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تحدید المعاییر التي بموجبھا یتم طلب المساعدة المالیة والموافقة علیھا للمرضى المستحقین، الذین یتلقون رعایة طبیة ضروریة 

       أو طارئة مقدمة من قبل مقدم رعایة صحیة أو مكان مشمول في التغطیة وفقًا لمھمة كلیة طب جامعة والیة بنسلفانیا 
Penn State Health, PSH)(.   

 
خدمات الرعایة الصحیة الذین تشملھم أو ال تشملھم التغطیة /قائمة بمقدمي) ج(و) ب(و) أ(تُعد قائمة مقدمي الخدمات الملحقات 
 .بموجب سیاسة المساعدة المالیة ھذه

 
 النطاق

  
 .جمیع الموظفین الذین ربما یكونون على اتصال مع مرضى یعبّرون عن مخاوف مالیة

 

 واإلجراءاتبیانات السیاسة 
 

 التعریفات 

المبالغ المفروضة عموًما أو القیود على الرسوم اإلجمالیة  PSHیحسب مركز : )AGB(تعریف المبالغ المفروضة عموًما 
وسیستخدم ). IRS(من الالئحة النھائیة لمدونة قوانین مصلحة الضرائب  501R، وفقًا للمادة "االلتفات إلى الوراء"بطریقة 
الخاصة وبرنامج التأمین الصحي  شركات ھذه الطریقة لحساب متوسط أقساط جمیع المطالبات المدفوعة من  PSHمركز 

Medicare . ولن یُفرض على األفراد المؤھلین أكثر من المبالغ المفروضة عموًما مقابل الرعایة في حاالت الطوارئ أو
نسخة مكتوبة مجانیة من طریقة الحساب الحالیة للمبالغ المفروضة عموًما  PSHوسیوفر مركز . الرعایة الضروریة طبیًا فقط
٪ 100الذي یتم تطبیقھ بنسبة ) المساعدة المالیة(ال یجب الخلط بینھا وبین خصم الرعایة الخیریة  .إلى المرضى الذین یطلبونھا

  .إذا تمت الموافقة على سیاسة المساعدة المالیة لألفراد
 
 

الحسابات المصرفیة، /تُعّرف بأنھا األصول التي تعتبر متاحة لسداد التزامات الرعایة الصحیة، مثل النقوداألصول القابلة للعد 
وال یشتمل تعریف األصول القابلة . أو شھادات اإلیداع، أو السندات، أو األسھم، أو صنادیق االستثمار، أو مخصصات المعاش

، وبرنامج الرعایة غیر مدفوعة األجر في )DHS(یة الصادرة عن وزارة الخدمات الصحیة للعد في نشرة المساعدة الطب
المستشفیات، والبرامج الخیریة على األصول غیر السائلة، مثل المنازل، والمركبات، والسلع المنزلیة، وحسابات التقاعد 

 401K الفردیة، وحسابات 
  

 PFS-051 سیاسة المساعدة المالیة

  -الصحي  Penn State Healthدورة إیرادات نظام 
 الخدمات المالیة للمرضى

 

 :تاریخ السریان

 2020سبتمبر 
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 :، وتُعّرف أیًضا على النحو التاليطارئة الرعایة المقدمة للمریض الذي یعاني من حالة طبیة : الطارئة الرعایة 

أو /أو االضطراب النفسي و/مثل األلم الشدید و(حالة طبیة تظھر جلیة من خالل األعراض الحادة على نحو كاٍف  •
توفر رعایة طبیة فوریة إلى بحیث یتوقع بشكل معقول أن یؤدي عدم ) أعراض تعاطي المخدرات، وما إلى ذلك

 :حدوث أحد األمور التالیة
o  ض صحة الفرد إلى خطر ) أو فیما یتعلق بالمرأة الحامل، صحة المرأة أو جنینھا الذي لم یولد بعد(تعرُّ

 شدید؛
o اعتالل شدید في وظائف الجسم؛  
o خلل وظیفي خطیر في أي عضو أو جزء من الجسم. 
o اني من االنقباضات، وال یوجد وقت كاٍف لنقلھا على نحو آمن إلى فیما یتعلق بالمرأة الحامل التي تع

مستشفى آخر قبل الوالدة، أو أن النقل قد یشكل تھدیدًا على صحة أو سالمة المرأة أو جنینھا الذي لم 
 .یولد بعد

