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المنظمات ذات الصلة باألجانب والمهاجرين )مراكز دعم 
األسر متعددة الثقافات، مراكز دعم األجانب، مراكز دعم 
المهاجرين، العيادات المجانية المخصصة لألجانب، إلخ(

برامج التثقيف الصحي للمهاجرين المقيمين في كوريا / برامج 
التعليم الصحي للعاملين في العيادات المجانية، إلخ

الفئة المستهدفة

محتوى المشروع

مشروع إنشاء شبكة الصحة العامة

المنظمات العامة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات 
المجتمعية ذات الصلة باألجانب

-  إنشاء شبكة وإبرام االتفاقات مع المنظمات العامة والمنظمات 
غير الحكومية والمنظمات المجتمعية ذات الصلة باألجانب

-  التعاون واالرتباط مع العيادات المجانية المخصصة لألجانب 
والمستشفيات األخرى داخل كوريا 

-  البحوث المشتركة والتعاون في مجال التبادل األكاديمي: 
الندوات واالجتماعات مع المنظمات ذات الصلة، إلخ.

الفئة المستهدفة

محتوى المشروع

Arabic version.

مشروع التثقيف وشئون الصحة العامة العنوان
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مركز أون دريم هيمانغ العالجي مشروع دعم النفقات الطبية  إجراءات دعم النفقات الطبية

المشروعات الرئيسية

يوجد مركز أون دريم هيمانغ العالجي )Healthy Neighbor Center( داخل 
مستشفى الصليب األحمر الكوري، وهو مركز طبي يقدم الخدمات الطبية العامة 

َشين طبيًا مثل العمال  المخصصة حسب كل مريض لتعزيز الصحة لألجانب الُمَهمَّ
األجانب واألسر متعددة الثقافات والالجئين، وغيرهم، بالتعاون مع مؤسسة هيونداي 

موتور تشونغ مونغ-غو، ومستشفى جامعة سيول الوطنية. 

●  األجانب الذين يواجهون صعوبات مالية ويحتاجون إلى نفقات طبية على وجه 

السرعة
● الذين تجاوزت إقامتهم ٩٠ يوًما على األقل من تاريخ الدخول األخير إلى كوريا

  ←  ومع ذلك، يشترط جواز السفر وشهادة تثبت حقيقة الدخول إلى البالد والخروج منها
● الذين لم يدخلوا كوريا بهدف العالج

  ← ال يتم دعم الوافدين إلى كوريا بهدف السياحة العالجية، الرعاية الطبية، إلخ

مشروع التثقيف وشئون الصحة العامة
برامج التثقيف الصحي للمهاجرين المقيمين في كوريا )األسر متعددة 

الثقافات، العمال األجانب، الالجئون، إلخ( / برامج التعليم الصحي 
للعاملين في العيادات المجانية، إلخ

مشروع إنشاء شبكة الصحة العامة
إنشاء شبكة وإبرام االتفاقات مع المنظمات العامة والمنظمات غير 

الحكومية والمنظمات المجتمعية ذات الصلة باألجانب / التعاون 
واالتصال مع العيادات المجانية المخصصة لألجانب والمستشفيات 

األخرى داخل كوريا / البحوث المشتركة والتعاون في مجال التبادل 
األكاديمي: الندوات واالجتماعات مع المنظمات ذات الصلة، إلخ.
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الدعم الماليتوفير الرعاية الطبية والمرافق توفير الرعاية الطبية الثانوية المناسبة

مشروع دعم النفقات الطبية 
َشين طبيًا مثل العمال األجانب  مشروع الدعم الطبي لألجانب الُمَهمَّ

والالجئين واألسر متعددة الثقافات، إلخ

الفئة المستهدفة

مواعيد العالج

وغيرهم من 
المهمشين طبيًا الالجئون العمال 

األجانب 
األسر متعددة 

الثقافات 

نطاق الدعم

● يتم تحديد نسبة دعم المرضى من خالل جدول التقييم لدعم النفقات الطبية

●  البنود المستثناة: نفقات عالج األسنان، األدوية، رسوم إصدار الشهادات، وجبات 

الطعام للُمرافق، الفحوصات البسيطة التي يجريها المريض بناًء على رغبته الشخصية

"دعم ٥٠ ~ ١٠٠٪ من النفقات الطبية التي يتحملها المرضى 
الخارجيين والمقيمين في المستشفى"

مواعيد العالج: ٠٩:٠٠ صباًحا ~ ١٢:٣٠ ظهراً، ٠١:٣٠ ظهراً ~ ٠٥:٣٠ مساًء
مواعيد االستشارة: ٠٩:٠٠ صباًحا ~ ١٢:٣٠ ظهراً، ٠١:٣٠ ظهراً ~ ٠٥:٠٠ مساًء

التخصصات العالجية

الطب 
الباطني

التخصصات 
العالجية

طب العيون

الجراحة

أمراض المخ 
واألعصاب

األمراض 
الجلدية

النساء 
والتوليد

جراحة 
العظام

طب األطفال 
والمراهقين

جراحة 
المسالك 
البولية

طب األنف 
واألذن 
والحنجرة

تقييم الوضع االجتماعي والمادي من خالل االستشارة مع 
األخصائيين االجتماعيين

حجز موعد االستشارة

بعد العالج في مؤسسات الرعاية األولية، يجب إحضار 
وثيقة إحالة المريض 

االستفسارات عبر الهاتف )عند استفسار مؤسسة أخرى، 
يتم إرسال وثيقة إحالة المريض(

→  إرفاق نموذج وثيقة إحالة المريض الخاصة بمركز أون دريم 
)www.hncenter.or.kr( هيمانغ العالجي

زيارة المريض مباشرةً لمركز أون دريم هيمانغ العالجي
: االستشارة وتقديم الوثائق

- وثيقة إحالة المريض )في حال إحالة المريض من مؤسسة طبية أخرى(
- وثيقة العالج الطبي أو تقرير الطبيب

- جواز السفر )إلزامي( أو بطاقة تسجيل األجانب المقيمين
-  عقد إيجار شهري »وول سيه« / عقد اإليجار بنظام الوديعة 

الضخمة »جون سيه« / وثيقة إثبات اإلقامة المجانية
- كشف حساب بنكي لمدة ٦ شهور

 -  وثيقة إثبات الوظيفة، وكشف الراتب
)قد يتم طلب وثائق إضافية بعد االستشارة(

رعاية المرضى الداخليين والخارجيين

تحديد نسبة الدعم من خالل اجتماع داخلي
→  ٥٠ ~ ١٠٠٪ دعم للنفقات التي يتحملها المريض )يتم تحديد 

نسبة دعم المريض من خالل جدول التقييم لدعم النفقات الطبية(
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