دليل المؤمن
للقطاع الخاص
دليلك األساسي في مجال التأمين الصحي
ٌحوي هذا الدلٌل على المعلومات االساسٌة فً مجال التامٌن الصحً التً ترشد المؤمن على
كٌفٌة االستفادة من خدمات التامٌن الصحً بالشكل الصحٌح

عزيزي المؤمن :
اهال و سهال بك عضوا فً برنامج التامٌن الصحً تم اعداد هذا الدلٌل لمساعدتك فً االستفادة من برنامج التامٌن الصحً
بشكل صحٌح مما ٌضمن حصولك على الخدمة الصحٌة المناسبة بالشكل االمثل
الشبكة الطبٌة المعتمدة :
تتألف الشبكة الطبٌة المعتمدة من مجموعة من مقدمً الخدمات الصحٌة المتعاقدٌن مع شركة كٌركارد بجمٌع االختصاص
( اطباء – مخابر – مراكز اشعة – صٌدلٌات مستشفٌات ) و الذٌن سوف ٌقومون بتقدٌم الخدمة الصحٌة المناسبة لك
ضمن تغطٌات برنامج التامٌن الصحً ٌمكن التعرف على هذه الشبكة باحد الوسائل التالٌة :
-

القرص المضغوط  CDالذي ٌتم تسلٌمه لك عند بدء عقد التامٌن
الموقع الخاص لشركة كٌركارد على االنترنت www.carecard.sy
االتصال بالخط الساخن الموجود خلف بطاقة التأمٌن الخاصة بك 0995555990

هذه الشبكة عرضة للتغٌر بشكل متكرر (بالزٌادة او النقصان) وٌتم تحمٌل هذه التغٌرات مباشرة على موقع شركة
كٌركارد على االنترنت
بطاقة التامٌن :
وهً البطاقة التً ٌتمتسلٌمها لك عند بدء عقد التامٌن و تشمل المعلومات الخاصة بك مع تارٌخ انتهاء صالحٌة البطاقة و
نسبة التحمل التً ٌتوجب علٌك دفعها لمقدم الخدمة اضافة ألرقام االتصال مع شركة إدارة النفقات (كٌركارد)
االصول المتبعة لالستفادة من الخدمات الصحٌة :
فً البدء ٌجب التاكٌد على االمور التالٌة :
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ضرورة اصطحاب البطاقة الشخصٌة باالضافة لبطاقة التامٌن
فً الحاالت الباردة (غٌر االسعافٌة) ٌجب اخذ موعد من مقدم الخدمة الصحٌة قبل مراجعته
عند انتهاء المعاٌنة الطبٌة و قبل الخروج من عٌادة الطبٌب ٌرجى التاكد من قٌام الطبٌب بكتابة التشخٌص
باالضافة الى توقٌعه على الوصفة الطبٌة او طلب التصوٌر او طلب التحلٌل المخبري الن ذلك سوف ٌسهل لك
الحصول على الخدمة المطلوبة بالشكل االنسب
فً جمٌع الحاالت ٌتوجب على المؤمن التوقٌع على مطالبة كٌركارد بعد حصولة على الخدمة الطبٌة المطلوبة
بعد تقدٌم الخدمة الصحٌة المطلوبة ٌتوجب على المؤمن دفع نسبة التحمل المترتبة علٌه و المذكورة على
البطاقة
هناك بعض االجرارات التً تحتاج الى موافقة مسبقة من قبل شركة ادارة النفقات و التً تعتبر من مسؤلٌة
مقدم الخدمة الصحٌة
ان بطاقة التامٌن الصحً ال تعطً حاملها اٌة اولوٌة او حقوق اضافٌة لدى مقدمً الخدمة بل هً معنٌة فقط
بتغطٌة النفقات الطبٌة

