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عرض املساعدة املالية
رسالة مستشفى مايو كلينيك-أريزونا هي تقديم أفضل رعاية لكل مريض. وكجزء من هذه الرسالة، تقدم مستشفى مايو كلينيك-أريزونا مساعدة مالية من خالل سياستها للمساعدة 

املالية للمرىض غري القادرين عىل الدفع مقابل الرعاية الطبية الرضورية أو رعاية الطوارئ.

متطلبات األهلية واملساعدات املقدمة
تقوم أهلية الحصول عىل املساعدة املالية عىل عدة عوامل، تشمل طبيعة الحالة والعناية املطلوبة، التغطية التأمينية أو مصادر الدفع األخرى )تشمل مطالبات األرضار الشخصية(، 

الدخل )تُستخدم إرشادات خط الفقر الفيدرايل لتحديد مقدار املساعدة املالية املقدمة(، حجم األرسة، األصول وأي اعتبارات خاصة يجب أن يأخذها املريض أو الطبيب يف االعتبار.

يتم تقديم مساعدات مالية للمرىض غري املؤمن عليهم أو الذين يفتقرون إىل تغطية تأمينية. املساعدات املالية الكاملة أو الجزئية سيتم املوافقة عليها بناء عىل قدرة املريض عىل دفع 

رسوم الفواتري.

يجب أن يُتم املرىض إجراءات تقديم الطلب كاملة، ويشمل ذلك إرسال عائدات الرضائب، وكشوف البنك وإيصاالت الدفع، باإلضافة إىل إكامل عملية التقديم لكل مصادر املساعدة 

املتاحة، متضمنة ميديكيد أو املساعدة الطبية.

طريقة التقديم للحصول عىل املساعدة
ميكن للمريض أو أي شخص مشرتك يف بذل العناية للمريض، مثل أحد أفراد العائلة أو مقدم الرعاية، أن يعرب عن قلقه تجاه الوضع املايل يف أي وقت أثناء تلقي املريض للعناية. 

وعندها سيتم تشجيع املريض أو الطرف املسؤول عىل إكامل طلب املساعدة املالية.

تقترص املساعدة املالية عىل الرعاية الطبية التي تقدمها مستشفى مايو كلينيك يف موقعها وبواسطة أفراد الرعاية الطبية الخاصني مبايو كلينيك. النفقات مثل االنتقال والطعام والسكن 

واملعدات الطبية املستمرة ووصفات األدوية ال تغطيها سياسة املساعدات املالية. ستدعم مايو كلينك الرسية وكرامة كل مريض، وأية معلومات مقدمة للنظر يف املساعدة املالية سيتم 

.)HIPAA( التعامل معها كمعلومات صحية محمية مبوجب قانون مسئولية و نقل التأمني الصحي

من أين ميكن الحصول عىل نسخ
يتوفر كل من طلب التقديم وسياسة املساعدة املالية الخاصني مبايو كلينك مجانًا عن طريق االتصال بخدمات حساب املرىض عىل 9591-217-844-1 أو طلب نسخة عن طريق 

الربيد أو الربيد اإللكرتوين. يتوفر كال من طلب التقديم والسياسة أيًضا عىل االنرتنت عىل www.mayoclinic.org/financialassistance للتنزيل والطباعة.  نسخ السياسة وطلب 

التقديم متوفرة أيًضا يف مكاتب استقبال ومناطق الخدمات التجارية لكافة مواقع مستشفى مايو كلينك، باإلضافة إىل أماكن قسم الطوارئ.

االتصال للحصول عىل املعلومات أو املساعدة
ميكن الحصول عىل معلومات إضافية حول سياسة املساعدة املالية و املساعدة مع عملية تقديم الطلبات من خدمات حساب املرىض:

 Secure patient portal )منصة املريض اآلمنة( عن طريق زيارة www.mayoclinic.org اختيار Log Into Patient Account )تسجيل الدخول لحساب مريض( من	 

home page )الصفحة الرئيسية(.
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للمتحدثني بغري اللغة اإلنجليزية
.www.mayoclinic.org/financialassistanceتتوفر ترجامت سياسة املساعدة املالية وطلب سياسة املساعدة املالية وهذا امللخص يف لغة مبسطة يف

)AGB( ال يزيد عن
لن يتم محاسبة مريض تقرر كونه مؤهاًل للحصول عىل املساعدة املالية بأكرث من املبالغ املطلوبة عادة لحاالت الطوارئ أو غريها من الرعاية الطبية الالزمة للمرىض الذين لديهم تأمني 

ملثل هذه الرعاية.
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