
دليل
الدولي الصحية الرعاية برنامج

 معلوماتية وثيقة

2017 لعام محفوظة والنشر والطبع التأليف حقوق



الدولي الصحية الرعاية برنامج

المحتويات

1صفحة  ...................... الدولي الصحية الرعاية برنامج في بك مرحبا

2صفحة  ............................ما يغطيه برنامج الرعاية الصحية الدولي

4صفحة  ............................ الدولي الصحية الرعاية برنامج يغطيه ال ما

5صفحة  ............... الدولي الصحية الرعاية برنامج بموجب مطالبة إجراء

5

1 

2 

3 

4 

 دولي مستشفى اختيار

العالج لتلقياالستعداد 

الخارج في للعالج تلقيك وقت   أثناء

 إقامتك بلد إلى عودتك عند

4-1  

4-2

4-3

4-4



الدولي الصحية الرعاية برنامج

لدوليا لصحيةا لرعايةا برنامج في بك مرحبا -1

.العمل صاحب قبل من هذا الدولي الصحية الرعاية برنامج ترتيب تم

 عقدوطوال فترة سريان  لحساب عملك أثناء بالتغطيةيحق لك التمتع وس  .الدولي الصحية الرعاية برنامج ظل في عليها الحصول لك يحق التي المزايا الدليل هذايشرح 
 الحد األقصى للتأمين. التفصيلب يوضح مزايا جدول لدليلا بهذا ومرفق. عملك

:يلي ما لك يوفر صحية حماية برنامج هو الدولي الصحية الرعاية برنامج

 الخبراء؛ أحد من ثان طبي رأي على الحصول

إقامتك؛ بلد خارج الرائدة الدولية المستشفيات داخل معينة خطيرة ألمراض العالج تلقي عند ومزايا أخرىواإلقامة  السفر وتكاليف الطبية التكاليف تغطية 

.الوطن إلى العودة بمجرد العالج تكاليف استرداد

• 

•

• 

.المزايا جدول في المذكورة الفردية والحدود التأمين مبلغ بحد أقصى ،واإلقامة السفر ترتيبات لكذ في بما ،العالج تكلفة يغطي برنامج هو بل التشخيص، إجماليا عند مبلغا يدفع برنامجا ليس لدوليا الصحية الرعاية برنامج

.البرنامج هذا إطار في مطالبة إجراء وكيفية الثاني الطبي الرأي خدمة على الحصول كيفية عن معلومات موجزة التالي الدليل ويقدم

:مع بالتعاون البرنامج هذا في الخدمات تقديم يتم

®InterConsultation. باسم أيضا والمعروفة الثانيالطبي  الرأي خدمة تقديم عن المسئولة الشركة هي:  Doctors Best ة  شرك

شركتا وFurther  Underwriting International: ھما الشركتان المسؤولتان عن تقدیم الخدمات اإلداریة الطبیة وغیر الطبیة الالزمة لترتیب العالج في الخارج. 

1 صفحة
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الدولي الصحية الرعاية برنامج يغطيه ما  -2

الخبراء أحد من الثاني الطبي الرأي خدمة

.الدوليين المتخصصين كبار من والمعلومات المشورة على الحصول إمكانية تمنحك التي InterConsultation® Doctors Best خدمة على الحصول يمكنك

 وفريدة متميزة شبكة بناء منمكنتها  والتيالزمالء  ترشيح على منهجية Best Doctors شركة وتعتمد  .العالم في الرائدين المتخصصين الخبراء من 50000 من تضم أكثر بيانات قاعدة Best Doctors شركة تتوافر لدى 
 .مجالهم في األفضل باعتبارهم دوليا بهم المعترف المتخصصين من

 يؤكد واضح متخصص تقريرلالطالع عليها وإعداد  المختار األخصائي إلى وإرسالها بك الخاصة التشخيصية واالختبارات الطبية السجالت بجمع Best Doctors شركة ستقوم الخدمة، هذه من كجزءو

.وقت أي في الخدمة هذه طلبوسيتم تخصيص مدير حالة لكل مريض لتقديم المساعدة الالزمة. ويمكن   .عالجك وخطة تشخيصك

