
 

 

  

 

 الرسوم والتكاليف للزوار والطالب األجانب 
طبق الرسوم والتكاليف الواردة أدناه على كل زائر أو طالب من خارج أستراليا ن في أستراليا يُطلب من الزوار والطالب األجانب دفع تكاليف الرعاية. ت 

أسترالي يحضر إلى مستشفى رويال بيرث أو مستشفى أرمديل أو مستشفى بنتلي أو ال يحمل بطاقة مديكير سارية المفعول ويحمل جواز سفر غير 

 مستشفى كاالموندا للعالج و/أو الجراحة. 

 الرسم  خدمة المستشفى 

 زيارة قسم الطوارئ 
 $2,215 - *384 

 *يطلب من المريض دفع مبلغ حد أدنى/عربون

  مغادرة –المرضى الداخليين 

 في نفس اليوم المستشفى 
2,682       $  

قضاء ليلة في  –المرضى الداخليين 

 المستشفى 
2,869 $ 

 التصوير اإلشعاعي 
 ات دوالر $ 339    من ابتداًء  –العيادات الخارجية والطوارئ 

 رسوم مختلفة  -المرضى الداخليين 

 مختبر/باثولوجيا 
 رسوم مختلفة   -العيادات الخارجية والطوارئ 

 مختلفة رسوم  -المرضى الداخليين 

 رسوم مختلفة  األطراف االصطناعية 

االستشارة عبر  /العيادات الخارجية 

 الهاتف 
339$-351 $ 

 الصيدلة 

 اتهتكلف تحصيلويتم  ،من خارج أسترالياللمرضى غير المؤهلين  ةغير مدعوم األدوية

وعند في نفس اليوم،  التي تعطى( لألدوية اإعطائهو اصرفه)باإلضافة إلى رسوم 

رسوم على أدوية عالية   تنطبقمرضى الخارجيين. قد مغادرة المريض وفي عيادات ال

غير المدعومة من  تكلفة األدوية  RHCAالتكلفة للمرضى الداخليين. يتم تحميل مرضى 

صرفها  باإلضافة إلى رسوم  دوالًرا )  42.50وما يصل إلىبرنامج الفوائد الصيدالنية 

في نفس الل برنامج الفوائد الصيدالنية التي تعطى المدعومة من خدوية أل( لوإعطائها

 مرضى الخارجيين.وعند مغادرة المريض وفي عيادات الاليوم 

رسوم األطباء والعالج الطبي  

 والجراحي 

في المائة من الرسوم كما هي مدرجة قائمة  ١٠٠يتقاضى الممارسون الطبيون 

 االسترالية الطبيةالخدمات الطبية التابعة للجمعية 

يجب على الزوار أو الطالب األجانب إبراز جواز سفر وتفاصيل التأمين وبطاقة ائتمان سارية المفعول. يرجى اإلنتباه  

 إلى أنه إذا تم إدخالك المستشفى كمريض داخلي فقد يطلب منك المستشفى دفع عربون مقابل تكلفة رعايتك. 

تكاليف من جيوبهم ألن التأمين قد ال يغطي جميع رسوم جزء من اليرجى اإلنتباه إلى أنه قد يتوجب على الزوار األجانب الذين لديهم تأمين دفع 

 المستشفى. تقع على عاتقك مسؤولية متابعة هذا األمر مع شركة التأمين الخاصة بك.

، هاتف rph.oplo@health.wa.gov.auالتنسيق مع المرضى األجانب؛ بريد إلكتروني الستفسارات المرضى الداخليين، يرجى االتصال بمسؤول 

 . 083 894 0404و هاتف جّوال أ 3594 9224 (08)

لالستفسارات الخاصة بقسم الطوارئ، يرجى االتصال بمسؤول التنسيق مع مرضى قسم الطوارئ، بريد إلكتروني 

rph.edplo@health.wa.gov.au 045 894 0404و هاتف جّوال أ 7030 9224 (08)، هاتف . 

بريد مباشرة.  EMHS Accounts Receivable قسم المحاسبةيرجى االتصال بـ والفواتيرالدفع األخرى المتعلقة ب  ستفساراتاالبالنسبة لجميع 

 العنوانإلى  عبر البريدأو  588 715 1300، هاتف:  EMHS.AR.General@health.wa.gov.au إلكتروني

PO Box 8529, Perth WA 6849 
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 (RHCA)اتفاقية الرعاية الصحية المتبادلة 

الصحية المتبادلة تكلفة العالج الطبي األساسي عندما يأتي زائرون من البلدان التالية إلى أستراليا: المملكة المتحدة )بما في ذلك تغطي اتفاقيات الرعاية 

رضى  صحية للمأيرلندا الشمالية( وجمهورية إيرلندا ونيوزيلندا وهولندا وبلجيكا وفنلندا والنرويج والسويد وسلوفينيا. يتم تغطية تكاليف الرعاية ال

يتم إصدار فاتورة للمرضى إلى أن نستلم نسخة من جواز سفرهم وصولهم إلى أستراليا.  القادمين من إيطاليا ومالطا فقط خالل األشهر الستة األولى بعد

 وتأكيد أهليتهم.

