
 برای چه مواردی باید به بیمارستان مراجعه کرد؟  
 کنید:  شما برای موارد ذیل به بیمارستان مراجعه یم

 ویزیت نزد یک پزشک متخصص،  ·

 آزمایش انجام دادن،  ·

ی شدن.  ·  بستر

 شود.  تان انجام یم این کار در اغلب موارد پس از معرفی پزشک خانواده

 به کمک فوری نیاز دارید؟ 
 توانید به اورژانس بیمارستان مراجعه کنید.  پزشیک یم و فوریبرای کمک های حیاتر 

ید. سپس آمبوالنس به دنبال شما یم 111در موارد بسیار فوری با شماره   آید.  تماس بگتر

  کجا؟

 .شوید کنید که به کدام بیمارستان بروید، به جز زماتی که با آمبوالنس منتقل یم شما خودتان انتخاب یم

 بیمارستان وجود دارد:  4   (Gent)در خنت

· AZ Jan Palfijn www.janpalfijn.be  

· AZ Maria Middelares www.mariamiddelares.be 

· AZ Sint-Lucas www.azstlucas.be 

· Universitair Ziekenhuis Gent www.uzgent.be )بیمارستان دانشگایه) 

هایی را باید همراه خود داشته باشید؟
ز  چه چی 

 ،ISI+kaart)کارت شناسات  کودک( یا کارت بیمه موسوم به kids-IDتان،   کارت شناسات   ·

کت بیمه خدمات درماتی  ·   تان،  یک برچسب )وینیِیت( از شر

 تان، اگر آن را داشته باشید، نامه از پزشک خانواده یک معرفی  ·

 کنید،  یک لیست از داروهات  که مرصف یم ·

ی در بیمارستان ·   تان، اگر آن را داشته باشید، یک مدرک از بیمه بستر

 چه مبلغز باید پرداخت کنید؟

ب حسا دهید. شما صورتحساب را در خانه از طریق پست یا از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد. در صورت شما در خود بيمارستان پرداختر انجام نیم

دازید.   مشخص شده است که چه مواردی را باید خودتان بتر

 مبلغ زیادی پرداخت نکنید

 .< یک اتاق برای دو نفر یا بیشتر را انتخاب کنید

یک نفر، تر از  تواند مبلغ زیادی باشد. در اتافر برای بیش کنید، که یم های اضافی برای اتاق و برای پرستار پرداخت یم نفره هزینه در یک اتاق یک

 پردازید.  های اضافی نیم هزینه

ید  .< با خدمات اجتمایع )شویس سوسیال( بیمارستان تماس بگتر

ی شدن در بیمارستان به خدمات اجتمایع مراجعه کنید. مددکاران اجتمایع بیمارستان به شما کمک یم ی بستر ها و یک  کنند تا برای کمک هزینه قبل یا حیر

ی یم تواند برای شما با   د. تماس بگتر  OCMWشی مزایا درخواست انجام دهید. این شویس همچنیر

کت بیمه خدمات درماتی  ل کند.  < از شر  تان بخواهید تا فاکتورتان را کنتر

ل یم کت بیمه خدمات درماتی فاکتور شما را کنتر  کنید.  کند تا اطمینان حاصل شود که شما بیشتر از مبلغ الزم پرداخت نیم شر

ید.  ی در بیمارستان خودتان تماس بگتر کت بیمه بستر  < با شر

 از هزینه
ی

ی در بیمارستان دارید؟ آن بخش بزرگ  تان بخواهید.  کند. اطالعات بیشتر را از بیمه های شما را پرداخت یم آیا یک بیمه بستر

 راهنمای سیستم بهداشت و درمان 
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