


3.للحصول على المشورة القانونية االضافية، يرجى االتصال ب: 

حقوق جورجيا
 الساخن:

593 111 405 995+
العنوان:

تبيليسي شارع جاخوكيدزه رقم 11أ
ساعات العمل: 10:00 - 19:00
فترة إستراحة: 14:00 - 13:00

4.للحصول علي المساعده االجتماعيه

منظمه الرؤيه العالميه في جورجيا

 الخط الساخن :
 577045645 995+

ساعات العمل : من االثنين الي الجمعه : 19:00-10:00

67B العنوان : مدينه تبليسي, شارع زيولي شارتافا رقم

معلومات االتصال:
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معلومات االتصال:

المساعدة الطبية في حاالت الطوارئ:

112 

 1. للحصول على حزمة المساعدة الطبية والمعلومات المناسبة يرجى االتصال ب:

وزارة العمل ووقاية  الصحة والحماية االجتماعية في جورجيا
           الخط الساخن ليل نهار – 1505

 )الخدمات باللغات الجورجية واإلنجليزية والروسية(
 العنوان:

جورجيا، 0112، تبليسي، شارع أكاكي تسيريتيلي رقم 144

  2.إذا كنت طالب لجوء أو الجئ أو حامل الوضع االنساني وتحتاج إلى مساعدة في التسجيل
أو بحاجه الي

مترجم للتواصل مع االطباء يرجي االتصال ب:
شعبة الحماية الدولية إلدارة الهجرة التابعة لوزارة الشؤون الداخلية

الخط الساخن : + 995 598 080097

 ساعات العمل : من االثنين الي الجمعه : 09:00-18:00 فتره استراحه

13:00-14:00 

العنوان : مدينه تبليسي, شارع ميخائيل جاخوكيدزه رقم 16
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 *  جراحة تعويض االعضاء المفقودة الداخلية )باستثناء اإلصابات التي ال تتجواز
تركيب تكلفة  وكذلك  المحافظ(،  للعالج  تتعرض  ال  /او  لم  والتي  أشهر  ثالثة   وقتها 
بمزيل المجهزة  القلب  لضربات  المصطنعة  المنشطة  أو  باالدوية  المغلفة   الدعامات 

الرجفان أو الجهاز الخاص لعالج إعادة مزامنة القلب.

 *  التصوير المقطعي باإلصدار البوزيتروني
)PET/CT(

)باستثناء بالليزر  العيون  وجراحة  الحول  جراحة  للعين،  االنكسارية  الجراحة   * 
العين لمرضى السكري(، زرع القرنية.

* تفتيت الحصاة باالمواج الصادمة من خارج الجسم )عن بعد(.

* التذرية.

الخدمات التي تدفعها حزم التأمين

 في إطار برنامج الرعاية الصحية الشاملة ال يتم دفع تكاليف رعاية األسنان،
وكذلك اختيار وشراء النظارات
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 V.البرامج الخاصة االخرى من الدولة في مجال الصحة المتاحة لألشخاص عديمي
 الجنسية الذين لهم وضع في جورجيا، واألشخاص ذوي وضع الالجئ أو والوضع

االنساني  وكذلك طالبي الملجأ المسجلين رسميا في جورجيا

1. الكشف المبكر عن المرض والكشف؛

2. التحصين؛

3. برنامج المراقبة الوبائية؛

4. سالمة الدم؛

5. الوقاية من األمراض المهنية؛

6. عالج األمراض المعدية؛

7. عالج السل؛

8. فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز؛

9. صحة األم والطفل *؛

10. إدمان المخدرات؛

11. الصحة النفسية؛

12. عالج مرض السكري؛

13. عالج االورام والدم في االطفال؛

14. غسيل الكلى وزرع الكلى؛

15. الرعاية التلطيفية لمرضى عضال؛

 16. عالج المرضى الذين يعانون من أمراض نادرة ويحتاجون الى  العالج
ببدائل المستمر؛

17. المساعدة الطبية في حاالت الطوارئ والنقل الطبي؛

18. طبيب القرية؛

19. مساعدات اإلحالة

20. برنامج تعزيز نمط الحياة الصحي
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للجماعات الخدمات  حزمة  ألصحاب  بالنسبة   .)٪90 دفع  يتم  التقاعد  سن   بلغوا 
الطارئة الطبية  الخدمات  تكاليف  جميع  من   ٪100 دفع  يتم  اجتماعيا   المحرومة 
 )سواء الخارجية ام الداخلية(. بالنسبة للفئات العمرية والفئات المحرومة اجتماعيا

ال توجد القيود على القيمة المدفوعة في حالة واحدة معينة من الخدمات الصحية

IV. الخدمات التي ال يدفعها برنامج الدولة  
للرعاية الصحية الشاملة

تغطي التي  الشامل  الصحية  للرعاية  الدولة  برنامج  من حزم  أي حزمة  توجد   ال 
 تكاليف الخدمات التالية:

* البحوث الطبية والعالج من غير وصفة طبية والتطبيب الذاتي.