 
في شھر ینایر من كل في السجل الفیدرالي ) HHS(تنشرھا وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة مستویات دخل الفقر الفیدرالي 

  guidelines-https://aspe.hhs.gov/poverty. عام
 

المؤّمن /وسیكون المرضى غیر المؤّمن علیھم. تعني استحقاق تلقي خدمات الرعایة المجانیة أو بتكلفة مخفضةالمساعدة المالیة 
خدمات رعایة ضروریة طبیًا، وغیر المؤھلین للحصول على تغطیة تأمینیة حكومیة أو نوع آخر من  یتلقوا علیھم، والذین 

مستوى الفقر الفیدرالي في الوالیات المتحدة، مؤھلین للحصول على  من أو أقل % 300التغطیة التأمینیة، ویبلغ دخلھم األسري 
 . خدمات الرعایة المجانیة تحت رعایة ھذه السیاسة

 
تعني خدمات الرعایة الصحیة التي یقدمھا موفّر الرعایة، الذي یمارس التقدیر اإلكلینیكي الصائب، إلى الضرورة الطبیة 

 المریض بھدف الوقایة من مرض أو إصابة أو علة أو أعراضھا، أو تقییمھا أو تشخیصھا أو عالجھا، والتي 
 

  .تتوافق مع معاییر الممارسة الطبیة المقبولة عموًما •
o  ،تعني المعاییر القائمة على براھین علمیة " معاییر الممارسة الطبیة المقبولة عموًما"ولھذه األغراض

موثوقة منشورة في دوریات طبیة یستعرضھا األقران، ومعترف بھا عموًما من المجتمع الطبي 
تتضمن تقدیًرا المعني، أو تتسق مع المعاییر المنصوص علیھا في المسائل المتعلقة بالسیاسات التي 

 . إكلینیكی�ا
مالئمة إكلینیكیًا، من حیث النوع والتكرار والمدى والموقع والمدة، وتعتبر فعالة لعالج علة المریض أو إصابتھ  •

 .أو مرضھ
لیست مقدمة بشكل أساسي لراحة المریض أو الطبیب أو أي مقدم رعایة صحیة آخر، ولیست أعلى تكلفة من  •

الخدمات من المرجح على أقل تقدیر أن تسفر عن نتائج عالجیة أو تشخیصیة مماثلة،  خدمة بدیلة أو مجموعة من
 . وھذا فیما یخص التشخیص أو عالج مرض ذلك المریض، أو إصابتھ أو علتھ

سیتم التعامل مع الخدمات أو المستلزمات أو اإلجراءات التي تعتبر بحثیة أو تجریبیة على أساس كل حالة على  •
 . حدة

 .لطبي ضروري لحالة طبیة طارئةالعالج ا •
 

  

https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
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تشیر إلى فرد من المفترض أنھ معوز ومؤھل لتلقي المساعدة المالیة عند توفیر معلومات كافیة المساعدة المالیة االفتراضیة 
تتضمن مصادر . بتحدید أھلیة المریض للحصول على المساعدة المالیة PSHمن المریض أو مصادر تكنولوجیة تسمح لمركز 

 Compassالتكنولوجیا بوابات الویب اآلمنة المؤھلة للمساعدة الطبیة والتحقق منھا، على سبیل المثال ال الحصر، 
، على سبیل المثال ال الحصر، التشرد، أو عدم وجود االفتراضیة وتشمل العوامل التي تدعم الرعایة الخیریة . NaviNetو

، أو األھلیة لقسائم الطعام، أو إسكان ذوي الدخل المنخفض المقدم )WIC(الرّضع واألطفال دخل، أو األھلیة لبرامج النساء و
  .تركة معلومة أو األھلیة لبرامج الوصفات الطبیة الممولة من الوالیة یتركوا كعنوان صالح، أو المرضى المتوفین الذین ال 

یعني فردًا لیست لدیھ تغطیة رعایة صحیة من خالل أي شركة تأمین تابعة لطرف ثالث، أو برنامج المریض غیر المؤّمن علیھ 
ERISA )بما في ذلك سوق التأمین الصحي (، أو برنامج الرعایة الصحیة الفیدرالي )قانون ضمان الدخل التقاعدي للموظفین

