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 2من  1الصفحة  اإلدارة التي أصدرت السياسة: الماليَّة

 

    
 السياسة:

 
من عليهم خصًما بنسبة MHSسيوفِِّر نظام ميثوِدست الصحيِّ )  ن الرسوم القياسيَّة.  م %50( للمرضى غير المؤَّ

 
 المبادئ التوجيهيَّة:

  
ن عليهم على المرضى الذين ليس لديهم تأميٌن أو تغطيةٌ  .1 ينطبق خصم نظام ميثوِدست الصحيِّ على األشخاص غير المؤمَّ

 ٍث بما في ذلك ميديكير أو ميديكيد.من طرٍف ثال
ن غيرال ينطبق الخصم على المرضى المصنَّفين على أنهم آ.     عليهم. ٍ  مؤمَّ

 ال ينطبق الخصم على المدفوعات المشتركة للمريض أو التأمينات المشتركة أو الحسومات.  .ب
هلين للبرامج الحكوميِّة أو الفيدراليِّة أو .ج غيرها من البرامج المستعينة بطرٍف  ال ينطبق الخصم على المرضى المؤِّ

 ثالث.
 

ن عليهم .2 هلون للحصول على الخصم في البدايةالذين ُحدِّدوا ، المرضى غير المؤمَّ  سوف يبلَّغون بذلك الخصم ،على أنَّهم مؤِّ
المريض  يحتفظ بالحق في َعْكس الخصم في حالة اكتشافه أنَّ  MHSعند وقت التسجيل.  وسيُبلَّغ المرضى أيًضا بأنِّ نظام 

مكتب وأن الخصم قد جرى تطبيقه عن غير قصٍد أليِِّ سبب.   في حال اكتشافهمؤهًًل للحصول على الخصم، أو  لم يكن
 .هؤالء المرضى عند اكتشافهم سوف يبلغ MHSالفواتير المركزيِّ لنظام 

 
ن عليهم على الخدمات ذات .3  أسعار السوق.   ال ينطبق خصم نظام ميثوِدست الصحيِّ على األشخاص غير المؤمَّ

أسعار السوق عن طريق االتصال بأقسام وصول المرضى في نظام ذات خدمات اليمكن الحصول على قائمٍة بآ.  
 ميثوِدست الصحيِّ وهي عرضةٌ للتغيير في أيِِّ وقت. 

 
ن ع .4  ليه".سيظهر مبلغ الخصم على الفاتورة األوليَّة للمريض كبنٍد منفصل مع سطر وصف "خصم المريض غير المؤمَّ

 
من كِلِّ سنة، للسنة الماليَّة  كانون الثاني/ينايرالمئويَّة التي ستُطبَّق بموجب هذه السياسة في شهر الخصم ستُحتََسب نسبة  .5

 السابقة، ولكن ليس ألكثر من سنة واحدة، باستخدام أفضل المعلومات المتاحة في ذلك الوقت.
 

ن عليه   الملحق أ: الخدمات الُمستثناة من خصم المريض غير  المؤمَّ
 

ت الموافقة عليه من قبل________________________________________________________  تمَّ
 

تحسينها  بشأن اقتراحاتال.  ينبغي توجيه األسئلة حول هذه السياسة، أو إدارة الماليّة الجماعيّةالمكتب المسؤول عن هذه السياسة هو 
 ..4510-947-214مات الماليَّة على الرقم إلى نائب الرئيس التنفيذيِّ للخد



ن عليهم   800FIN    الخصم لغير لألشخاص غير المؤمَّ
 2من  2الصفحة 

 
     الملحق أ

 
ن عليه   :العنوان  الخدمات المستثناة من خصم المريض غير المؤمَّ

 
 المبادئ التوجيهيَّة:

 
من عليهم ألنها تعتَبَر خدماٍت بسعر السوق. .1  أصبحت الخدمات التالية ُمستثناةً من خصم المرضى غير المؤَّ

 يَّة جراحة المجازة المعد .أ
 جراحة ربط المعدة  .ب
 الوالدات المهبليَّة والقيصريَّة  .ج

 فقط بهدف التجميلاإلجراءات د.    
 هـ.   حاصل القلب بالتصوير

 
يمكن الحصول على قائمة بأسعار السوق الحاليَّة لهذه اإلجراءات من خًلل االتِّصال بقسم وصول المرضى في المستشفى 

.  المعنيِّ
 