الخدمات الطبية االستشفائية:
 -5الحاالت الباردة:
عادة ما ٌقوم الطبٌب المعالج فً هذه الحالة بتزوٌد المرٌض بإحالة الى المشفى ,عندها ٌتوجب على
المرٌض مراجعة المشفى قبل ٌوم الدخول مصطحبا ً معه هذه اإلحالة مع نتائج اإلجراءات التشخٌصٌة
المجراة له (إن وجدت) باإلضافة لبطاقة التأمٌن والهوٌة الشخصٌة ,وتسلٌم هذه اإلحالة (ونتائج
اإلجراءات التشخٌصٌة) الى مسؤول التأمٌن الصحً داخل المشفى ,الذي ٌقوم بدوره بتعبئة األوراق
الالزمة للحصول على الموافقة المسبقة من شركة كٌركارد .وبعد الحصول على هذه الموافقة ٌتم إخبار
المرٌض لمراجعة المشفى فً ٌوم العمل الجراحًٌ .قوم طبٌب من شركة كٌركارد بزٌارة المرٌض أثناء
وجوده فً المشفى لالطمئنان على حالته والتنسٌق مع الطبٌب المعالج بما ٌضمن تقدٌم الخدمة األفضل
للمرٌض.

 -2الحاالت اإلسعافٌة:
ٌقوم المرٌض بمراجعة قسم اإلسعاف فً المشفى ,حٌث تقدم له اإلجراءات اإلسعافٌة الضرورٌة المطلوبة
لحالته ,وبعد االنتهاء من هذه اإلجراءات ,وقبل خروج المرٌض من المشفىٌ ,تم طلب الموافقة من شركة
كٌركارد ,التً تمنح التغطٌة حسب شروط عقد التأمٌن ,فإذا تبٌن أن هذه الحالة غٌر مغطاة بالتأمٌن (توتر
تفسً مثالً) ,عندها ٌتوجب على المرٌض دفع قٌمة اإلجراء كامالً للمشفى.
ٌتوجب على المؤمن معرفة أن الحاالت اإلسعافٌة التً تستوجب مراجعة المشفى هً الحاالت الطارئة
التً ال ٌمكن تأجٌلها حتى مراجعة الطبٌب فً العٌادة الخاصة ,والتً ٌؤدي تأجٌلها الى تشكٌل خطورة
على صحة المرٌض أو حٌاته ,وما عدا ذلك ال تعتبر هذه الحاالت إسعافٌة وال تتم تغطٌتها.
وفً كلتا الحالتٌنٌ ,قوم مكتب كٌركارد بالرد على طلب الموافقة خالل  55دقٌقة من تسلمه ,وٌكون الرد
كتابٌا ً خالل أوقات الدوام ٌومٌا ً من الساعة  0330صباحا ً وحتى  50مسا ًء ,وعلى الهاتف خارج هذه
األوقات وفً أٌام العطل الرسمٌة واألعٌاد ,لٌصار الحقا ً الى إرسال الموافقة مكتوبة عند أول ٌوم دوام.
الخدمات الطبية الخارجية:
 -5معاٌنة الطبٌب فً العٌادات الخارجٌة:
بعد أخذ الموعد من العٌادة هاتفٌاًٌ ,قوم المرٌض بمراجعة العٌادة فً الموعد مصطحبا ً معه الهوٌة
الشخصٌة وبطاقة التأمٌن .بعد المعاٌنة ,وقبل الخروج من مكتب الطبٌبٌ ,توجب على المرٌض التأكد من
قٌام الطبٌب بكتابة التشخٌص البدئً باإلضافة الى توقٌعه ,على الوصفة المعطاة له ,أو طلب التحالٌل
المخبرٌة ,ألن ذلك سوف ٌسهل له الحصول على الخدمة التالٌة المطلوبة بالشكل األنسب.
هنالك بعض اإلجراءات التً ٌسمح بإجرائها داخل العٌادة (حسب تعلٌمات وزارة الصحة) ,إن معظم هذه
اإلجراءات تحتاج الى موافقة من شركة كٌركارد ,والتً ٌتم الحصول علٌها كما ذكرنا سابقا ً خالل 55
دقٌقة.
قبل الخروج من العٌادة ٌتوجب على المرٌض دفع نسبة التحمل من أجور الطبٌب.
 -2اإلجراءات التشخٌصٌة:
بعد المعاٌنة ٌقوم الطبٌب عاد ًة بتزوٌد المرٌض بطلب إلجراء بعض الفحوص التشخٌصٌة (تحالٌل
مخبرٌة ,صور شعاعٌة)ٌ ,توجب على المرٌض عندها التأكد من وجود التشخٌص على ورقة اإلحالة
باإلضافة الى توقٌعه ,ومن ثم التوجه الى المركز المختص (وذلك خالل فترة أسبوع من تارٌخ المعاٌنة)
وتقدٌم المستندات التالٌة:
 ورقة اإلحالة من الطبٌب. بطاقة التأمٌن مع الهوٌة الشخصٌة.قبل الخروج من المركز ٌتوجب على المرٌض دفع نسبة التحمل من أجور العمل الطبً المجرى .هنالك
بعض اإلجراءات التً تجرى فً هذه المراكز تحتاج الى موافقة من شركة كٌركارد ,والتً ٌتم الحصول
علٌها كما ذكرنا سابقا ً خالل  55دقٌقة ,ونذكر منها التصوٌر الطبقً المحوري ,التصوٌر الظلٌل,
التصوٌر بالرنٌن المغناطٌسً ,الفحوصات الشعاعٌة أو المخبرٌة التً تزٌد قٌمتها عن  2000ل.س,
التحالٌل الهرمونٌة ,تصوٌر البانوراما ,إٌكو دوبلر الحبال المنوٌة....
هنالك بعض اإلجراءات التشخٌصٌة التً تحتاج عادة الى موعد مسبق (مثل التصوٌر الطبقً المحوري أو
التصوٌر بالرنٌن المغناطٌسً) أو تحتاج الى تحضٌر سابق للمرٌض (مثل تصوٌر الكولونات الظلٌل),
لذلك ٌفضل عادة االتصال مع المركز المختص قبل مراجعته ألخذ موعد ومعرفة هذه اإلجراءات.
 -3األدوٌة:
بعد المعاٌنةٌ ,قوم الطبٌب عادة بتزوٌد المرٌض بوصفة طبٌةٌ ,توجب على المرٌض عندها التأكد من
وجود التشخٌص على الوصفة باإلضافة الى توقٌعه ,ومن ثم التوجه الى الصٌدلٌة التً ٌرغب بها داخل
الشبكة (وذلك خالل فترة ثالثة أٌام من تارٌخ الوصفة) ,وتقدٌم المستندات التالٌة:
 الوصفة الطبٌة. -بطاقة التأمٌن مع الهوٌة الشخصٌة.

