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 الدولي الصحية الرعاية برنامج

 الشائعة األسئلة

بیان إخالء المسؤولیة – لمزید من المعلومات التفصیلیة بخصوص برنامج الرعایة الصحیة الدولي، الرجاء الرجوع للدلیل. للتعرف على األمراض التي یغطیھا ھذا البرنامج، من فضلك اضغط ھنا. 

 ؟)الخطيرة األمراض على والتأمين الحياة على والتأمين الصحي التأمين(األخرى  التأمين وأنواع الدولي الصحية الرعاية برنامج بين الفرق ما

 عليه المؤمن العضو يطلبه ما كل BDU شركة وتوفر  .العمل/اإلقامة بلد خارج الطبية المراكز في والعالج متخصصين أطباء إلى الوصول إمكانية )البرنامج( الدولي الصحية الرعاية برنامج يوفر
 المنشأة مع والتعامل واإلقامة االنتقال مثل السفر لمستلزمات واإلعداد الطبية المواعيد وترتيب الطبية والمنشآت المتخصصين األطباء أفضل عن البحث :يتضمنو العمل،/اإلقامة بلد خارج العالج على للحصول

 .الفواتير بخصوص مباشرة الطبية

 الدولي؟ الصحية الرعاية ببرنامج الخاصة التأمين وثيقة إلى عليه المؤمن العضو يحتاج لماذا

 الدولية الصحية الرعاية منشآت/المتخصصين األطباء أفضل لدى للعالج الخضوع عليه المؤمن العضو طلب إذا جدا مكلفة الوثيقة هذه تغطيها التي والعمليات األمراض عالج تكاليف تكون قد
ر الخيارات المتاحة على ما قد تقتصف ،أي من العمليات المغطاة إجراء أو البرنامج يغطيها التي األمراض من من أي للعالج الخضوع عليه المؤمن العضو حالة استدعت إذا. والعمل أو اإلقامة دولة خارج

 .والعالج الدولية الرعاية الطبية منشآت أفضل الوصول إلى له توفر أن يمكنها هذه التأمين وثيقة لكن ،حسب حالته المادية يمكنه الحصول عليه

 ؟لألعضاء البرنامج أهمية ما

 للمريض والبدالت السفر وتكاليف ةاإلجرائي المشكالت أن من والتأكد الخطيرة، األمراض حالة في جالوالع الدولية الطبية الرعاية مستويات أفضل إلى الوصول إتاحة في تمثلي البرنامج لهذا األساسي الغرض
 .مسبقا التعامل معها تم وللمرافق

 للبرنامج؟ االنضمام له يحق الذي من

 .البرنامج هذا يشملها التي باولو سان إنتيزا مجموعة مؤسسات إحدى مع المفتوحة العمل لعقود الخاضعين األعضاء جميع

 المريض؟ رؤية بدون ثان طبي رأي إعطاء المتخصص للطبيب يمكن كيف

 بدون تحليلها المختص للطبيب يتسنىوالنتائج مفصلة بدرجة كافية بحيث  المعلومات هذه أن من والذي تتمثل مهمته في التحقق للبرنامج الطبي الفريق بناء على طلب الطبية الفحوصاتنتائج و المعلومات تحليل يتم
 .عليه المؤمن العضو رؤية إلى الحاجة
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 الدولي الصحية الرعاية برنامج

 معه؟ التواصل يتم كيف أخرى، دولة في المتخصص الطبيب كان إذا

 .الثاني الطبي الرأي على العضولتسهيل حصول  ما يلزم بكل البرنامج فريق ويقوم. بالخارج المتخصص الطبيب مع مباشرة التواصل إلى عليه المؤمن العضو يحتاج ال
رير الذي أعدته شركة نتائج التقشرح و العملية، يخص فيما المختلفة الخطوات توضيح على الحاالت مدير سيعملو .عليه المؤمن العضو مع التواصل عن المسؤول هو بالمتابعة المكلف الحاالت مدير سيكونو

Best Doctors® InterConsultation® .وترجمته 

 للمريض؟ ثان طبي رأي تقديم يستغرقها التي المدة ما

 .للعضو الطبية السجالت على الحصول بعد عمل يوم 15 إلى 10 خالل فترة ال تزيد على للخبير الثاني الرأي وتقديم المتاحة الطبية المعلومات تقييميتم 

