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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.  
  

  من ھو الشخص المؤھل؟
عادة ما يتم تحديد المساعدات المالية عن طريق مقارنة إجمالي دخل األسرة بمستوى  يمكنك الحصول على المساعدات المالية.

من مستوى الفقر الفيدرالي أو ما يعادله، فستتلقى الرعاية الخيرية الكاملة بنسبة  %250إذا كان دخلك أقل من  الفقر الفيدرالي.
من مستوى الفقر الفيدرالي لكنه ال يتجاوز  %250مع خصم الجزء الذي تتكبده من الرسوم. إذا كان دخلك أعلى من  100%
على المرضى المؤھلين للحصول لن تُفرض  من مستوى الفقر الفيدرالي، فستحصل على خصم حسب مستوى دخلك. 400%

على مساعدات مالية رسوم للحصول على الرعاية المناسبة بما ھو أكثر من المبلغ الوارد في الفاتورة بشكل عام للمرضى الذين 
  لديھم تغطية تأمينية.

  
  

  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 

 

 
615-284-5340

Saint Thomas Rutherford Hospital615-222-6638
Saint Thomas West Hospital615-222-6638

Saint Thomas Dekalb Hospital615-215-5338
Saint Thomas Stones River Hospital615-215-5338

Saint Thomas Highlands Hospital931-738-4138
Saint Thomas River Park Hospital931-815-4107

Saint Thomas Hickman Hospital931-729-4271
Saint Thomas Hospital for Specialty Surgery615-341-7480

Saint Thomas Medical Partners800-566-5050
Saint Thomas Emergency Medical Services877-664-4076

Saint Thomas LabPlus615-284-2773
Saint Thomas Center for Sleep615-284-7537

Baptist Ambulatory Surgery Center615-321-7730

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

اللغة اإلسبانية 

العربية الصينية 

  الالوسية

 