 -4تغطٌة المعالجات السنٌة :
ٌجب فً البداٌة التاكد من كون عقد التامٌن الخاص بك ٌشتمل على المعالجة السنٌة و ٌكون ذلك مكتوبا عادة
على الوجه الخلفً لبطاقة التامٌن .
ٌقوم المؤمن بمراجعة عٌادة طبٌب االسنان مصطحبا معه بطاقة التامٌن مع الهوٌة الشخصٌة و بعد اجراء
الفحص الطبً الالزم و تحدٌد المعالجات المطلوبة ٌقوم طبٌب االسنان بارسال طلب موافقة الى شركة
كٌركارد التً تقوم بدراسة الحالة حسب شروط التغطٌة الواردة فً البولٌصة وحسب الحدود المالٌة للتغطٌة و
من ثم تقوم كٌركارد بارسال الموافقة الى عٌادة الطبٌب لٌتم البدء بالمعالجة .
قد تقوم شركة كٌركارد احٌانا بطلب صورة بانورامٌة قبل المعالجة السنٌة من اجل اتخاذ القرار الصحٌح فً
التغطٌة .
بعد انتهاء المعالجة ٌتوجب على المرٌض دفع نسبة التحمل الواردة على الوجه الخلفً للبطاقة .
 -5تغطٌة النظارات الطبٌة :
ٌجب فً البداٌة التاكد من كون عقد التامٌن الخاص بك ٌشتمل على هذه التغطٌة و ٌكون ذلك مكتوبا عادة على
الوجه الخلفً لبطاقة التامٌن (تغطٌة البصرٌات)
ٌقوم المؤمن بمراجعة مركز البصرٌات مصطحبا معه باقة التامٌن مع الهوٌة الشخصٌة باالضافة الى وصف
النظارة الطبٌة من طبٌب اخصائً عٌنٌة ٌ ,قوم مركز البصرٌات بارسال طلب موافقة الى شركة كٌركارد التً
تقوم بدراسة الحالة حسب شروط التغطٌة الواردة فً البولٌصة و حسب الحدود المالٌة للتغطٌة  ,و من ثم تقوم
كٌركارد بارسال الموافقة الى المركز لٌتم البدء بالمعالجة .
بعد انتهاء المعالجة ٌ ,توجب على المرٌض دفع نسبة التحمل الواردة على الوجه الخلفً للبطاقة .
اجراءات اعادة التسديد :
هنالك بعض الحاالت التً تستوجب خروج المؤمن خارج الشبكة الطبٌة المعتمدة  ,عندها ٌقوم المؤمن بتسدٌد
المبالغ المطلوبة الى هذه الجهات (طبٌب اخصائً – صٌدلٌة – مركز اشعة – مخبر  -مشفى) و ارسال مطالبة
اعادة تسدٌد بهذه المبالغ مرفقة باالوراق التالٌة :
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كتاب من المؤمن ٌشرح فٌه سبب خروجه خارج الشبكة
فاتورة نظامٌة ممهورة بختم مقدم الخدمة و مفصلة .
تقرٌر طبً ٌفصل بشكل واضح الحالة الطبٌة للمؤمن .
نتائج االجراءات التشخٌصٌة (مخبرٌة  -شعاعٌة) المجراة له فً هذه الحاالت

