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 )إتش إم إتش( الصحیة میریدیان ھاكنساك مستشفیاتمؤسسة 

 اإلداریة السیاسة دلیل

  1845 رقم:سیاسة المساعدة المالیة 

 مستشفیات ھاكنساك میریدیان الصحیة نشاءإل 2018ینایر  1في  اودمجھ اتم تعدیلھ ،2016 ینایرتاریخ السریان: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  الھدف:

مستش�فیات ھاكنس�اك میری�دیان  ف�ق رعای�ة المرض�ى المقدم�ة ف�يابمر المتعلق�ةتحدید القواعد المنظمة لتحصیل جمیع الرس�وم 
م�وظفي خدم�ة وباس�م "المستش�فیات") وعملی�ات التفاع�ل ب�ین الم�ریض والض�امن  الحقً�ا یُش�ار إلیھ�ا( "إتش إم إتش" الصحیة

 .العاملین بالمستشفیات التسجیلموظفي العمالء و

بھ�ا تمت�از الت�ي  الطیب�ة إی�رادات المستش�فیات م�ع الحف�اظ عل�ى الس�معة تحص�یالتااللتزام بھ�ذه السیاس�ة إل�ى توحی�د  ینتج عن
االلت��زام بھ��ذه السیاس��ة إل��ى زی��ادة ال��وعي بخی��ارات المس��اعدة المالی��ة المتاح��ة للمرض��ى  كم��ا ین��تج أیًض��ا ع��نالمستش��فیات، 

�نالذین یحتاجون إلى رعایة طارئة أو غیرھا من الرعایة الطبی�ة الض�روریة، ویح�دد اإلج�راءات الت�ي  المستحقین ھ�ؤالء  تُمّكِ
  .التقدم بطلب للحصول على المساعدة المالیة منالمرضى 

تحس�ین و ألس�عار وزی�ادة التحص�یالت النقدی�ة قب�ل الخدم�ةلش�فافیة الزی�ادة لیكون التركیز على تحسین التواص�ل م�ع مرض�انا 
العامة بش�كل كبی�ر م�ن خ�الل تزوی�د مرض�انا بالمعلوم�ات الت�ي یحتاجونھ�ا لفھ�م س�عر الرعای�ة  العالقاتالعالقات بالمرضى و

 عل�ى الحص�ول إتاح�ةالوصول إلى خ�دماتھا م�ن خ�الل  إمكانیة باإلضافة إلى ذلك، تسعى المستشفیات إلى زیادة. التي یتلقونھا
  .التغطیة من قبل جمیع أفراد المجتمع

ش إم إتش) شفیات ھاكنساك میریدیان الصحیة (إت  :مؤسسة مست

تش�مل المراك�ز الطبی�ة للمستش�فیات مرك�ز بایش�ور مؤسسة مستشفیات ھاكنساك میری�دیان الص�حیة "إت�ش إم إت�ش" ( وضعت
 الطب�ي، بالیس�ادیز الطب�ي، مرك�ز أوشن جیرسي شور، مركزالطبي، المركز الطبي لجامعة ھاكنساك، المركز الطبي لجامعة 

لتلبی��ة االحتیاج��ات الطبی��ة  رس��الة مرك��ز راریت��ان ب��اي الطب��ي، مرك��ز ریفرفی��و الطب��ي، مرك��ز المح��یط الجن��وبي الطب��ي) 
وك�ذلك  ،والمقب�ولالمنطق�ي للمجتمعات التي تخدمھا. تعد السیاسة المالیة السلیمة الملتزم�ة ببروتوك�والت االئتم�ان والتحص�یل 

مؤسس��ة  تح�تفظ. المستش��فیات الرس�الة الت�ي تق�دمھا ف��ي  بالغ�ةذات أھمی�ة و أساس�یة أم��ورخی�ارات المس�اعدة المالی�ة الش�املة، 
بسیاسة شفافیة األسعار من خ�الل توص�یل المس�ؤولیة المالی�ة لمرض�اھا مستشفیات ھاكنساك میریدیان الصحیة (إتش إم إتش) 
المالی��ة  األوض��اعدائًم��ا  العام��ة تحت��رم السیاس��ة. الص��دماتالح��وادث أو قب��ل الخ��دمات المقدم��ة باس��تثناء خ��دمات الط��وارئ و

قانون والیة نیو جیرس�ي الس�اري ال�ذي یحك�م الرعای�ة الخیری�ة، وفقًا ألحكام ، لمعنیةا األطرافلمرضاھا وتحافظ على كرامة 
  .160، الفصل 1992 العام لعام  القانون

، یتم فحص األشخاص 1986لعام  فعليالالعمل  قانونیرجى مالحظة أنھ وفقًا لقانون العالج الطبي في حاالت الطوارئ و
لن یتم تأخیر   .بغض النظر عن قدرتھم على الدفع الصحیة حالتھم استقرار حتىالذین یعانون من حاالت الطوارئ الطبیة 

انظر  ع، ألي سبب، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، االستفسارات المتعلقة بالدف تقییدھاھذه الخدمات أو رفضھا أو 
 .(EMTALA)  الفعلي، نقل المرضى والعالج الطبي في حاالت الطوارئ وقانون العمل 558 – 1السیاسة اإلداریة 
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  المرضى من العامة الفئة -ا المبالغ المحصلة مقدمً  –أوالً 

 :العامة السیاسة

عل��یھم عل��ى أن��ھ المبل��غ المس��تحق عل��ى ن " للمرض��ى الم��ؤمّ اع ذاتیً��ودفم��ج��زء الاللغ��رض ھ��ذه السیاس��ة، ی��تم تعری��ف "تحقیقً��ا 
 ذاتیً�ا الم�دفوع الج�زءلح "م تعری�ف مص�طی�ت  .المریض (و/ أو الضامن) لجمیع الحس�ابات عل�ى النح�و المح�دد م�ن قب�ل ال�دافع

یش�یر مص�طلح "المرف�ق" إل�ى أس�عار "اس�تخدام ھ�ذا المرف�ق"   .اإلنسانیة الرعایة قیمة" على أنھ  علیھ المؤمن غیر للمریض
أو  الجزئ�ي الت�أمینأو  المخص�وممبل�غ الیشیر المصطلح "حص�ة التكلف�ة " إل�ى   .الطبیب أو رسوم الطبیب عیادةولیس أسعار 