 حالة؟ كل لتقييم المناسب المتخصص الطبيب البرنامج فريق يختار كيف

ً  تخصصاتهم في األفضل اعتبارهم تم يدول خبير ألف 50 من أكثر تضم بيانات قاعدة مع البرنامج يعمل  يتيح المتاحة الطبية للمعلومات المفصل التحليلو. المهنة في زمالئهم آلراء وفقا
 .خبرته العلمية والمهنية حسب حالة لكل المناسب المتخصص الطبيب تحديد للفريق

 ألفضلا باعتبارهم دولياً  بهم المعترف المتخصصين األطباء من السمعة وحسنة نوعها من فريدة شبكة بناء من Best Doctors شركة تمكن التي الزمالء ترشيح منهجية عبر الخبراء اختيار يتمو
 .مجاالتهم في

 مباشرة؟ الدولي المتخصص الطبيب استشارةالمؤمن عليه  للعضو ®InterConsultationتتيح خدمة  هل

 Best في تقديم خدمة الطويلة BDU شركة خبرةتضمن و  .العالج بداية قبل به الموصي المتخصص الطبيب من مباشرة استشاراتالحصول على  ®InterConsultation خدمة تتيح ال
Doctors  حالة لكل المناسب المتخصص الطبيب اختيار. 

 بالخارج؟ للعالج األنسب الخيار تحديد يتم كيف
 

 من به ىالموص العالج لتلقي أدنى كحد خياراتثالثة  BDU شركة تقدمو .الطبية لمنشآتأفضل او الدوليين المتخصصين األطباء أفضل تحديد إمكانية الطبية للخدمات مقدمة كشركة الواسعة BDU شركة خبرة تتيح
 .األنسب الخيار تحديد في وستساعدك الدولي المتخصص الطبيب

 
 بالخارج؟ العالج الخيارات المتاحة لتلقي أفضل تحديد يمكنه كيف خطير، كمرض عليه المؤمن العضوحالة  تشخيص تم إذا

 
 الرأي الطبي الثاني توفير خدمة وهي أولى، كخطوة InterConsultation® خدمة خالل من المشورة سيتلقى ،االتصال مركز مع خطير بمرض المصاب عليه المؤمن العضو يتواصل عندما

 .البرنامج يقدمهاوالتي  خبير من
 عليه المؤمن العضو على العمل أو اإلقامة بلد خارج متعددة طبية منشآت بعرض BDU شركة تقوم ثم .األنسب بالعالج سيوصي وتأكيده التشخيص لمراجعة اختياره تم الذي الدولي المتخصص الطبيب
 .به الموصى العالج لتلقي الخيارات أفضل تعد والتي
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 البلد؟ نفس في العالج تلقى على قادرا العضو سيكون هل عليه، المؤمن للعضو العمل/اإلقامة بلد نفس في مقيما المتخصص الطبيب كان إذا
 

 .فقط العمل/اإلقامة بلد خارج فالبرنامج يغطي العالج ،ال
 

 بالخارج؟ للعالج كافية التأمين مبالغ هل
 

ا تصميم تم لتأمين هذ لعالج ا  للخدمات مقدمة كشركة الواسعة BDU شركة خبرةة. وقد تم تحديد المبالغ استنادا إلى بالجود لمساسا دون المرموقة، الدولية لمنشآتا في ل
 .التأمين وخبرتها في مجال الطبية

 
 لذلك؟ الالزم الدعم BDU شركة ستقدم هل أخرى، لدولة سفر تأشيرة إلى حاجة هناك كانت لو ماذا

 
 تأشيرة على الحصول تعذر حالة في ك. وذل على المترتبة التكاليف جميع البرنامج سيغطير. والسف تأشيرة لتوفيرات الالزمة المساعدجميع  تقديم يمكنها مؤسسة إلى عليه المؤمن العضو بتوجيه الحاالت مدير سيقوم نعم،

 .العالج لتلقي أخرى بديلة خيارات تقديم سيتم معينة، لوجهة
 

 إضافي؟ عالج توفير أو الطبية للمتابعة ضرورة هناك كانت إذا سيحدث ماذا
 

 :المقررة الحدود وضمن البرنامج مغطى من العالج يكون أن شريطةالعالج اإلضافي  أو المتابعة إجراءات ترتيب يمكن
 

