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 سياسة المساعدة المالية

 

  :تمت الموافقة عليها من قِبل
 
  
 

 :تاريخ آخر اعتماد
 
 

 :تاريخ اإلصدار
 
 

 :إصدار
 
 

2021-7 

  
 .لذا، يُرجى الرجوع إلى النسخة اإللكترونية للحصول على أحدث إصدار .النسخ المطبوعة بمنزلة مرجع فقط

 

  :المراجع/المتطلبات التنظيمية
 .واللوائح التنظيمية للتخزين ذات الصلة( ص)105تتوافق هذه السياسة مع قانون اإليرادات الداخلية قسم 

 
 سياسة المساعدة المالية

 
على توفير الرعاية الطبية الضرورية للمرضى  Select Specialty Hospital Nashvilleتنص سياسة مستشفى 

يجوز للمرضى الذين ال يوجد لديهم طرق للدفع مقابل الخدمات  .بصرف النظر عن العرق أو العقيدة أو القدرة على الدفع
أن يطلبوا الحصول على خدمة اإلعانة المالية، والتي تخضع  Select Specialty Hospital Nashvilleالمتوفرة لدى 

  .للشروط واألحكام الواردة أدناه
 

I. الخلفية 
  

A.   إنSelect Specialty Hospital Nashville  هي مستشفى تقدم الرعاية للحاالت الحرجة على المدى

 Ascension Saint تشفىويتم تشغيلها وإدارتها بطريقة تتماشى بشكٍل عام مع متطلبات مس، الطويل
Thomas Hospital  من قانون اإليرادات الداخلية والمؤسسات الخيرية ( 3()ج)105بموجب القسم

  .بموجب قانون الدولة
 

B.   تلتزم مستشفىSelect Specialty Hospital Nashville يتم تقديم  .بتقديم الرعاية الطبية الضرورية
 .للمرضى بصرف النظر عن العرق أو العقيدة أو القدرة على الدفع" الرعاية الطبية الضرورية"

 
C.  إن المستفيدين األساسيين الذين تستهدفهم سياسة اإلعانة المالية هم المرضى الذين ليس لديهم تأمين أو لديهم

 Select Specialtyميل من مستشفى 500تأمين ال يغطي احتياجاتهم الطبية بما يكفي ويقطنون ضمن 
Hospital Nashville  من إرشادات دخل الفقر الفيدرالي % 000وال يتجاوز دخل عائلتهم السنوي

(GPF ) الذي يتم نشره من وقت إلى آخر من قِبل إدارة الصحة والخدمات اإلنسانية الساٍر وقت تقديم الخدمة
يجوز أيًضا أن يتأهل لهذه اإلعانة المرضى المتعسرون ماليًا  .اسةلمكافآت اإلعانة المالية بموجب هذه السي

لن يتم خصم أي تكلفة من المريض المتأهل  .أو يمرون بأزمة شخصية أو يعانون ظروف طبية خاصة
 .للحصول على المساعدة المالية بموجب هذه السياسة أكثر من التكاليف التي عادةً ما يتم خصمها

 
D .  يتوقع من المرضى أن يتعاونوا مع إجراءاتSelect Specialty Hospital Nashville  للحصول

 .وأن يسهموا في تكاليف عالجهم حسب قدرة الفرد على الدفع، على المساعدة المالية أو طرق الدفع األخرى
 
 
 



2 

 

II. التعريفات  
 

 يستخدم الدخل التالي عند حساب إرشادات والذي، باستخدام تعريف مكتب التعداد" دخل العائلة السنوي"يتم تحديد 
 :الفقر الفيدرالي

  يتضّمن األرباح، والتعويض عن البطالة، وتعويض العاملين، والتأمين االجتماعي، والدخل التأميني
اإلضافي، والمساعدة العامة، ومدفوعات المحاربين القدامي، وميزات النجاة، ودخل التقاعد أو التقاعد، 

األسهم، واإليجارات، والعوائد، والدخل العقاري، وصناديق االستئمان، والمساعدة  والفوائد، وأرباح
التعليمية، والنفقات، ودعم األطفال، والمساعدة خارج المنزل، وغير ذلك من مصادر الدخل المتنوعة 

  .األخرى

  ال تُحتسب( مثل أختام الطعام وإعانات اإلسكان)الميزات غير النقدية.  

 يتم تحديد الدخل قبل تطبيق الضريبة.  

 إذا كان يعيش الشخص مع أسرته المباشرة، فإنه يتم تضمين دخل كل أفراد األسرة.  
 