  .المبلغ تسدید في المشاركة

  :یتحمل المریض و / أو الضامن مسؤولیة الدفع الذاتي في الحاالت التالیة  عام،بشكل 

 .المریض لیس لدیھ تغطیة الرعایة الصحیة لخدمات المرافق .أ
ال  وم�ع ذل�ك، ف�إن تغطی�ة الرعای�ة الص�حیة الخاص�ة ب�ھ المراف�ق؛الم�ریض لدی�ھ تغطی�ة الرعای�ة الص�حیة لخ�دمات  .ب

 الجراحة التجمیلیة). :(على سبیل المثال تشمل الخدمة المراد تقدیمھا
لرعایة الصحیة، ومع ذلك، عند التحقق من تغطیة الرعایة الص�حیة، تق�رر أن الم�ریض لدی�ھ لالمریض لدیھ تغطیة  .ج

أو دف��ع مش��ترك مقاب��ل  س��اري جزئ��ي ت��أمینخص��م س��نوي أو حص��ة تكلف��ة مس��تحقة. ق��د ی��أتي ھ��ذا المبل��غ ف��ي ش��كل 
 .خدمات المرافق المقدمة

خ�دمات خ�ارج الش�بكة (المستش�فیات غی�ر مش�اركة ف�ي ش�بكة مح�ددة). ی�تم ف�رض  تلقي لدى المریض عقوبة مقابل .د
تختل�ف العقوب�ة  .خ�ارج الش�بكة و/ أو طبی�ب الم�ریض م�ن قب�ل مرف�ق تم ع�الجھذه العقوبة من قبل دافعیھا عندما ی

خدمات الرعایة الصحیة خ�ارج الش�بكة،  یخص ماالمرضى. لزیادة الشفافیة فیالخاصة ب مستشفىالبناًء على تغطیة 
فیم�ا یتعل�ق بخط�ة  وذل�ك ما إذا كان المرفق داخل الشبكة أو خارج الشبكةعللمرضى  باإلفصاح المستشفیات ستقوم

 أن�ھ، إذا ك�ان المرف�ق داخ�ل الش�بكة، فل�ن یتحم�ل الم�ریض أي تك�الیفبالمرضى  وإخبارالفوائد الصحیة للمریض؛ 
 وطوًع�ا، قص�د ع�ن الم�ریض یخت�ر لم ماداخل الشبكة،  اتجراءاإلالمطبقة عادة على  تلك غیر على نفقتھ الخاصة

، إذا ك�ان المرف�ق خ�ارج بأن�ھ المرض�ى إب�الغ وك�ذلك لھ؛ الخدمات لتوفیر الشبكة خارج مصدر التحدید وجھ وعلى
 .الشبكة، فسیكون للمریض مسؤولیة مالیة تنطبق على خدمات الرعایة الصحیة المقدمة في مرفق خارج الشبكة

الس�نة التقویمی�ة، استنفد المریض تغطیة الرعایة الصحیة الخاصة بھ لفت�رة االس�تحقاقات الحالی�ة (س�نة االس�تحقاق،  .ه
 و/ أو الحد األقصى لمدى الحیاة).

، فیج�ب أن یس�تخدم اإلرش�ادات التالی�ة لتحدی�د و/ أو جم�ع راف�قإذا كان لدى المریض / الضامن تغطیة الرعایة الصحیة للم
  :الذاتيأرصدة الدفع 

للرعای�ة الطبی�ة للمرض�ي ال�دائمین الخص�م  –ال�دائمین بالمستش�فى لرعایة الطبیة للمرضى ا على المطبقالخصم  .أ
 .دوالر أمریكي 1,340.00ھو  2018بالمستشفى لعام 

 
 للرعایة الطبیة للمرضي المتعالجین خارج المستشفى  جزئيالتأمین ال .ب

 إذا لم یكن المریض مشموالً بتأمین ثانوي، فیجب تحصیل مبلغ التأمین النقدي كما ھو موضح في ج�دول م�دفوعات
إذا ل�م تظھ�ر  ".الجزئ�ي"الت�أمین  خان�ةیمكن العثور على المبل�غ الص�حیح ف�ي   .للمستشفیات سعافيتصنیف الدفع اإل

رس��وم الرعای��ة الطبی��ة ل الزمن��ي ج��دولالإل��ى  الرج��وع ف��یمكن س��عافي،اإلتص��نیف ال��دفع  الخدم��ة المقدم��ة ف��ي قائم��ة
وح�دة العنای�ة المرك�زة الطبی�ة /  ،للث�دي الش�عاعي التصویرالمناسب استنادًا إلى الخدمة المقدمة (طب إعادة التأھیل، 

 ).، إلخالسكري بمرض التوعیة، المعمل السریري، سعافاإل
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 الم�ادي االلت�زامإذا ك�ان   .ص�ةالخا أموال�ھ م�ن دفعھ�ا یج�ب والت�ي المق�درة النفق�ات ھي ھذهیرجى إبالغ المستفید أن 
یتم رد المبل�غ الزائ�د س�إذا ك�ان المبل�غ أق�ل م�ن المبل�غ المحص�ل،   ة.تع�ادل الزی�اد یتم إصدار فاتورة للمریضسأكبر، 

 .إلى المریض
 

  الطبیة المساعدة .ج
بن�اًء عل�ى مس�توى تغطی�ة   .المغط�اةمقاب�ل الخ�دمات لم�ریض اأو /  العالج متلقي یتحملھاال توجد نفقات  ،عام بشكل

غی�ر  اتخ�دمال/ أو  الجزئ�ي الت�أمین حال�ة ف�ي بنفس�ھ یتحملھ�ا اتومع ذلك، ق�د یك�ون ھن�اك مص�روف الطبیة،المعونة 
 . مغطاةال
 

 ) الدرع األزرقشیلد ( وبلو )ب األزرقیالصلبلو كروس (تغطیة  .د
ع�ن طری�ق التحق�ق إلكترونیً�ا (عل�ي  س�یتحملھا الت�ي واألس�عار النفق�ات أو للم�ریض الم�ادي االلت�زام على تأكیدالقم ب

تحق�ق  . Blue Cross ) أو االتص�ال ب�ـ بل�و ك�روس  Payerموق�ع  أو RTE – Real Time Eligibility موق�ع
مرك�ز ل تسدیده تم الذي المبلغالتحقق من  بیج .مغطاةللمریض و/ أو خدمة غیر  مادیة مما إذا كانت ھناك مسؤولیة

إذا ل�م  .   Payerع�ن طری�ق موق�ع  أو  RTEموق�ع ع�ن طری�ق التحق�ق م�ن  ("ETC") الطارئة الصدمات عالج
الخاص�ة ت�أمین ال، فیمكنك العثور على مبلغ ال�دفع عل�ى بطاق�ة  Payerأو موقع   RTEموقع تتمكن من التحقق عبر 

