
    Tarifat e objektit për pacientët ambulatorë të spitalit 

Nëse keni marrë shërbime si pacient i jashtëm spitalor, ju dhe/ose kompania juaj e sigurimit mund të faturoheni për një 
tarifë shërbimi, përveç tarifës së mjekut. Tarifa e objektit, e referuar gjithashtu si tarifa teknike, faturohet për të mbuluar 
shpenzimet e punës dhe jo të punës (operative) të spitalit që lidhen me vizitën tuaj. 

 
Tarifa e mjekut, gjithashtu e referuar si tarifa profesionale, faturohet për të mbuluar shpenzimet e punës së mjekut ose 
profesionistit tjetër mjekësor të cilët ofruan shërbimet e tyre gjatë vizitës suaj. Nëse të njëjtat shërbime u ofruan në zyrën 
e mjekut, ju dhe/ose kompania juaj e sigurimit do të faturoheshit për një tarifë të mjekut që përfshin si shpenzimet e 
punës ashtu edhe ato jo të punës së zyrës së mjekut, dhe shpenzimet e punës së mjekut ose profesionistëve të tjerë 
mjekësor të cilët u ofruan shërbimet gjatë vizitës suaj. Kjo tarifë gjithëpërfshirëse e mjekut nga zyra e mjekut mund të 
ketë qenë më e vogël se kombinimi i tarifës së veçantë të institucionit dhe tarifës së mjekut për shërbimet e marra si 
pacient ambulator i spitalit. 

 
Medicare kërkon që spitalet të faturojnë veçmas tarifat e objektit dhe të mjekëve për shërbimet ndaj pacientëve 
ambulatorë të spitalitPër qëllime krahasimi, Medicare rimburson Spitalet Hartford HealthCare për tarifat e tyre të objektit 
brenda diapazoneve të mëposhtme: Spitali Hartford $54.45-$136.13, spitali Windham $55.56-$138.91, Spitali Backus 
$55.56-$138.91, Spitali Charlotte Hungerford $54.45-$136.13, Spitali i Central Connecticut $54.60-$136.49, Qendra 
Mjekësore MidState $55.56-$138.91 dhe Qendra Mjekësore St. Vincent’s $57.50-$143.75. 

 
Kompania juaj e sigurimeve do të jetë në gjendje t'ju ofrojë informacion mbi rimbursimin e tyre në Spitalet Hartford 
HealthCare për pacientët ambulatorë të spitalit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ky raport përfaqëson të ardhurat tona bruto në krahasim me shpenzimet tona totale operative. Çdo njësi ekonomike 
është e veçantë dhe e ndryshueshme për vitin buxhetor 2021 siç renditet më poshtë: 

 
 
 

 
Raporti i kostos ndaj tarifës për vitin buxhetor 2021 

 
 
 

 
 

Spitali Hartford 36% 

Spitali i Central Connecticut 32% 

Qendra Mjekësore MidState 35% 

Spitali William Backus 32% 

Spitali Windham 37% 

Spitali Charlotte Hungerford 36% 

Qendra Mjekësore St. Vincent’s 34% 

Hartford HealthCare at Home 85% 
 
 

 
Nëse nuk jeni në gjendje të paguani pjesën tuaj të tarifës së objektit ose ndonjë pjesë tjetër të faturës suaj, ju lutemi 
kontaktoni 1-860-696-6010 për të kërkuar një ulje ose për të aplikuar për ndihmë financiare. 


