
 راهنمای سیستم بهداشت و درمان  

زشک    دندانپ 

شک مراجعه کنید؟  ز  چرا باید به دندانپ 

ل 1حداقل تان را سالم نگهدارید، بهتر است  های برای این که دندان شک مشکیل  بار در سال برای کنتر ز شک مراجعه کنید. اگر دندانت  ز به دندانت 

 ببیند، آن را رفع خواهد کرد. 

  کجا؟

شک پیدا کنید.  یم  www.stad.gent/tandarts در وبسایت ز   توانید یک دندانت 

ید.   همیشه از قبل وقت بگتر

هایی باید همراه خودتان داشته باشید؟
ز  چه چپ 

 ،ISI+kaart)کارت شناسای  کودک( یا کارت بیمه موسوم به ID-kids تان،  کارت شناسای   ا·

 وجه نقد یا کارت بانیک، ·

: کارت پزشیک ·  .Fedasilتان یا مدارک  برای افراد بدون اقامت قانویز

 چه مبلغز باید پرداخت کنید؟  

 مبلغ کامل را پرداخت یم
ً
کت بيمه خدمات درمایز پس یم .کنید اگر برای ویزیت بروید، معموال ( از آن را از شی

ی
ید. ا سپس شما بخشی )بزرگ ز گتر

ی به شما پس داده یم (Verhoogde tegemoetkoming)های پزشیک طریق نظام بازپرداخت بیشتر هزینه  شود.  ، مبلغ بیشتر

شک حداقل  برایها  قیمت ز  .)2522یورو باید پرداخت کنید )در سال  05هر نوع درمان متفاوت است، اما برای ویزیت دندانت 

سید که هر درمان چقدر هزینه دارد، بنابراین یم شک مراجعه کنید؟ از قبل بت  ز اید دانید چه انتظاری از قیمت ب آیا الزم است چند بار به دندانت 

 .داشته باشید

شک که تعرفه ز ل ساالنه نزد یک دندانت  کت های توافق سهم شخیص شما برای یک کنتر  کند:  های بیمه خدمات درمایز را اعمال یم شده با شی

  

  

 

 

 

 

 جویی کنید؟  ها رصفه در هزینهتوانید  چگونه یم

ل ·  ز  حداقل سایل یک بار برای کنتر کت بیمه خدمات درمایز بخش زیادی از هزینه  شوید یممراجعه کنید. به این ترتیب مطمئ  های  که شی

شیک را  ز  .پس خواهد دادبه شما دندانت 

شک شما  · ز سید که آیا دندانت  شک با  ’geconventioneerd‘از قبل بت  ز شکان ممکن  کار یم  های مقرر شده نرخاست. یعنز دندانت  ز کند. سایر دندانت 

ی بخواهند، اما نه همیشه  .است حق الزحمه بیشتر

شک بخواهید تا  · ز  استفاده کند: در این صورت شما فقط باید سهمیه شخیص خودتان را پرداخت کنید.  کننده ثالث سیستم پرداختاز از دندانت 

 .تان مراجعه کنید نزدیک محل سکونت OCMW تان را پرداخت کنید؟ در این صورت به  های درمایز  های مراقبت توانید هزینه آیا نیم ·

 تعطیالت رسیم و تعطیالت آخر هفته؟ 

شک  در طول تعطیالت آخر هفته یا در تعطیالت رسیم شما فقط یم ز  مراجعه کنید.  موارد اضطراریبرای  کشیکتوانید به دندانت 

ز ساعات توانید یک وقت مالقات  شما یم ید ) 59 500 99 99از طریق شماره  11و  9بئر  ). 2520یورو برای هر دقیقه در سال  1.0بگتر

کت بیمه خدمات درمایز  یورو 0.05  به عنوان عضو شی

های پزشیک از طریق نظام بازپرداخت بیشتر هزینه یورو 5

(Verhoogde tegemoetkoming) 

 سال 11افراد باالی  یورو 5

 (0202های سال  تعرفه(



 

 

 

 

 

 

 


