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 الخارج   من  القادمين  للزوار االستشفاء  رسوم
 .  شيوعا    األكثر   االستشفاء   رسوم   عن   موجزة   لمحة   الكتيب   هذا   يقدم 

 . برعايتك   المرتبطة   الرسوم   هذه   فهم   من   التأكد   الرجاء 
 

 موجزة  لمحة
  التي الصحية الرعاية خدمات  تكاليف تسديد عن مسؤول  أنت المفعول، سارية صحية بطاقة مع  مقيم كندي صفة تحمل تكن لم إذا •

 .عليها حصلت
.  التكاليف استرداد نموذج على بناء   وذلك الخدمات من متنوعة مجموعة على رسوم  سكوشا  بنوفا العامة الصحة هيئة تفرض •

 خاضعة الرسوم. الطبي ملفك من  نسخة الستخراج المتوجب  الرسم تسديد يجب   كما. إنذار سابق بدون للتغيير  الرسوم تخضع
 .  للتغيير

 أو متخصصة، خدمات إلى احتجت  حال في ارتفاعا   أكثر تكون  وقد الكندي بالدوالر  هي العالج تكاليف  أن إلى اإلشارة يرجى •
 .أدوية أو الكلفة، عالية عمليات

 على االتصال عبر سكوشا بنوفا العامة الصحة لهيئة التابع  يةالمال بقسم االتصال يرجى المعلومات، من المزيد على للحصول •
 : التالي المجاني الرقم

1-844-783-7416 
 

 الطارئة الصحة خدمات
 . الطارئة الصحة خدمات إدارة توفرها  التي اإلسعاف بخدمات  المرتبطة التكاليف كافة  تسديد  مسؤولية المرضى يتحّمل
 : الطارئة الصحة خدمات  لقسم  التابع الفواتير  بمكتب االتصال يرجى األرضي، اإلسعاف  خدمات رسوم حول أسئلتكم  لتوجيه
 8884-280-888-1: المجاني الرقم •

 
 يين الداخل المرضى رعاية
  المستشفى لك يقدمها   التي الخدمات ومعظم غرفتك، األساسية التكلفة هذه تغطي. يومية كلفةت  عليك فرضسي   المستشفى، دخلت إذا

 :  ذلك في بما  فيه والعاملين
 الطعام  وجبات •
 والفحوصات  األدوية معظم •
 الدم  تحاليل •
 ( ريه إكس) السينية باألشعة تصوير •
 : التالية الخدمات تتضمن ال التكلفة هذه

 . إليك مباشرة فاتورته بإرسال الطبيب يقوم سوف. الطبيب رسوم •
 . التلفزيون وخدمات التلفون •
 .المرتفعة الكلفة ذات والفحوصات األدوية بعض •
 . متوفرة دوما   تكون ال خاصة الشبه أو الخاصة الغرف أن إال. تطلبونها  التي الغرف لتوفير جهدنا  نبذل
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 المشفى  رسوم  اليوم /الرسوم المشفى  رسوم  اليوم /الرسوم المشفى  رسوم  اليوم /الرسوم

 ( هاليفاكس)  تو  إي كيو 4,800$ اإلقليمي فالي 3,675$ اإلقليمي  بريتون كيب $4,140
  وحدة -اإلقليمي  بريتون كيب $13,479

   المركزة الرعاية
  الرعاية وحدة  -  اإلقليمي فالي $13,575

 المركزة
  وحدة -(  هاليفاكس)  تو  إي كيو $21,879

 (ICU) المركزة الرعاية
 العام  دارتموث 3,027$ اإلقليمي  أبردين 3,105$ اإلقليمي مارثا سانت  $3,261
  وحدة  -  اإلقليمي مارثا سانت  $8,196

   المركزة الرعاية
  وحدة  -  اإلقليمي  أبردين $7,626

 المركزة الرعاية
  الرعاية وحدة -  العام دارتموث $9,693

   المركزة
 اإلقليمي   شور ساوش 3,609$ هانتز   إيست  كولتشستر 2,682$ اإلقليمي  بيه غالس $3,114

