
 
 .لممؤّمف الصحية التغطية بتقديـ تقـو التي الشركة وىي لمتأميف، السورية العامة المؤسسة ىي التأمين شركة

 
 

 المعمومات عمييا ويدّوف النفقات إدارة شركة اسـ عمييا ظاىرا مؤّمف كؿ باسـ  لمتأميف العامة المؤسسة تصدرىا بطاقة ىي االستفادة بطاقة
 .الغير قبؿ مف استخداميا يمكف ال شخصية بطاقة وىي. منيا يستفاد التي التقديمات ونوع البطاقة بحامؿ المتعمقة

 

 إدارة شركة
 الطبية النفقات

 تقػديـ أجػؿ مػف ولحسػابيا باسػميا لمعمػؿ لمتػأميف السػورية العامػة المؤسسػة قبػؿ مػف المفوضػةشركة كير كاارد سايرية  ىي
 . المتخصصيف ومندوبييا المعتمد مركزىا خالؿ مف المطموبة والتقنية اإلدارية الخدمات مف جزء
 
 
 
 
 
 

 

 

 

كير كارد  شبكة
 سيرية

/  لػو المػؤمف بيػا يعمػؿ التػي المحافظػة ضػمف  جغرافيػا الموجػودة الطبيػة المراكػز تمػؾ ىػي الطبية بالشبكة ىنا والمقصود 
 المتكاممػة والعيادات ،الطبية والمراكز المشافي مثؿ معينة صحية عناية خدمات توفر طبية مراكز  مف والمؤلفة المضموف

 . واألطباء الفيزيائي العالج ومراكز والمخابر والصيدليات
 المشػافي فػي  والمبػررة االسػعافية الحػاالت فػي فقػط مسػموح خارجيػا او المحافظػة ضػمف الطبيػة الشػبكة خػارج الخروج اف

 بالنسػبة االمػر وكػذلؾالمحافظػة،  فػي المعتمػدة الطبيػة الشػبكة فػي مشفى الى الوصوؿ لو المؤمف عمى يتعذر وذلؾ عندما
 .محافظتو ضمف والصيدليات والمخابر الطبية بالمراكز االلتزاـ المضموف/  لو المؤمف وعمى ، فقط لالطباء

 .التعويض في حقو المضموف/  لو المؤمف يفقد سوؼ المحافظة خارج الطبية لمشبكة المبرر غير االستخداـ اف

كير كارد شبكة
 )تابع( سيرية

و سيتـ موافاة لجنة التأميف الصحي في كؿ جية بالتعديالت عمى سيرية كير كارد  لشبكة المعتمدة المراكز قائمة وىي
 بدوف تتغير قد أنيا حيث  www.carecard.sy: االلكتروني الموقع . كما يمكف اإلطالع عمييا مف خالؿالشبكة
 : اإلشارة ىذه خالؿ مف االستشفائية/الطبية الخدمات مقدمي عمى التعرؼ يمكف كما. المستفيديف إخطار

 

 رفع نميذج
 الطبية السرية

 أجػؿ مػف لػو لممػؤّمف الطبيػة الممفػات عمػى بػاإلطالعسايرية كيػر كػارد  لمنػدوبي يتػي  المشػافي لدى موجود مطبوع نموذج
 . مشفى دخوؿ حالة أية قبؿ الوثيقة ىذه توقيع لو المؤّمف مف يطمب. فقط الوثيقة ىذه تطبيؽ

 عنواف عمى لمحصوؿ الدليؿ ىذا مف األخيرة الصفحة مراجعة الرجاء
شركة كير كارد سيرية ىواتؼ وأرقاـ   
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 عقد خدمات من االستفادة كيفية .1

 الصحي التأمين

تقرير  نميذج
لدخيل  بيط

 المشفى

الػدخوؿ الموافقة عمػى لطمب  مف قبؿ الطبيب المعالج  وفقًا لألصوؿ موجود لدى المشافي يعبأ مطبوعأو  إلكتروني نموذج
عمى  لمحصوؿشركة كير كارد سورية  لىإ او الطبيب و/او المضموف نفسو المشفىقبؿ  مفالمشفى حيث يتـ إرسالو  ىإل
 .وافقةالم

 أف لاا  الماانمن عمػػى يتوجػػب التػػي المتكبػػدة المصػػاريؼ مبمػػ  أو المشػػفى، عػػف الصػػادرة الفػػاتورة قيمػػة مػػف المئويػػة النسػػبة التحمل نسبة
 لحسػابو لػو المػؤمف يطمبيػا التػي اإلضػافية الخدمات أو المصاريؼ تمؾ غير وىي ،الخاص حسابو عمى ويسددىا يتحمميا
 أو الياتفيػػة المكالمػػاتأو  اإلضػػافية الوجبػػات أو اإلضػػافي السػػريرمثػػؿ ) العقػػد بموجػػب مغطػػاة غيػػر تعتبػػر والتػػي الخػػاص

 (.المشفى إلى لو المؤمف دخوؿ استوجبت التي بالحالة عالقة ليا ليست دويةاالاو / و فحوصاتال

 

 

 مستشفى في اإلقامة تستمزم التي الطارئة غير الحاالت .1

/  لا  المانمن فيهاا يعمال التاي المحافظاة فايسايرية كيػر كػارد  شػبكة مشػافي ضػمف مػف المعنػي المشػفى فػي القبػوؿ مكتػب مراجعػة المريض عمى يجب
 :  يمي ما لتأميف المطموب الجراحي العمؿ إجراء تاريخ مف األقؿ عمى يوميف قبؿ المضمين،