 اإلبالغ عنها يتوجبأمراض معدية 

فهو يخضع اإلبالغ عنها  يتوجبالتي ال الباثولوجيا/األمراض عالج  أمااإلبالغ عنها مجانًا.  يتوجبعالج لبعض األمراض المعدية التي اليتم توفير 

 . للرسوم

 خيارات بديلة للرعاية الصحية في والية غرب أستراليا

  Healthdirectإذا كنت بحاجة إلى المزيد من الخيارات للحصول على رعاية غير عاجلة بأسعار مقبولة، يرجى االتصال بعيادة طبيب عام. يوفر موقع 

  معلى الرق Healthdirectتفاصيل عن أقرب طبيب في منطقتك، أو يمكنك االتصال بـ   /www.healthdirect.gov.auالخاص بالحكومة األسترالية 

 تقييم طبيب.حتى تخضع ل  . إذا كنت غير متأكد ما إذا كانت حالتك حرجة، يرجى البقاء في قسم الطوارئ222 022 1800

 أسئلة يكثر طرحها –المرضى األجانب 

 أنا زائر من الخارج، هل يجب علي أن أدفع مقابل رعايتي؟

 : في الحاالت التالية يتوجب على الزّوار األجانب إلى أستراليا دفع تكاليف عالجهم في المستشفى. يحدث االستثناء الوحيد لهذا 

 • إذا كنت من بلد توجد بينه وبين أستراليا اتفاقية رعاية صحية متبادلة )انظر السؤال أدناه(. 

 • إذا كان لديك تأمين يغطي التكلفة الكاملة لرعايتك.

 • إذا تم اإلعالن من قبل وزير الصحة في حكومة الكومنولث أنك مؤهٌل للحصول على مديكير.

 كم ستكون الكلفة؟

 من هذه النشرة.  ةتوجد المعلومات التي تحدد الرسوم والتكاليف على الجهة الخلفي 

 لست متأكًدا مما إذا كان بإمكاني تحّمل نفقات عالجي، فماذا أفعل؟

رعاية عاجلة أو طارئة، فمن المهم جدًا أن تبقى في المستشفى لكي يقوم الطبيب بتقييم حالتك. نحن نفهم أن تكاليف العالج يمكن أن  إذا كنت بحاجة إلى

  تكون باهظة الثمن؛ يتوفر موظف تنسيق مع المرضى األجانب لمناقشة خيارات الدفع معك. إذا كانت رعايتك غير عاجلة وغير حرجة، فقد تتوفر

تفاصيل عن أقرب    /www.healthdirect.gov.auالخاص بالحكومات األسترالية   Healthdirect. يوفر موقع أقل كلفة عاية صحية بديلة خيارات ر

 . 222 022 1800على الرقم  Healthdirectطبيبك في منطقتك أو يمكنك االتصال بـ 

 ؟تكاليف العالج لتغطية تأمينال يدفعهمبلغ الذي و الما ه

 شركات التأمين قد ال تغطي جميع تكاليف العالج. يرجى التحقق من شركة التأمين الخاصة بك لتحديد ما إذا كان كنت ستدفع من جيبك.بعض 

 متى أستلم فواتيري؟

التكلفة الكاملة  سنحاول توصيل الفواتير إليك في أقرب وقت ممكن. يمكننا استالم جزء من المبلغ عند خروجك من المستشفى؛ إال أن ذلك قد ال يغطي

 لعالجك وقد تتلقى فواتير الحقة. 

 كيف يمكنني الدفع مقابل رعايتي؟

المرضى لدينا استالم المبالغ نقدًا أو بموجب شيك أو عبر البطاقات المصرفية أثناء زيارتك لقسم الطوارئ أو إقامتك في  مع يمكن لموظفي التنسيق

 المستشفى، أو سيتم تحديد خيارات الدفع عند استالم فاتورتك.

 هل سيتوجب علي تعبئة الكثير من األوراق؟

 أثناء وجودك في المستشفى.سيوجب عليك تعبئة الحد األدنى من األوراق 

تضمن قد تستلم بعض الفواتير بعد خروجك من المستشفى والتي سوف تحتاج إلى إرسالها إلى شركة التأمين الخاصة بك أو ألن تسددها بنفسك. سوف ت 

 ات التأمين.أي فاتورة تتلقاها تفاصيل الجهات التي يمكنك االتصال بها إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في ملء المستندات لطلب 
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 EMHS في يرادات اإل قسم، 2022يوليو  تموز/ –(  RPBG)  6اإلصدار


