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العالجات املتعلقة باألمراض الطويلة األمد املزمنة
 و املكلفة 

 
أنت مصاب مبرض مزمن أو مكلف ؟

 
املتعلقة العالجات  يغطي  املرض  عن  اإلجباري  التأمني  أن   اعلم 

باألمراض املزمنة واملكلفة
 

املرتبطة  اخلدمات  مصاريف  جميع  استرداد  من  إذا   تستفيدون 
بهذه األمراض دون حتديد السقف

 
 في حالة إصابة مؤمن له بالصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي

أحد إصابة  أو  مكلف،  أو  مزمن   مبرض 
غير (زوج  حقوقه  ذوي   من 

 مؤمن أو طفل حتت الكفالة)
الوطني الصندوق   فإن 
 للضمان اإلجتماعي مينحه

حتمل من  االستفادة   حق 
تكاليف العالج و كذلك حق

استرجاع جزء هام من املصاريف 
 كما ميكنه االستفادة من اإلعفاء اجلزئي أو الكلي من املصاريف
 املتبقية على عاتقه بالنسبة ل 108 أمراض مزمنة أو مكلفة و
 ذلك لكي يتتبع عالجه في ظروف أحسن والتركيز أساسا على

استرجاع صحته
 

اإلستشفاء
 

 في حالة خضوعكم أو ذوي حقوقكم لإلستشفاء، لديكم حق
 االستفادة من كل العالجات اخملولة في هذا اإلطار وكذا استرجاع

أو طلب حتمل مصاريف

 العمليات اجلراحية ؛
 فترة اإلقامة باملستشفى ؛

  مصاريف العالجات الطبية، اجلراحية والشبه الطبية ؛
 التحاليل الطبية البيولوجية، الراديو والصور الطبية ؛

 الفحوصات الوظيفية ؛ 
 الترويض الوظيفي ؛

 التدليك الطبي ؛
 األدوية على أساس الئحة االدوية املسترجعة ؛ 

  األجهزة التعويضية والبدائل الطبية ؛ 
 اآلالت الطبية الضرورية المتام األعمال الطبية ؛

  آداء األجر القانوني اخلاص باقتناء أكياس الدم البشري و مشتقاته ؛
العمليات اجلراحية التقوميية

أسس اإلجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  أن  إلى   باإلضافة 
 خلية دميومة 7/7 يوم و 24/24 ساعة وذلك ملنحكم خدمات

صحية ذات جودة عالية

تعرفوا على حقوقكم
 لكي تتمكنوا من االستفادة
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أو من مؤمن اختياري  بالقطاع اخلاص،  متقاعد  أجير،   أنت : 
الوطني الصندوق  لدى  و مؤمن  باحملاصة  الصيادين   البحارة 
 للضمان اإلجتماعي، و ال تستفيد من أي نظام تأميني عن املرض،

 بإمكانك اإلستفادة من التأمني اإلجباري عن املرض
الوطني الصندوق  فإن  العالجات،  توسيع سلة  مع  و   اليوم 
املرض عن  التأمني  خالل  من  يغطي  االجتماعي   للضمان 

 مجمل األمراض املتداولة باستثناء عالجات األسنان
 صحتك ال تقدر بثمن، و التأمني اإلجباري عن املرض يضمن

لك العناية بها

وضعه خالل  من  اإلجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق   يهدف 
اإلعتناء على  ملساعدتكم  العالجات  هذه  كل  إشارتكم   رهن 

بصحتكم وصحة ذويكم
 

احلمل، الوالدة و توابعها
 

 أنت حامل و تستفيدين من التأمني اإلجباري عن املرض، ميكنك
طبي تتبع  من  الوالدة،  بعد  وكذا  احلمل  مدة  طيلة   االستفادة 

يجعلك تعيشني حمال هادئا خالل كل مراحله
 

التتبع الطبي و احلمل
 

 لكي تقضي حملك في ظروف جيدة، مينحك الصندوق الوطني
 للضمان اإلجتماعي، احلق في اإلستفادة من أربع فحوصات قبل
النساء أو طبيب متخصص في أمراض  الوالدة لدى طبيب عام 

و الوالدة، أو قابلة عند اإلقتضاء 
 

حمل عسير
 

 إذا كان حملك يشكل خطرا على صحتك وصحة طفلك (حمل
 متعدد، السكري، ارتفاع الضغط الدموي، أمراض وراثية ...)

 يجب تتبع حملك عند طبيب متخصص في
 أمراض النساء و الوالدة الذي سيحدد عدد

تتطلبها التي  الطبية   الفحوصات 
 حالتك الصحية و يقوم كذلك بوصف

 الفحوصات البيولوجية و األشعة الالزمة
لتشخيص املضاعفات املتواجدة

 
 و في هذه احلالة، فإن عدد اإلستشارات

 الطبية ما قبل الوالدة يحدده الطبيب
املعالج حسب حالتك الصحية

 
  الوالدة
 

مصاريف حتمل  على   للحصول 
الوطني الصندوق  طرف  من   الوالدة 

 سلة عالجات التأمني
اإلجباري عن املرض

 

 العالجات املتنقلة

 مع توسيع سلة عالجات التأمني اإلجباري عن املرض
املتداولة) (األمراض  اخلارجية  العالجات   لتشمل 
من أوسع  بشكل  اإلستفادة  من   ستتمكن 

مجموعة من اخلدمات الصحية
 

 العالجات الطبية اجملراة عند الطبيب، النظاراتي، 
 أو املؤسسات الصحية ؛

العالجات الشبه الطبية ؛ 

 العالجات البيولوجية والفحوص باألشعة والراديو ؛
 األدوية املتعلقة بهذه الفحوصات واملوصوفة من طرف الطبيب

 املعالج و املشتراة لدى الصيدلي ؛
األجهزة
 

املستشفيات في  الوالدة  تتم  أن  يجب  اإلجتماعي،   للضمان 
العمومية أو اخلاصة

 
أو الوالدة من طرف طبيب عام  أن تتم  إلى ذلك يجب   باإلضافة 
عند قابلة  أو  التوليد  و  النساء  أمراض  في  متخصص   طبيب 

االقتضاء
 

طبيب عند  الوالدة  تكون  أن  يجب  عسير،  حمل  حالة   في 
متخصص في أمراض النساء و التوليد أو حتت إشرافه

 
 باستثناء حالة االستعجال أو اخلطر و التي تتطلب املساعدة فإن
 الوالدة القيصرية جترى من طرف طبيب متخصص في أمراض النساء
أو الوالدة في مؤسسة صحية عامة  تتم  أن  و يجب  التوليد،   و 

خاصة
 
 

تتبع الطفل
 

لديك أطفال ؟
 

التأمني لك  خولها  التي  اخلدمات  بنفس  اجلديد  مولودك   يتمتع 
من معينة  مجموعة  إلى  باإلضافة  املرض،  عن   اإلجباري 
إلى ضمان حقه في صحة جيدة تهدف  الصحية،   التعويضات 
أساسية مرحلة  تعتبر  التي  عمره  من  األولى  السنوات   خالل 

لنموه

عالجات كذلك  طفلك*  صحة   تشمل 
الفم واألسنان إذ يستفيد من العالجات

و األجهزة الطبية الضرورية لصحة أسنانه 

 تسدى هذه العالجات من طرف
 طبيب األسنان

 12 عمرهم  يتجاوز  ال  الذين  لألطفال   بالنسبة 
  سنة
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