برنامج الوالیة للتأمین الصحي " SCHIP، وبرنامج Medicaid، وبرنامج Medicareالفیدرالي أو التابع للوالیة، وبرنامج 
، أو تعویض العمال، أو حسابات االدخار الطبي، أو تغطیة أخرى لجمیع بنود الفاتورة أو أي )Tricare، وبرنامج "لألطفال

ة بالتغطیة كما وال یعتبر المرضى الذین استنفدوا تغطیة التأمین الصحي الخاصة بھم أو لدیھم خدمات غیر مشمول. جزء منھا
 . ھو موضح في سیاسة التأمین على المریض غیر مؤّمن علیھم

 أو اإلجراءات/بیانات السیاسة و
 

 : إخطار

 . ستتوفر سیاسة المساعدة المالیة ھذه، وطلب المساعدة المالیة، والملخص المكتوب بلغة بسیطة للعامة عند الطلب •
 . تتعلق بتوفر المساعدة المالیةستحتوي بیانات فواتیر المرضى على معلومات  •
سیتم نشر إخطار توفر ھذا البرنامج في مناطق تسجیل المرضى في المستشفى، أو العیادات، أو على الموقع  •

 . PSHاإللكتروني لمركز 
 . عیادات المرضى الخارجیین ستتوفر سیاسة المساعدة المالیة والطلب في جمیع مواقع  •
من المجتمع الذي یحصل على الخدمات، % 5أو  1000جموعة سكان تمثل أقل من إذا كانت اللغة األساسیة ألي م •

 . بتلك اللغة) FAP(فستُتاح سیاسة المساعدة المالیة 
 . PSHستتوفر سیاسة المساعدة المالیة والطلب في فعالیات التوعیة المجتمعیة التي یشارك فیھا مركز  •
یوًما یُطلب خاللھا من منشأة المستشفى إخطار أي فرد بشأن سیاسة المساعدة  120فترة  -یوًما  120/240قاعدة  •

إشعارات خالل  PSHستقدم .  یوًما یُطلب خاللھا من منشأة المستشفى معالجة طلب مقدم من الفرد 240المالیة وفترة 
مرفق المستشفى إجراءات  ال یجوز أن یبدأ.  یوًما 120فترة إخطار تنتھي بحد أدنى بعد تاریخ أول بیان فوترة بـ 

یوًما بعد أول بیان  120ضد فرد لم یتم تحدید أھلیة سیاسة المساعدة المالیة لھ قبل ) ECAs(تحصیل غیر عادیة 
 .فوترة لھ بعد الخروج من المستشفى

 501R مع متطلبات الفوترة والتحصیل  Penn State Healthیتوافق  •

 : معاییر األھلیة

ویستحق المرضى المؤھلون .  المالیة على أساس دخل األسرة وفقًا لإلرشادات المذكورة أدناهیوافق على المساعدة  •
على األفراد غیر  PSHلن یفرض مركز . مقابل الخدمات الضروریة طبی�ا% 100الحصول على رعایة مجانیة 

المبالغ المفروضة عادةً  أو غیر المؤھلین لھا أكثر من) FAP(المؤمن علیھم المؤھلین لسیاسة المساعدة المالیة 
)AGB (لحاالت الطوارئ أو غیرھا من الرعایة الضروریة طبیًا . 
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 *

 .دوالًرا  لكل فرد إضافي 13,440، أضف )ثمانیة(أفراد  8لألسرة التي یزید عددھا عن 

ویُوقّع علیھ الضامن ویجب أن یكون ُمستوفى البیانات، . یبدأ تقییم المساعدة المالیة بإكمال طلب المساعدة المالیة •
 ) انظر المرفق. (ویُؤرخ حدیثًا

یُستثنى (، أو مقیًما قانونی�ا دائًما، أو مقیًما في بنسلفانیا یمكنھ إثبات اإلقامة أمریكیایجب أن یكون المریض مواطنًا  •
 ). المواطنون غیر األمریكیین الذین یعیشون خارج الوالیات المتحدة

إال إذا تم (حصول على المساعدة الطبیة، أو سوق التأمین الفیدرالي أو التابع للوالیة یجب أن یتقدم المریض بطلب لل •
 . أو أي مصدر دفع آخر من طرف ثالث قبل أن یُعتمد للحصول على المساعدة المالیة) تقدیم إثبات لإلعفاء

o لمستثنین من التقدم یمكن تقدیم مساعدة مالیة جزئیة إلى األطفال الذین یتحمل ذووھم التكالیف الطبیة، وا
 . بطلب للحصول على المساعدة الطبیة