 *  النفقات الطبية المتكبدة في خارج الدولة.

 * العالج في مصح ومنتجع.

* جراحة التجميل وعالج ألغراض تجميلية.

*  عالج الضعف الجنسي والعقم

*  العالج المضاد للفيروسات اللتهاب الكبد الفيروسي.

في والمشاركة  النفس،  إليذاء  نتيجة  اليها   الحاجة  نشأت  التي  الطبية  الرعاية   * 
 أعمال إرهابية أو جنائية، أو تأثير االستهالك غير المشروع للمواد المخدرة، باستثناء

تقديم المساعدة الى المرضى الداخليين او الخارجيين في حاالت الطوارئ.

* الخدمات الصحية المخططة في المستشفيات ذات الصفة العالجية.

*  تكاليف زرع األعضاء واألطراف الصناعية.

الصحية للرعاية  الدولة  برنامج  من  األدنى  /الحد  االساسية  الحزمة  اطار   في 
الشاملة ال تدفع الخدمات التالية2:

في إليها  المشار  األحوال  باستثناء  العالجية  الصفة  ذات  المستشفيات  خدمات    * 
البرنامج.

 ². هذه الخدمات تدخل في حزمة برنامج الرعاية الصحية الشاملة  الخاصة للفئات العمرية وللجماعات المستهدفة المحرومة اجتماعيا )مع
7 قيود(.



 III.  من يستطيع الحصول على حزمة الخدمات / التعويضات الخاصة
لألشخاص المحرومين اجتماعيا  واألشخاص ذوي اإلعاقة:

 يستطيع تقديم طلب الحصول على الحزمة من الخدمات االجتماعية )بما في ذلك
 التعويضات التي تقدمها الدولة( الخاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة، االشخاص  عديمو
 الجنسية الذين لهم وضع في جورجيا ومواطنو الدول االجنبية المقيمون في جورجيا لمدة
 01 سنوات بصورة متواصلة على اساس قانوني لوقت تقديم الطلب، اذا كان معوقين
 واضحا او بشكل ملحوظ. يجب على المواطنين االجانب ان يقدموا شهادة تثبت أنهم ال

 يحصلون على أي معاش في الدولة التي هم مواطنوها.

 تستطيع التوجه الى وكالة الخدمات االجتماعية  لغرض التسجيل في قاعدة بيانات االسر
 المحرومة اجتماعيا، االسرة  التي تعيش في جورجيا باستمرار وبصورة نظامية، والتي

ترى أن حسب حالتها االجتماعية

 الخدمات التي تدفعها حزم  برنامج الدوله للرعاية الصحية الشاملة
 ال قاعدة وال الحد األدنى من الحزمة ال تغطي تكاليف األدوية. وتغطي تكلفتها جزئيا
في اطار الحزم الخاصة للفئات العمرية والجماعات المستهدفة المحرومة اجتماعيا.

الرعاية الطبية الطارئة

  ال توجد أية قيود في اختيار المؤسسة الطبية لتقديم المساعدة في حاالت الطوارئ؛
إلى أن تحولك  فإنه يجب عليها  تقدم أي خدمات،  ان  العيادة ال تستطيع   إذا كانت 
 مؤسسة طبية أخرى. إذا لم يكن لديك وثائق الهوية، في الحاالت العاجلة، كاستثناء،

يمكن تسجيل المريض بأنه »غير معروف«.
 تكلفة خدمات المرضى الخارجيين والداخليين العاجلة في الحاالت المشار إليها في
  البرنامج )الظروف الطبية أكثر من 450( يتم تسديدها بالكامل في إطار البرنامج.
 تكاليف أخرى الظروف الطارئة تدفع 07% )هذا ال ينطبق على حزمة الحد األدنى(.

الحد األقصى للمبلغ المدفوع للنفقات الطبية لحالة واحدة هو 15000 الري.
   بالنسبة ألصحاب حزمة الخدمات للفئات العمرية )انظر التفاصيل أدناه(، يتم دفع

 100٪ من تكلفة العناية المركزة واإلنعاش في حالة صحية حرجة و80٪ من جميع
6 خدمات الطوارئ األخرى والرعاية في حاالت الطوارئ )بالنسبة لألشخاص الذين



› االطفال المعوقون )القاصرون دون سن 18 عاما(؛

› كبار السن من 18 عاما ذوي االعاقة

 اكثر وضوحا.