 .مباشرةً   الدافعبـ باالتصال قم أخیر،كحل و. المریضب
 

 والمدارة التجاریةدافعي الرعایة  .ه
 عل�ي( إلكترونیً�ا التحق�ق طری�ق ع�ن س�یتحملھا الت�ي واألس�عار النفق�ات أو للم�ریض الم�ادي االلت�زام على بالتأكید قم

تحقق مما إذا كانت ھن�اك مس�ؤولیة للم�ریض و/ أو خدم�ة غی�ر . بالدافع االتصال أو) Payer موقع أو   RTEموقع 
یجب التحق�ق م�ن مبل�غ تع�ویض مرك�ز  .الحصول على مبلغ المشاركة في التكالیف وإبالغ المریضوكذلك   .مغطاة

  .Payerأو ع�ن طری�ق الوص�ول إل�ى موق�ع    RTEموق�ع عن طریق التحقق من  ("ETC") الطوارئ للصدمات
 ت�أمینالبطاق�ة  ، فیمكن�ك العث�ور عل�ى مبل�غ ال�دفع عل�ى Payerأو موق�ع    RTEموق�ع إذا لم تتمكن من التحقق عبر 

 .مباشرة بالدافع باالتصال قمكحل أخیر، و. المریضالخاصة ب
المع���الجین خ���ارج والمرض���ى  الواح���د الی���وم جراح���ات بالمستش���فى،ال���دائمین القب���ول االختی���اري للمرض���ى  .1

 )المقررةالسریر (الزیارات  على المستشفى
  :الحاصلین على تأمینالحاصلین وغیر لمرضى ل المالیة التسویةتم تیجب أن  .أ

.i  ما قبل القبول؛ أو فحصقبل أو في تاریخ 

.ii أیام عمل قبل اإلجراء3ثالثة ( خالل ظھراً، 12:00في موعد ال یتجاوز الساعة ( 

" ش��یر مص��طلح  س��ویة ی ھ��ا المرض��ىالت��ي  " إل��ى التحق��ق م��ن الت��أمین، وتحص��یل جمی��ع المص��روفات المالی��ة الت ، یتحمل
 .المطلوبة، والتراخیص، و / أو اإلحاالت لھؤالء المرضى الذین لدیھم تأمینشھادات إثبات األھلیة جمیع  الحصول على و

ومبالغ التأمین الجزئي و المبالغ المخصومة ابالنسبة ألولئك الذین لدیھم تأمین، قد تشمل المصروفات التي یتم صرفھا فعلیً 
س ل�دیھم  .المستبعدة من التغطیة (اإلجراءات غیر المغطاة) الدفع المشترك، وكذلك جمیع التكالیف بالنسبة ألولئك ال�ذین ل�ی

سانیة دالت الرعایةتخضع المصروفات الفعلیة لمع تأمین، ش إم إتش اإلن "إت شفیات    .لمست

اإلطار الزمني المحدد، سیتم إخطار المدیر أو المسؤول السریري لمنطق�ة الخدم�ة  خالل المریض مع المالیة التسویة تتم لم إذا
 .الفحصوسیقرر فیما بعد الضرورة الطبیة لحالة المریض فیما یتعلق باإلجراء / 
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 قبل القبول .ب
االختیاری�ة بالتس�جیل المس�بق لجمی�ع الخ�دمات ھاكنساك میریدیان الص�حیة "إت�ش إم إت�ش" مستشفیات تقوم 

یج��ب تحدی��د طریق��ة ال��دفع قب��ل قب��ول الم��ریض، بم��ا ف��ي ذل��ك أج��زاء ال��دفع ال��ذاتي واألرص��دة . عن��د اإلمك��ان
إذا لزم األم�ر، ی�تم ت�أمین اتف�اق م�الي . للمریض المقررتم التقییمات المالیة قبل اإلجراء ست. السابقةالمستحقة 

  ).ج(للمریض بناًء على بدائل الدفع الموضحة في ھذه السیاسة بدًءا من القسم الثاني  المقررقبل اإلجراء 
  الخارجیین للمرضى االختیاري الذاتي الدفع  .2

 الس��اعة یتج��اوز ال موع��د ف��ي ت��أمین عل��ى الحاص��لین وغی��ر الحاص��لین للمرض��ى المالی��ة التس��ویة ت��تم أن یج��ب
  اإلجراء قبل عمل أیام) 3( ثالثة خالل ظھراً، 12:00

" ش��یر مص��طلح  س��ویة ی ھ��ا " إل��ى التحق��ق م��ن الت��أمین، وتحص��یل جمی��ع المص��روفات المالی��ة الت  المرض��ى، الت��ي یتحمل
. على  جمیع  شھادات إثبات األھلیةالمطلوبة، والتراخیص، و / أو اإلحاالت لھؤالء المرضى الذین ل�دیھم ت�أمین الحصولو

ومبالغ التأمین الجزئي و المبالغ المخصومة اقد تشمل المصروفات التي یتم صرفھا فعلیً  تأمین،بالنسبة ألولئك الذین لدیھم 
س ل�دیھم . بعدة من التغطیة (اإلجراءات غیر المغطاة)الدفع المشترك، وكذلك جمیع التكالیف المست بالنسبة ألولئك ال�ذین ل�ی

سانیة تخضع المصروفات الفعلیة لمعدالت الرعایة تأمین، " اإلن ش إم إتش "إت شفیات    .لمست

اإلط�ار الزمن�ي المح�دد، س�یتم إخط�ار الم�دیر أو المس�ؤول الس�ریري لمنطق�ة الخدم�ة  خ�الل للمریض المالیة التسویةم تإذا لم ت
 .الفحصوسیقرر فیما بعد الضرورة الطبیة لحالة المریض فیما یتعلق باإلجراء / 

  المباش�������������������ر القب�������������������ولقب�������������������ول/ النق�������������������ل العاج�������������������ل للمرض�������������������ى ال�������������������داخلیین/  .3
"إت�ش إم إت�ش"  في وقت القب�ول للمرض�ى ال�ذین ی�تم قب�ولھم ف�ي مستش�فى وإثباتھایتم إجراء التحقق من المنفعة 

 . بشكل عاجل أو عملیات النقل أو القبول المباشر
 (ETC) الحوادثمركز طوارئ الصدمات أو  .4