تم استنفاد جمیع الخیارات األخرى لدفع الفواتیر الطبیة، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، جمع التبرعات  •
ضامن قد یؤدي عدم التعاون من جانب المریض أو ال. الكنسیة أو التبرعات الخاصة، أو البرامج الخیریة، أو المنح

 . للحصول على خیارات دفع بدیلة إلى استبعاد دراسة وضعھ لتلقي المساعدة المالیة
o  ویمكن أال تُقدم المساعدة المالیة إذا كانت لدى المریض أصول كافیة قابلة للعد لدفع الفواتیر، وأال تتسبب

 . تصفیة تلك األصول القابلة للعد في مشقة غیر ضروریة للمریض
o  سیاسة القرار منح المساعدة المالیة ألي مریض متوفى على أساس المعاییر المحددة في سیتمRC-12 

 RC-12 Deceased Patient/Guarantor Account)الضامن /بشأن حساب المریض المتوفى
Resolution Policy) 

o  مثالً، برنامج (بفضل البرامج التي لدیھا عیادات للرعایة المجانیةHope Within وبرنامج ،Centre 
Volunteers in Medicineیمكن منح المساعدة المالیة على أساس المعلومات المالیة )، وغیر ذلك ،

 . التي جمعتھا عیادة الرعایة المجانیة أو توصلت إلى قرار بشأنھا
o على سبیل المثال ال الحصر، مستحضرات لمساعدة المالیة ھذه الخدمات االختیاریة، ال تغطي سیاسة ا

العقم، أو النظارات، أو سماعات األذن، أو غرسات القضیب، أو بعض /التجمیل، أو اإلخصاب في المختبر
  .عملیات تحویل المعدة

o  أو أرصدة المریض القابلة للخصم یمكن اعتبار برامج التأمین القائمة على الدخل مع المدفوعات المشتركة
 . مؤھلة للحصول على المساعدة المالیة

o ویحق لمركز . تبلغ مدة األھلیة للمساعدة المالیة سنة واحدةPSH  المطالبة بتقدیم طلب جدید، وتقییم قدرة
 . المریض على الدفع وفقًا لتقدیره وحده

 خصم المساعدة المالیة الدخل اإلجمالي   حجم األُسرة
 %100 دوالًرا  38,280 1

 %100 دوالًرا  51,720 2

 %100 دوالًرا  65,160 3

 %100 دوالر  78,600 4

 %100 دوالًرا  92,040 5

 %100 دوالًرا  105,480     6

 %100 دوالًرا  118,920     7

 %100 دوالًرا  132,360     8

https://pennstatehealth.ellucid.com/documents/view/2771/5327/
https://pennstatehealth.ellucid.com/documents/view/2771/5327/
https://pennstatehealth.ellucid.com/documents/view/2771/5327/
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 : إجراءات التقدم بطلب

، أو یمكنك طلبھا شخصیًا من أي PSHتتوفر طلبات المساعدة المالیة على اإلنترنت عبر الموقع اإللكتروني لمركز  •
 . البرید عن طریق من العیادات، أو 

 . یجب تقدیم الوثائق األسریة الداعمة المكتملة التالیة من أجل ضمان استیفاء المریض لمعاییر الدخل وحجم األسرة •
o  أحدث نسخة من إقرار ضریبة الدخل الفیدرالیة 
o  من كعوب شیكات األجر ) 4(أحدث أربعة 
o  كشوف مصرفیة ) 4(أحدث أربعة 
o  قرار دخل الضمان االجتماعي 
o  دخل إعانة البطالة 
o  دخل التقاعد 
o  حتى التسویة لن یتم النظر في مسألة المساعدة المالیة (بیان تأكید التوزیع لتسویات الملكیات أو االلتزامات

 ). النھائیة بشأن الملكیة أو التقاضي
o قرار المساعدة الطبیة أو سوق التأمین الصحي . 
o  البطاقة الخضراء(إثبات الجنسیة أو اإلقامة الدائمة القانونیة .( 
o  الذي یساعد في مصاریف ) األشخاص(إذا لم یكن لدى األسرة دخل، فیجب تقدیم خطاب من الشخص

 .المعیشة
o ت أخرى یعتبرھا مركز أي معلوماPSH  ضروریة لمراجعة طلب المساعدة المالیة بشكل مالئم من أجل

