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‘Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zij is louter indicatief bedoeld’. 
Uitgifte: januari 2023 – AR – Wat te doen bij hospitalisatie? 
 
 
Heb je een klacht? Laat het ons weten via www.cm.be/klachten of contacteer een CM-medewerker. Met jouw reactie verbeteren we immers 
onze service. Wij garanderen een eerste reactie binnen de zeven dagen en de volledige behandeling van je klacht binnen de 30 dagen. 
 

  

  

 

 
 

 
االختبارات. وفي ھذه الحالة، من المھم جًدا أن تكون على بینة من جمیع القواعد حتى ال ینتھي  في بعض األحیان تحتاج إلى دخول المستشفى للعالج أو  

إنھا خدمة عالیة    بك األمر إلى القلق بشأن األمور المالیة نتیجة لدخول المستشفى الخاص. یتمتع نظام الرعایة الصحیة في بالدنا بالتنظیم الجید للغایة:
حي البلجیكي برد التكالیف التي تكبدتھا إلى حد كبیر. ولكن عند دخولك المستشفى فھنالك بعض النفقات التي تتكفل أنت  الجودة، وسیقوم التأمین الص

 بدفعھا جزئیًا أو كلیًا مثل مساھمة المریض والمستلزمات الطبیة واألدویة ونفقات األطباء والغرفة الخاصة بك. 

 

 
. ومع ذلك، ال تقدم جمیع المستشفیات كل خیارات العالج، وأیًضا  112لك مطلق الحریة في اختیار المستشفى ما لم یتم نقلك من قبل خدمة الطوارئ  

 إذا كان طبیبك تابعًا لمستشفى ما، فسیصبح مجال اختیارك محدود. 
 بمستشفى معین لتحدید موعد دخولك واتخاذ الترتیبات الطبیة الالزمة. إذا لزم األمر، یمكن للطبیب المعالج االتصال 

 

 
مدون یجوز للمستشفیات وبعض مقدمي الرعایة الصحیة مراجعة بیانات تأمینك الصحي على اإلنترنت باستخدام الرقم الوطني الخاص بك. وھذا الرقم  

 )، لذا سیطلبون منك إظھار بطاقة الھویة عند الدخول.eIDبطاقة الھویة اإللكترونیة (على 

 +ISIبطاقة 
التي تتضمن رقم السجل الوطني الخاص بك. یتم اصدار    +ISIإذا كنت ال تفي بمتطلبات حیازة بطاقة الھویة اإللكترونیة، فبإمكانك الحصول على بطاقة  

ألشخاص الذین لیس لدیھم الھویة اإللكترونیة ولكن لدیھم تغطیة تأمینیة في بلجیكا (على سبیل المثال: من یعملون  ول 12لألطفال تحت سن  +ISIبطاقة 
 في المناطق الحدودیة وأسرھم). 

 

 
التوجیھیة. یتم تحدید السعر الكلي أساًسا من خالل اختیارك للغرفة.  تعتمد تكلفة العالج في المستشفیات على عوامل كثیرة، ولكن ھناك بعض المبادئ  

ًضا  حیث یسدد التأمین الصحي نفس المبلغ لغرفة خاصة أو مزدوجة أو متعددة. یمكن للمستشفى فرض رسوم اضافیھ علي الغرفة الخاصة الفردیة وأی
% من المبلغ اإلجمالي وأكثر  100ستشاریین. وقد تصل الكلفة االضافیة إلى  ' للغرف الفردیة أو االereloonsupplementenلالستشاري، او ما یسمي '

 من ذلك. وھكذا، تدفع مقابل الغرفة الخاصة الفردیة الكثیر من المال. 

معلومات   عند دخولك المستشفى تحصل على إشعار تسجیل دخول. تبین لك ھذه الوثیقة الرسوم المترتبة علیك واختیارك للغرفة. كما إنھا تحتوي على 
 ھامة حول الجوانب المالیة حال دخولك المستشفى. 

  ماذا لو لم تكن مستوفیًا لجمیع شروط التأمین الصحي؟ في ھذه الحالة، سیتعین علیك دفع جزء كبیر من التكالیف أو حتى كل تكالیف الدخولتنبیھ:  
 واإلقامة في المستشفى. 

 بالتامین الصحي الخاص بك. وتأكد من ان كل شيء على ما یرام في أقرب وقت ممكن. ویمكنك تجنب ھذه التكالیف عن طریق االتصال 

 قد یحتاج أي شخص للعالج في المستشفى.
 التأكد من أنك على درایة جیدة وال تدفع أكثر من الالزم. CMوترید 

 في المستشفى 
 

ما یجب القیام بھ في حالة العالج في  
  

 العالج؟ھل یمكنني اختیار المستشفى لتلقي 
 

 ما الذي یجب علي إحضاره معي إلى المستشفى؟
 

 كم تبلغ تكالیف دخول المستشفى؟
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 یرجى التأكد من انتظامك في سداد جمیع اشتراكاتك في التأمین الصحي، وإال فقد تضطر إلى دفع الفاتورة بالكامل بنفسك.  •
"). ویمكنك العثور على الرسوم على موقع المستشفى  ereloonsupplementenمسبقًا (ما یسمى بـ "تعرف على تكالیف غرفتك واستشارتك   •

