
HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH HỔ TRỢ DỊCH VỤ Y TẾ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 

NƯỚC NGOÀI TẦNG LỚP BỊ BỎ RƠI V.V 

1. MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 Theo chế độ bảo đảm y tế thì để cho người lao động nước ngoài v.v đang cư trú 

trong nước chưa nhận được phúc lợi y tế sẽ được cung cấp dịch vụ y tế mà con 

người ai cũng phải duy trì được chất lượng cuộc sống lành mạnh.

                                                                                                 

2. ĐỐI TƯỢNG HỔ TRỢ
- Không có tư cách bảo hiểm y tế và bệnh nhân người nước ngoài cư trú trong nước 

hơn 90 ngày, người thuộc vào điều kiện sau đây.

Phân loại Tư cách đối tượng hổ trợ Hồ sơ chuẩn bị Vissa liên quan

Người lao 

động nước 

ngoài và con 

cái của họ.

 Người đã và đang từng lao động 

ở công ty trong nước.

• Hộ chiếu

• Giấy đăng kí người 

nước ngoài

• Hợp đồng thuê 

mượn

• Giấy bảo lảnh của 

bạn bè hàng xóm

Chuẩn bị 
từ một 

thứ trở 
lên

• D-3, D-4, E-6,    

E-9, E-10

 

• B-1, B-2, C-2,   

 C-3, H-2 : 

  Kiểm tra lao 

động thực tếNgười lao động nước ngoài như 
trên có con dười 18 tuổi. 

• <kiểm tra thêm>

Tờ tường trình của cha mẹ 
(kiểm tra quan hệ gia đình)

Người phụ 
nữ di trú qua 

hôn nhân 

trước khi 

nhập tịch và 

con cái của 

họ.

 Người trong tình trạng hôn nhân 

với người Hàn (ngoại trừ hôn 

nhân thực tế), người phụ nữ hiện 

tại chưa nhập tịch và bỏ nhà đi, 

người đang lánh nạn.

• Hộ chiếu

• Hộ khẩu gia đình

• Giấy xác nhận bỏ nhà, trong 

tình trạng lánh nạn.

Con cái của người phụ nữ như 
trên dưới 18 tuổi. 

• <Kiểm tra thêm>

 Tờ tường trình của cha mẹ 

(kiểm tra quan hệ gia đình)

Người tị nạn 

v.v và con 

cái của họ.

 Người được công nhận là dân tị 
nạn hoặc là, người đăng kí công 

nhận dân tị nạn (bao gồm người 

đang kiện tụng), Người được đồng ý

cho cư trú với lí do có nhân đạo.

• Giấy đăng kí người nước ngoài

• F-2-2, F-2-4,

 G-1-F, G-1-6

  G-1-E, G-1-5

Con cái dưới 18 tuổi của người tị 
nạn như trên.

• <Kiểm tra thêm>

 Tờ tường trình của cha mẹ 
(kiểm tra quan hệ gia đình)

  



3. NỘI DUNG HỔ TRỢ
- Mục sau về phí điều trị là (phí hổ trợ và ngoại trừ phí điều trị lựa chọn) hổ trợ cao nhất là dưới 

5triệu Won.

① Nhập viện và cùng ngày phẩu thuật nội trú (Bệnh nhân người lớn trên 18 tuổi điều trị ngoại trú 

đơn giản, trừ hổ trợ về xét nghiệm)

② Khám thai(* theo thông báo của bộ phúc lợi y tế kiểm tra đối tượng hhổ trợ điều dưỡng.

③ Phát sinh tai nạn trong công xưởng nhỏ.

④ Con cái của người lao động nước ngoài dưới 18 tuổi, con cái của phụ nữ di trú qua hôn nhân 

trước khi nhập tịch, điều trị ngoại trú của con cái người tị nạn.

4. CÁCH NHẬN HỔ TRỢ  

 ① Đến cơ quan thi hành chương trình.

 ② Nhận tư vấn của người chuyên trách (xác nhận đối tượng hổ trợ và tuyển chọn đối tượng)

 ③ Nhập viện v.v điều trị (trong các đối tượng bao gồm con cái điều trị ngoại trú)   

 ④ Hoàn tất hổ trợ dịch vụ y tế (xuất viện)

 ⑤ Thanh toán yêu cầu phí điều trị của cơ quan y tế thi hành chương trình. (Thành Phố Busan)

5. CƠ QUAN THI HANH Y TẾ
 ① Viện y tế thành phố Busan : tổ y vụ (☎ 051-888-2812)

 ② Bệnh viện đại học Busan : phòng sự nghiệp xã hội (☎ 051-240-7494)

 ③ Hiệp hội phúc lợi y tế cư dân chi nhánh Busan viện y tế gia đình : tổ hổ trợ (☎ 051-638-6906)

 ④ Tập đoàn y tế Eunsung bệnh viện tốt Samsun : phòng sự nghiệp xã hội(☎ 051-310-9207)

 ※ Thành phố Busan : khoa vệ sinh y tế (☎ 051-888-2812)

 

6. HỔ TRỢ THÔNG PHIÊN DỊCH

 - Hổ trợ thông phiên dịch miễn phí nếu đăng kí trước với người chịu trách nhiệm của cơ quan y tế.

※ Chương trình trên được hoạt động bởi bộ phúc lợi y tế và tiền hổ trợ của Thành Phố Busan.