 .تحدید التأھل للحصول على المساعدة المالیة
لم تكن المعلومات المقدمة في الطلب كافیة التخاذ قرار مناسب، فسیتم االتصال بالضامن لتوفیر معلومات إذا  •

  .إضافیة

 
 طریقة التقییم وإجراءات العملیة 

 
بتعلیق أي إجراءات تحصیل غیر عادیة ضد مریض بمجرد أن یقدم المریض طلب سیاسة  PSHسیقوم مركز  •

 . المساعدة المالیة، بغض النظر عما إذا كان الطلب كامالً أم ال
 

 : مستویات الموافقة على المساعدة المالیة كما یلي
 

مستوى 
 : الموظف

مستشارون 
 مالیون 

موظف مشارك 
 أقدم 

 /مدیر الفریق
 المدیر 

كبیر مدیري 
 دورة اإلیرادات 

نائب رئیس 
عملیات دورة 
اإلیرادات أو 

 المدیر المالي 

 25000<  دوالر  5000<  دوالر  500<  : المبلغ
 دوالر 

 >50000 
 دوالر 

 <50000 
 دوالر أ 

 
 

 . ھاتفیة وإرسال خطاب إلى المریض أو الضامن إلبالغھ بالقرار بمجرد مراجعة الطلب، سیتم إجراء مكالمة •
سیقوم الشخص المسؤول عن اتخاذ قرار المساعدة المالیة بتوثیق حساب المریض في نظام الفواتیر وفقًا لذلك،  •

 . وسیحال الحساب إلى الموظف المختص لمزید من المعالجة". طلب المراجعة"والتوقیع على نموذج 
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قانون تسویة المیزانیة الجامع (ریض مؤھالً للحصول على المساعدة المالیة ویستحق مخصصات كوبرا إذا كان الم •
 . اختیار دفع قسط التأمین الشھري PSH، كمؤسسة، یحق لمركز )الموحد

 30عند الموافقة على المدفوعات الخیریة، سیتم إلغاء الدیون المبلغ عنھا ألي وكالة إبالغ عن االئتمانات في غضون  •
 . یوًما

بمجرد إضافة التعدیالت على المساعدة المالیة إلى حسابات المریض المستحقة، سیتم سداد أي مدفوعات سابقة أو  •
 .الحقة تم الحصول علیھا إلى المریض

ما زال یحق للمرضى الذین تم تحویل حساباتھم بالفعل إلى وكالة تحصیل تقدیم طلب للحصول على المساعدة المالیة،  •
 . فقة علیھوالموا

إذا تمت الموافقة على المساعدة المالیة، فسیقوم الموظف المختص بإدخال التعدیل على النظام وتحدید واستعراض  •
 .جمیع المسائل المفتوحة تحت رقم السجل الطبي للمرضى وتطبیق خصم المساعدة المالیة

o أو تقدیم الطلب أو إكمالھ /لمالیة وأو اإلخفاق في االتصال بجھات االستشارات ا/یمكن أن یؤدي عدم الدفع و
 الئتمانات المرضى والتحصیالت RC-002سیاسة بالكامل إلى اتخاذ إجراءات موضحة في 

)002 Patient Credit and Collections Policy-RC(.  
o  أو المعلومات المالیة لمدة سبع سنوات وفقًا لسیاسات االحتفاظ /الطلب المالي ویتم االحتفاظ بنسخة من

 . PSHبالسجالت المطبقة في مركز 
o  یمكن أال تحتاج طلبات المساعدة المالیة اإلضافیة المقدمة خالل السنة المالیة ذاتھا إلى وثائق داعمة إال إذا

 . في السجالتكانت ھناك تغییرات في المعلومات الموجودة بالفعل 
o األمثلة كالتالي: (قد تستخدم اإلدارة تقدیرھا للظروف المخففة، مثالً، على سبیل المثال ال الحصر :( 

  دخل المریض أعلى من اإلرشاد التوجیھي لإلعانة الخیریة، ولكن الدین الطبي علیھ یتجاوز الدخل
 . السنوي نتیجة حدث طبي كارثي

 یة أقل من رصید الحساب، وال یمتلك ما یكفي من األصول یتلقى المریض تسویة من دعوى قضائ
 . الدخل الشخصي لدفع الفرق/القابلة للعد