 ةصور  إرفاؽ سيتـ حيث لو المؤّمف لممريض الطبي السجؿ مع بيا لالحتفاظ الشخصية اليوية وعف التأميف بطاقة عف صورة تقديـ 
 .نفقات التأميف الصحي إدارة لشركة إرساليا لدى المطالبة مع عنيما

 طبيال تقريرال  تعبئة(MRA) الشبكة مشافي كافة في المتوفرو شركة كير كارد سورية ل المعتمدلدى الوصوؿ لممشفى  الخاص بالقبوؿ 
 .في  المطميبة المعميمات بتعبئة المعالج الطبيب يقيم حيث

 كير كارد  شبكة مشافي كافة في والمتوفرشركة كير كارد سورية ب الخاصة( المريض قبؿ مف) الطبية السرية رفع ورقة وتقديـ تعبئة
 سيرية

(  األسباب مبررا) لموافقةا بعدـ أو بالموافقة كتاب يرسؿ حيث الموافقة عمى الحصوؿ أجؿ مفشركة كير كارد سورية  إلى الوثائؽ بإرساؿ المشفى يقـو
 .المشفى في االستقباؿ قسـ إلى

 سيريةكير كارد  شبكة قبل من معتمد مستشفى في اإلقامة تستمزم التي بالتغطية المشميلة الطارئة الحاالت .2

كير شبكة مشافي أحد مف اإلسعاؼ غرفة في مباشرة إسعافية خدمة عمى الحصوؿ تستدعي التي بالتغطية المشمولة الطارئة الحاالت في
 خدمات تقديـ المشفى يباشر حيث الدخوؿفور  الشخصية واليوية التأميف بطاقة بإبراز مرافقيو مف أي أو المريض يقـو .سيريةكارد 

 . الموافقة عمى لمحصوؿ اإلدارة بشركة المباشر باإلتصاؿ الوقت نفس في المشفى يقـو و فوري بشكؿ اإلسعاؼ
 

 سيريةكير كارد  قبل من معتمد غير مستشفى في اإلقامة تستمزم التي بالتغطية المشميلة الطارئة الحاالت .3

 أو أقربائػو أحػد أو المػريض عمػى يترتػب .بالتغطيػة المشػمولة اإلسػعافية لمحػاالتسايرية كيػر كػارد  شػبكة مشػافي أحػد إلػى الوصوؿ إمكانية عدـ حاؿ في
 العامػػة المؤسسػػة إلػػى ميايقػػدلت المطموبػػة الوثػػائؽ وتػػأميف المشػػفى مصػػاريؼ كافػػة بتسػػديد يقػػـو اف عمػػى فػػوري بشػػكؿ بالحالػػة اإلدارة شػػركة إبػػالغ مرافقيػػو
التقػدـ بالطمػب العػادة عمػى أف يػتـ سػورية كير كػارد ضمف شبكة المعتمدة واالجور األسعار مف% 57 بنسبة لو المبم  تسديد بإعادة لتقـو لمتأميف السورية

 اعادة التسديد. يال يفقد حقو فا  يوما مف تاريخ خروج المريض مف المشفى و  03يات خالؿ فترة أقصاىا تالتسديد مرفقا بالثبو 
 المطموبة الواجب إحضارىا إلعادة التسديد:االوراؽ 

  ف.يوبطاقة التأم اليوية الشخصيةصورة عف 
  الحوادثحالة ضبط الشرطة في 
 عمييا بناءً  المريض قبوؿ تـ التي الحالة المعالج اإلسعاؼ طبيب فيو يبيف إسعافي مشفى دخوؿ تقرير. 

 المريض. مف المشفى بالمبم  الذي دفع مف قبؿ قبض مختـو ايصاؿ 

 إجرائيا حاؿ في الشعاعية والتقارير المخبرية الفحوصات نتائج. 

 االستشفاء كمفة عف المشفى مف ونظامية مفصمة أصمية فاتورة. 

 .نتائج التشري  المرضي في حاالت الجراحة االستئصالية 



 محيري يطبقي مغناطيسي رنين إيكي، أشعة، مخبرية، تحاليل .4

 بيا يعمؿ التي المحافظة ضمف ذلؾ و بتشخيصيا مساعدة عالقة ذات و المرضية بالحالة المختص الطبيب قبؿ مف الخدمات ىذه مف أي طمب يتـ
 : يمي ما المريض مف يطمب ،  المضموف/  لو المؤمف

 سيريةكير كارد  شبكة مراكز ضمف مف الخدمة مقدـ لممركز الشخصية واليوية التأميف بطاقة تقديـ 

 المعاينة وتاريخ صري  بشكؿ تولده وتاريخ المريض اسـ وعميو المينة بمزاولة لو مرخص طبيب قبؿ مف ومختوـ موقع النظامي الطمب تقديـ 
 .)التشخيص السريري(الخدمة  ليذا الطبية االسباب يذكر اف الطبيب وعمى

 ال الخدمة عمى لمحصوؿ الطبية اإلحالة تاريخ مف يـو 57 مدة تجاوز عدـ  الخدمة مف االستفادة لممريض يحؽ وال الغيا الطبيب طمب يعتبر وا 
 المطموبة

 دفعيا الواجب التحمؿ نسبة تسديد  

 الخدمة عمى الحصوؿ فورشركة كير كارد سورية ل المعموماتي البرنامج عف تصدر التي الفاتورة عمى التوقيع المريض عمى يجب. 