 ."إتش إم إتش" في الفرز وعالج الحالة الطبیة للمریض قبل مناقشة أي ترتیب�ات لل�دفع الم�الي تستمر مستشفى
التحق�ق م�ن فح�ص . بع�د الحوادث أولن ترفض مستشفیات "إتش إم إتش" الخدمة في مركز طوارئ الصدمات 

مس�ؤولیة السیتم االتصال بالمریض في محاولة لتحصیل ، المریض واستقراره ومنحھ موافقة الطبیب السریري
  بنفسھ. المریضالمادیة التي سیتحملھا 

 بما في ذلك الرعایة الطبیة و المعونة الطبی�ة  الكاملة لتغطیة الرعایة الصحیةتقوم "إتش إم إتش" بعمل فاتورة 
 التحقق من األھلیة.  بعد الثالث الطرف من والمسددین 
 

 المرض�������������������ى ال�������������������ذین ل�������������������دیھم ت��������������������أمین -اتفاقی�������������������ات الرعای�������������������ة الم�������������������دارة  .5
طری�ق المس�دد  ع�نبمس�ؤولیة الم�ریض د ی�حدم تی�ت .لدى مستشفى "إتش إم إتش" اتفاقیات رعایة ُمدارة مح�ددة 

  .الدافعالمتفق علیھ مع و العقد في المكتوب السعر خالل منیتم حساب المبلغ بالدوالر الطرف الثالث. من 
تحص�یل المرض�ى بالمستش�فیات للحص�ول یرجى الرجوع إلى الملحق "أ" من ھذه السیاسة الخاصة بج�دول 

 .(6) (r) 501§على مزید من المعلومات حول عملیة التحصیل واالمتثال لقانون اإلیرادات الداخلیة 
 
  سیاسة المساعدة المالیة . 2

المعون�ة الطبی�ة، یرج�ى الرج�وع إل�ى  المتض�منین ف�ي مرضىالعالج األطفال المؤھلین أو  تشملللحاالت التي 
  .، سیاسة المساعدة المالیة (الرعایة الخیریة / رعایة األطفال / الرعایة الطبیة)1846السیاسة اإلداریة 

 
یرج�ى  .یرجى مالحظة أنھ ال یتم تغطیة جمیع الخدمات المقدم�ة داخ�ل مراف�ق المستش�فیات بموج�ب ھ�ذه السیاس�ة

للحصول على قائمة مقدمي الخدمات حسب القسم الذي یقدم خ�دمات الرعای�ة الص�حیة  “ ب"الرجوع إلى الملحق 
یح�دد ھ�ذا الملح�ق المتعھ�دین ال�ذین ی�تم  .داخ�ل مرف�ق المستش�فى األخ�رى الطبیة الضروریة الخدماتالطارئة أو 
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تح�دیثھا إذا   ی�تموی�تم مراجع�ة قائم�ة المتعھ�دین ك�ل ثالث�ة أش�ھر  .تغطیتھم بموجب ھذه السیاسة وأیھم لیسوا كذلك
  .لزم األمر

 للمستشفیات  التوعویة للرعایة التابعة خصمالسیاسة  .أ
 ق�یمعلى حساب ما، فیتم تحدید المبلغ اإلجمالي المستحق بن�اًء عل�ى  التوعویةعندما یتم تطبیق خصم الرعایة 

مع�دالت  .الخ�دمات المقدم�ةللمرض�ى ال�داخلیین والخ�ارجیین مقاب�ل  التوعوی�ةالخاصة بالرعای�ة  الذاتي الدفع
تعتم�د أس�عار  .الح�الي للع�ام التش�خیص مجموع�اترعایة المرض�ى ال�داخلیین ھ�ي مع�دالت الرعای�ة الطبی�ة ل

 اثنین في اإلسعاف خدمات دفع تصنیف للمرضى الخارجیین على معدل الرعایة الطبیة في اإلنسانیةالرعایة 
ل�ن ی�تم  .ھذه ھي المعدالت النھائیة. *** وفقًا للخدمة المقدمة اثنینفي أو معدل جدول رسوم الرعایة الطبیة 

عل�ى أي  المس�اعدة المالی�ة تطبیق أي تخفیضات إضافیة على ھذه األسعار، ومع ذلك، لن یتم فرض رس�وم
  .)تحدیدھا الحقًایتم ( أكبر من المبالغ التي تم إصدار فواتیرھا بشكل عام فرد مؤھل

 
 في والیة نیو جیرسي  15سیاسة الخصم  .ب

 ب���ین أس���رھمدخ���ل  ت���راوحالمرض���ى غی���ر الم���ؤمن عل���یھم ال���ذین یس���یتم فح���ص ، 2/4/2009اعتب���اًرا م���ن 
باس��تخدام عملی��ة الف��رز الحالی��ة للرعای��ة المب��ادئ التوجیھی��ة الفیدرالی��ة لتعری��ف الفق��ر م��ن % 500و 300%

  ".والی�ة نیوجیرس�يف�ي  15 رعای�ة -  ”Q76“ راج�ع ال�دافع األساس�ي إل�ى ،م�ؤھًال اعتب�اره بع�د  .الخیری�ة
ھ���ي مع���دالت الرعای���ة الطبی���ة  15ف���ي والی���ة نیوجیرس���ي  داخ���ل المستش���فیات مع���دالت رعای���ة المرض���ى

عل�ى مع�دل  15تعتم�د أس�عار الرعای�ة الخارجی�ة ف�ي والی�ة نیوجیرس�ي  .للعام الح�الي التشخیص مجموعاتل
 .٪ وفقًا للخدمة المقدمة115٪ أو معدل جدول رسوم الرعایة الطبیة بنسبة 115أسعار الرعایة الطبیة بنسبة 

م�ا ل�م  ،)والمدفوعات المش�تركة الجزئيالخصومات و التأمین (لن یتم خصم أرصدة الدفع الذاتي بعد التأمین 
  . بموجب ھذه السیاسة لذلك یكن المریض مؤھالً 

 
 الالزمة الطبیة الرعایة من غیرھا أو الطوارئ لحاالت عموًما الفواتیر في المدرجة المبالغ جماليإ .ج

في حالة الطوارئ أو غیرھا من الرعای�ة الطبی�ة الض�روریة،  ،(5) (r) 50§ وفقًا لقانون اإلیرادات الداخلیة 
ر ب�أكبمبل�غ لن یتم فرض رسوم على المرضى المؤھلین للحصول على مس�اعدة مالی�ة بموج�ب ھ�ذه السیاس�ة 