 االشخاص من الفئات العمرية والجماعات المستهدفة المحرومة اجتماعيا يحق لهم
القيود، بعض  مع  الصحية(  الرعاية  ذلك  في  )بما  الطبية  الخدمات  من  الكاملة   للسداد 
قيمة تدفع 100٪ من  إلى ذلك  الحزمة األساسية )انظر أعاله(. باإلضافة   المحددة في 
بأشعة الفلوري والتصوير  )الكشف  السينية  الصوتية واالشعة  بالموجات فوق   الفحص 
 رونتجن وتصوير  الثدي باالشعة(. ان المشاورات من المتخصصين في طبيب العائلة /

 القرية / البلدة هي مجانية لهذه المجموعات.

الشروط الخاصة بالنسبة لالشخاص من الفئات العمرية المستهدفة:

باألورام ( )بما في ذلك متعلقة  المخططة  الجراحية  العمليات  يدفع 80٪ من   البرنامج 
 والعالج غير الجراحي ألمراض األورام )بالنسبة لألشخاص الذين بلغوا سن التقاعد يتم
 دفع 90٪(. العالج الجراحي وغير الجراحي ألمراض األورام يتم تمويلها ب ٪100
 فقط لألطفال دون سن 5 سنوات من العمر والقاصرين  ذوي اإلعاقة.     ويدفع 80٪ من
 العالج غير الجراحي المراض االورام  )بالنسبة لألشخاص الذين بلغوا سن التقاعد يتم
 دفع 90٪(.  والخدمات اإلضافية تشمل االشعة المقطعية، يدفع 80٪ )بالنسبة لألشخاص

الذين بلغوا سن التقاعد يدفع  90٪( واألدوية، ويتم التمويل المشتريك ب 50٪ فيما

 الساخن«: 1505 او اطلع على المعلومات على

www.cloud.moh.gov.ge :الموقع

 الشروط الخاصة للجماعات المستهدفة المحرومة اجتماعيا: تكلفة العالج المدفوعة
 بالبرنامج )وفقا لقائمة الخدمات الطبية( هي 50 الري في العام مع 50٪  من التمويل
 المشترك من قبل  المريض، اما في حالة النساء أكثر من 06 عاما والرجال فوق 65

سنوات فالحد السنوي هو 200 الري مع 50٪ التمويل المشترك.
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 والحزمة تشمل  دفع 100٪ من قيمة البحوث الطبية الالزمة لتحديد درجة اإلعاقة
والتقارير الشهادات  دفع  ايضا  تشمل  الحزمة   العالية(.  التقنية  ذات  البحوث   )باستثناء 
 )عن التشخيص( الطبية( وإيصاالت )باستثناء الوثائق ذات الصلة بعمل والحصول على

رخصة قيادة(.

 يتعلق باألطفال دون سن 5 سنوات - مع الحد السنوي هو 50 الري بالنسبة لألطفال
 المعوقين، و 100 الري بالنسبة للبالغين ذوي اإلعاقة وضوحا واألشخاص الذين بلغوا

 سن التقاعد. ال  يتم دفع تكلفة األدوية بالنسبة للطالب.

2.  الحد األدنى من حزمة برنامج الدولة للرعاية الصحية الشاملة

 األشخاص الذين ينتمون الى القطاع الخاص من التأمين لوقت 1 يوليو عام 2013
 يمكنهم أن يحصلوا على »الحد االدنى« من الحزمة في حالة انتهاء عقدهم مع شركة

التأمين الخاص.

التمريض الباطني وخدمات  الطبيب  تشمل خدمات  الطبية  الخدمات  الحزمة من    
المرضى الى  العاجلة  الخدمات  و›تقديم  والبول،  الدم  لتحليل  الكاملة  والتكلفة   مجانا، 
 الخارجيين والداخليين الذين لهم  أكثر من 450 ظروف طبية محددة مدرجة في البرنامج

 )تمويل الحد االقصى لحالة واحدة 15000 الري(.

 3. الحزم من برنامج الدولة للرعاية الصحية الشاملة للفئات العمرية
الخاصة والجماعات المحرومة اجتماعيا:

 برنامج الدولة للرعاية الصحية الشاملة يشمل الفئات العمرية الخاصة والجماعات
المحرومة اجتماعيا وهي:

› االشخاص المحرومون اجتماعيا
70000 نقطة وأقل منها(؛ 1

›  األطفال دون سن 5 سنوات؛

 › النساء فوق سن 60 والرجال الذين تجاوزوا 65 سنة من العمر )الذين بلغوا سن
 التقاعد( ؛

› الطالب؛

واالقتصادية هي تحتاج الى المساعدة.  وللتسجيل، يجب تقديم إذن إقامة.

