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متاعب التأمين الصحي
السعــر المقطــوع للعمــل الجــراحــي يحمــي شركــات التــأميــن مــن الهــالك
فيييي كاليفورنيييييا وغيرهييييا ميييي الواليييييا المتحيييي االميركييييي وفيييي المانيييييا وفرنسييييا وبريطانيييييا واليييي انمرك وهولنيييي ا
وغيرهييييا ميييي اليييي و المتحضيييير والمتق ميييي علميييييا واستشييييفا يا وقضييييا يا انظميييي تجييييي للمستشييييفيا
الطبيييييي ان تسيييييتوف مبلغيييييا مقطوعيييييا شييييياما PRICE

INCLUSIVE

FIXED

والعيييييا ا

FORFAITAIRE

االعميييا الجراحيييي التييي تجييير فيهيييا للمرضييي الييي ي يطلبيييون العيييا علييي نفقيييته الخاصييي او المضيييموني صيييحيا
لييي

شيييركا التييينمي الصيييح فييي القطيييا الخيييا

PATIENT

 .وذلييي سيييوا اختييياروا االقامييي فييي المستشيييف كمرضييي

اخلييييي

 INاو اختييييياروا ان يخضيييييعوا للعمييييي الجراحييييي فييييي االقسيييييا المخصصييييي للمعالجييييي الخارجيييييي

 PATIENT OUTوعلييي ان يغيييا روا المستشيييف بعييي انتهيييا العمييي الجراحييي (اي ون ان يمضيييوا ليليييته فييي
المستشف أو العيا ).
واالعما الجراحي الت تق مها المستشفيا والعيا ا الخاص مقاب سعر مقطو ومعل سلفا وه :
اوال :الجراحــــيييييـا التــــيييييـ ت خــــيييييـ فــــيييييـ عــــيييييـ ا مجموعــــيييييـ االمــــيييييـرا

المشخصــــيييييـ )

(DRG

 DIAGNOSED RELATED GROUPوه ه تشم اكثر م  800حال مرضي .
ثانييييا :االعميييا الجراحيييي التييي تيييي خ فييي عــــيييـ ا ال حــــيييـ جراحــــيييـ اليــــييييـو الواحــــيييـ

ONE DAY

SURGERY.
ثالثييييييا :االعمــــييييييـا الجراحيــــييييييـ التــــييييييـ تنفــــييييييـ فــــييييييـ قســــييييييـ الجراحــــييييييـ الخارجيـــــــــييييييـ
SURGERY

 PATIENTوتعييييير

كييييي ل باسييييي

SURGERY.

OUT

AMBULATORYوفييييي الحييييياال

الثاث تقتصر فوتر العم الجراح عل رق واح يمث قيم التكلف المعلن والمتفق عليها سلفا.
واالسباب الت اوجبت اعتما السعر المقطو ه :
 )1اعطا المستشفيا والعيا ا حري التنافس واستيفا السعر المقطو ال ي تراه مناسبا.
 )2استقطاب المرض االجانب للق و ال ال و الت تعتم انظم السعر المقطو .
 )3اسيييييتقطاب شيييييركا التييييينمي وكييييي ل صييييينا يق الضيييييمان الصيييييح وغيرهيييييا مييييي الهيئيييييا الضيييييامن العتميييييا
المستشفيا والعيا ا الت تتقي بالسعر المقطو .
وبييي ل يطميييئ الميييري

وكييي ل شيييركا التييينمي والصييينا يق الحكوميييي لضيييمان الرعايييي الصيييحي الييي ان التكلفييي

ليييي تكييييون موضييييو فيييياتور مفتوحيييي BILLING

 OPENيعيييير

الميييير ان تبيييي أ وال يعيييير

أييييي تنتهيييي

وال

المبلغ االجمال ال ي تستقر عليه.
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بكيييا آخييير السيييعر المقطيييو اقفييي ابيييواب الييينف والمبالغييي واالسيييتن ا

والهييي ر .وتلييي االبيييواب هييي التييي او

بشركا تنمي ال الهاوي .
لهيييا شيييركا التييينمي الصيييح فييي

ونحييي نتييياب منييي سييينوا المتاعيييب التييي تتعييير

و الشييير االوسييي وشيييما

افريقييييا جيييرا انخراطهيييا فييي التنمينيييا الصيييحي علييي نطيييا مكثييي  .وتنخييي متاعيييب شيييركا التييينمي ابعيييا ا خطيييير
عل نحو خا

ف ال و الت تعتم التنمي الصح االل ام .

وهنييا تبيير امامنييا التجييارب الميير التيي ميير وتميير بهييا شييركا التيينمي فيي المملكيي العربييي السييعو ي حييي تبلييغ
نسب اقساط التنمي الصح  52بالمئ م مجمو االقساط المكتتب ف المملك .
وفييي الحييي ي عييي العسييير الييي ي تواجهيييه شيييركا التييينمي فييي المملكييي العربيييي السيييعو ي ال بييي ان نييي كر ان شيييركا
التييينمي السيييعو ي اآلتيييي اسيييما ها تكبييي

مييي الخسيييا ر فييي حقييي التنمينيييا الصيييحي ميييا جعييي مسييياهميها يع فيييون

عييي ضييي الم يييي مييي الرسيييمل فيهيييا وهييي آثيييروا ان يطفئيييوا الخسيييا ر مييي حسييياب حقيييو المسييياهمي EQUITY
اي اميييواله الخاصييي وذلييي بشيييطب اجييي ا مييي االسيييه التييي يحملونهيييا واعتبارهيييا هالكييي
وذل بقيم تعا

الخسا ر الت طالت حقو المساهمي

WRITTEN OFF.