 . لدیھ تأمین یغطي ھذه الرعایة شخص أيمن 
یتطل�ب رعای�ة طارئ�ة أو غی�ر  وال�ذي مالی�ةیُفرض على الشخص الذي یُعتبر مؤھالً للحصول عل�ى مس�اعدة 

 : في أقل بنسبة ذلك من الرعایة الطبیة الالزمة
 ؛ أو)ب( –) أ) (2( المبلغ المحسوب حسب األقسام .1
 عموًما الفواتیر في المدرجة المبالغ إجمالي .2

باستخدام  المركز الطبي لجامعة ھاكنساك والمركز الطبي بالدیسادیز في عموًما الفواتیر في المدرجة المبالغ إجمالي یتم احتساب
یمك�ن الحص�ول عل�ى وص�ف للنس�ب  .للخدم�ة باإلض�افة إل�ى ش�ركات الت�أمین الص�حي الخاص�ة المس�ندةرس�وم الرعای�ة الطبی�ة 

  :یلي كما الحالیة الفواتیر في المدرجة المبالغ إجمالي نسب .المئویة التالیة ومنھجیة الحساب من خالل طلب كتابي مجانًا

 %  26": العیادات الداخلیة"المرضى الداخلیین  .1
 %  32: الخارجیین المرضى .2
 %  22:الخارجیین للمرضى طوارئ غرفة .3

الطب�ي،  أوشن المركز الطبي لجامعة جیرسي شور، مركز في عموًما الفواتیر في المدرجة المبالغ إجمالي یتم احتساب
الطب�ي باس�تخدام  راریت�ان ب�اي الطب�ي، مرك�ز بایش�ور الطب�ي، ومرك�ز أوش�ن س�اوذرنمرك�ز  الطب�ي، ریفرفیو مركز

 .طریقة الدفع المحتملة ویتساوى مع رسوم الرعایة الطبیة ألسعار الخدمة
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 طرق الدفع .د
  :التالیةتقبل المستشفیات طرق الدفع 

 نقدًا .1
 حوالة بریدیة  .2
 دیسكافر، أمریكان إكسبریس، ماستر كارد فیزا، - محددةبطاقة ائتمان  .3
 MasterCard أو Visa شعار حاملةبطاقات الخصم المباشر  .4
 الشیكات البنكیة .5
 الشیكات الشخصیة .6
 حوالة مصرفیة .7

یج��ب أخ��ذ الح��د األدن��ى  .ات المالی��ة عن��د الطل��بی��االتفاق عق��دیمك��ن  - خط��ة االتفاقی��ات المالی��ة للمستش��فیات .ه
  فوائد.لإلیداع ویمكن وضع الرصید بعد ذلك على خطة التقسیط بدون 

ستبدأ جمیع الترتیبات باستخدام نم�وذج دف�ع االتف�اق  المسددة غیراالتفاقیات المالیة للحسابات ذات األرصدة  .و
  التالي:توزع جمیع النماذج المكتملة على النحو  .المالي

) باللغ��ة اإلنجلیزی��ةاتفاقی��ة العی��ادات الخارجی��ة المالی��ة، ( .ذل��كنس��خة واح��دة یأخ��ذھا الم��ریض إذا طل��ب  -
باللغ��ة ، ال��داخلیین للمرض��ى المالی��ة االتفاقی��ة(و) اإلس��بانیة باللغ��ة اتفاقی��ة العی��ادات الخارجی��ة المالی��ة،(

 ) اإلسبانیة أو الكوریة باللغة ،الداخلییناالتفاقیة المالیة للمرضى ) (اإلنجلیزیة
  :یظھر القسم التالي في االتفاقیة .الضامن /یتم مراجعة االتفاقیة المالیة بالكامل مع المریض

 
" "إت�ش إم إت�ش الوفاء بااللتزامات كما ھو محدد في خطة الدفع ی�ؤدي إل�ى قی�ام مستش�فى عدمأقر بأن "

ف�إن أي  االتفاقی�ة،ھ�ذه  ع�دم تنفی�ذوأقر أیًضا بأن�ھ ف�ي حال�ة . المصرفیة التحصیالتحسابي إلى  بإرسال
التس��جیل ی�تم تق�دیر جمی��ع الرس�وم وق�ت "، و"تعود إل�ى الرس��وم الكامل�ة س�أس�عار مخفض�ة متف�ق علیھ��ا 

یرجى مالحظة أنھ لن یتم فرض رسوم عل�ى أي ف�رد  .واستناداً إلى خطة عالج الطبیب وتخضع للتغییر
  الفواتیر. في المدرجة المبالغ إجمالي أكبر منبنسبة  مؤھل

 
 نیو جیرسي في الرعایة الطبیة أو الخیریة -برامج المساعدة المالیة  .ز

یس�تطیعون دف�ع رس�وم رعای�ة المستش�فیات ف�ي البدای�ة إل�ى مستش�ار یتم إحالة جمی�ع المرض�ى ال�ذین ال 
لم�ریض، فی�تم إحال�ة الم�ریض إل�ى وح�دة ل مالی�ة تس�ویة عم�لإذا لم یتمكن المستش�ار الم�الي م�ن   .مالي

  .االستحقاقتحدد ھذه الوحدة ما إذا كان المریض مؤھالً ألحد برامج   .المساعدة المالیة
 

 ):المرضى األجانب(سیاسة المرضى الدولیین  .ح
 :الدوليتعریف المستشفیات للمریض 

 مستش�فىالمرضى المقیمین حالیًا في بلد أجنبي والذین یس�افرون إل�ى الوالی�ات المتح�دة لتلق�ي الع�الج ف�ي 
“" ش ش إم إت�� وال تخض��ع ألحك��ام  مس��بقًا،ی��تم ترتی��ب ھ��ذه الخ��دمات   .للحص��ول عل��ى خ��دمات مح��ددة إت��

  .المس�������������������������اعدة المالی�������������������������ة الموض�������������������������حة ف�������������������������ي ھ�������������������������ذه السیاس�������������������������ة
 على للحصول أجنبیة دول من المستشفیات إلى للمجيء مسبق بترتیب یقومون الذین الدولیین المرضى جمیع
 المث�ال س�بیل عل�ى تش�مل، الت�ي للخدمات معتمد سداد معدل على یحصلون سوف مسبقًا ترتیبھ تم طبي عالج