 فيزيائية عالجةم .5

 :  يمي ما المريض مف يطمب الخدمة، ىذه إلى الحاجة حالة في
 لػو فمالمػؤ  بيػا يعمػؿ التػي المحافظػة ضػمفسايرية كير كارد  شبكة مراكػز ضمف مف الخدمة مقدـ لممركز الشخصية واليوية التأميف بطاقة تقديـ 

 .المضموف/ 

 و صػري  بشػكؿ المػريض اسػـ وعميػو المينػة بمزاولػة لػو مػرخصو  المرضػية بالحالػة مخػتصال الطبيػب قبػؿ مف ومختـو موقع النظامي الطمب تقديـ 
 لطمب الخدمة. الطبية األسباب و المعاينة تاريخ

 ال الخدمػػة عمػػى لمحصػػوؿ الطبيػػة اإلحالػػة تػػاريخ مػػف يومػػا57 مػػدة تجػػاوز عػػدـ  الخدمػػة مػػف االسػػتفادة لممػػريض يحػػؽ وال الغيػػة اإلحالػػة أصػػبحت وا 
 .المطموبة

 سيريةكير كارد  قبؿ مف مسبقة موافقة عمى الحصوؿ 

 سورية.كير كارد جمسات كحد أقصى لمحالة الواحدة( تكرر عند الحاجة الطبية بعد أخذ الموافقة مف شبكة 6-7المطموبة )مف  الجمسات عدد 

 دفعيا الواجب التحمؿ نسبة تسديد. 

 فور الحصوؿ عمى الخدمة.شركة كير كارد سورية يجب عمى المريض التوقيع عمى الفاتورة التي تصدر عف البرنامج المعموماتي ل 

 

 األديية يصفات .6

 بمػا المػريض يقػـو .حصػرا المضػموف/  لػو المػؤمف بيػا يعمػؿ التػي المحافظػة ضػمفسايرية كير كارد  شبكة صيدليات مف أي لدى الخدمة ىذه مف االستفادة يتـ
   :يمي
 التأميف بطاقة إبراز.   

 العممػي االسػـ عمييػا يػذكر و كػاف مػف ضػمف الشػبكة أو خارجيػاأسػواء  المينػة بمزاولػة لػو المػرخص الطبيػب قبػؿ مػف ومختومة موقعة الطبية الوصفة تقديـ 
 لالسػـ المطػابؽ تولػده وتػاريخ المػريض اسػـ عمييػا مػذكور و الطبيػب اختصػاص و الوصفة محتوى معالمتوافقة  و السريري()التشخيص  المرضية لمحالة
 .لمطبيب المريض مراجعة وتاريخ التأميف بطاقة عمى

 ال الخدمة عمى لمحصوؿ الطبيبكتابة الوصفة الطبية مف قبؿ  تاريخ مف أياـ 0  مدة تجاوز عدـ  االسػتفادة لممػريض يحؽ وال الغية الوصفة أصبحت وا 
 بموجبيا. المطموبة الخدمة مف

 دفعيا الواجب التحمؿ نسبة تسديد. 

 الخدمة عمى الحصوؿ فورشركة كير كارد سورية ل المعموماتي البرنامج عف تصدر التي الفاتورة عمى التوقيع المريض عمى يجب. 

   سيرية.كير كارد اليصفة االصمية الىا مع لتسميمه المصريفة يحتفظ الصيدالني بالجزء العميي من العمبة :مالحظة
 
 
 
 



 الطبيب زيارة .7

   :يمي بما دالتقيّ  يرجى  المضموف/  لو المؤمف بيا يعمؿ التي المحافظة ضمفسيرية كير كارد شبكة أطباء مف أي زيارة عند

 لمطبيب الشخصية واليوية التأميف بطاقة تقديـ   

 الزيارة قيمة مجمؿ مف التحمؿ نسبة تسديد. 

 كير كارد موافقة عمى الحصوؿ يجب ...(ايكو دوبمر مثؿ) معو عمييا المتفؽ الخارجية الفحوصات مف فحص بإجراء الطبيب قاـ حاؿ في
 .حوصاتالف ىذه قيمة مف دفعيا الواجب التحمؿ نسبة وتسديدسيرية 

 الخدمة عمى الحصوؿ فورشركة كير كارد سورية ل المعموماتي البرنامج عف تصدر التي الفاتورة عمى التوقيع المريض عمى يجب. 

 

 

 

 

 

 االستفادة البطاقة فقدان .8

 في خطياً ( الوثيقة صاحب) العمؿ رب طريؽ عف لمتأميف السورية العامة المؤسسة إعالـ لو المؤمف عمى االستفادة، بطاقة فقدت إذا
ال الحاؿ، /  بمبم  البطاقة صاحب ويغّرـ عنيا، يعمف لـ التي المفقودة البطاقة استعماؿ نتيجة تنفؽ التي المبال  جميع العمؿ رب يتحمؿ وا 
 البطاقة فقداف فترة خالؿ تسديد إعادة مطالبة أي لو تقبؿ وال جديدة، بطاقة عمى الحصوؿ أراد إذا س.ؿ/  733

 

 