  المریض مستعد القتراض المال للدفع، ولكنھ غیر مؤھل للحصول على المبلغ المستحق على
 ). مطلوب إثبات من مؤسسة اإلقراض(الحساب كامالً 

 من الرصید المریض مستعد لتصفیة أصول أخرى تغطي جزًءا . 
  المعلومات /المریض طلبًا مالیًا، ولكن یتم الحصول على ما یكفي من معلومات الدخل یكمل ال

 . المالیة التخاذ قرار بشأنھ

، ومتاحة لطباعتھا PSHجمیع السیاسات المشار إلیھا في ھذا المستند متاحة الستعراضھا على الموقع اإللكتروني لمركز 
 . عند الطلب

وبناًء علیھ، ال یجوز تفسیر ھذه السیاسة أو أي . Penn State Healthتحدد ھذه السیاسة ھدفًا طوعی�ا وخیری�ا لمركز 
 . خرق لھا بأنھ ینشئ أي التزام قانوني على المستشفى، أو أي حق ألي مریض أو طرف آخر

 
 السیاسات والمراجع ذات الصلة

 
 : یشمل الملحق لھذه السیاسة ما یلي

  Hershey Medical Centerمركز  -مقدمو الخدمات التي یغطیھا برنامج المساعدة المالیة /خدماتال - الملحق أ •
  CPMGمركز  -مقدمو الخدمات التي یغطیھا برنامج المساعدة المالیة /دماتالخ - الملحق ب •
 Holy Spirit Health System Physician Groups – الملحق ج •
 موجز بلغة بسیطة وطلب المساعدة المالیة •

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pennstatehealth.ellucid.com/documents/view/1491
https://pennstatehealth.ellucid.com/documents/view/1491
https://pennstatehealth.ellucid.com/documents/view/1472
https://pennstatehealth.ellucid.com/documents/view/1472
https://infonet.pennstatehershey.net/documents/1269875/1913398/PFS-051-HMC+Plain+Language+Summary+and+Financial+Assistance+Application/9c0961e4-eb8b-56e5-3fa1-926786fb762c
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ومجموعة  Penn State Health Hershey Medical Centerبشكل عام، سیحترم جمیع األطباء في مركز : مالحظة
Community Practice Division Physicians  الملحقبرنامج المساعدة المالیة ھذا باستثناء ما ھو مذكور في. 

 
 الموافقات

 
الموظف 

 :المخّول
Paula Tinchنائب الرئیس األول والمدیر المالي ، 

 ، نائب رئیس دورة اإلیراداتDan Angel :ُمعتمد من
 

 تاریخ اإلنشاء والمراجعات

 10/1/2010: تاریخ اإلنشاء

 9/20, 1/20, 2/19, 2/18, 6/17, 02/16. 10/10: المراجعة) تواریخ(تاریخ 

, 2/19, 11/18, 10/18, 2/18, 6/17; 10/10تم استبدال سیاسة  – 02/16, 12/14, 1/12; 10/10: تمت المراجعة في
 HSHSتمت إضافة مقدمي خدمات , 9/20, 1/20

 مراجعو المحتوى والمساھمون

  كبار مدیري دورة اإلیرادات؛ مدیر وصول المریض لالستشارات المالیة
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 الملحق أ

 )Penn State Health Hershey Medical Center(مركز ھیرشي الطبي في والیة بنسلفانیا 

 مقدمو الخدمات التي یغطیھا برنامج المساعدة المالیة/الخدمات

 ACUTE PAIN)عالج األلم الحاد  •
MANAGEMENT) 

 طب الحساسیة والمناعة •
 طب األمراض التشریحیة  •

)ANATOMIC PATHOLOGY( 
 )ANESTHESIA(التخدیر  •
 ANESTHESIA)العنایة المركزة للتخدیر  •

CRITICAL CARE) 
 عالج األلم الحاد  •

)ACUTE PAIN MANAGEMENT( 
 طب القلب •
 CARDIOLOGY)العنایة المركزة للقلب  •

CRITICAL CARE) 
 طب القلب وجراحة القلب والصدر  •

)CARDIOLOGY CT SURGERY( 
 CARDIOLOGY HEART)طب فشل القلب  •

FAILURE) 
 اإلجراءات التدخلیة ألمراض القلب -أمراض القلب  •
 األشعة التدخلیة ألمراض القلب -أمراض القلب  •
                      طب األمراض السریریة •