  وحدة  -  اإلقليمي  بيه غالس $10,644
   المركزة الرعاية

  وحدة -  هانتز  إيست  كولتشستر $7,341
 المركزة الرعاية

  وحدة -  اإلقليمي  شور ساوش $9,018
 المركزة الرعاية

 اإلقليمي  يارموث 3,315$ اإلقليمي كامبرالند 2,589$ األخرى  المرافق  جميع $2,079
  وحدة  -  اإلقليمي كامبرالند $8,055  

 المركزة الرعاية
  الرعاية  وحدة  - اإلقليمي  يارموث $15,003

 المركزة
 

 المفضل  الغرفة خيار  اليومية التسعيرة
 ( إضافية تكلفة) خاصة شبه $170
 ( إضافية تكلفة) خاصة $210

 
 الخارجيين المرضى خدمات
 :  شيوعا   األكثر  الخدمات بعض  تكلفة عن أمثلة

  المرضى خدمة التكلفة 
 الخارجيين 

 الخارجيين  المرضى خدمة التكلفة  الخارجيين  المرضى خدمة التكلفة 

$4,842 
$5,020 

 النهارية   الجراحة
 

  المقطعي التصوير
  البوزيتروني  باإلصدار
(PET)  

  العيادات/الطوارئ قسم زيارة 897.50$ ( فحص كل)  دم تحليل  -  المختبر 225$   لغاية
 الخارجية 

   ( فحص كل ) بول تحليل  -  المختبر  665$  لغاية
     المغناطيسي بالرنين التصوير  102$ لغاية

  وما $137 
 فوق 

  باإلصدار  المقطعي التصوير
 (PET) البوزيتروني 

  

  فوق   بالموجات العام  التصوير $2580
 الصوتية 

  

 .إنذار سابق بدون وقت أي في للتغيير  الرسوم تخضع
 .  المذكورة التكاليف هذه في مشمولة ليست  وهي آخر إلى طبيب من  تختلف الطبيب  تكلفة إن
 

   الخاصة التأمين برامج
 .  به تشارك الذي الخاص التأمين غطيهاي  التي الخدمات هي ما  تدرك أن المهم من
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 يستطيع ال السرية، على الحفاظ بقوانين  التزاما  . تغطيها التي الخدمات نوع لتأكيد معها   تتعامل التي التأمين بشركة تتصل بأن نوصي
 .  عنك بالنيابة التأمين بشركة االتصال بالمستشفى  العاملون
 .  مطالبة أي سكوشا بنوفا العامة الصحة هيئة ترسل أن قبل بالدفع ضمانة يقدموا أن المؤمنين األشخاص على يجب
 .  قبولك لدى المستشفى إلى الصحي التأمين ببرنامج المتعلقة التفاصيل كافة  تعطي أن يجب
 نقدا ،  الرسوم تسدد. التأمين شركة قبل من المرفوضة ماليةال المطالبات  ذلك في بما  التأمين يغطيه ال مالي  مبلغ  أي تسديد عن مسؤول أنت
   الشيكات، البنك،  بطاقة عبر أو

 (.فقط المواقع بعض في) ®أكسبرس أميركان أو ،®ماستركارد فيزا، بطاقات

 
 مسؤول أنت . مباشرة التأمين شركات إلى الخارجية العيادات خدمات  فواتير  سكوشا بنوفا العامة الصحة هيئة ترسل  ال :هامة ملحوظة 

 بعض  تطبيق  المحتمل من.  المستشفى مغادرتك قبل الخارجية بالعيادات تلقيتها  التي الخدمات  فاتورة لتسديد الالزمة ترتيباتال اتخاذ عن
 .  التعليمية مؤسستهم خالل من  صحي تأمين لديهم الذين  الدوليين الطالب مع  االستثناءات

 
  العاجلة غير الرعاية خيارات

  من تعاني  كنت حال في مجازين ممرضين  قبل من الهاتف  عبر الطبية والمشورة  المعلومات على للحصول 811 الرقم على اتصل :811
 . اليوم في ساعة 24 وذلك عاجل  وغير طارئ غير صحي وضع

 من تختلف أن الخدمة هذه لرسوم يمكن. عاجلة غير صحية مشاكل من يعانون الذين المرضى العيادات  هذه تستقبل  :موعد بدون عيادات
 . أخرى إلى عيادة

 www.payments.nshealth.ca  يمكن الدفع عبر االنترنت على   

http://www.payments.nshealth.ca/