 :الحصر ال
 أمراض القلب •
 األعضاء ةعابرامج زر •
 األورام •
 العظام جراحة •
 المسالك البولیة عملیات •
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رق�م بم�ا ف�ي ذل�ك (في الوقت الذي یتم فی�ھ إج�راء ترتیب�ات التحوی�ل البنك�ي لألم�وال  مسبقًا،ھؤالء المرضى  زیارات سیتم تحدید
التحوی��ل البنك��ي لألم��وال قب��ل خمس��ة أی��ام عم��ل م��ن زی��ارة الم��ریض یج��ب إج��راء  .لتغطی��ة الع��الج) التحوی��ل البنك��ي ھ��اتف

  المستخدم.یتم رد أي جزء من الدفع المقدم غیر  .للمستشفیات

 طلب المساعدة المالیة .3

 اللغات المتوفرة .أ
اللغ�ة بالمح�دودة   المعرف�ةباللغة اإلنجلیزیة واللغة األساسیة للس�كان ذوي  الطبي للمركز المالیة المساعدة ةسیاس تتوفر

تت�وفر ھ�ذه الوث�ائق  .للمستش�فیات األساس�یة الخ�دمات مج�ال٪ من  5شخص أو  1000والتي تشكل أقل من  اإلنجلیزیة
 .على موقع المستشفیات وكذلك مجانًا عند الطلب

 
 على موقع المستشفیات المتوفرة عرض وطباعة المعلومات .ب

  :التاليیمكن للفرد االطالع على معلومات حول المساعدة المالیة عبر اإلنترنت على الموقع : اإللكتروني الموقع
https://www.hackensackmeridianhealth.org/  

 التقدیم .ج
الطل�ب یمك�ن الحص�ول عل�ى  .یمكن للفرد التقدم للحصول على مساعدة مالیة عن طریق ملء نسخة ورقیة م�ن الطل�ب

  :بأي من الطرق التالیة مجانًاالورقي 
 :العنوان التالي وطلب نسخة ورقیة من طلب المساعدة المالیة مراسلةعن طریق  :عن طریق البرید .أ

• HUMC patients 100 First Street - Suite 300 Hackensack, NJ 07601,  
• Palisades Medical Center, 7600 River Road, North Bergen, NJ, 07047، �زالمرك 

الطبي،  ساوذرن أوشنمركز ، الطبي ریفرفیو الطبي، مركز أوشن مركز، الطبي لجامعة جیرسي شور
 Route 33, Neptune NJ, 07753 1945 -مركز بایشور الطبي، ومركز راریتان باي الطبي 

ص�باًحا إل�ى  8:00 م�نم�ن االثن�ین ال�ي الجمع�ة (المس�اعدة المالی�ة شخص�یًا  قس�م زی�ارةعن طریق  :شخصیًا .ب
 :الموجود على العنوان التالي، )مساءً  4:00

• HUMC,100 First Street - Suite 300 Hackensack, NJ 07601 ، 
• Palisades Medical Center, 7600 River Road, North Bergen, NJ, 07047 ، 
  ،Route 33, Neptune, NJ, 07753 1945المركز الطبي لجامعة جیرسي شور،  •
 ، Jack Martin Boulevard, Brick, NJ 08724 425 الطبي، أوشنمركز  •
  ،Riverview Plaza, Red Bank, NJ 07701 1مركز ریفرفیو الطبي،  •
 Route 72 W, Manahawkin, NJ 08050 1140الطبي،  أوشن ساوذرنمركز  •
 ,N Beers St, Holmdel, NJ 07733 727مركز بایشور الطبي،   •
 .W Lake Ave # 202, Neptune, NJ, 07753 1828 األسریة،مركز مریدیان للصحة  •
 Neptune, NJ, 07753، األسریة للصحةجین اتش بوكر  مركز •
 Shrewsbury, NJ, Parkway 100 Behavioral Health ،الس�لوكیة للص�حة ب�وكر مرك�ز •

Center, Neptune, NJ, 07753  
 New Brunswick Ave, Perth Amboy, NJ 530مركز راریتان باي الطبي،  •

 HUMC، 5092) 551( 996-4343عل�ى ال�رقم: یمكن الوصول إلى قس�م المس�اعدة المالی�ة : عبر الھاتف .ج
– 854 )201  (PMC ،902 – 7080 أو )في جمیع المواقع األخرى) 732 

 :التقدیمفترة  .د

https://www.hackensackmeridianhealth.org/
https://www.hackensackmeridianhealth.org/
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طل�ب للحص�ول عل�ى  لتق�دیم الف�اتورة ص�رفت�اریخ تزوی�ده ب�أول بی�ان  من�ذ سنتین لمدة فرصة فرد كل یُمنح
ال ی�تم النظ�ر ف�ي الطلب�ات غی�ر المكتمل�ة، ولك�ن ی�تم إخط�ار المتق�دمین وم�نحھم فرص�ة لتق�دیم  .مساعدة مالیة

  .المعلومات الناقصة /الوثائق 
 :الطلبات المكتملة .ه

 أع�اله،یرج�ى الرج�وع إل�ى العن�وان (المساعدة المالیة  قسمیرجى إرسال جمیع الطلبات المكتملة بالبرید إلى 
ی�تم اس�تخدام البیان�ات الت�ي یق�دمھا مق�دم الطل�ب فق�ط ف�ي الموافق�ة عل�ى  (والمذكور أیًضا ف�ي بیان�ات الف�واتیر

 . المساعدة المالیة

 لكل من خدمات المرضى الداخلیین والخارجیین  - "إتش إم إتش"الزمني لمجموعات مستشفیات  الجدول: الملحق أ

  یلي:تشمل األرصدة بعد التأمین ما  .الطلبات بتجھیزتقدم المستشفیات بیانات فواتیر عن الخدمات المقدمة بعد قیام التأمین 

 )المریض بدون تأمین(الدفع الذاتي  .1
 )والرصید المتبقي ھو مسؤولیة المریض مسؤولیتھم،استوفى التأمین (الدفع الذاتي بعد التأمین  .2
 )مخفضةالرسوم ال - اإلنسانیة الرعایة(رعایة المستشفیات الخیریة  .3
 ) مسؤولیة المریض على النحو المحدد في الرعایة الطبیة(الدفع الذاتي بعد الرعایة الطبیة  .4

 . المغادرةبالنسبة لھؤالء المرضى بدون تأمین، یتم إرسال بیان بالبرید بعد أربعة أیام تقریبًا من الخروج أو تاریخ 