)CLINICAL PATHOLOGY( 
              القولون والمستقیمجراحة  •

)COLORECTAL SURGERY( 
 )Dentistry Surgery(جراحة األسنان  •
 جراحة موس -طب األمراض الجلدیة  •
 )Dermatology(طب األمراض الجلدیة  •
 طب األمراض الجلدیة •
 طب الطوارئ •
 طب الغدد الصماء •
 طب األسرة •
 طب أمراض الحوض لدى النساء  •

)FEMALE PELVIC MEDICINE( 
طب الجھاز الھضمي  •

)GASTROENTEROLOGY( 
 طب أورام النساء •
 قسم األورام/أمراض الدم •
 HEMATOLOGY)علم أمراض الدم واألورام  •

ONCOLOGY PATHOLOGY) 
 طب المستشفیات  •

)HOSPITALIST MEDICINE( 
 األمراض المعدیة •
 الطب الباطني •
 طب األم والجنین •
 طب الكلى •
 طب األعصاب •
                    طب أعصاب الصرع •

)NEUROLOGY EPILEPSY( 
طب األعصاب والعضالت  •

)NEUROMUSCULAR( 
 طب أعصاب السكتة الدماغیة •
 )NEUROPSYCHOLOGY(الفسیولوجیا العصبیة  •
 )Neurosurgery(جراحة األعصاب  •

العنایة المركزة لجراحة األعصاب  •
)NEUROSURGERY CRITICAL CARE( 

 الطب النووي •
 *دةطب النساء والوال •
 *طب العیون •
 )OPTOMETRY(قیاس اإلبصار  •
 جراحة تقویم العظام •
 *طب األنف واألذن والحنجرة •
 عالج األلم •
 الطب التلطیفي •
                       طب األطفال والبالغین •

)PEDIATRIC ADOLESCENT MEDICINE( 
          طب الحساسیة والمناعة لألطفال  •

(PEDIATRIC ALLERGY 
IMMUNOLOGY) 

 طب قلب األطفال •
 PEDIATRIC)التطبیب عن بعد لطب قلب األطفال  •

CARDIOLOGY TELEMEDICINE) 
 طب إساءة معاملة األطفال  •

)PEDIATRIC CHILD ABUSE( 
 العنایة المركزة لألطفال •
 PEDIATRIC CT)جراحة القلب والصدر لألطفال  •

SURGERY) 
 طب الغدد الصماء لألطفال •
 طب الجھاز الھضمي لألطفال •
 )PEDIATRIC GENETICS(طب الوراثة لألطفال  •
 PEDIATRIC)طب أمراض الدم واألورام لألطفال  •

HEMATOLOGY ONCOLOGY) طب
 المستشفیات لألطفال

 طب األمراض المعدیة لألطفال •
 PEDIATRIC)طب األطفال حدیثي الوالدة  •

NEONATOLOGY) 
 طب كلى األطفال •
 طب أعصاب األطفال •
 PEDIATRIC)ل الرعایة التلطیفیة لألطفا •

PALLIATIVE CARE) طب الرئة لألطفال
(PEDIATRIC PULMONARY MED) 

 PEDIATRIC)إعادة تأھیل األطفال ونموھم  •
REHAB DEVELOPMENT) 

 طب الروماتیزم لألطفال •
 طب جراحة األطفال •
 طب األطفال •
 PHYSICAL)الطب الطبیعي وإعادة التأھیل  •

MEDICINE REHAB) 
 )PHYSICAL THERAPY(العالج الطبیعي  •
 )Plastic Surgery(جراحة التجمیل  •
 طب األقدام •
 الطب النفسي •
 الطب الرئوي •
 RADIATION)العالج اإلشعاعي لألورام  •

ONCOLOGY) 
 الطب اإلشعاعي •
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          طب الغدد الصماء التناسلي  •
)REPRODUCTIVE ENDOCRINOLOGY( 

 أمراض الروماتیزم •
 طب النوم •
 الطب الریاضي •
                     كلیة الوالیة للطب الریاضي  •

)SPORTS MEDICINE ST COLLEGE( 
 )SURGERY GENERAL(الجراحة العامة  •
 العملیات الجراحیة ذات التدخل الجراحي المحدود •
 )SURGERY ONCOLOGY(جراحة األورام  •