لخارجا عالج فيال

أو حاجتك إلجراء أي من العمليات المبينة فيما يلي، في حالة إصابتك باألمراض التالية  إقامتك بلد خارج العالج تلقي اختيار يمكنك
 :وجميعها من األمراض والعمليات المغطاة

السرطان عالج

ما يلي:م أي عالج

يتسم بنمو مفرط في الخاليا الخبيثة وانتشارها في  ،(الجلدية الليمفاوية الغدد سرطان باستثناء) الليمفاوية الغدد وسرطان ما(الساركو) اللحمي والورم الدم سرطان ذلك في بما ،خبيث ورم أي
 األنسجة

أو  السدىولم ينتشر إلى  السطح الذي نشأ فيهوجوده على  يقتصر موضعي سرطان أي

 به؛ المحيطة األنسجة

 .حاد تنسج خلل أو عالي تنسج خلل أنها على نسيجيا أو خلويا المصنفة لإلصابة بالسرطان سابق تغيير أي

.1 

.2 

.3 

التاجي للشريان جانبي مجرى فتح جراحة

.مجازة بطعم التاجية الشرايين من أكثر أو واحد انسداد أو ضيق لتصحيح القلب أمراض استشاري من نصيحة على بناء الجراحة لىإ الخضوع

إصالحه أو القلب صمام استبدال

الحها.إص أو القلب صمامات من أكثر أو واحد الستبدال القلب أمراض استشاري من نصيحة على بناء الجراحة إلى الخضوع

2 صفحة
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األعصاب جراحة

يقصد بها التالي:

القحف؛ داخل أخرى أعضاء أي أو المخ في جراحي تدخل أي

 .الشوكي الحبل في الموجودة الحميدة األورام الجع

• 

•

حي متبرع من األعضاء زراعة

.آخر مناسب حي متبرع من البنكرياس من جزء أو رئوي فص أو الكبد من شريحة أو كلية عليه المؤمن فيها يتلقى جراحية عملية تعني

العظم نخاع زراعة

:من تنشأ والتي عليه مؤمنلل (PBSCT) المحيطية الجذعية خاليا الدم زرع وأ (BMT) العظم نخاع زرع تعني

 أو ؛(الذاتية العظم نخاع زراعة) عليه المؤمن

(الخيفي العظم نخاع زراعة) مناسب حي متبرع من

• 

•

:يلي ما البرنامج هذاتحمل سي

 وعمليات الوسطية واالختبارات والتحاليل االستشارات أو األطباء وزيارات الجراحة ذلك في بماالمقدمة أثناء اإلقامة،  والخدمات المستشفى تكاليف

 اإلسعاف وأ لنقلاأو  اإلقامة( بلد إلى عودته عند األدوية وشراء الخارج في المستشفى مغادرة بعد يوما 30إلى لفترة تصل ) واألدوية الدم نقل

 في حاالت الضرورة الطبية؛ لجويا

 ؛(أعضاء زراعة حالة في) واحد ومتبرع مرافق إلى باإلضافة عليه للمؤمن واإلقامة السفر تكاليف

الخارج؛ في العالج تلقي أثناء الوفاة حالة في ء(أعضا زراعة حالة في) والمتبرع عليه للمؤمن الوطن إلى العودة تكاليف   

.اإلقامة بلد إلى العودة عند العالج لمواصلةالحصول على الدواء( الالزمة  مزايااألدوية ) تكلفة

• 

•

• 

•

:يلي ما البرنامج هذا يتحمل لن

 ؛الحصول على الدواء( مزايا باستثناء)اإلقامة  بلد داخل طبي عالج أي

وشركة التأمين. FURTHERمسبقا من شركة  عليها الموافقة تتم لم لتيا األدوية تكاليف استرداد

• 

•

3 صفحة
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الدولي؟ الصحية الرعاية برنامج يغطيه ال ما -3

الخبراء أحد من الثاني الطبي الرأي خدمة

 العقلية، بالصحةبالنسبة لألمراض المرتبطة  ولكن هذه الخدمة غير متوفرة ،أعاله" الخارج في"العالج  2 القسم في الطبية الحالة تغطية يتم لم لو حتى Best Doctors شركة من ثان طبي رأي على الحصول يمكنك

