Arabic

اختيارك العالج كمريض قطاع خاص في المستشفى
عند ادخالك إلى مستشفى أوستِن هيلث سيُطرح عليك سؤال حول ما إذا لديك تأمين صحي خاص ،وإذا كان
لديك هذا التأمين الصحي الخاص فسيُطلب منك أن تختار بين اإلدخال إلى المستشفى بصفة مريض قطاع عام
أو مريض تأمين صحي خاص.
اختيار أن ت ُعالج كمريض داخلي ـ قطاع عام
ستحتاج ألن تكون بحوزتك بطاقة مديكير سارية المفعول ليتم إدخالك المستشفى كمريض قطاع عام .وإذا أُدخِ لت كمريض
قطاع عام في مستشفى أوستِن هيلث ،قد تكون هناك بعض التكاليف التي تُرافق إدخالك المستشفى وهي مشروحة أدناه.

اختيار أن ت ُعالج كمريض داخلي ـ قطاع خاص
ستحتاج ألن يكون لديك تأمين صحي خاص كي يتم ادخالك كمريض قطاع خاص .وإذا اخترت استعمال تأمينك الصحي
الخاص في مستشفى أوستِن هيلث:
☐ لن تُفرض عليك أي تكاليف "من جيبك الخاص" (ت ُعرف بتسديد الفجوة) لقاء عالجك كمريض داخلي والتي قد
ت شمل المكوث في المستشفى والرعاية الطبية والفحوصات التشخيصية أو خدمات األطراف الصناعية
☐ نحن سنُغطي أي مدفوعات اضافية أو رسوم مشتركة يفرضها صندوق التأمين الصحي بدل إدخالك المستشفى ،وإذا
كانت رسومك اإلضافية تخضع للحسبان سنويًا فإنك ستوفر المال بشأن المدفوعات االضافية المستقبلية إذا كانت
هذه المدفوعات ستُفرض في نفس السنة التقويمية
☐ المدفوعات التي نستلمها من صندوق تأمينك الصحي الخاص تذهب مباشرة إلى المستشفى وتُستعمل لتحسين اإلقامة
واالستثمار في معدات وأجهزة جديدة واستقطاب األطباء التخصصيين وتمويل األبحاث.

ما هي التكاليف ذات الصلة بمكوثي في المستشفى؟
يترتَّب على كل المرضى التسديد بدل التكاليف التالية:
☐ التلفزيون (اذا استُعمِل)
☐ األدوية حين التخريج من المستشفى
☐ استئجار /شراء المعدات (اذا تطلَّب األمر)
يترتَّب على كل المرضى التسديد بدل كلفة أدويتهم عند تخريجهم من المستشفى .وإذا كانت لديك بطاقة الرعاية ألصحاب
المع اش أو بطاقة الرعاية الصحية أو رقم لشبكة األمان ،عليك إشعار الصيدالني بذلك عندما تأخذ أدويتك حيال تخريجك من
المستشفى.

إذا استعملت تأميني الصحي الخاص ،هل يضمن لي ذلك غرفة إفرادية؟
ال ،فأولويات الغرف اإلفرادية تستند إلى الحاجة والضرورة السريرية وخطر االلتهابات واألمراض وسالمة المريض.

هل يمكن نقلي إلى مستشفى خاص؟
أنت تتمتع بخيار اإلنتقال إلى مستشفى خاص .ويمكن لمنسِق الرعاية أو الممرض المسؤول مساعدتك أو مساعدة عائلتك
للترتيب لإلنتقال إذا إعتقد أن ذلك سيتم بسالمة .قد تحتاج بعض الحاالت الطبية للخبرة واألجهزة والمعدات التي قد ال تكون
متوافرة في القطاع الخاص.
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إذا اخترت االنتقال إلى خدمة صحة أخرى وكنت بحاجة لإلنتقال بواسطة االسعاف فإنك قد تكون مسؤوالً عن التكاليف
المرافقة .ويُنصح بأن تتصل بصندوق تأمينك الصحي للتحقُّق مما إذا كانت بوليصتك تغطي اإلنتقال باالسعاف.
تختلف وتتباين مستويات تغطية التأمين الصحي الخاص وقد يؤدي اإلنتقال إلى مستشفى خاص بأن تُفرض عليك رسوم
تسدِدها من جيبك الخاص .فإذا كنت تف ِكر باإلنتقال إلى مستشفى خاص ،اتصل أوالً بالمستشفى المعني واستفسر عن الرسوم
التي يتوقَّع لك تكبُّدها بحسب مستوى تأمينك الصحي.

هل سأستلم أي فواتير بالبريد؟
ستُرسل فواتير حسابك بشكل مباشر إلى الميديكير وصندوق تأمينك الصحي ،وإذا حدث في حالة نادرة أن استلمت فاتورة
بالبريد الرجاء االتصال بدائرة خدمة اإليرادات لدينا على الرقم .9496 5554

أسئلة شائعة
ماذا يحدث إذا كان صندوق تأميني الصحي ال يشجع على الدخول كمريض قطاع خاص في مستشفى عام؟
ان القرار بخصوص استعمال تأمينك الصحي الخاص في مستشفى عام هو خيارك أنت وال يمكن لصندوق التأمين الصحي
الخاص بك أن يُشكِك في قرارك.

هل سترتفع رسوم تكلفة تأميني الصحي؟
ال .فرسوم التأمين ال تُحدَّد على أساس حاالت فردية .إن وتيرة استعمالك للتأمين لن يزيد من رسوم تأمينك الصحي الخاص.

هل يؤدي مستوى تغطيتي في (صندوق التأمين) إلى إحداث فارق في مستشفى عام؟
ان التغطية األساس لخدمات المستشفى غالبًا ما تكون كافية لتغطية االستشفاء في مستشفى عام .وبصرف النظر عن مستوى
التأمين الذي لديك فإننا نتحقَّق من األهلية وسنُخطِرك بالنتيجة .وإذا كنت غير مؤهل فإنك ستُعالج بصفة مريض قطاع عام
دون فرض أي تكاليف.
إذا كانت لديك أية أسئلة ،الرجاء االتصال بنا.
الدائرة :دائرة خدمات اإليرادات
هاتف9496 5554 :
بريد الكترونيrevenueservices@austin.org.au :
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