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ملخص سیاسة سملااعدات ملاالية  
تم التحديث فیونیو 2019  

بالحفاظ على كرامة كل شخص واحترامھا مع إيالء اھتمام خاص لھؤالء الذين يعانون من  Saint Thomas Healthتلتزم 
بنفس المقدار إلدارة  Saint Thomas Healthوتلتزم  العوائق التي تحول دون الحصول على خدمات الرعاية الصحية.

 Saintوانطالقًا من ھذه المبادئ، توفر  موارد الرعاية الصحية الخاصة بھا باعتبارھا خدمات مقدمة للمجتمع بأسره.
Thomas Health  المساعدة المالية لبعض األشخاص الذين يتلقون رعاية طبية طارئة أو ضرورية منSaint Thomas 

Health. ص نظرة عامة مختصرة على سياسة المساعدات المالية الخاصة بـ ويقدم ھذا الملخSaint Thomas Health.  

؟للمؤھا لشخصا ن ھوم  
  يمكنك ى اللع لوصالحمساعليةامال تدا. عادة ما ىتوسمب ةرساأل لخد يلامجة إنراقم قيرط نع ليةامال تداعاسمد اليحدت تمي 
 كلخد ناا كذإ .يالريدفقر الفال  أقل  نم%250يالريدفقر الفال ىتوسم نم  أو ما ةبسنة بلماكة الييرخة الياعقى الرلتتسف ،هلداعي

 ال هنكل يالريدفقر الفال ىتوسم نم   .باستثناء رسم مسطح صغیر قدره 20 دوالًرا لكل خدمة یتم تلقیھا في مكتب الطبیب المعالج
 ینلھؤمرضى المى اللع ضرف  %100 مع  نم ىلعأ كلخد ناا كذإ .موسن الرم دهبكتت يم الجزء الذصخ%250زواتجي
 ةروتا عام نيرضى الذملن 400%  لم مسمصى خلع لصتحسف ،يالريدفقر الفال ىتو حسب لن .كلخد ىتوسم تُلوصحلل

يةنيمأت طيةغت ھمين ال   .لدم رثكأ وھ امة ببسانمة الياعى الرلع لوصحلل موسر ليةام تداعاسم ىلعمال يف درغ الوالبفلكشب

  ما الخدمات التي تتم تغطيتھا؟
وتم  وغيرھا من الرعاية الضرورية من الناحية الطبية.تنطبق سياسة المساعدات المالية على الخدمات في حاالت الطوارئ 

  تحديد ھذه الشروط في سياسة المساعدات المالية. ال تُغطي سياسة المساعدات المالية الخدمات االختيارية.

  كيف يمكنني التقدم للحصول عليھا؟
مؤيدة، كما ھو محدد في سياسة المساعدات للتقدم للحصول على المساعدات المالية، ستكمل طلبًا مكتوبًا وتقدم المستندات ال

  المالية وطلبھا.

  كيف يمكنني الحصول على مساعدة بشأن تقديم طلب؟
للحصول على المساعدة بشأن تقديم طلب الحصول على المساعدة المالية، يمكنك االتصال بعضو من فريق المساعدة المالية 

  المحدد.الخاص بنا على إحدى األرقام التالية وفقًا للمرفق 

  كيف يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات؟
and-http://www.sthealth.com/patients-تتوفر نسخ من سياسة المساعدات المالية ونموذج طلبھا على 

assistance-visitors/financial .يمكن أيًضا الحصول على نسخ مجانية من سياسة المساعدات  وعلى جھات االتصال أدناه
  .P.O. Box 380 Nashville, TN 37202 المالية وطلبھا أيًضا من خالل المراسلة على العنوان

  تتوافر المعلومات عن سياسة المساعدة المالية من قبل المرفق على جھات االتصال أدناه.



  اذا يحدث إذا لم أكن مؤھالً؟م
 إذا لم تكن مؤھالً للحصول على المساعدة المالية وفقًا لسياسة المساعدات المالية، يمكنك التأھل ألنواع أخرى من المساعدات.

  لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بفريق المساعدة المالية على إحدى األرقام أدناه وفقًا للمرفق المحدد.

  االتصال بقسم المساعدة الماليةمعلومات 

Saint Thomas Midtown Hospital 
Saint Thomas Rutherford Hospital

Saint Thomas West Hospital
Saint Thomas Dekalb Hospital

Saint Thomas Stones River Hospital
Saint Thomas Highlands Hospital
Saint Thomas River Park Hospital

Saint Thomas Hickman Hospital
Saint Thomas Hospital for Specialty Surgery

Saint Thomas Medical Partners
Saint Thomas Emergency Medical Services

Saint Thomas LabPlus
Saint Thomas Center for Sleep

Baptist Ambulatory Surgery Center

615-284-5340 
615-222-6638 
615-222-6638 
877-348-7082 
877-348-7082 
877-348-7082 
877-348-7082 
931-729-4271 
615-341-7480 
800-566-5050 
877-664-4076 
615-284-2773 
615-284-7537 
615-321-7730

  التالية حسب الطلب:تتوفر ترجمة سياسة المساعدات المالية وطلبھا وھذا الملخص المكتوب بلغة مبسطة باللغات 

اللغة اإلسبانية 

العربية الصينية 

  الالوسية