 .الطلب تقديم وقت فيالمستشفى  في كنت إذا أو األسنان ومشاكل البسيطة المزمنة األمراضأو سريعا(  سوءا تزداد أو وتتغير الحالة أعراض تظهر عندما)أي  ةلحادا والحاالت المرضية

لخارجا في العالج

:يلي ما ومنها ا.تغطيته ال تتم التي والتكاليف والعالجات الحاالت من عدد هناك

المستبعدة العمليات أو األمراض

بين  من للحياة وتهديدااألشد حدة  النوع وهو الخبيث الميالنيني الورم البرنامج يغطيالسرطان:  أنواع بعض
 .الجلد سرطان من األخرى األنواع استبعاد يتم ولكن الجلد، سرطان أنواع

األعضاء(. شراءعن طريق  إجراؤها الممكن من أصبح التي األنواع مثلاألعضاء ) زراعة عمليات أنواع بعض

• 

•

الحاالت الطبية المستبعدة

؛مرض اإليدز من يعاني وأ المكتسبة المناعة نقص بفيروس مصابا عليه المؤمن يكون عندما تنشأ لتيا وأ باإليدز المرتبطة األمراض

 البديل؛ الطب أو التجريبية العالجات

 ؛دور الرعاية أو دور المسنين في والرعاية المنزلية الصحية الرعاية خدمات

 .العقلية الوظيفة فقدان أو لألمراض العقلية الطبية الرعاية

• 

•

• 

•

المستبعدة التكاليف

الصناعية وزراعة الثدي بعد استئصال الثدي؛ القلب صمامات ماعدا ،ة(الزجاجي العين أو الصناعي الطرف مثلالصناعية ) األطراف

 ؛ودعامات األرجل الرقبة دعامات مثل م،العظا تقويم أجهزة

 طبية؛ معدات أي أو خاصةواألسرة ال المتحركة، الكراسي شراء

 .الهاتفية المكالمات تكلفة

• 

•

• 

•

4 صفحة

      

 



الدولي الصحية الرعاية برنامج

الدولي الصحية الرعاية برنامج بموجب إجراء مطالبة -4

الخبراء أحد من الثاني الطبي الرأي خدمة

يتم االتصال وتتم  أن وبمجرد  . اإللكتروني  البريد عبر أو XXXXXX على العمالء خدمة بمركز االتصال عليك يجب البرنامج إجراء مطالبة بموجب أو ثان طبيلطلب رأي 

 الموافقة استمارات على التوقيعسيتعين عليك استيفاؤها بما في ذلك  التي واألقسام الخدمة تتضمنه ما بالتفصيل هذه المعلومات مجموعة وستشرح  ت.المعلوما من مجموعة ستتلقى الثاني، الطبي الرأي خدمة طلب على الموافقة

 .سرية بطريقة طلبك مع التعامل وسيتم لك المخصص الحالة مدير سيساعدك كما. المناسبة

 توكيل( الحاالت سيتعين عليك تقديم بعض فيعة )وموق موافقة تقديمعليك  نلطبي. وسيتعيافضال عن تاريخك  الطبية، حالتك عن معلوماتو بزيارتهم، قمت الذين واألطباء لمستشفياتا أسماء تقديمها منك لمطلوبا لمعلوماتا ستشمل
 .الطبية الخدمات مقدمي أو المعالج الطبيب من والحصول عليها الطبية سجالتك طلب يمكن بحيث

.مباشرة الطبية مستنداتك تقديم يمكنك ،لوكخيار بدي

:يلي ما الثاني الطبي الرأي خدمة تتطلب سوف باختصار لذلك،

على الحصول على  موافقةي له( بما يفيد الالقانون الممثل أو) عليه المؤمن من الموقع الطلب
 المعالجين؛ األطباء من الطبيةالسجالت 

• 

:يلي ما المقبولة المستندات وتشمل ه. علي المؤمن مستند تعريف من نسخة

 السفر جواز

الميالد شهادة

• 

 صادر طبي بيان باإلضافة إلىإلعادة النظر دراستها  يجري التيو بالمرض الصلة ذات الطبية السجالت/خ الطبيالتاري