ٌجب تقدٌم هذه المستندات الى الشركة خالل ٌ 30وم من تارٌخ المعالجة كحد اقصى و اال تصبح الغٌة .
عندها تقوم شركة كٌركارد بدراسة الحالة حسب شروط التغطٌة فاذا كانت الحالة مغطاة ٌتم اعادة تسدٌد المبلغ
المدفوع من قبل المرٌض بعد اقتطاع نسبة التحمل بسبب الخروج خارج الشبكة  ,وٌتم التسدٌد حسب اسعار
الشبكة فً سورٌا مالم ٌتم ذكر خالف ذلك صراحة فً بولٌصة التامٌن .

قبل الخروج من المركز ٌتوجب على المرٌض دفع نسبة التحمل من ثمن األدوٌة ,كما تقوم الصٌدلٌة بأخذ
كراتٌن األدوٌة إلرسالها مع المطالبة الى شركة كٌركارد.

هنالك بعض األدوٌة التً تحتاج الى موافقة من شركة كٌركارد ,والتً ٌتم الحصول علٌها كما ذكرنا سابقا ً
خالل  55دقٌقة ,ونذكر منها األدوٌة الهرمونٌة ,الفٌتامٌنات ,األدوٌة التً تزٌد قٌمتها عن  2000ل.س
للوصفة الواحدة.
بالنسبة للحاالت المزمنة التً تحتاج الى معالجة مستمرة ,هنالك مطالبة خاصة تتم تعبئتها من الطبٌب
المختص لمرة واحدة ,ومن ثم ٌتم تحدٌد صٌدلٌة واحدة ألخذ األدوٌة منها شهرٌاً ,حٌث تتم مراجعة هذه
الصٌدلٌة فً المرة األولى مع هذه المطالبة موقعة ومختومة من الطبٌب المعالج ,والتً تقوم بدورها
بإرسالها الى شركة كٌركارد ,التً تقوم بإعطاء موافقة شهرٌة على هذه األدوٌة ,وٌقوم المؤمن بمراجعة
الصٌدلٌة شهرٌا ً ألخذ األدوٌة.

www.carecard.sy