ی�تم إرس�ال  .یوًم�ا قب�ل إرس�ال الرص�ید إل�ى التحص�یل 62ھ�و  الحس�ابات كش�فإجم�الي دورة  - طبی�ة رعای�ة ب�دونبیان الدورة 
یجب أن یتم استالم المبل�غ بالكام�ل بحل�ول ت�اریخ االس�تحقاق المنص�وص علی�ھ  .التأمین حصتھم یستوفي فاتورة للمرضى بعد أن

یس�تمر الم�ریض ف�ي اس�تالم البیان�ات الالحق�ة بحلول تاریخ االستحقاق، ف المتأخرة الحصص إذا لم یتم استالم إجمالي  .في البیان
 بال�دفع ھیطالب�ال�ذي والتحص�یل النھ�ائي للم�ریض ی�تم إرس�ال خط�اب إذا لم یتم استالم الدفعة،   ).بحد أقصى ثالثة في المجموع(

 . یتم إحالة الحساب إلى وكالة تحصیل المبلغ، تسدیدإذا لم یتم   .أیامخالل عشرة 

ی�تم إرس�ال ف�اتورة  .التحصیلیوًما قبل إرسال الرصید إلى  120 كشف الحساباتیبلغ إجمالي دورة  - دورة بیان الرعایة الطبیة
یج�ب أن ی�تم اس�تالم المبل�غ بالكام�ل بحل�ول ت�اریخ االس�تحقاق المنص�وص  .ي تأمینات ثانویةالرعایة الطبیة وأ دفع للمرضى بعد

فیس�تمر الم�ریض ف�ي اس�تالم البیان�ات  االس�تحقاق،بحل�ول ت�اریخ  الحص�ص المت�أخرةإذا ل�م ی�تم اس�تالم إجم�الي  .علیھ في البیان
 یطالب�ھال�ذي وإذا لم یتم استالم الدفعة، یتم إرسال خطاب التحصیل النھ�ائي للم�ریض  ).بحد أقصى أربعة في المجموع (الالحقة 

 وقت أي في جزئیة دفعة أي تسدید تم إذا .إذا لم یتم استالم الدفعة، یتم إحالة الحساب إلى وكالة تحصیل  .خالل عشرة أیام بالدفع
  .للتحصیل الرصید إرسال قبل إضافیة یوًما 120 منح یتم یوًما، 120 فترة خالل

  :المرضى مدفوعات استالم عناوین یلي فیما

 P.O. Box 48027, Newark NJ 07101-4827 ھاكنساك،المركز الطبي لجامعة  •
  River Road, North Bergen, NJ, 07047 7600الطبي،  زدیلیسابمركز  •
 Neptune, NJ, Box 416765, Boston, MAالمرك��ز الطب��ي لجامع��ة جیرس��ي ش��ور،  •

02241-6765 
 Brick, NJ, Box 416765, Boston, MA 02241-6765 الطبي، أوشنمركز  •
 Red Bank, NJ, Box 416765, Boston, MA 02241-6765  الطبي،مركز ریفرفیو  •
-Manahawkin, NJ, Box 416765, Boston, MA 02241 الطبي، أوشن ساوذرنمركز  •

6765 
 Holmdel, NJ, Box 416765, Boston, MA 02241-6765مركز بایشور الطبي،  •
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 Neptune, NJ, 07753 Box 416765, Boston, MA  األس�ریة،مرك�ز مری�دیان للص�حة  •
02241-6765 

 ,Neptune, NJ, 07753 Box 416765, Boston ،األس�ریةللص�حة ج�ین ات�ش ب�وكر مركز  •
MA 02241-6765  

-Shrewsbury, NJ, Box 416765, Boston, MA 02241  السلوكیة،مركز بوكر للصحة  •
6765 

 ,Neptune, NJ P.O. Box 416765, Boston   الس�لوكیة،للص�حة  100مرك�ز ب�اركواي  •
MA 02241-6765 

 New Brunswick Ave, Perth Amboy, NJ. Box 530مرك�ز راریت�ان ب�اي الطب�ي،  •
416765, Boston, MA 02241-6765 

 ،ھاكنساك) 551( 996 – 3355یمكن للمرضى الذین لدیھم استفسارات بخصوص رصیدھم االتصال بخدمة العمالء على 

 5092 – 854 )201 (PMC ، 776 – 4380أو )في جمیع المواقع األخرى) 732. 

 تعوی�قأو  الف�رد،وض�ع االمتی�ازات عل�ى ممتلك�ات : ، على سبیل المثال ال الحصر، ما یل�يإجراءات التحصیل االستثنائیةتشمل 
ف�رد، مم�ا الدع�وى مدنی�ة ض�د  رف�ع، أو أي ممتلك�ات شخص�یة أخ�رى للف�ردحساب مص�رفي  مصادرة أو تجمید، الفردممتلكات 
تخضع إجراءات التحصیل االستثنائي للفت�رات الزمنی�ة التالی�ة  .المدین أموال حجزو أ، الشخص ھذاالقبض على  إلقاء یؤدي إلى

  .الولن تبدأ إال بعد بذل جھود مقبولة لتحدید ما إذا كان المریض مؤھًال أم 

یجب على المستشفیات إخطار الف�رد بسیاس�ة التحص�یل وال�دفع والمس�اعدة المالی�ة قب�ل الش�روع ف�ي أي  :اإلخطارفترة  .1
لم�دة  اس�تثنائیةواالمتن�اع ع�ن ب�دء إج�راءات تحص�یل  دفع�ھ الواج�ب المبل�غللحصول على   استثنائیةإجراءات تحصیل 

  .الرعایة على للحصول الصرف بعد فوترة بیان بأول المریض تزویدیوًما على األقل من تاریخ  120
إذا ت�م تق�دیم الطل�ب  .لتقدیم الطل�بالص�رف بعد فوترة بیان بأول المریض تزویدلدى الفرد سنتین من تاریخ  :التقدیمفترة  .2

 .الخارجیة المجموعة وكاالت تعلیق سیتمفي أي وقت خالل فترة تقدیم الطلب، 
ق�ل ع�ن تال  فترة خالل للمریض إخطار إرسالیجب على المستشفیات : االستثنائیةإجراءات التحصیل  بدء انتظار فترة .3

  .استثنائیةفي أي إجراءات تحصیل  البدء) یوًما قبل 30(ثالثین 
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متعھ��دي الخ��دمات م��ن قب��ل اإلدارة الت��ي تق��دم خ��دمات الرعای��ة الص��حیة الطارئ��ة أو الطبی��ة األخ��رى داخ��ل مراف��ق : الملح��ق ب
 المستشفى 