 المشفى داخل تغطية .أ

ساايرية كير كػػارد نطػػاؽ شػػبكة خػػؿالطبيػػة المتكبػػدة ضػػمف المحافظػػة التػػي يعمػػؿ بيػػا المػػؤمف عميػػو فقػػط ودا النفقػػات كافػػةتغطيػػة التػػأميف  تشػػمؿ التغطية نطاق
 المعتمدة في محافظة أخرى في الحاالت التالية فقط: سيرية كير كارد  ويحؽ لو استخداـ شبكة الخاصة بيذه المحافظة،

 

 وزيارة الطبيب.االسعافية بالنسبة لممشافي  الحاالت 

 وكػػػػػػػذلؾ  محافظػػػػػػػة أخػػػػػػػرى يفػػػػػػػي مشػػػػػػػاف ءىػػػػػػػاأو العمميػػػػػػػات الجراحيػػػػػػػة التػػػػػػػي ينحصػػػػػػػر تقػػػػػػػديميا أو إجرا شػػػػػػػفائيةالحػػػػػػػاالت االست فػػػػػػػي
 األمر بالنسبة لمعمميات الجراحية الدقيقة التالية: 

 جراحة القمب واالوعية. عمميات –الجراحة القمبية: القثطرة  .5
 استئصاؿ األوراـ. -المجيرية    لجراحة العصبية: الجراحة العصبية ا .2

   الجراحة اليضمية: اوراـ المرئ. .0

 .   حة العظمية: الجراحة التنظيريةالجرا .4

 .زرع القرنية –الزجاجية  القطوع –الجراحة العينية: انفصاؿ الشبكية  .7

 الجراحة االذنية: تصنيع الركابة. .6

 الرغامى.أوراـ  –الجراحة الصدرية: أوراـ الرئة  .5

 ) ثالثمائة ألف ليرة سيرية( لكل حالة دخيل مشفى 300,000 التغطية حديد

 يااايم مااان تااااريا الخاااريج الساااابق  59لااانفس الحالاااة المرضاااية أي مضااااعفاتها خاااالل فتااارة  المشااافىدخااايل  إعاااادة يعتبااار
يبالتاااالي تحتساااب كمفتهاااا مااان ضااامن حاااديد التغطياااة لمحالاااة نفساااها يضااامن نفاااس  الساااابقةتابعاااًا لااانفس حالاااة الااادخيل 

 المالية. لحديدا

 صحية مراكز أية مف طبية فاتيرة أية قيمة تسديد إعادة يتم ال :مالحظة
 سيريةكير كارد  شبكة خارج مف مخابر أو صيدليات أو عيادات أو

 الصحي التأمين عقد تغطية حدود .3



 المشفى.دخوؿ إلى  قيمة المطالبة الصادرة عف كؿ مف% 53 التحمل نسبة 

أف ال يكػوف باإلمكػاف عالجيػا  شػرط بالتغطيػة المشػمولة حوادثالناتجةعف ال التولكافة الحا ميياالموافؽ ع الصحية محاالتل مغطاة المشفى خدمات
 :كالتالي وىيعمى أساس عناية صحية خارجية

 ووجبات الطعاـ االقامة 
 العالج الطبي أو الجراحي أو بالمنظار إلزالة معاناة ذات ضرر وظيفي أو آالـ  لدى المريض كمفة 
 العالقة بالحالة ذاتاستشارات االطباء  كمفة 
 الجراحية والتخدير اإلجراءات كمفة 
 العناية المشددة كمفة 
 الطبيػػػػػػة األساسػػػػػػية الالزمػػػػػػة لحسػػػػػػف اداء التخػػػػػػدير التػػػػػػي تجػػػػػػرى مػػػػػػف قبػػػػػػؿ المشػػػػػػفى قبػػػػػػؿ إجػػػػػػراء العمػػػػػػؿ  الفحوصػػػػػػات

 الجراحي.
 

 

العالج لييم  غرفة
 ياحد

 وتشمؿ
 إجراءات التشخيص بالمنظار  كافة 
 (  نظاراإلجراءات الجراحية )العادية أو بالم كافة 
 مغطاة. العالجات التي تعود لحاالت طبية كافة 
 :ىذه الحاالت مغطاة شرط وتعتبر     

 واحدة  لميمةإقامة ولو  بالحالة ال تتطم تكوف أف 
 استراحة( تقدـ في قسـ غرفة العالج ليـو واحد أف(  

في  رئالطيا غرفة
 ىالمشف

 )إسعاف(

شػرط أف تكػوف ناتجػة  مغطػاة في غرفة الطوارئ في المشػفى فيػي ةوالمقدم تؤجؿيمكف أف  الالتي  الطارئة (ةجراحيالأو  ةطبيال) العالجات وتشمؿ
  ، عمى أف يكوف مشموؿ بالتغطية. ةيؤدي إلى  وجود مشكمة طبية جّدي عف حادث أو ظرؼ مرضي مفاجئ

 

المرضية  االتالح
 الميجيدة سابقاً 

تػػػػػاريخ انتسػػػػػاب المػػػػػؤمف لػػػػػو، سػػػػػواء كػػػػػاف يعمػػػػػـ بيػػػػػا المػػػػػؤمف لػػػػػو أـ ال عمػػػػػى أف  قبػػػػػؿأو عاىػػػػػة موجػػػػػودة طبيػػػػػًا  يةوىػػػػػي أي حالػػػػػة صػػػػػح مغطااااااة
 .   بالتغطية مشمولة تكوف

غسػؿ الكمػى لمقصػور الكمػوي  جمسػاتباسػتثناء  مغطاى غيارفيػو  الكمػى الػدموي او البرتػواني غسػؿامػا  مغطااة وىػي الحػادالكمػوي  القصػور وتشػمؿ الكمية أمراض
 .األوؿ وحتى الخروج مف المستشفى فقط االستشفاء أثناء فترة تتـالتي  الحاد

 :وتشمؿ القمب: أمراض
 القثطرة التشخيصية أو العالجية( األوعية تصوير(. 
 .تصنيع األوعية 
 مفتوح  قمب 
 مغطاة يجميعها  ماماتالص جراحة. 