  ¹. الجماعات المستهدفة المحرومة اجتماعيا تشمل فقط االشخاص المحرومين اجتماعيا. اما جميع المجموعات االخرى فهي تنتمي الى
4  الفئات العمرية.



   1. الحزمة االساسية من برنامج الدولة للرعاية الصحية الشاملة:

    يتم دفع 70-100٪ من التكاليف المخططة لخدمات العيادات الخارجية:

مشاورات الخبراء:

                                             * 100٪:  تكلفة الخدمات المقدمة من طبيب العائلة / ممرضة )٪100(.

 * 70٪: الخدمات المقدمة من اطباءالغدد الصم واالذن والحنجرة والمسالك البولية،
                 وأمراض القلب األمراض العصبية وأمراض النساء والعيون.

*100٪: التطعيم الوقائي المنصوص عليه في البرنامج.

 البحوث األساسية:

* 100٪: تخطيط كهربية القلب

* 70%:  التنظير / التصوير الشعاعي للصدر

البحوث المختبرية:

*100%:  يتم دفع 100٪ من تكاليف الخدمات التالية:

 تحليل الدم ، ومستويات الجلوكوز في الدم المحيطي والكولسترول والكرياتينين،
 وتحليل لوجود نزيف خفية، تحليل البول، وتحديد الدهون في المصل ووقت البروثرومبين.

    *100%:   من قيمة االختبارات الوظيفية للكبد،

)TSH( واالختبارات الوظيفية  للغدة الدرقية 

 العمليات الجراحية المخططة، بما في ذلك البحوث االساسية  البحوث المختبرية
تدفع المخططة  الجراحية  بالعمليات  المرتبطة  وبعدها(  وخاللها  جراحية  عملية   )قبل 

70% من مبلغ تكلفتها. والحد األقصى السنوي هو 15000 الري.

عالج غير جراحي لمرضى السرطان:  يدفع ٪80

 )100٪ بالنسبة لألشخاص الذين اعمارهم اقل من 18 عاما( من  تكاليف العالج
المرتبطة واألدوية  البحوث  اإلشعاعي،  وكذلك  العالج  الهرموني،  والعالج   الكيميائي 

بهذه اإلجراءات. الحد االقصى  السنوي هو  12000 الري.

والعملية الري؛   500 هو  السنوي  االقصى  الحد  الفسيولوجية:  الوالدة   الوالدة: 
القيصرية: الحد االقصى السنوي هو 800 الري.
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 I. كيفيه االشتراك في الخدمات اإلسعافية في إطار برنامج الدوله للرعاية
الصحية الشامله ؟؟

 لتلقي الخدمات اإلسعافية المخططة يجب علي الشخص التسجيل في  أي
 عيادة للرعاية الصحية األولية ،ويجب ان تكون العياده مشاركه في برنامج

 الدوله للرعاية الصحية الشاملهمع بطاقة الهوية الصالحة الصادرة عن
 السلطات الجورجية، وكذلك التوقيع على الموافقة على المشاركة في

البرنامج.

 الشخص الذي يشارك في البرنامج، لديه الحق في تسجيل في المؤسسة
 الطبية الواحدة فقط، ومع ذلك يمكنه اختيار أي مرفق صحي في جميع

أنحاء جورجيا.

ل ان  يتمتع بخدمات  خالل الشهرين األولين بعد تسجيل يجب على المسجَّ
 المؤسسات الطبية حيث تم تسجيله، وبعد هذه الفترة يمكنه تغيير المرافق

الصحية مرة كل شهرين.

إذا لزم األمر، فإن طبيب العائلة من العيادة يحيلك إلى الخبير المتخصص.

 للحصول على الرعاية الجراحية وأمراض النساء غير عاجلة ال بد ان
تتصل بوكالة الخدمة االجتماعية لغرض الحصول على خطاب الضمان.

II. حزم المساعدات

                                                 1. الحزمة االساسية من برنامج الدولة للرعاية الصحية الشاملة.

                                                            2.  الحد األدنى من حزمة برنامج الدولة للرعاية الصحية الشاملة.

 3. الحزم من برنامج الدولة للرعاية الصحية للفئات العمرية الخاصة
والجماعات المحرومة اجتماعيا.
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 برنامج الدولة للرعاية الصحية الشاملة في
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