 أو إشعار الدخول. كما یمكنك االستفسار من المستشفى بوضوح عن أقل الخیارات في التكلفة. 
 ملزم قانونًا.  یرجى قراءة إشعار الدخول جیًدا. یرجى توخي الحذر للغایة قبل التوقیع علیھ، ألن ھذا المستند •
اسأل طبیبك أو المستشفى عن تكلفة اإلجراء الطبي والمواد المستخدمة (مثل عملیات الزرع واألطراف االصطناعیة) والخدمات التي تتحمل   •

 . لمزید من المعلومات. www.cm.be/kostenraming تكالیفھا، سواء جزئیًا أو كلیًا. فقد تكون ھذه التكالیف باھضھ. یُرجى مراجعة الموقع
ساعة بعد خروجك من   24في غضون    CMلى العمل مباشرة بعد دخولك المستشفى؟ في ھذه الحالة، ینبغي إبالغ  ماذا لو لم تستطع العودة إ  •

" [بیان اللیاقة البدنیة للعمل]، واطلبھ من طبیبك المعالج، ثم قم  Aangifte van arbeidsongeschiktheidالمستشفى. استخدم النموذج الرسمي "
 یعتبر ختم البرید بمثابة دلیل على اإلرسال. . CMبإرسالھ عن طریق البرید إلى 

 

 
تكلفة سداد جزء من فاتورة المستشفى. وتكون مساھمات المرضي وأي رسوم اضافیھ للغرف الخاصة الفردیة أو تكالیف  التأمین الصحي  . یغطي  1

 االستشاریین علي حساب المریض. 

ستقوم بدفع جزء   CM-diensten en voordelen لم تتلق تعویضات من تأمین المستشفى الخاص بك، فإن حزمة الخدمات والمزایا التي تقدمھا. إذا 2
دخول  د  من النفقات الطبیة بعد الخروج من المستشفى. وبالطبع، ال تكون ھذه المساھمة بنفس قیمة الحمایة التي تحصل علیھا من التأمین الصحي عن

 المستشفى لكنھا ستساعد في خفض إجمالي فاتورتك. 

 .المثالیة لتأمین العالج في المستشفى CMخطة . یمكنك تجنب فواتیر العالج العالیة من خالل االنضمام إلى 3

 لتغطیة تكالیف العالج بالمستشفى CMخطة 
 لیف التالیة:تامین موثوق بھ وفعّال من حیث التكلفة ومستند إلى الفواتیر ویغطي التكا 

 تكالیف العالج في المستشفیات.  •
 تكالیف الرعایة لمدة شھر واحد قبل دخولك المستشفى وحتى ثالثة أشھر بعد الخروج منھا.  •
 التكالیف الناجمة عن بعض األمراض الخطیرة. •

 
 CM-Hospital-Fix Extraأو خطة  CM-Hospital-Fixخطة 

 ثابتًا عن كل یوم إقامة في المستشفى. ھذا التأمین یدفع تلقائیُا مبلغًا 
• CM-Hospital-Fix یورو عن كل یوم إقامة في المستشفى.  12.37: ستسترد 
• CM-Hospital-Fix Extra  یورو عن كل یوم إقامة في المستشفى، حتى بالنسبة لإلقامة لمدة یوم واحد، وفي بعض الحاالت سیكون    25: ستسترد

 مبلغ إجمالي مقطوع. 
 

 وذجیة الحمایة النم
، یمكنك أن تطمئن إلى تغطیة نفقاتك الطبیة، داخل وخارج المستشفى، وعلى مدار  CM MediKoوخطة    CM-Hospitalمن خالل الجمع بین خطة  

 السنة. فھكذا، سنوفر لك الحمایة النموذجیة. 

، یمكنك االعتماد على حزمة ھائلة من CMھ في  التأمین الشامل للعدید من الخطط تحت سقف واحد یوفر لك حمایة وامان إضافیین. كعضو مؤمن علی
 الخدمات والمزایا اإلضافیة التي تمنحك العدید من التعویضات مقابل تكالیف العالج.

 

 
. أو  www.cm.be/verzekeringenلمزید من المعلومات حول خطة للعالج في المستشفیات وماذا تفعل إذا ذھبت إلى المستشفى، یرجى زیارة الموقع  

 في منطقتك.  CMاحجز موعًدا من خالل مكتب 
 
 

MOB Verzekeringen CM-Vlaanderen  بتم تقدیم خدمات :CM    عن طریق (شركة تأمینMOB    -  CM   –    المرض'. رقم    2بند    150/01فالندرز)، شركة التأمین التي یقع مقرھا في بلجیكا والمرخص لھا بموجب قانون الممارسة رقم'
 . www.cm.be/verzekeringenعامة فقط. یمكنك العثور علیھا على الموقع . في حالة النزاع، تنطبق األحكام والشروط ال0851.601.503تسجیل الشركة: 

 نصائح لخفض التكالیف 
 

 ماذا عن تعویضات (تسدید) فاتورة المستشفى؟

 ھل لدیك اي أسئلة؟
 

http://www.cm.be/kostenraming
http://www.cm.be/verzekeringen

