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Informasi Proyek Pendukungan Servis Medis untuk Kalangan Kurang 

Terhiraukan antara lain tenaga kerja asing
  

1. Tujuan proyek

- Untuk memelihara kualitas kehidupan yang sehat lagi sekurang-kurangnya yang juga 

seharusnya dinikmati sebagai seorang manusia dengan mencukupi servis medis 

kepada tenaga kerja asing yang bertempat tinggal di dalam negara ini dengan tiada 

manfaat medis daripada sistem sekuritas medis. 

2. Calon dukungan 

- orang yang berkelayakan sejajar dengan syarat-syarat sebagai berikut dari antara 

pasien asing yang sudah lebih 90hari lamanya tinggal di dalam negara ini dengan 

tiada insuran kesehatan.
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3. Isi Kandungan pendukungan  

- pendukungan sebanyak 5 juta Won maksimumnya untuk bayaran perawatan sebagai 

berikut(kecuali  tanpa bantuan serta bayaran perawatan pilihan)

 ① hospitalizasi serta pembedahan luar hari itu(kecuali dari pendukungan perawatan luar yang 

sederhana untuk pasien dewasa di atas umur 18 tahun)

 ② perawatan sebelum pelahiran anak(*pemeriksaan calon berkelayakan untuk bantuan perawatan 

medis oleh pengumuman departmen kesejahteraan dan kesehatan)

 ③ Kemalangan industri yang terjadi di dalam tempat kerja kecil 

 ④ perawatan luar untuk anak kepada pengungsi dan pendatang pernikahan wanita sebelum 

mendapat nasionalitas Korea serta tenaga kerja asing di bawah umur 18 tahun

4. Tahap proses pendukungan 



 ① kunjungan ke institusi medis yang melaksanakan proyek  

 ② berkonsultasi dengan petugas(pengecekan calon berkelayakan yang mendapat dukungan 

serta pemilihan calon berkelayakan)

 ③ perawatan antara lain hospitalizasi(merangkumi perawatan luar untuk anak kepada calon 

berkelayakan)

 ④ penghabisan pendukungan servis medis(keluar dari hospitalizasi)  

 ⑤ penjelasan bayaran perawatan yang diminta oleh institusi medis yang melaksanakan 

proyek(pemerintah Kota Busan)

5. Institusi Medis Pelaksanaan

 ① Pusat Medis Busan Metrocity: Tim urusan Rumah Sakit(☎ 051-888-2812)

 ② Hospital Universitas Busan: kantor proyek sosial(☎ 051-240-7494)

 ③ klinik kesehatan keluarga cabangan Busan  Asosiasi kesejahteraan dan kesehatan 

penduduk: Tim pendukungan(☎ 051-638-6906)

 ④ hospital Samseon Baik  Badan Medis Eunseong: kantor proyek sosial

    (☎ 051-310-9207)

※ Pemerintah Busan Metroity: departemen pembersihan dan kesehatan

   (☎ 051-888-2812)

 

6. Pendukungan servis penterjemahan

- Pendukungan servis penterjemahan yang gratis diberikan jika pelamaran dibuat 

kepada petugas institusi medis awal-awal lagi.

※ Proyek tersebut di atas itu dilaksanakan dengan dana dukungan dari pemerintah Busan Metrocity 

dan Departemen Kesejahteraan dan Kesehatan.