 ؛الذي تم )إن وجد( العالج ووصف النهائي التشخيصب المعني الطبي المكتب عن

• 

.الصادرة عنه لطبيا المكتب من مصدقة ،األبحاث من غيرهاو والنسيجية السريرية االختبارات المعملية واألبحاث نتائج نسخ جميع •

.الضرورة عند من وجهة نظر طبية إضافية مستندات طلب يمكن

 .أسئلتكعلى  للرد " األفضل" باعتباره  يختاره أطباء آخرون دولي خبير إلى حالتك إحالة سيتم الطبية، سجالتك استالم بمجرد

.ته بلغة بلدكترجم مع التقرير هذا تسليم وسيتم. أسئلتك تقييما لتشخيص حالتك وردا علىيتضمن  خبير تقرير بتقديم لدوليا الخبير سيقوم

.عالجك خطة االعتبار فيفي  الخبير تقرير نتائج تؤخذ أن يمكن بحيثالمعالج لحالتك  الطبيب إلى التقرير تقديم أثناء لمساعدةا تقديم يمكن للحالة، الطبية للظروف ووفقا

5 صفحة
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. وال يتعين عليك طلب رأي طبي ثان عند التفكير في العالج بالخارج بل ثان طبي رأي طلب عند اإلجراءات الموضحة أعاله نفس اتباع منك فسيطلب مغطاة، عمليات أو عالج ألمراض لتلقي طلبك كان إذا
 تعزز أحقيتك في المطالبة بالعالج في الخارج.سيتعين تقديم سجالت الطبية التي 

.الخارج في العالج تلقي خيار في النظر في ترغب كنت إذا ما تأكيد FURTHER شركة منك تطلب فسوف البرنامج، في مغطاة والحالة سليمة مطالبتك كانت إذا

لخارجا في المستشفيات خيارات

 .الكبرى الدولية بالمستشفيات قائمة لك توفر FURTHER شركة فإن الخارج، في العالج تلقي اخترت إذا

.للحالة الطبية الطبيعة د حسبالتحدي وجه على معين بمستشفى يوصى قد ولكن أدنى، كحد مستشفيات 3 على عادة القائمة وستحتوي

 شركةالتي سترسلها لك  الصلة ذات االستمارة ملء طريق عن بذلك القيام يتعين عليك وسوف األشهر الثالثة التالية.خالل  المستشفيات هذه إلحدى اختيارك FURTHER لشركة تؤكد أن ذلك بعد منك يطلب سوف
FURTHER. عليك أيضا تحديد المرافق لك. وإذا لم تتلق شركة  يجبوFURTHER .ردا في غضون ثالثة شهور، قد يتعين إعادة تقييم حالتك الطبية وتحصل على قائمة محدثة بالمستشفيات 

:االعتبار في تأخذها أن يجب والتي الخارج في العالج بتلقي المتعلقة االعتبارات من عدد هناك

 الوجبات نفقات المثال، سبيل على) البرنامج ال يغطيها هذا لتيا لنفقاتا وتكلفة التي ستتوجه إليها البلد في المعيشة لتكلفة وفقا الخارج، في العالج لتلقي لماليا األثر
 ؛للعالج المتوقعة والمدةوللمرافق(  لك اإلفطار وجبة إلى باإلضافة غير مقيم مريضعالجك ك أثناء

• 

• البرنامج؛ يقدمها التيبالمستشفى و للعالج اليومي التعويض عند استخدام ميزة المغطاة غير النفقات بعض دفع يمكن

 ؛مع بلدك أو البلد التي تقيم فيها واللغوية الثقافية واالختالفات عائلتك أفراد التي تترتب على بعدك عن بلدك أو النفسية الجوانب

.العالج فيها ستتلقى التي البلد دخول تأشيرة على بالحصول لك يسمح وضع في تكون وأن ساري سفر جواز لديك يكون أن يجب • 

 ى داعمة.أخر تنداتمس وأية ذات الصلة زمةالال الطبيةالمستندات  جميع توفير ذلك في بما ،حتى يتسنى لك الحصول عليها الالزمة والمساعدة الدعم FURTHER شركة لك ستقدم ،على تأشيرة تقدم بطلب من أجل الحصوللل

نجاح عملية  تضمن أن يمكن التقدم بالطلب، علما بأن الشركة ال عن الناتجة اإلدارية النفقات البرنامج سيتحملعته. هذا ومتاب ستتولىكما  عنك نيابة حصول على التأشيرةال طلب أمكن، إن ،FURTHER شركة سترسل ذلكك

 الحصول على التأشيرة في نهاية األمر.