إكمال البيانات في ( أ)بما في ذلك إما عن طريق ، إلى عملية التقدم بطلب بموجب هذه السياسية" الطلب"يشير 

أو عبر اإلنترنت أو  Select Specialty Hospital Nashvilleطلب المساعدة المالية الخاصة بمستشفى 

من خالل البريد أو بتسليم نسخة ورقية من الطلب إلى مستشفى ( ب)أو ، على الهاتف مع الممثل

Select Specialty Hospital Nashville. 

 .إلى المكتب المركزي للفوترة والتحصيل" OBC"يشير 

سواء ، وجميع أبناء هذا المريض( بصرف النظر عن مكان إقامته)المريض  إلى المريض وقرين" العائلة"تشير 

، عاًما 51إذا كان المريض اصغر من  .عاًما ويعيشون مع المريض 51األصغر من ، كانوا بولوجيين أو تم تبنيهم

قامة ان إبصرف النظر عن مك)يجب أن تتضمن العائلة المريض ووالدي المريض البيولوجيين أو الذين قد تبنّوه 

 .عاًما ويعيشون في المنزل 51وجميع أبناء المريض البيولوجيين أو الذين تم تبنيهم األصغر من ، (الوالدين

إلى إرشادات دخل الفقر الفيدرالي التي يتم نشرها من حين آلخر من قِبل إدارة الصحة والخدمات " GPF"تشير 

  .اإلنسانية األمريكية السارية من تاريخ الخدمة

 

 .األفراد الذين لديهم أي نوع من التأمين الصحي الحكومي أو الخاص" بالمرضى المؤمن عليهم"قصد ي  

 
المعقولة والضرورية من أجل ، Medicareكما تعّرفها ، إلى تلك الخدمات" الرعاية الطبية الضرورية"تشير 

ير حاالت الجسدية أو العقلي وفق معايتشخيص وتقديم المعالجة الوقائية أو التلطيفية أو العالجية أو اإلصالحي لل

ية ال تشتمل الرعاية الطب .الرعاية الصحية المتعارف عليها مهنيًا ويتم قبولها بشكل عام في وقت تقديم الخدمات

  .الضروري على األدوية الموصوفة للمرضى الخارجيين

 
  .ليًاإلى سياسة المساعدة المالية هذه وهي السياسة السارية حا" السياس"تشير 

 
تم استنفاد ( 2)الذين ليس لديهم تأمين صحي حكومي أو خاص؛ ( 5) هم األفراد" المرضى المؤمن عليهم"

الذين لديهم ميزات تأمين ولكنها ال تكفي الرعاية الطبي الضرورية التي يحتاج ( 3)ميزات التأمين الخاصة بهم؛ 

  .إليها المريض
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III. العالقة بالسياسات األخرى 
 

A. ال يتم تقديم الخدمات الطارئة في - السياسة المتعلقة بالخدمات الطبية الطارئةSelect Specialty 
Hospital Nashville. 

 
B. يجوز أن يتأهل المرضى المحتاجين إلى تكاليف األدوية الموصوف طبيًا  - تغطي األدوية الموصوفة طبيًا

 . يةإلحدى برامج مساعدة المرضى التي تقدمها شركات األدو
 

IV. معيار التأهُّل للمساعدة المالية  
 

ويستوفون  Select Specialty Hospital Nashvilleالمرضى الذين يسعون للحصول على الرعاية في 
 .بموجب هذه السياسة 7المؤهالت أدناه مؤهلون للحصول على المساعدة الموضحة في القسم 

 
A.  المساعدة المالية التي تستند إلى الدخل- 

المرضى غير المؤمن عليهم أو المرضى الذين ال يكفي تأمينهم وال يتجاوز دخل عائلتهم السنوي  .5

 ،GPFمن % 000

 الذين يسعون للحصول على الرعاية الطبية الالزمة لخدمات المستشفيات الداخلية، و .2

المحددة بنطاق ) Select Specialty Hospital Nashvilleالذين يعيشون في منطقة خدمة  .3

 (.ميل حول المرفق 500لغ يب

 

B. يجوز للمريض غير المؤهل للحصول على مساعدة مالية بموجب هذه  - الطرق اإلضافة للتأهُّل للمساعدة
 :السياسة ولكنه غير قادر على دفع تكلفة الرعاية الطبية الالزمة أن يطلب المساعدة في الحاالت التالية

 
المرضى الذين يقولون إنهم يمرون بأزمة شخصية أو ضائقة مالية شديدة  - الظروف االستثنائية .5