   ھاكنساك لجامعة الطبي المركز

 مغطاة بسیاسة المساعدة المالیة مجموعة  /كیان  / إدارة
 2018/  12/  31تم تحدیثھا في  

 ال التخدیرقسم 
 ال السرطانمركز 

 ال طب األسنان
 ال طب الطوارئ

 ال طب األسرة
 ال الطب الباطني

 ال جراحة االعصاب
 ال أمراض النساء والتولید

 ال طب العیون
 ال جراحة العظام

 ال والحنجرة واألنف طب األذن
 ال علم األمراض
 ال طب األطفال

 ال الترمیمیةالجراحة التجمیلیة و
 ال القدمأمراض عالج 

 ال الطب النفسي والسلوكي
 ال عالج األورام باإلشعاع

 ال شعاعياإلطب ال
 ال طب إعادة التأھیل

 ال الجراحة
 ال أمراض المسالك البولیة

 ال )العام الطب(المستشفیات ب مختص طب
 ال خدمات المختبر
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  /كیان  / إدارة
 مجموعة

 المالیةمغطاة بسیاسة المساعدة 

 2018/  12/  31تم تحدیثھا في  
المرك��������������ز  

الطب����������������ي 
لجامع��������������ة 
جیرس������������ي 
 ش�������������������ور

)JSUMC( 

مرك�����������������ز 
أولمس������������تد 
الطب����������������ي 

)OMC( 

مرك����������������������ز 
روزاكی���������رت 
الطب����������������������ي 

)RMC( 

مرك���ز جن���وب 
أوھ���ایو الطب���ي 

)SOMC( 

مستش����������������فى 
ومرك����ز بلف����و 
الطب���������������������ي 

)BMC( 

مرك�����ز خل�����یج 
راریتان الطبي 

)RBMC( 

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم التخدیر
 ال ال ال ال ال ال طب األسنان

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم طب الطوارئ
 ال ال ال ال ال ال  الممارسة العائلیة

 ال ال ال ال ال ال عالج ال
 ال ال ال ال ال ال أمراض النساء و التولید 

 ال ال ال ال ال ال طب العیون 
 ال ال ال ال ال ال العظام  جراحة

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم علم األمراض
 ال ال ال ال ال ال طب األطفال 
 ال ال ال ال ال ال الطب النفسي 

 ال ال ال ال ال ال عالج األورام باالشعاع 
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم الطب االشعاعي

 ال ال ال ال ال ال الجراحة 

 

 

 

 

  2018/  12/  31تم التحدیث في  - الطبي بالیسیدزمركز 

 مغطاة بسیاسة المساعدة المالیة مجموعة  /كیان  / إدارة
 ال التخدیر 

 ال طب الطوارئ
 ال علم االمراض 

 ال الطب االشعاعي
 ال طب المستشفیات 

 ال طب العنایة المركزة
 ال طب القلب

 

ف�ي  یرج�ى االتص�ال بمك�اتبھم لتأكی�د مش�اركتھم .المساعدة المالیة للمستش�فیاتأعضاء ھذا القسم ال یتبعون ممارسات سیاسة  "ال
وھ�م أعض�اء ف�ي أقس�ام الط�ب  للمستشفیات المالیة المساعدة سیاسةیشارك أعضاء مجموعة میریدیان الطبیة في  .ھذه السیاسات

  .األطفالوطب  والتولید واألورام والجراحة وأمراض النساء
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 على موقع المستشفیات  زّودعرض معلومات الم

 :یمكن للفرد االطالع على معلوم�ات ح�ول م�زودي الخ�دمات عب�ر اإلنترن�ت عل�ى الموق�ع الت�الي: الموقع اإللكتروني  .أ
https://www.hackensackmeridianhealth.org/ 

 
  :من الطرق التالیة  بأي الخدماتمزود  للفرد الحصول على نسخة ورقیة من قائمةیمكن : زّودقائمة الم .ب

 
 :ورقیةوطلب نسخة  ةالتالی العناوین مراسلةعن طریق : عن طریق البرید )أ

  ,First Street – Suite 300 Hackensack, NJ 07601 100مرضي مستشفیات ھاكنساك  •
  ,River Road, North Bergen, NJ, 07047 7600 الطبي، زدیلیسابمركز  •
 س�اوذرنمرك�ز  الطب�ي، ریفرفیو الطبي، مركز أوشن المركز الطبي لجامعة جیرسي شور، مركز •

 ,Route 33 1945 -الطب��ي، مرك��ز بایش��ور الطب��ي، ومرك��ز راریت��ان ب��اي الطب��ي  أوش��ن
Neptune NJ, 07753 

 
 4:00ص�باًحا إل�ى  8:00 م�نم�ن االثن�ین ال�ي الجمع�ة (المساعدة المالیة شخص�یًا  قسم زیارةعن طریق : شخصیًا )ب

 :الموجود على العنوان التالي، )مساءً 
  First Street– Suite 300 Hackensack, NJ 07601 100ھاكنساك لجامعة الطبي المركز •
 River Road, North Bergen, NJ, 07047 7600الطبي،  یزلیسادابمركز  •
 ، Route 33, Neptune, NJ, 07753 1945 شور،المركز الطبي لجامعة جیرسي  •
 ، Jack Martin Boulevard, Brick, NJ 08724 425 الطبي، أوشنمركز  •
 ، Riverview Plaza, Red Bank, NJ 07701 1 الطبي،مركز ریفرفیو  •
  Route 72 W, Manahawkin, NJ 08050 1140 الطبي،ساوذرن أوشن مركز  •
 ،,N Beers St, Holmdel, NJ 07733 727، الطبيمركز بایشور  •
 W Lake Ave # 202, Neptune, NJ, 07753 1828 األسریة،مركز مریدیان للصحة  •
 Neptune, NJ, 07753 األسریة،للصحة جین اتش بوكر مركز  •
، الس��لوكیةللص��حة  100مرك��ز ب��اركواي  نی��و جیرس��ي، ،ش��روزبري ،الس��لوكیة للص��حة ب��وكر مرك��ز •

Neptune, NJ, 07753 ، 
 New Brunswick Ave, Perth Amboy, NJ 530 الطبي،مركز راریتان باي  •

 
) 551( 996 – 4343 عن طریق االتصال باألرقام التالی�ةیمكن الوصول إلى قسم المساعدة المالیة  :الھاتفعبر  )ت

 لجمیع المرافق األخرى) 732( 902 – 7080أو ، PMC)  201( 854 – 5092، ھاكنساك

 

 
 

https://www.hackensackmeridianhealth.org/
https://www.hackensackmeridianhealth.org/