باإلضػػػػػافة إلػػػػػى كمفػػػػػة استشػػػػػارة طبيػػػػػب أطفػػػػػاؿ واحػػػػػدة لممولػػػػػود الجديػػػػػد ونفقػػػػػات  مغطااااااةالطبيعيػػػػػة أو القيصػػػػػرية  الػػػػػوالدة  :األميمة
 حصرا. خالؿ اقامة االـ في المشفى الذكرومصاريؼ عممية الختاف لممولود الجديد 

 سنوياواحدة فقط  رةطبيًا ولم الموجبةالحاالت باستثناء  مغطى غير اإلجياض. 
 مغطاة غير يوسيالسائؿ االمن فحوصات  

المعالجة 
 الفيزيائية

مغطاة بالكامؿ شرط أف تكوف مرتبطة بحالة مغطاة ضػمف المشػفى سػواء أجػري العػالج الفيزيػائي داخػؿ المشػفى أو خارجيػا وضػمف 
 .فترة التعاقد أو ضمف التجديد

 ( جمسات وتكرر حسب الحالة العالجية بعد الحصوؿ عمى الموافقة. 6 – 7يمن  المؤمف مف ) 



 طبية أخرى غير مغطاة يعالجات حاالت

القرينػػػػػػػات وجراحػػػػػػػة األنػػػػػػػؼ )باسػػػػػػػتثناء عمميػػػػػػػات انحػػػػػػػراؼ الػػػػػػػوتيرة( مغطػػػػػػػاة  –الفتػػػػػػػوؽ  –عمميػػػػػػػة استئصػػػػػػػاؿ الػػػػػػػرحـ  -تفتيػػػػػػػت الحصػػػػػػػيات   مميات أخرىع
 سورية. كير كارد بعد أخذ الموافقة مف شركةبالكامؿ 

الصاناعية  البدائل
ياألطاااااااااااااااااااااااااراف 

 االصطناعية

 باستثناء: مغطاة غير
 المتعمقة بجراحة القمب. الصمامات 

  األكميميةالشبكات (coronary stent)  ؿ مؤمفألؼ( ليرة سورية كحّد أقصى لك مائةؿ.س ) 5330333حتى  
 الرقعة (Mesh.الخاّصة بجراحة الفتؽ )   
 .الصفائ  والبراغي واالسياخ المستخدمة في الكسور والحاالت الناتجة عف حادث 

زراعااااة  ي جراحااااة
 ينقل األعضاء

 ثمانامػا  تغطيػة كمفػة الجراحػة فقػط تـبحيػث يػ ويرفع ىذا االستثناء بحالة جراحة زرع القرنية ألسباب غير خمقيػة حصػرا مغطاة غير
 .غير مغطى القرنية فهي

 األماااااااااااااااااااااااااااراض
 السرطانية

 غياارتكػػوف  اعيةالكيميائيػػة والشػػع لعالجػػاتالسػػرطاف مغطػػاة باسػػتثناء ا مػػراضأل المطموبػػة الفحػػوصو  العالجػػات الطبيػػة والجراحيػػة
 مغطاة.

 

 .مغطى غير( Suture Mediated Closure Systemيزاؿ اختباري )مثاًل الػ  الطبي  راءعالج أو إج أي .1
 .مغطاة غيروعالجاتيا الطبية والجراحية   Polysomnographyاضطرابات النـو والفحوصات المتعمقة بيا كالػ  حاالت .2
 .مغطاة غيركما يمي: األمراض والعاىات وسوء التكويف الخمقي  يةالخمقية والوراثية واالختالطات الناتجة عنيا، وتحدد الحاالت الخمق الحاالت .3
 مغطاة. غير واألدوية الخاصة بيا   ولوجيةختبارات والتقييمات السيكاالو  وحاالت دخوؿ المشافي المرتبطة بياالعقمية والنفسية، االنييارات العصبية،  األمراض .4
فػػي المصػػحات والعنايػػة بػػالخموة وفتػػرات الحجػػر الصػػحي وأنظمػػة التغذيػػة الخاصػػة واإلجػػراءات واألعمػػاؿ الجراحيػػة المتعمقػػة  اإلقامػػةاالسػػتراحة، و  فتػػرات .5

 .حتى في الحاالت التي يكوف فييا االستشفاء األوؿ مغطى بموجب الوثيقة غير مغطاة نقاىةوالتكاليؼ المتعمقة بال زفالو  بةبمراق
 .مغطى غير المؤمف لو سميـ العقؿ أو مختال فاكأ سواءأي محاولة مف ىذا القبيؿ إلحاؽ األذى بالذات أو التسبب عمدًا بإصابة لمذات أو  االنتحار، .6
المماثمة واإلدماف أو أي استعماؿ مفرط فػي األدويػة مػف دوف مراقبػة طبيػة، وكػؿ مػا ينػتج عنيػا  حضراتوالمست في استعماؿ الكحوؿ، المخدرات اإلفراط .7