 (.بما في ذلك مرض عضال أو حالة طبية كارثية أخرى)
 

المرضى الذين يسعون للحصول على العالج الذي ال يمكن تقديمه إال من قبل  - الظروف الطبي الخاصة .2
و الذين سيستفيدون من الخدمات الطبية أ Select Specialty Hospital Nashvilleالطاقم الطبي 
  .من أجل استمرار الرعاية Select Specialty Hospital Nashvilleالمستمرة من 

 
سيتم تقييم طلبات المساعدة بسبب ظروف استثنائية أو ظروف طبية خاصة على أساس كل حالة على 

 .OBCحدة بقرار من مدير 
 

C.  فحصMedicaid - غير المؤمن عليهم الذين يسعون إلى الحصول على  يمكن التواصل مع المرضى
عبر الممثل لتحديد ما إذا كانوا مؤهلين لبرنامج  Select Specialty Hospital Nashvilleالرعاية من 
Medicaid يجب أن يتعاون المرضى غير المؤمن عليهم مع عملية التأهُّل في  .أم الMedicaid  ليصبحوا

 . وجب هذه السياسةمؤهلين للمساعدة المالية بم
 

V. طريقة التقديم  

 

A.  المساعدة المالية التي تستند إلى الدخل 
 

يجوز ألي مريض يسعى للحصول على مساعدة مالية قائمة على الدخل في أي وقت في عملية تحديد  .5

المواعيد أو الفوترة إكمال البيانات في طلب المساعدة المالية، وسي طلب منه تقديم معلومات عن دخل 

يمكن  .ة إعادة النظرالعائلة السنوي لفترة الثالثة أشهر واثني عشر شهًرا التي تسبق مباشرة تاريخ األهلي

يمكنك العثور  .استخدام خدمات التحقق من الدخل من طرف خارجي كدليل على الدخل السنوي لألسرة

 ,Hayes Street 2000:على طلب المساعدة المالي في أقسام االلتحاق بمرفقنا على العنوان التالي

37203 TN, ashvilleN ؛ أو على اإلنترنت على موقع
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-and-https://www.selectspecialtyhospitals.com/locations

tours/tn/nashville/nashville/  أو باالتصال بنا في قسم االلتحاقات الخاص بنا على الرقم التالي

يمكن أيًضا الحصول على المساعدة في استكمال طلب المساعدة المالية عن طريق  .615-284-6708

  .888.868.1103على الرقم  Central Business Officeاالتصال بمكتب أعمالنا المركزي 

 

يمكنك الحصول على نسخة من سياسة المساعدة المالية والملخص المكتوب باللغة المبسطة ونموذج 

بّسطة ت .الطلب مجانًا توفر نسخ من سياسة اإلعانة المالية ونموذج الطلب والملخص المكتوب باللغة الم 

اإلنجليزية واإلسبانية والعربية والفيتنامية والصنية الُمبسطة والصينية التقليدية والالوية : باللغات التالية

  .والكورية

 

 Select Specialty Hospitalإذا تبيَّن وجود تناقض بين مصدرين للمعلومات، فقد يطلب ممثل .2
Nashville تشمل البنود التي قد تكون مطلوبة لمعالجة  .معلومات إضافية لدعم دخل األسرة السنوي

 :الطلب المالي ما يلي
i. كشوفات الحساب البنكية 
ii. العوائد الضريبية على الدخل 
iii. كشوفات الرواتب 
iv. األنواع األخرى من المعلومات لتحديد مسؤولية المساعدة المالية 

 
أو تقرر أنه مؤهل للحصول على /إذا قدم الفرد الحقًا طلبًا كامالً للحصول على المساعدة المالية و .3

فسيتم رد األموال إذا كان الفرد قد دفع مقابل الرعاية التي تتجاوز المبلغ الذي تم تحديده ، مساعدة مالية
  .دوالرات 1فعه شخصيًا، ما لم يكن هذا المبلغ أقل من ليد

 
B. الظروف االستثنائية 

تقديم طلب ألي مريض تم تحديده  Select Specialty Hospital Nashvilleسيبدأ طاقم العمل في 
على أنه تكبد أو يتعرض لخطر ارتفاع رصيد االقتراض لديه أو تم اإلبالغ بأنه يعاني ضائقة شخصية أو 

المعلومات بشأن الظروف  Select Specialty Hospital Nashvilleسيجمع طاقم عمل  .مالية شديدة
أو  OGCتحت إشراف  OBCيتم اتخاذ القرارات من قبل مدير  .المالية والظائقات الشخصية من المريض