 و عليه، مؤمن عضو لكل التأمينية في السنة / يورو ألف 500
 ). التأمين وثيقة تجديد بافتراضمدى الحياة ( / يورو مليون 
 .المستشفى في اإلقامة أيام عددمرات العالج وال على  عدد على قيد هناك ليس 
 

• 
• 
• 
 

 ؟األعضاء متلقي انتظار قائمة في لمرضاه األولوية منح الدولي الصحية الرعاية لبرنامج يمكن هل ،"األعضاء زراعة" حالة في
 

 .أحياء متبرعين من األعضاء زراعة عمليات سوى تغطي ال التأمين وثيقة أن االعتبار في يؤخذ أن يجب
 

 .فحصهم تم محتملين لمتبرعين عالمية بيانات قاعدة هناك ،ماالعظ نخاع زراعة عمليات يخص وفيما
 

 ما وهو المطلوب والنسيجي الجيني التوافق بسبب المريض أقرب أقرباء من المتبرع يكون أناحتماال هو  األكثر السيناريو فيكون البنكرياس، من أو الكبد من جزء أو الرئوي الفص أو الكلى زراعة حالة فيو
 .العضو زراعة عملية نجاح احتمالية من يزيد

 

 .المحتملين المتبرعين وفحص اختبار عملية في بالمساعدة الحاالت مدير سيقوم حال، أي على
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 متوفيين؟ متبرعين من األعضاء زراعة عمليات البرنامج يغطي ال لماذا
 

بينما  المختص، العام الصحية الرعاية نظام خالل من فقط األمر هذا إجراء ويمكن كبير حد إلى تحديدا أوروبا في المتوفي المتبرع أعضاء استخدام يحظر . حيثالقيد لهذا جداً  وجيه سبب هناك
 كاملة تغطية توفير يمكن ال الظروف، لهذه ونظراأن يكون متلقي العضو جاهزا على الفور. و عامين من ألكثر المتحدة الواليات في مقيما تكون أن األمريكية المتحدة الواليات في مريتطلب األ

 .هذه التأمين وثيقة بموجب
 

 التقويمية؟ الجراحات البرنامج يشمل هل
 

(حتى إذا كان استخدامها  المستعار الشعر أو الصناعية األعضاء أو األطراف أو العكازات أو الضمادات أو المشدات مثل العظام تقويم أجهزة أو التقويمية الجراحات من نوع أيال يشمل البرنامج 
 .المشابهة األدوات وأ المعداتو لدعاماتا وأ العظام تقويم أحذية وأ ي)،لكيماوا العالج أثناءضروريا 

 
 تم جراحية لعملية ضرورية الجراحات تلك تكون أن حالة في إال التأمين وثيقة في مشمولة تكون لن الصناعية القلب وصمامات ،الثدي استئصال لعملية كنتيجةللثدي،  التعويضية جراحاتال أن مالحظة الرجاء
 .الوثيقة هذه بموجب ثمنها ودفع ترتيبها

 
 البرنامج؟ هذا يغطيها التي التقويمية الجراحات ما

 
 في الجسم ال تعمل أو بها قصور. وظيفة أي من جزء أو كل يستبدل أو عضو أي من جزء أو كل يستبدل جهاز أي إلى -التأمين وثيقة شروط في كما هو منصوص عليه -التقويمية الجراحات تعريف يشير

 تقويمية؟ جراحات العضالت أنسجة أو الجلد أو العظام زراعة عمليات تعتبر هل
 

 .البرنامج يغطيها ولنعتمد الم لتعريفنا وفقا تقويمية جراحات اعتبارها يمكنال، ال 
 

 ؟ةتكلفيتم تغطية هذه ال له القلب، صمام الستبدال جراحة إلى الحاجة حالة في
 

 .الوثيقة شروط فيواردة  القلب صمام استبدال جراحة إال أن التقويمية، الجراحات تكلفة ال تغطي الوثيقة عامة كقاعدة نعم،
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 الشراء تم إذا الجراحية العمليات أو عالجال بعد ما مرحلة في المطلوبة واألدوية الصيدالنية المنتجات تكلفة الوثيقة غطيت هل العمل،/اإلقامة بلد خارج الجالع تلقي بعد
 العمل؟/اإلقامة بلد في

 
يتم تغطيتها في  - BDU شركة أحد األطباء المتخصصين في الخارج ممن تولوا عالج العضو المؤمن عليه من خالل بها ىأوص التيو -العمل/اإلقامة بلد في هائشرا تم التي األدوية فإن نعم،
 ، نظرا لضرورة استكمال العالج.عليه مؤمن عضو لكل يورو ألف 50 حدود في الوثيقة هذه