 .مغطى غيرمف عواقب 
جميػع  لؾوالجػرائـ والجػن . وكػذ شػغبواألعمػاؿ المشػابية وأعمػاؿ ال لو الفعمي في أي مف األحداث التالية: الحػروب مؤمفالناتجة عف اشتراؾ ال النفقات .8

 .مغطاة غيرالمطالبات الناتجة عف مشاركة المؤمف لو في أعماؿ غير قانونية خالؿ إقامتو في السجف 
)مػػثاًل سػػباؽ  ،كػػاف بصػػفة ىػػاو أو محتػػرؼ( فػػي ألعػػاب رياضػػة خطػػرة واءواألمػػراض الحاصػػمة مػػف جػػراء مشػػاركة المػػؤمف لػػو )سػػ باتاإلصػػا عالجػػات .9

 .مغطاة غيرعميؽ، القفز بالمظالت، الطيراف الشراعي، دلتا باليف....( السيارات أو الدراجات النارية، الغطس ال
 .مغطاة غيرعف اإلشعاعات المؤذية والتموث الكيميائي أو النووي  جةالنات المطالبات .11
لألسناف والمثة في أية حالة مف الحاالت بمػا فػي ذلػؾ الخراجػات والوجبػات وخمػؿ المفصػؿ الفكػي  الدوائية/أو و الجراحية/أو والطبية  العالجات .11

 .مغطاة غير  Disorders of the Temporomandibular jointsالسفمي 
 .مغطاة غيرو/أو البالستيكية  تجميميةال الجراحة .12
العجػز الجنسػي، ومعالجػة عػدـ الخصػب والعقػـ وجميػع الفحوصػات التػي  تاألنابيب باإلضافة إلػى إجػراءات منػع الحمػؿ ونتائجيػا وعالجػا ربط .13

تنظيػػػر تجويػػػؼ الػػػرحـ  وعمػػػؿ Coelioscopy  المنظػػػارتػػػؤدي إلػػػى كشػػػفيما واألدويػػػة والعالجػػػات العائػػػدة ليمػػػا ونتائجيمػػػا بمػػػا فييػػػا الجراحػػػة ب
Hysteroscopyاتتغيير الجنس. أدوية وعالجات المنشط ةعممي األخرى،ية . التمقي  داخؿ األنبوب وخارج األنبوب، وكؿ عمميات التمقي  االصطناع 

 .مغطاة غير تالطاتالجنسية كالفياغرا وغيرىا وكؿ ما ينتج عف تناوليا مف عواقب و/أو اخ
 مغطاة. غيرمف عالج وفحوصات وجراحة وعواقبيـ  varicoceleما يتعمؽ بدوالي الحبؿ المنوي  كؿ .14
 .مغطاة غيرليا  العائدةوجميع ما ينتج عنيا واالدوية والعالجات  Kyphoplastyو ,Vertebroplasty, Nucleoplasty الػ  عمميات .15
ومػرض  Hepatitis Type B & Cومرض فقداف المناعة المكتسػب )السػيدا( والتيػاب الكبػد الوبػائبي ب وج  وسالمنتقمة جنسيًا، فير  األمراض .16
 .اةمغط غيرإلى كشفو واألدوية والعالجات العائدة لو  يالتي تؤد تلفحوصاوجميع ا  Syphilisىريالز 
 .مغطاة غيروالعمميات التابعة ليا وكؿ ما ينتج عنيا مف عواقب  Hirsutismالعالجات الطبية والجراحية لتساقط الشعر بما فييا تكاثر الشعر  جميع .17



 .مغطاة غيربمختمؼ الوسائؿ المعتمدة   Alzheimerالزىايمر مرضاألعماؿ الجراحية والعالجات التي تجرى لعالج  عأنوا كؿ .18

 .مغطاة غير تمدةالجراحية والعالجات التي تجرى لعالج داء الباركنسوف بمختمؼ الوسائؿ المع ألعماؿأنواع ا كؿ .19
 .مغطاة غيرواإلجراءات المتعمقة بيا )الطبية أو الجراحية( بما في ذلؾ اليندسة الوراثية واالستنساخ  Geneأنواع الفحوصات الجينية  كافة .21
 .مغطاة غير والبحري والنيري اإلسعاؼ البري والجوي نفقات .21
 مغطاة. غيرء الديناميكّية بالضو  المعالجة .22
 مغطاة. غيرالعالجات الطبية المتعمقة بالنطؽ  جميع .23
 المشفى خارج تغطية .ب

 والتي تشمل الفحوص الخارجية وصفات األدوية وزيارة الطبيب. 
 )خمسون ألف ليرة سورية( ل.س 050555الحدود المالية لكافة خطط العالج خارج المشفى 

 خارجية فحيصات-5

 حسب ماورد في البطاقة التحمل نسبة

 السنةفي  إحالة 52 الفحيصات عدد

 فحيصات
 التشخيص

باألمواج الصػوتية  صويرالت ،(MRI)المغناطيسي  لرنيفالتصوير با ،(C.T.Scan) حوريالطبقي الم ،(Radiology)األشعة  وتشمؿ
(Ultrasonography)، تخطػيط القمػب، تخطػيط العضػالت، تخطػيط السػمع،  لػرأس،طب الذرة، تخطػيط ا وصاتفح مختبر،تحاليؿ ال