  .سيتم إبالغ المريض بالقرار األخير .من ينوب عنه

C. الظروف الطبية الخاصة 

فتح الطلب ألي مريض يتم التعرف عليها  Select Specialty Hospital Nashvilleيبدأ طاقم مستشفى 
ه أن لديه ظروف طبية خاصة، وسيطلب الممثل التوصية من خالل عملية تحديد المواعيد أو االلتحاق باعتبار

الطبيب المقدم للرعاية أو الذي سيقدمها لتحديد ما إذا كان المريض بحاجة إلى العالج الذي ال يمكن توفيره إال 
أو ما إذا كان يمكنها ، أم ال Select Specialty Hospital Nashvilleمن قِبل الطاقم الطبي في 

 Select Specialty Hospital Nashvilleالخدمات الطبية المستمرة من مستشفى االستفادة من 
يتم س .يتم اتخاذ القرارات بشأن الظروف الطبية الخاصة من قِبل الطبيب المعالج .الستمرار تقديم الرعاية

  .إخطار المريض كتابيًا إذا لم يكن مؤهالً للحصول على المساعدة المالية بسبب ظروف طبية خاصة
 

D. الطلبات غير المكتملة أو المفقودة  
 

  .سيتم إخطار المرضى بالمعلومات المفقودة من التطبيق ومنحهم فرصة معقولة لتزويدها
 
 
 
 
 
 
 

https://www.selectspecialtyhospitals.com/locations-and-tours/tn/nashville/nashville/
https://www.selectspecialtyhospitals.com/locations-and-tours/tn/nashville/nashville/
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VI. عملية اتخاذ القرار بشأن األهلية 
 

A. المقابلة المتعلقة بالمال 
 

االتصال عبر الهاتف بجميع المرضى غير  Select Specialty Hospital Nashvilleسيحاول ممثل 
المؤمن عليهم والذين يكون تأمينهم غير كاٍف للحصول على مساعدة مالية في وقت تحديد موعد إلجراء مقابلة 

سيطلب الممثل معلومات، بما في ذلك حجم العائلة ومصادر دخل العائل وأي ظروف مالية أو مخففة  .مالية
في وقت الموعد أو عند الدخول، سي طلب  .ه السياسة وستساعد في إكمال الطلبأخرى تدعم األهلية بموجب هذ

  .والتوقيع على الطلب Select Specialty Hospital Nashvilleمن المرضى زيارة ممثل 
 

B. قدَّمة  الطلبات الم 
 

جة، للتقييم والمعال Select Specialty Hospital Nashvilleسيتم إرسال أي طلب بالبريد إلى ممثل 
 .سواء تم إكماله شخصيًا أو عبر اإلنترنت أو تم تسليمه أو إرساله بالبريد

 
C. اتخاذ القرار بشأن األهلية 

 
 .بتقييم ومعالجة جميع طلبات المساعدة المالية Select Specialty Hospital Nashvilleسيقوم ممثل 

% 500سيتلقى المرضى المؤهلون للحصول على أقل من  .سيتم إبالغ المريض بالقرار األخير عبر خطاب
 .مساعدة مالية تقديًرا للمبلغ المستحق وسي طلب منهم إعداد ترتيبات الدفع

 

VII. أساس حساب المبالغ المقيدة في دفتر المرضى ونطاق المساعدة المالية مدتها  

 
سيتلقى المرضى المؤهلون للحصول على مساعدات مالية على أساس الدخل بموجب السياسة المساعدة وفقًا 

 :لمعايير الدخل التالية

 

  من % 210إذا كنت غير مؤمن عليه أو كان تأمينه غير كاٍف وكان دخل أسرتك السنوي يصل إلىGPF ،
 .عد دفع التأمينمن مسؤولية المريض ب% 500فستتلقى رعاية مجانية أو شطب 

 

  ولكن أقل من % 210إذا كنت غير مؤمن عليك أو كان تأمينك ال يكفي ودخل أسرتك السنوي أعلى من
قد تكون مؤهالً أيًضا لتلقي أسعار مخفضة على أساس كل حالة على  .فقد يتوفر خصم، GPFمن % 000

 .OBCحدة بناًء على الظروف المحددة، مثل مرض عضال أو االحتياج الطبي، وفقًا لتقدير 
 

 ي رجى االّطالع على الملحق أ لالّطالع على تكلفة التخفيض بالتفصيل. 
 