6 صفحة

   

لخارجا في جالالع
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 أو القنصلية في المواعيد تحديد مثل مطلوبة أخرىدة مساعخدمات  أية إلى تأشيرة، باإلضافةمن أجل التقدم بطلب للحصول على  الالزم الدعم قديمت FURTHER شركة ستتولىإذا ما استلزم األمر، 
.المعنية السفارة

جالالع لتلقي االستعداد

 طبية شهادة على ستحصلكما  ،المستشفى ودخول السفر تواريخ تحديد سيتم ،ا من جانبك على اسم المستشفى التي وقع اختيارك عليهاتأكيد FURTHER شركة تلقي بمجرد
.مبدئية

 خدمات أو الجع أي تكاليف غطيةفضال عن ت ،حددةالم بالمستشفى تقديمها قبل للخدمات البرنامج هذا بتغطية عزيزات الشهادة هذهوتتضمن  ،المقدمة لمطالبةعلى ا FURTHERشركة  من كتابية موافقة المبدئية الطبية الشهادة تعتبر
 .بالمطالبة( متعلقة شتاترو) وصفات طبية مستلزمات أو أو

.البرنامج هذا يغطيها ال متوقعة غير أحداث ضد أي السفرعلى  التأمين في التفكير عليك يتعين

:المستشفى دخول بترتيبات يتعلق فيما

المستشفى؛ في الطبي للطاقمإتاحتها  لضمان الخاصة بك الطبية السجالت إعداد FURTHER شركة ستتولى • 

 اإلجراءات وتسهيل المستشفى دخول في بمساعدتك ستقومكما  ،المعالج الطبيب أو المستشفى إلى زيارة أول في مرافقتكبالخاصة الترتيبات  FURTHER شركة ستتولى
 المستشفى؛ دخول وترتيبات الورقية

• 

.لمستشفىل مباشرة البرنامج هايغطي تيال الطبي جالالع اليفتكبسداد  FURTHER شركة قومست • 

:السفر بترتيبات يتعلق فيما

 المطار إلى أعضاء( زرعإجراء عملية  حالة في لمتبرعا وأيضالك ) الدائم اإلقامة عنوان منانتقالك أنت ومرافقك  تكاليفترتيب وسداد  FURTHER شركة تولىست

فيها مع تغطية تي سيتم تلقي العالج ال المدينة إلى "السياحية " الدرجة الطيران أو دالحدي السكك ةحجز تذكر، فضال عن المحددة الدولية الحديد السكة محطة أو

 المحدد؛ قالفند إلى االنتقال تكاليف

• 

.بالخارج جالالع استكمال بعد وذلك العودة رحلة في الترتيبات فسإجراء ن FURTHER شركة ستتولى • 

:اإلقامة بترتيبات يتعلق فيما

 بالخارج إقامتك فترة طوالأعضاء(  زرعإجراء عملية  حالة في المتبرع إلى )باإلضافة واحد ومرافق أنت إقامتك وسداد تكاليف ترتيب FURTHER شركة ستتولى
 ج؛الالع لتلقي

• 

( شاملة وجبة اإلفطار؛لدوليةا م )طبقا للمعاييرنجو ربعأ ثالث أو فندق في بسريرين غرفة وأ مزدوجة غرفة حجز اإلقامة ترتيبات شملست •
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 على لطبيبا لىإ ياراتكز ؛ األمر الذي من شأنه تيسيرباوإيا باذها المعالج لطبيبا وأ لمستشفىا لىإ لمحددا الفندق من النتقال يومياا خدمة لك أيضا FURTHER شركة ستوفر
 ؛جالالع تتلقى حيث المستشفى إلى مرافقك زيارات أو مقيم غير مريض أنك أساس

 .كيلومتر 10؛ بحيث ال تتجاوز المسافة حدود لمعالجا لطبيبا وأ لمستشفىا من قربهو مدى توافره ىعل الفندق اختيار سيتوقف

.

