
 
 

 
 
April 2023 
 

 
 
Плата за лікування в лікарнi для відвідувачів з-за 
кордону 
У цій брошурі подано огляд найпоширеніших типів оплати. 

Будь ласка, переконайтеся, що ви розумієте витрати, пов’язані з вашим лікуванням. 

 

Швидкий огляд 
• Якщо ви не є резидентом Канади і не маєте дійсної медичної картки, ви несете відповідальність за 

витрати на своє лікування. 

• Департамент охорони здоров'я Нової Шотландiї стягує плату за різноманітні послуги на основі моделі 

відшкодування витрат. Плата може бути змінена без попередження. З вас також стягуватиметься плата за 

доступ до вашої медичної карти. Плата може бути різною. 

• Будь ласка, зверніть увагу, що плата стягується в канадських доларах і може бути вищою, якщо 

використовуються спеціальні послуги, дорогі процедури або ліки. 

• Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до фінансового відділу Департаменту 

охорони здоров’я Нової Шотландії:  

o Телефон (безкоштовний): 1-844-783-7416 

Служби екстреної медичної допомоги 
Пацієнти несуть відповідальність за всі витрати, пов’язані з послугами швидкої допомоги, які надаються Службою 

екстреної медичної допомоги. 

З будь-якими запитаннями щодо плати за послуги наземної швидкої допомоги, будь ласка, зв’яжіться з платіжним 

офісом екстреної медичної допомоги: 

• Телефон (безкоштовний): 1-888-280-8884 

Стаціонарний догляд 
Якщо вас госпіталізують, з вас стягуватиметься щоденна плата. Цей стандартний тариф включає вашу кімнату та 

більшість послуг, які надаються лікарнею та персоналом, зокрема: 

• харчування  

• більшість препаратів і аналізів  

• аналіз крові  

• рентгенографiя 
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Цей тариф НЕ включає: 

• оплату лікарів. Вам буде виставлено рахунок безпосередньо лікарем. 

• телефонні та телевізійні послуги. 

• деякі дорогі ліки та тести. 

Ми намагаємося надати вам такі умови проживання, якi вам потрiбнi. Але приватні та напівприватні кімнати 

доступні не завжди. 

Вартість палати Плата/день Вартість палати Плата/день Вартість палати Плата/день 

Лікарня QEII (Галiфакс) $4,800 Регіональна лікарня 
Веллі 

$3,675 Кейп-Бретонська 
регіональна лікарня 

$4,140 

Лікарня QEII (Галiфакс) 
– відділення 
інтенсивної терапії 

$21,879 Регіональна лікарня 
Веллі – відділення 
інтенсивної терапії 

$13,575 Кейп-Бретонська 
регіональна лікарня – 
відділення інтенсивної 
терапії 

$13,479 

Дартмутська лікарня 
загального типу 

$3,027 Регіональна лікарня 
Абердін 

$3,105 Регіональна лікарня 
Св. Марти 

$3,261 

Дартмутська лікарня 
загального типу – 
відділення інтенсивної 
терапії 

$9,693 Регіональна лікарня 
Абердін – відділення 
інтенсивної терапії 

$7,626 Регіональна лікарня 
Св. Марти – відділення 
інтенсивної терапії 

$8,196 

Регіональна лікарня 
Пiвденного узбережжя 

$3,609 Лікарня Колчестер-
Схiдний Хентс 

$2,682 Регіональна лікарня 
Глейс Бей 

$3,114 

Регіональна лікарня 
Пiвденного узбережжя 
– відділення 
інтенсивної терапії  

$9,018 Лікарня Колчестер-
Схiдний Хентс – 
відділення інтенсивної 
терапії 

$7,341 Регіональна лікарня 
Глейс Бей – відділення 
інтенсивної терапії 

$10,644 

Ярмутська регіональна 
лікарня 

$3,315 Камберлендська 
регіональна лікарня 

$2,589 Всі інші лікарнi $2,079 

Ярмутська регіональна 
лікарня – відділення 
інтенсивної терапії 

$15,003 Камберлендська 
регіональна лікарня – 
відділення інтенсивної 
терапії 

$8,055   

 

Бажанi умови проживання Плата/день 

Напівприватна (додатково) $170 

Приватна (додатково) $210 

 

Амбулаторні послуги 
Типові приклади оплати: 

Амбулаторні послуги Fee Амбулаторні 
послуги 

Fee Амбулаторні послуги Fee 

Екстрений/амбулаторний 
візит 

$897.50 Лабораторія – 
Кров (за аналіз) 

Up to 
$225 

Денна хірургія $4,842 
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Лабораторія – сеча 
(за аналіз) 

Up to 
$665 

Позитронно-емісійна 
томографія 

$5,020 

Лабораторія – інше 
(за аналіз) 

Up to 
$102 

Знімок МРТ $2,459 

Загальна 
рентгенографія 

$137 and 
up 

Загальне УЗД 
Starting 
at $231 

Комп'ютерна 
томографія 

$2,580 
 

Плата може бути змінена без попередження. 

Гонорари лікаря різні і НЕ включені в ці тарифи. 

Cтрахування 
Важливо, щоб ви розуміли, що покриває ваша приватна страховка, а що ні. 

Ми рекомендуємо вам зателефонувати своєму страховику, щоб уточнити обсяг вашого покриття. Відповідно до 

законів про конфіденційність персонал лікарні не може зробити це за вас. Ви несете відповідальність за 

підтвердження свого покриття. 

Страховики повинні надати гарантію виплати, перш ніж Департамент охорони здоров'я Нової Шотландiї подасть 

будь-яку претензію. 

Ви повинні надати лікарні повну інформацію про своє страхове покриття під час госпіталізації. 

Ви несете відповідальність за виплату будь-яких сум, не сплачених страхуванням, включно з випадками, коли 

страховик відхиляє претензію. Оплату можна здійснити готівкою, дебетом, чеком, карткою Visa, Mastercard® або 

American Express® (лише в деяких місцях). 

 

ВАЖЛИВО: Департамент охорони здоров'я Нової Шотландiї не виставляє страховим компаніям рахунки 

безпосередньо за амбулаторні послуги. Ви несете відповідальність за організацію оплати рахунків за амбулаторні 

послуги до того, як залишите лікарню. Винятки можуть стосуватися іноземних студентів, які застраховані через 

свій навчальний заклад. 

Варіанти нетермінової допомоги 
811: Зателефонуйте за номером 811, щоб отримати медичну інформацію та поради, які можна отримати від 

дипломованих медсестер по телефону щодо ненадзвичайних і нетермінових ситуацій зі здоров’ям цілодобово. 

Клініки прийому без попереднього запису: клініки прийому без попереднього запису обслуговують пацієнтів із 

нетерміновими медичними проблемами. Плата може бути різна. 

 

Оплату можна здійснити онлайн на сайті http://www.payments.nshealth.ca 

 

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