 Select Specialty Hospitalدة المالية الخاصة بـإن عدم االمتثال لعملية فحص التغطية الطبية والمساع
Nashville سوف يستبعد المرضى من أهلية المساعدة المالية. 

 

يجب إجراء تعديالت على الخصومات الممنوحة مسبقًا إذا تبيَّن أن المعلومات الالحقة تشير إلى أن المعلومات 
 .دقيقةغير  Select Specialty Hospital Nashvilleالمقدمة إلى 

 
 CROلها المعنى المنصوص عليه في " التكلفة المفروضة بشكل عام"كما هو الحال في هذه الوثيقة، فإن 

وأي لوائح أو إرشادات أخرى صادرة عن وزارة الخزانة األمريكية أو دائرة اإليرادات ( 1( )ص) 105§
ي رجى االّطالع على الملحق أ لالّطالع على التفسير التفصيلي لطريقة  .الداخلية التي تحدد هذا المصطلح

يتم تحديث الملحق أ سنويًا، وهو توفر عبر اإلنترنت أيًضا على  ".التكلفة المفروضة بشكٍل عام"حساب 
and-https://www.selectspecialtyhospitals.com/locations-: الموقع التالي

tours/tn/nashville/nashville/  االلتحاق لدينا وعند الطلب من خالل سؤال ممثل في أقسام
Select Specialty Hospital Nashville. 

 

https://www.selectspecialtyhospitals.com/locations-and-tours/tn/nashville/nashville/
https://www.selectspecialtyhospitals.com/locations-and-tours/tn/nashville/nashville/
https://www.selectspecialtyhospitals.com/locations-and-tours/tn/nashville/nashville/
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أن المريض مؤهل للحصول على مساعدة مالية  Select Specialty Hospital Nashvilleبمجرد تقرير 
بعد مرور فتر  .يوًما من تاريخ مراجعة األهلية( 00)قائمة على الدخل، يظل هذا القرار صالًحا لمدة تسعين 

  .يمكن للمريض إكمال طلب جديد للحصول على مساعدة مالية إضافية، يوًما( 00)التسعين 

 

VIII. ة المالية قبل اتخاذ إجراء لعدم الدفعتحديد األهلية للحصول على المساعد 
 

A. الفواتير والجهود المعقولة التخاذ القرار بشأن أهلية المساعدة المالية 
 

إلى تحديد ما إذا كان المريض مؤهالً للحصول على  Select Specialty Hospital Nashvilleتسعى 
إذا لم يتم تحديد أن المريض مؤهل للحصول  .المساعدة بموجب هذه السياسة قبل أو في وقت القبول أو الخدمة

بفرض  Select Specialty Hospital Nashvilleعلى مساعدة مالية قبل الخروج أو الخدمة، فسيقوم 
سوف  Select Specialty Hospital Nashvilleفإن ، إذا كان المريض مؤمنًا عليه .تكلفة على الرعاية

بناًء على قرار من شركة التأمين على . لسجل للرسوم المتكبدةيرسل فاتورة إلى شركة تأمين المريض في ا
فإن  ،إذا كان المريض غير مؤمن عليه. سيتم دفع أي مسؤولية متبقية للمريض مباشرةً إلى المريض، المريض

Select Specialty Hospital Nashville سوف يحاسب المريض مباشرة على الرسوم المتكبدة .
يوًما تبدأ بعد خروج المريض  520ل إلى أربعة كشوفات فواتير على مدى فترة سيتلقى المرضى سلسلة تص

فقط المرضى الذين لديهم رصيد غير مدفوع سوف . ويتم تسليمها إلى العنوان المسجل للمريض، من المستشفى
لى ع تتضمن بيانات الفواتير ملخًصا واضًحا لهذه السياسة وكيفية التقدم للحصول .يتلقون كشف الفواتير

إخطار المريض بالسياسة عند القبول وفي : تشمل الجهود المعقولة لتحديد األهلية ما يلي .المساعدة المالية
وهي محاولة إلخطار الفرد عبر الهاتف ، االتصاالت الكتابية والشفوية مع المريض بخصوص فاتورة المريض

لى األقل من اتخاذ إجراء لبدء أي دعوى يوًما ع 30بالسياسة وعملية التقدم للحصول على المساعدة قبل 
قضائية، ورًدا كتابيًا على أي طلب مساعدة مالية للحصول على المساعدة بموجب هذه السياسة يتم تقديمه في 

