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تكلف اإلقامة في المستشفى مصاريفا. العالج، العملية، التحاليل أو استشارة الطبيب كلها 
أمور لها ثمنها. قد تختلف هذه التكاليف من بضع عشرات اليورو الستشارة الطبيب إلى 

بضع مئات اليورو إلجراء بعض الفحوصات الطبية (التصوير الطبي أو التنظير 
الداخلي ...).

كما قد تصل تكاليف اإلقامة في المستشفى إلى آالف اليورو إذ يتوقف ذلك على مدة اإلقامة 
ونوع العالجات التي يتم تقديمها.

غالبا ما ال يتم احتساب هذه التكاليف أو جزاء منها على المريض نفسه. هل لديك تأمينا 
يغطي تكاليف المرض؟ في هذه الحالة يمكن أن يبعث المستشفى بفاتورة التكاليف (في 

الغالب) مباشرة إلى التأمين. حينها ستحصل فقط على فاتورة القسط الذي عليك أن تدفعه 
بنفسك.

لهذا من المهم أن تدلي بالوثائق والبيانات الصحيحة للمستشفى بخصوص تأمينك الصحي.

من المهم أن تعمل على تسوية كل الوثائق الضرورية في أسرع وقت ممكن.

اعتمادا على وضعيتك يمكنك اتخاذ الترتيبات التالية:

تسكن رسميا في بلجيكا لكن لست منخرطا في صندوق للتأمين الصحي

اذهب إلى صندوق التأمين الصحي من اختيارك لتسوية االنخراط. هناك سيخبرونك عن 
الوثائق التي تحتاجها.

تسكن رسميا في بلد أوربي آخر وتملك هناك تأمينا صحيا ساري المفعول

في حالة إقامة أو عالج تم التخطيط له مسبقا
أطلب من تأمينك أن يمدك بالشهادات الالزمة من أجل اإلقامة في المستشفى (وثيقة 
E112 أو S2 أو ضمان بالدفع). من المهم أن تقدم لنا هنا النسخة األصلية. يجب 

أن تمتد صالحية الوثيقة طيلة مدة إقامتك في المستشفى.

في حالة رعاية صحية غير مخطط لها (حالة طوارئ)
تقدم لنا بطاقة تأمين صحي أوروبية سارية المفعول (EHIC) أو شهادة بديلة. يمكنك 

الحصول عليها لدى تأمينك الصحي في بلدك األصلي. 
(www.europa.eu/sociaal) 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=a45c233b-9e73-4c68-9f0d-1406abc54df7
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ال تملك إقامة قانونية في بلجيكا وليس لديك موارد مالية لتغطية تكاليف عالجك الطبي
اذهب ألحد مكاتب OCMW في البلدية التي تقطن بها. هناك سيبحثون في إمكانية اتخاذ 

مسؤولية تكاليفك الطبية. إذا كان األمر كذلك فسوف تحصل منهم على الوثائق التي تحتاجها 
في المستشفى.

ال تتوفر على أي من الشروط المذكورة أعاله أو ال تملك أي وثيقة ذات صالحية كي تقدمها 
إلى المستشفى

في هذه الحالة سيُطلب منك دفع تسبيق مقدما. يتم اتباع األثمنة التالية:
الرعاية ‘الجوالة‘: من 30 إلى 280 يورو 

اإلقامة في المستشفى ليوم واحد: من 280 إلى 1000 يورو 
اإلقامة في المستشفى ألكثر من يوم: من 400 إلى 850 يورو في اليوم 

إذا احتجت للمساعدة في تسوية أحد األمور المذكورة أعاله يمكنك االتصال بقسم الشؤون 
االجتماعية في بلديتك أو قسم الشؤون االجتماعية للمستشفى على الرقم 44 41 44 014. 
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