• 

•

إال أنه إذا كان من حقك الحصول على تعويض مالي تعتبر غير مغطاة،  الجاف( مثل خدمة التنظيف)األخرى وغيرها من التكاليف  تشتمل إقامتك بالفندق على وجبة اإلفطار، غير أن الوجباتس
  يومي عن إقامتك، فيحق لك االستفادة من ذلك لسداد تلك التكاليف.

 لزم إذا تعديلها وسيتماإلقامة  ترتيبات شركةال ستتولى ساساأل هذا وعلى المماثلة، االتلحا في استنادا إلى خبرتها الجالع لمدة معقوال تقديرا FURTHER شركة ستضع
  ات العالج.لتطور وفقا األمر

لخارجافي للعالج  تلقيك وقت

.المشرف على حالتك خالل من FURTHER بشركة مباشر اتصال على ستبقى

.بشأن المطالبة خاصتك آخر استفسار أي أو بتطورات العالجتتعلق  أسئلة أية لديك كان إذا FURTHER بشركة االتصال يمكنك

 عالجك. الخارجفي  طبيب متخصصو إذا شعرت بالحاجة إلى أن يتولى أ بالمستشفى قامتكإ أثناء الطبية الترجمةخدمات ر توفي أيضا FURTHER شركة يكون في إمكانس

إقامتك بلد إلى عودتك عند

بتوضيحه لك ومناقشتك في كل خطوة تخص استكمال  ك؛ وهو ما ستقوم الشركةإقامت في بلد العالجاستكمال  خطةو بالخارجعالجك  عن واف   تقريرحصولك على  FURTHER ةشرك ستضمن العودة، عند
 عالجك في بلدك.

التكاليف التي يغطيها البرنامج تحمل مع  أيضا ذلك ترتيب FURTHER شركة ستتولى الحالة هذه فيالمتخصص، و الدولي الطبيب مع جكالوع حالتك لمتابعة أخرى مرة الخارج إلى السفر ستلزمت ظروف هناك تكون قد
)طالما ما زلت عضوا مؤمن عليه(

 على تحصل أن يجب ،هذه التكلفة البرنامج يتحمل وحتى التي يتم شرائها. يشتمل على مزايا الحصول على األدوية البرنامج هذا ستكماله وتجدر اإلشارة إلى أنال خطة FURTHER شركة ستقترح بالخارج، الجالع عقب تلقي
 .إقامتك بلد في المعالجين األطباء من    لألدوية)روشتات(  طبية وصفات
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 والحدود المفروضة. بالقيود علم على تكون حتىإقامتك،  بلد إلى العودة قبلتقديم هذه الميزة  تفاصيلمعك  FURTHERشركة  ستناقش

 .الخطة هذه اعتماد بعد تحملتها التي النفقات ستسترد إقامتك، بلد إلى عودتك لدى العالج خطةبمجرد البدء في 

 أيام عشر خالل مباشرة   حسابك فيستقوم الشركة برد المبلغ المستحق وإيداعه  ثم، ومن  .شرائهاالطبية )الروشتات( لألدوية التي تم  والوصفات الفواتير مرفقا به تقديمه أجل من استرداد نموذج لك FURTHER شركة ستقدم 
.عمل

المزايا جدول

يورو ألف 500 الحد األقصى للتغطية التأمينية للمؤمن عليه/في السنة التأمينية

يورو مليون التغطية التأمينية للمؤمن عليه طوال حياته إجمالي

التأمين وثيقةسريان  فترة خالل يورو ألف 50 العالج  مصاريف

مطالبة عن كل يوما 60لمدة  يورو 100   بالمستشفى عن اإلقامة اليومي التعويض

التغطية التأمينية للمؤمن عليه طوال حياته إجماليوالسنوي للتأمين  الحد فيتم تضمينها  تلك المصاريف واإلقامة السفر
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