لذي التاريخ ا، في وقت الحق، يوًما من أول بيان للفوترة فيما يتعلق بالرصيد غير المدفوع أو 200غضون 
بوجود رصيد غير  Select Specialty Hospital Nashvilleابة عن تفيد فيه وكالة التحصيل ني

 . مدفوع إلى المستشفى
 

B. إجراءات التحصيل لألرصدة غير المدفوعة  
 
يوًما،  520إذا كان لدى المريض رصيد مستحق بعد إرسال ما يصل إلى أربعة كشوفات فواتير خالل فترة 

والتي  Select Specialty Hospital Nashvilleفسيتم إحالة رصيد المريض إلى وكالة تحصيل تمثل 
بالقدرة على  Select Specialty Hospital Nashvilleتتمتع وكاالت التحصيل التي تمثل . ستتابع الدفع

يجوز  .رصيد إلى وكالة التحصيلشهًرا من النقطة التي تم فيها إرسال ال 51متابعة التحصيل لمدة تصل إلى 
للمريض التقدم بطلب للحصول على مساعدة مالية بموجب هذه السياسة حتى بعد إحالة رصيد المريض غير 

يوًما على األقل من بيان الفوترة األول بعد الخروج من المستشفى  520بعد مرور  .المدفوع إلى وكالة تحصيل
 Selectمدفوعة، وعلى أساس كل حالة على حدة، قد تتابعوالذي يوضح الرسوم التي ال تزال غير 
Specialty Hospital Nashville  التحصيل من خالل دعوى قضائية عندما يكون لدى المريض رصيد

 Select Specialty Hospitalغير مدفوع وال يتعاون مع طلبات الحصول على معلومات أو دفع من
Nashville  عنهاأو وكالة تحصيل تعمل نيابة . 

 
لن يتم بأي حال من األحوال تأخير أو رفض الرعاية الطبية الضرورية للمريض قبل بذل الجهود المعقولة  

 Select Specialty Hospitalفي. لتحديد ما إذا كان المريض مؤهالً للحصول على مساعدة مالية أم ال
Nashville ،عد للحول على خدمات جديدة ولم سيتم االتصال بمريض غير مؤمن عليه يسعى إلى تحديد مو

ي فترض أنه مؤهل للحصول على مساعدة مالية من قِبل الممثل الذي سيقوم بإخطار المريض بالسياسة ومساعدة 
 . المريض على بدء طلب للحصول على مساعدة مالية إذا طلب ذلك

 
C. المراجعة والموافقة  

ة مراجعة وتحديد ما إذا كان قد تم بذل بسلط Select Specialty Hospital Nashvilleيتمتع ممثل 

جهود معقولة لتقييم ما إذا كان المريض مؤهالً للحصول على المساعدة بموجب السياسة؛ بحيث يمكن أن تبدأ 

  .إجراءات التحصيل غير العادية للحصول على رصيد غير مدفوع
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D. رصيد االئتمان 

دوالرات أمريكية أو  1وقد َدفع أكثر من المبلغ المستحق بما يزيد عن  GAPإذا كان المريض مؤهالً بموجب 

 .فسيتم رد األموال من خالل عملية الرصيد االئتمان، أكثر

 

IX .  األطباء غير المشمولين بسياسة المساعدة المالية فيSelect Specialty Hospital Nashville 

 Select Specialty Hospitalن بسياسة المساعدة المالية فييتم تنفيذ خدمات معينة من قِبل أطباء غير مشمولي
Nashville.  قد يتم تغطية هذه الخدمات من خالل سياسة المساعدة المالية لنظامAscension Saint Thomas 

 . assistance/tennessee-https://healthcare.ascension.org/financialالمتاح عبر اإلنترنت على 
 

غير المشمولين  Select Specialty Hospital Nashvilleيتم تحديد األطباء العاملين في مستشفى 
دينBالملحق بموجب هذه السياسة في  ِ يتم تحديث هذه القائمة كل ثالثة اشهر، وهي متوفرة  .، قائمة المزو 
and-https://www.selectspecialtyhospitals.com/locations-ايًضا عبر اإلنترنت على

 tours/tn/nashville/nashville/  في أقسام االلتحاق الخاصة بنا، وعند الطلب بسؤال ممثل
Select Specialty Hospital Nashville. 

https://healthcare.ascension.org/financial-assistance/tennessee
https://www.selectspecialtyhospitals.com/locations-and-tours/tn/nashville/nashville/
https://www.selectspecialtyhospitals.com/locations-and-tours/tn/nashville/nashville/
https://www.selectspecialtyhospitals.com/locations-and-tours/tn/nashville/nashville/