 
 أو الفحوصات تلك الوثيقة تشمل هل ،ة تمت الموافقة عليهاجراحعمل  أو من أجل اتخاذ إجراء السابقة األطباء استشارات أو الفحوصات إلى الحاجة حالة في

 ؟االستشارات
 

 .المطالبات أثناء BDU شركة عن الصادرة المبدئية الطبية الشهادة فيومن ثم تسجيل ذلك  الموافقة وتتم صحيح نحو علىبذلك  التأمين شركة إخطار يتم أن بشرط نعم،
 

ا هذ تغطية تتم هل مختلف؟ مرض أو المرض لنفس سنويا واحدة مرة من أكثر جالالع تغطية إلى همعلي المؤمن أحد األعضاء احتياج حالة في يحدث ماذا
 ؟العالج الالحق

ة    ة  ذ ط  ق
 .السنوات التقويمية أو مالي أساس على وليس ،التغطية التأمينية سريانبدء  من اعتبارا "التأمين سنوات" أساس على السنوية التغطية حدود تحتسب نعم،

 
 في ا العالجهذ على الموافقة تتم أن بشرط التأمين، لوثيقة السنوية الحدود نطاق ضمن أنها طالما التأمين وثيقة تشملها طبية إجراءات وأمختلف  مرض أو المرض بنفس متعلقة الطبية المصاريف كانت إذا يهمال 

 .المبدئية الطبية الشهادة
 

 أخرى خيارات أي هناك هل ،بتعزيز ذلك BDUشركة قامتو الصحية، تهحال بسبب العمل/اإلقامة بلد خارج السفر يستطيع ال عليه المؤمن العضو كان إذا
 البرنامج؟ يشمله الذي لعالجل

 
 .البرنامج مزايا على للحصول يتمكن من  لنفإنه   ج،الالع لتلقي العمل/اإلقامة بلد خارج السفر يستطيع ال عليه المؤمن العضو كان إذا ،ال

 
من خالل إجراء  فورا مواجهتها  تمي أن يجب ه البرنامج ) ويشمل الذي الجالع من (التي تعتبر جزء الجراحة أثناء مج)البرنا يشملها (ال تمضاعفا حدوث حالة في

 ؟تهاتغطي سيتم هل التأمين، وثيقة تغطيهاعملية ال 
ا ا ف ل غ ط إ قة ف ش ة ت ل التأ ث ا ذا تغط  ؟اإل

 تغطيته تتمبالتالي و العملية األولى من جزء ذلك اعتبار سيتم -التأمين وثيقة غطيهات أو عملية جراحية مرضعالج  من أجل الجراحة إجراء أثناء -فورية ينبغي مواجهتها بصورة  مضاعفات في حالة حدوث
 .الوثيقة هذه في
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 الخارج؟ في عالجال تلقي أثناء عليه المؤمنيقدم خدمات الترجمة للعضو  شخص هناك سيكون هل
 

 .هذه النوعية من الخدمات في أي أمور غير ذات صلة بتقديم نقوم لن ، غير أننا.المستشفى في جودكو أثناء الطبية لترجمةاخدمات  البرنامج سيوفر نعم،
 

 كمرافق؟ المريض سيختاره الذي الشخص على قيود أي هناك هل
 

ال تسمح له  عليه المؤمن عضوال وتكون حالة أثناء العالجة خطيرات تطور أي حدوث حال الج، وذلكالع تلقي أثناء عليه المؤمن عن بالنيابة قرارات باتخاذ له يسمح وضع في يكون مرافق باختيار نصحيُ  لكن ،ال
 .بنفسه القرارات تلك باتخاذ

 
 للمتبرع؟ واإلقامة السفر تكاليف البرنامج يشمل هل ،اعة أعضاءزر عملية إلى عليه المؤمن العضو احتياج حالة في

 
 سيشملها والمتبرع والمرافق عليه لمؤمنا للعضو واإلقامة السفر مصاريف أن مالحظة رجاءب .للمتبرع والسفر اإلقامة مصاريف تغطية ستتم ،اعةزر عملية إلى عليه المؤمن العضو احتياج حالة في نعم،

 .إجمالي التغطية التأمينية من اءجز تمثل لكنهاو البرنامج
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