Nebraska Medicine
ملخص سياسة المساعدة المالية
إن  Nebraska Medicineعبارة عن نظام غير ربحي ويشتمل على خدمات مقدمة بواسطة Nebraska Medical
 Centerو Bellevue Medical Centerو UNMC Physiciansويضطلع بمهمة تهدف إلى قيادة العالم نحو تغيير حياة
الناس ورسم مستقبل صحي لجميع األفراد والمجتمعات من خالل البرامج التعليمية المميزة واألبحاث المبتكرة والرعاية الفائقة
للمرضى .تمت كتابة سياستنا لضمان وجود نظام عادل وشامل لتوزيع المساعدة المالية على المرضى المرهقين ماليًا بطريقة
ال تميّز على أساس العرق أو العقيدة أو اللون أو الجنس أو األصل الوطني أو الدين أو العمر.
فيما يلي ملخص المساعدة المالية المتوفرة في جميع مرافق  Nebraska Medicineلتشتمل على مجموعات األطباء
الممارسين.
المساعدة المالية التي نعرضها .توفر  Nebraska Medicineتغطية المساعدة المالية للرعاية الطارئة والرعاية األخرى
الضرورية من الناحية الطبية .يستحق المرضى الذين تقل الدخول السنوية ألسرهم عن أربعة أضعاف مستوى الفقر الفيدرالي
والذين يملكون أصول في الحدود المقررة ،الحصول على مساعدة مالية .تتوفر الرعاية المجانية للمرضى أصحاب األصول
المحدودة ودخل األسرة الذي يساوي مستوى الفقر الفيدرالي أو يقل عن ضعفه .وتتوفر خصومات على الرعاية لهؤالء الذين
تتراوح دخولهم بين  %200إلى  %400من مستوى الفقر الفيدرالي .تتوفر أحكام "الرعاية المكثفة المتخصصة لدعم الحياة"
وقد تسري على األفراد أصحاب المصاريف الطبية المرتفعة جدا .تتوفر المعلومات اإلضافية حول إرشادات الفقر الحالية
والنسب المئوية للخصم على موقع  Nebraska Medicineعلى الويب (راجع لمزيد من المعلومات أدناه).
لن تتجاوز الرسوم المبالغ المعتادة .إذا تلقيت مساعدة مالية بموجب سياستنا ،فلن يتم فرض رسوم عليك تزيد عن المبالغ
المعتاد سدادها من جانب المرضى الذين يتمتعون بتغطية تأمينية حكومية أو خاصة ،وذلك للرعاية الطارئة أو الرعاية
األخرى الضرورية من الناحية الطبية.
كيفية طلب المساعدة والحصول عليها .يمكنك تقديم الطلب في أي وقت خالل عملية إعداد الفواتير أو التخطيط الزمني ،من
خالل استكمال الطلب المالي وتقديمه مع الوثائق الداعمة .يتم دراسة المساعدة المالية حتى  240يومًا من تاريخ الفوترة األول
لك .إذا كنت تعتقد أنك تعاني من ظروف طبية خاصة أو خطيرة ،فيرجى االتصال بمستشار مالي على (402) 559-5346
للمساعدة في تقديم طلبك.
لمزيد من المعلومات .نشرت  Nebraska Medicineالطلبات المالية وسياسة المساعدة المالية الخاصة بها عبر اإلنترنت
على  .www.nebraskamed.comقم باختيار "المرضى/الزائرون" وتابع باختيار "المساعدة المالية" للوصول إلى
المعلومات.
تتوفر سياسة المساعدة المالية وطلب الحصول على مساعدة مالية والملخص بلغة مبسّطة بلغات متنوعة ،من بينها؛ اإلنجليزية
واإلسبانية والكارين والبورمية والفيتنامية والصومالية والمندراين والنيبالية والنوير (السودان) والكارينية.
كما يتواجد المستشارون الماليون لتقديم المساعدة من خالل اإلجابة على األسئلة من االثنين حتى الجمعة من الساعة 7:00
صباحً ا إلى  4:30مساءً .لالتصال بالمستشار المالي ،يرجى االتصال بالرقم .(402) 559-5346
إذا كنت ترغب في إرسال طلب للحصول على المعلومات كتابة ،يرجى إرساله إلى:
Nebraska Medicine
Attn: Patient Access –Financial Counseling

97530 Nebraska Medical Center
Omaha, NE 68198-7530