 جراحة الصدر •
 جراحة الزراعة •
 )TRAUMA SURGERY(جراحة الرضوض  •
           المركزة لجراحة الرضوضالعنایة  •

)TRAUMA SURGERY CRITICAL CARE( 
أمراض النساء البولیة والعملیات الجراحیة ذات التدخل  •

 الجراحي المحدود
 *طب المسالك البولیة •
 جراحة األوعیة الدمویة •

 
 مقدمو الخدمات التي ال یغطیھا برنامج المساعدة المالیة /راجع الخدمات*

 مقدمو الخدمات التي ال یغطیھا برنامج المساعدة المالیة/الخدمات

 الجراحة التجمیلیة •
 خدمات سماعات األذن •
 بعض عملیات تحویل المعدة •
 العقم/خدمات اإلخصاب في المختبر •
 متجر الخدمات البصریة •
 غرسات القضیب •

 

، ال تنطبق ھذه السیاسة على الخدمات Penn State Health Medical Groupلدى  یعملوا بالنسبة إلى األطباء، الذین ال 
یعتبر دفع الرسوم المھنیة التي یفرضھا مقدمو الرعایة الصحیة ھؤالء مسؤولیة المریض وال یتأھل للحصول على . الخاصة بھم

ال تنطبق ھذه السیاسة إال على رسوم المرافق الخاصة بحاالت الطوارئ وغیرھا .  السیاسةخصم أو مساعدة مالیة بموجب ھذه 
 .Penn State Health Milton S. Hershey Medical Centerمن الرعایة الطبیة الضروریة المقدمة في مركز 

 

 الملحق ب

 قسم الممارسة المجتمعیة

 دة المالیةمقدمو الخدمات التي یغطیھا برنامج المساع/الخدمات

 طب القلب •
 القلب واألوعیة الدمویة •
 العنایة المركزة •
 ممارسة طب األسرة •
 طب الجھاز الھضمي •
 الجراحة العامة •
 ِطبُّ الشَّْیخوَخة •
 طب أمراض الدم •
 طب المستشفیات •
 الطب الباطني •

 اإلجراءات التدخلیة ألمراض القلب •
 طب القلب النووي •
 طب النساء •
 األورامطب  •
 جراحة تقویم العظام •
 طب األطفال  •
 الطب الرئوي •
 الطب اإلشعاعي •
 طب النوم •
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 الملحق ج

  Holy Spiritأطباء 

 المساعدة المالیةمقدمو الخدمات التي یغطیھا برنامج /الخدمات

 )ANESTHESIA(التخدیر  •
 الصحة السلوكیة •
 طب القلب •
مختبرات قسطرة القلب والفسیولوجي  •

 الكھربائي
 إعادة تأھیل القلب والحفاظ علیھ •
 خدمات تصویر القلب •
 جراحة القلب والصدر •
 التغذیة السریریة •
• CMSL- PCPs للبالغین 
• CMSL- PCPs لألطفال 
 جراحة موس/األمراض الجلدیة •
 طب الطوارئ •
 طب الغدد الصماء •
 التنظیر/أمراض الجھاز الھضمي •
 مركز سرطان الثدي/الجراحة العامة •
 البالغون -أطباء المستشفیات  •
 التوعیة بأمراض الكبد •
 طب األمراض المعدیة •
 العیادات الخارجیة لمركز الحقن بالتسریب •
 األشعة التدخلیة •
 علم األمراض/المختبر •
 طب األعصاب •
 )Neurosurgery(جراحة األعصاب  •

وحدة العنایة المركزة لألطفال حدیثي  •
 )NICU(الوالدة 

 الصحة المھنیة •
 جراحة العظام •
 تقویم العظام •
 الفغرة •
 الرعایة التلطیفیة •
 تخصصات طب األطفال •
 الصیدلیة •
 طب األقدام •
 )Plastic Surgery(جراحة التجمیل  •
 الطب اإلشعاعي •
 العالج اإلشعاعي/باإلشعاععالج األورام  •
 PT/OT/إعادة التأھیل •
 العنایة المركزة/طب الرئة •
 طب النوم •
• SNF 
 الرعایة الطبیة عن بُعد •
 اإلصابات •
 الرعایة العاجلة •
 جراحة األوعیة الدمویة  •
 صحة المرأة •
 مراكز الضغط العالي/العنایة بالجروح •
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