 Occular)وعية العػػيف أتصػػوير  ،(Evoqued response)تخطػػيط األعصػػاب  ،(Stress test) فحوصػػات المجيػػود القمبػػي
Angiography)، مشػػػػعةتصػػػػوير القمػػػػب بػػػػالمواد ال (Thallium Myocardic Scintigraphy)،  ايكػػػػو لقمػػػػب(Echo 
cardiography)، تواصؿمالتخطيط ال (Holter Monitoring  ولكف: مغطاة 

 التصوير بالرنيف المغناطيسي ) ستعماؿا يكوف(MRI  سيريةكير كارد شركةالحصوؿ عمى الموافقة المسبقة مف  ويجب طبيامفتوح لجميع الحاالت المتوجبة 
 صورة الفكيف  استعماؿPanoramic غير مغطاة 
 استعماؿ تصوير القمب بالمواد المشعة  إف(Thallium Myocardic Scintigraphy)  وايكو دوبمر وفحص ترقؽ العظاـOsteodensitometry مشروطاً  يكوف 

 سيريةكير كارد  مف المسبقة موافقةالب
 التخطيط الشكمي المفصؿ لمجنيف بالموجات فوؽ الصوتية   خالؿ فترة الحمؿ واحدة ولمرةشركة التأميف حصريًا  تغطيMorphological Ultra 

Sound  والدة مغطاة.حالة قبؿ حاؿ إجرائو  فيفقط 

 .مغطاة (Kinesitherapy)المعالجة بالحركة  ،(Physiotherapy)العالج بواسطة أشعة الميزر، المعالجة الفيزيائية  وتشمؿ  العالجات
 
 
 
 

 الفيزيائيالعالج 

 :  يمي ما المريض مف يطمب الخدمة، ىذه إلى الحاجة حالة في
 بيػػا يعمػػؿ التػػي المحافظػػة ضػػمفساايرية كياار كااارد  شاابكة مراكػػز ضػػمف مػػف الخدمػػة مقػػدـ لممركػػز الشخصػػية واليويػػة التػػأميف بطاقػػة تقػػديـ 

 .المضموف/  لو فمالمؤ 

 بشػػكؿ المػػريض اسػػـ وعميػػو المينػػة بمزاولػػة لػػو مػػرخصو  المرضػػية بالحالػػة مخػػتصال الطبيػػب قبػػؿ مػػف ومختػػـو موقػػع النظػػامي الطمػػب تقػػديـ 
 لطمب الخدمة. الطبية األسباب و المعاينة تاريخ و صري 

 ال الخدمة عمى لمحصوؿ الطبية اإلحالة تاريخ مف يوما57 مدة تجاوز عدـ  الخدمػة مػف االسػتفادة لممػريض يحػؽ وال الغيػة اإلحالة أصبحت وا 
 .المطموبة

 سيريةكير كارد  قبؿ مف مسبقة موافقة عمى الحصوؿ 

 كيػػر كػػارد  جمسػػات كحػػد أقصػػى لمحالػػة الواحػػدة( تكػػرر عنػػد الحاجػػة الطبيػػة بعػػد أخػػذ الموافقػػة مػػف شػػبكة 6-7المطموبػػة )مػػف  الجمسػػات عػػدد
 سورية.

 دفعيا الواجب التحمؿ نسبة تسديد. 

  فور الحصوؿ عمى الخدمة.شركة كير كارد سورية المعموماتي ليجب عمى المريض التوقيع عمى الفاتورة التي تصدر عف البرنامج 



 
 
 

 
 

الفحيصات غير 
 المغطاة

 التػػػػػػي تيػػػػػػدؼ لتشػػػػػػخيص حالػػػػػػػة العجػػػػػػز والعقػػػػػػـ )مػػػػػػثاًل: فحػػػػػػص السػػػػػػػائؿ المنػػػػػػوي،  تصػػػػػػوير الػػػػػػرحـ وممحقاتػػػػػػػو  الفحوصػػػػػػات
hysterosalpingography، فػػػػػوؽ الصػػػػػوتّية لفػػػػػوؽ الخصػػػػػيتيف  صػػػػػورةزرع السػػػػػائؿ المنػػػػػوي، الtesticular pelvic 

echodoppler )مغطاة  غير. 
 اأو السيد كتسبةالم ةمرض فقداف المناع فحص HIV،  فحص مرض الزىريSyphillis مغطاة  غير فحوصات ما قبؿ الزواجو. 
 الػ فحصHepatitis Type B ىمغط  غير. 
 الػ فحصHepatitis Type C ىمغط  غير. 
 الػ  فحصPet Scan ىمغط  غير. 
 الػ فحصVolume Computed Tomograph, VCT    ىمغط  غير الطبقي المحوري متعدد الشرائ. 
 اةمغط  غيروالتالسيميا  خمقيةقة بالحاالت المالفحوصات المتع جميع. 

 

 فحػص GDX Glaucoma Diagnosis والػػOcular Coherence Tomograph  المخػتص بالبصػر ومػا يتعمػؽ بػو وينػتج
 .ىمغط  غير دويةعنو مف عالجات وا

 مغطاة غيرداخؿ المشفى تعتبر  خطةضمف  مغطاة غيرألمراض او حاالت  بعةوالصورة التا الفحوصات. 
 األديية-6

 % لالدوية المزمنة.23/ . وصفة كؿ مف% 53 التحمل نسبة

 عدا المزمف  السنة في وصفة 52 اليصفات عدد

 المخػػتص المعػػالج الطبيػػب قبػػؿ مػػف موصػػوفة طبيػػة وصػػفة موضػػوع ىػػي والتػػي السػػورية الصػػحة وزارة قبػػؿ مػػف عمييػػا الموافػػؽ األدويػػة المغطاة األديية
 ويضاؼ الى ذلؾ: .مغطاة  المرضية بالحالة

 األدوية العشبية التي ليس ليا بديؿ كيميائي وفقا لمحالة العالجية. 