EQUITY .

وبييي ل انخفضيييت رسيييامي الشيييركا التييي يسييياهمون فيهيييا علييي نحيييو رامييياتيك وبقييييت مييي ذلييي فييي مسيييتو يعليييو
عييييي الحييييي اال نييييي للرأسيييييما المطليييييوب بموجيييييب قيييييانون التييييينمي التعييييياون السيييييعو ي (وهيييييو  100ملييييييون لاير
سعو ي).
مييي المعلوميييا الصيييا ر عييي بورصييي الرييييا

ويتبيييي

عبر سحب اسهمها م الت او

ان رسيييامي الشيييركا التييي اضيييطر لتغطيييي خسيييا رها

واعتبارها هالك كانت كاآلت :

 أمانييي السيييعو ي خفضيييت رأسيييمالها مييي  320ملييييون لاير سيييعو ي الييي  140ملييييون لاير سيييعو ي (نسيييب الخفييي 56,25بالمئ ).
 -االنميييييا طوكييييييو السيييييعو ي MARINE

TOKYO

سعو ي ال  300مليون لاير سعو ي (نسب الخف

 ALINMAخفضيييييت رأسيييييمالها مييييي  450مليييييون لاير

 33,3 :بالمئ ).

 وفيييا  WAFAخفضيييت رأسيييمالها مييي  205ماييييي لاير سيييعو ي الييي  122ملييييون لاير سيييعو ي (نسيييب الخفييي 40,5بالمئ ).
 -مييييي غل

السييييعو ي ARABIA

 400مليون لاير سعو ي (نسب الخف
واختييييار المسييياهمي خفييي
اليييين

SAUDI

 MEDGULFخفضييييت رأسييييمالها ميييي مليييييار لاير سييييعو ي اليييي

 60بالمئ ).

رسيييامي الشيييركا بييي ال مييي ضييي الم يييي مييي الميييا لتغطيييي الخسيييا ر يؤشييير الييي ان

مييي امكانيييي اصيييا اوضيييا تلييي الشيييركا اخييي مييينه وان الحماسييي التييي جعليييته يحلقيييون عالييييا برسيييامي

شركته بُعي ص ور قانون التنمي التعاون سن  2003ق خفتت ان ل نق تاشت كليا.
وفييي مفكرتييي هييي ه لييي انييياق

اسيييباب االنتكاسيييا التييي تعرضيييت لهيييا تلييي الشيييركا وقييي تختلييي

بيييي شيييرك

واخييير  .وميييا يهمنييي هيييو ان ألفيييت الييي ان غيييياب خييييارا السيييعر المقطيييو لاستشيييفا وفقيييا لنظيييا  DRGوجراحييي
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اليييييييو الواحيييييي SURGERY
SURGERY

 ONEوالجراحيييييي الخارجييييييي

DAY

/

PATIENT

 AMBULATORYعيييي اسييييوا الشيييير االوسيييي وشييييما افريقيييييا وتخليييي

OUT

شييييركا التيييينمي

العربيييي وفييي لبنيييان خصوصيييا حيييي ارتفعيييت أقسييياط التييينمي الييي المسيييتو الييي ي هييي علييييه فييي الييي و الصيييناعي
وباتيييت تتجييياو قييي را اللبنيييانيي حتييي الميسيييوري مييينه  .عييي إعييي ا منتجيييا ج يييي تخصييي
مييي الجراحيييا

لتييينمي هييي ا النيييو

وبنقسييياط تييينمي معت لييي يؤشييير الييي ان شيييركا التييينمي العربيييي ال تملييي المبيييا ر وهييي ميييا تييي ا

تكتف بلعب ور المتلق RECIPIENT.
كمييا يؤشيير اليي ان مقييي م الخيي ما الصييحي مستشييفيا وعييييا ا واطبييا ليي يكتييب لهييي البقييا العبييي بييي االمييي
المتحضيييير مييييا ليييي يتخلييييوا عيييي »الفييييوتر « عليييي اسييييا
ACCOUNT.وهييي ا النيييو مييي »الفيييوتر « انقضييي
واستن ا

الحسيييياب الجيييياري المفتييييو

CURRENT

OPEN

مانيييه وهيييو يسيييه لمقييي م الخييي ما الصيييحي نفييي فيييواتيره

المرض وصنا يق التنمي العام والخاص .

ولعــــييييييـ مييييييي المفيـــيييييييـ ان اذكـــييييييـر ان نظـــيييييييـا االستشفـــيييييييـا وفقـــيييييييـا للحسيييييياب الجـــيييييييـاري
BILLING

 HOSPITALهييييو اليييي ي او

بشييييركا تيييينمي لبنانييييي وسييييعو ي وخليجييييي اليييي االفييييا  .وهييييو

يضيييرب الييييو شيييركا تييينمي كانيييت قبييي سييينوا تحتييي الصييي ار فييي اسيييواقها وينقلهيييا مييي مصيييا
كيييان يتبييياه مسييياهموها بهيييا فييي ميييا مضييي

OPEN

الييي ميييؤخر الصييي

الشيييركا التييي

الخلفييي فييي اسيييواقها هييي ا ان لييي يخرجهيييا كلييييا مييي

الحلب .
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