطبير علررى مطبوعررات الطبير

مررذكو ار

القصة المرضية (بداية المرض والعالج الذي يخضع له) للمريض مع بالتحاليل الالزمة أو الصور الشعاعية المشخصة
للمرض ليصار إلى صرف األدوية المزمنة بشكل شهري.

األدوية والمستحضرات الطبيرة غيرر المغطراة :مستحضةرات التجميةل ،المستحضةرات الصةحية الشخصةية والمنزليةة) والعةالج
غير مغطاة.


مستحضرات التطهير (مثال  :ديتول ،صابون) غير مغطاة.



مستحضرات العناية بالشعر غير مغطاة.



مستحض ةرات العنايةةة باألسةةنان واللثةةة (مةةثال :المستحض ةرات الصةةحية أو مستحض ةرات العةةالج) غيرررر مغطررراة وجميةةع



المنشطات الجنسية ،مستحضرات وأدوية منع الحمل ،وعالج العقم والعجز والقحط غير مغطاة.

األدوية الموصوفة من قبل أطباء األسنان او لعالج االسنان واللثة غير مغطاة



األدويةةة المسةةتعملة لعةةالج األم ةراض العصةةبية (مةةثال :االضةةطراب العقلةةي ،القلةةق ،االكتئةةاب والهةةو ) غيرررر مغطررراة.
باإلضافة إلى المنشطات الذهنية ،والمنومات.
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مستحضرات الحمية الغذائية لجميع األعمار (مثال :الحليب ،مستحضرات الحمية والمغذية) غير مغطاة.



المستحض ةرات الجلديةةة غيررر مغطرراة باسةةتثناء تلةةك المتعلقةةة بعةةالج أم ةراض الحساسةةية ،أو األم ةراض الملتهبةةة (مةةثال :



جميع أجهزة تصحي السمع أو البصر (مثال :العدسات والنظارات) والمستحضرات المستعملة لتنظيفها والحفةاظ عليهةا

الجدري) أو نتائ الحوادث (مثال  :الحروق).
غير مغطاة.




المستحضرات لعالج األمراض المتنقلة جنسيا ولمرض فقدان المناعة المكتسب (سيدا) غير مغطاة.

األدوية المستعملة لعالج أمراض او حاالت غير مغطاة ضمن خطة داخل المشفى تعتبر غير مغطاة.

زيارة الطبي :
نسبة التحمل %6 :من كل زيارة.

الزيارات المغطاة :المعاينة الخارجية المعتادة والمألوفة والمعقولة مغطاة.
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