 .الفيتامينات: وفقا لمحالة العالجية يغطى فيتاميف )ب( ومشتقاتو ، حمض الفوليؾ 
 :الزنؾ. –الحديد  -الفيتاميف د–المغنيزيـو–لمحالة العالجية يغطى الكالسيـو وفقا المعادف 

افقػػة بحسػػب سػػنة، لقػػاح الرئويػػات بحاجػػة الػػى مو  73فػػوؽ  فمػػل عطػػىلقػػاح الرشػػ  بحاجػػة الػػى موافقػػة بحسػػب الحالػػة الطبيػػة لممػػؤمف وي المغطاة المقاحات
 مغطاة.بعد التأكد مف أنو مازاؿ عمى رأس عممو.  سنة 67فوؽ  فويعطى لمالحالة الطبية لممؤمف 

 األديياااااااااااااااااااااااااااااااة
المستعممة لعاالج 

 منةاألمراض المز 

وترفع نسبة التحمؿ الى وضمف الحدود المالية كما واردة في حدود التغطية المذكورة سابقًا  األمراضوصفة في السنة ليذه  52 وبحدود
 % بالنسبة لالمراض المزمنة فقط.23
ومرفػػؽ  مزمنػػة مختػػـو وموقػػع مػػف الطبيػػب المعػػالجالدويػػة األمػػف تغطيػػة األدويػػة لعػػالج األمػػراض المزمنػػة، عمػػى المػػؤمف لػػو التقػػدـ بطمػػب  سػػتفادةلػػال

مع نتػائج الفحػوص المجػراة وتقػديميا الػى المؤسسػة العامػة  لممريض بتقرير الطبيب مذكورا القصة المرضية )بداية المرض ، العالج الذي يخضع لو(
 شيريبشكؿ المزمنة  ألدويةليصار إلى صرؼ ا لمتأميف السورية

 األولى مف كؿ شير أياـ 53اؿ مالحظة: تصرؼ الوصفة المزمنة خالؿ 
 األديية

 يالمستحضرات 
 مغطاة. غير المستحضرات الصحية الشخصية والمنزلية(و  بالشعر العنايةو  التجميؿ، مستحضرات 

 

 مغطاة غيرالتطيير )مثال : ديتوؿ، صابوف(  مستحضرات. 
 

 األديية
يالمستحضرات 
الطبية غير 

 )تابع( المغطاة

 

 قبػػؿ مػف الموصػػوفة األدويػة وجميػػع مغطاااة غيار( العػػالج مستحضػرات أو الصػػحية المستحضػرات: مػػثال) والمثػة باألسػػناف العنايػة مستحضػرات 
 مغطاة غير والمثة االسناف لعالج او األسناف أطباء

 مغطاة غير والقحط والعجز العقـ وعالج الحمؿ، منع وأدوية مستحضرات الجنسية، المنشطات. 
 المنشػػػطات إلػػػى باإلضػػافة. مغطااااة غيااار( واليػػػوس االكتئػػػاب القمػػؽ، العقمػػػي، االضػػػطراب: مػػثال)النفسػػػية األمػػػراض لعػػالج المسػػػتعممة األدويػػة 

 .والمنومات الذىنية،
 

 مغطاة غير( والمغذية الحمية مستحضرات الحميب،: مثال) األعمار لجميع الغذائية الحمية مستحضرات. 

 أو( الجػدري:  مػثال) الممتيبػة األمػراض أو الحساسػية، أمػراض بعػالج المتعمقػة تمػؾ باسػتثناء غيار مغطااة الجمدية المستحضرات 
 (.الحروؽ:  مثال) الحوادث نتائج



 األديياااااااااااااااااااااااااااااااة
يالمستحضااااااااارات 
الطبياااااااااة غيااااااااار 

 (بعالمغطاة )تا

 غياار عمييػػا والحفػػاظ لتنظيفيػػا المسػػتعممة والمستحضػػرات( والنظػػارات العدسػػات: مػػثال) البصػػر أو السػػمع تصػػحي  أجيػػزة جميػػع 
 .مغطاة

 مغطاة غير( سيدا) المكتسب المناعة فقداف ولمرض جنسيا المتنقمة األمراض لعالج المستحضرات. 

 مغطاة غيرداخؿ المشفى تعتبر  خطةضمف  مغطاة غيرالمستعممة لعالج أمراض او حاالت  األدوية. 

 زيارة الطبيب

 التحمل نسبة .زيارة كؿ مف% 3

 الزيارات عدد السنة في إحالة 52

  مغطاة والمعقولة والمألوفة المعتادة الخارجية المعاينة

 
 
 

 المغطاة الزيارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :التالية واألرقاـ العنواف عمى  24/7 الصحي العقد تنفيذ إجراءات حوؿ استفسار أي في التردد عدـ الرجاء

 www.carecard.sy                                      سيريةكير كارد  شركة

info@carecard.sy 
 سورية دمشؽ، 53466: ب.ص

 6662301-011: / فاكس 3093-011: هاتف جميعية المياساة بناء  –شيا سعد  مزة :دمشق
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