
  رسوم استخدام المرفق للمتعالجین خارج المستشفى.    
، المشار  رسوم المرفقیتم إصدار فواتیر  م التطبیب.إذا تلقیت خدمات كمتعالج خارج المستشفى، فقد تتم مطالبتك و / أو شركة تأمینك باداء فاتورة برسوم استخدام المرفق، باإلضافة إلى رسو 

 التقنیة، لتغطیة مصاریف مرتبطة وغبر مرتبطة بالعمالة (التشغیلیة) للمستشفى المعنیة بزیارتك.إلیھا أیضا باسم الرسوم 

لو كنت  خدمات أثناء زیارتك. ، المشار إلیھا أیضا باسم الرسوم المھنیة، لتغطیة نفقات العمالة المرتبطة بأتعاب الطبیب أو غیره من المھنیین الطبیین الذین قدموا رسوم التطبیبیتم إصدار 
ة بالعمالة لعیادة الطبیب باإلضافة إلى أتعاب تلقیت نفس ھذه الخدمات في عیادة طبیب، لتمت مطالبتك و / أو شركة تأمینك بأداء فاتورة برسوم التطبیب تشمل مصاریف مرتبطة وغیر مرتبط

التطبیب الشاملة لكل شيء الصادرة عن عیادة الطبیب أقل من مجموع رسوم المرفق ورسوم التطبیب    قد تكون رسوم الطبیب أو غیره من المھنیین الطبیین الذین قدموا خدمات أثناء زیارتك.
 منفصلة مقابل الخدمات التي تتلقاھا كمتعالج خارج المستشفى.

 
ألغراض المقارنة،  مھا للمتعالجین خارج المستشفى.أن تصدر المستشفیات فواتیر رسوم المرفق والتطبیب بشكل منفصل مقابل الخدمات التي تقد Medicareتقتضي الرعایة الطبیة 

 مقابل رسوم مرافقھا ضمن النطاقات التالیة: Hartford HealthCareتعویضات لفائدة مستشفیات الرعایة الصحیة بھارتفورد  Medicareتصرف الرعایة الطبیة 
 Hartford Hospital $54.45-$136.13, Windham Hospital $55.56-$138.91, Backus Hospital $55.56-$138.91, Charlotte 
Hungerford Hospital $54.45-$136.13, Hospital of Central Connecticut $54.60-$136.49, MidState Medical Center 

$55.56-$138.91 and St. Vincent's Medical Center $57.50-$143.75 
 

بالنسبة للمتعالجین خارج  Hartford HealthCare Hospitalsبإمكان شركة تأمینك تزویدك بمعلومات عن اتلعویضات التي تصرقھا لفائدة مستشفیات الرعایة الصحیة بھارتفورد 
 المستشفى.

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 كما ھو موضح أدناه:  2021تختلف وتتغبر كل ھیئة بالنسبة للسنة المالیة  تمثل ھذه النسبة إجمالي إیراداتنا مقارنة بإجمالي نفقاتنا التشغیلیة.
 
 
 
 

 2021االرسوم للسنة المالیة  نسبة التكالیف إلى  

 
 
 
 
 

36%  Hartford Hospital  

32%  Hospital of Central Connecticut  

35%  MidState Medical Center  

32%  William Backus Hospital  

37%  Windham Hospital  

36%  Charlotte Hungerford Hospital  

34%  St. Vincent's Medical Center  

85%  Hartford HealthCare at Home  

 

لطلب تخفیض أو التقدم بطلب   1  - 860 - 696 - 6010فضلك ب إذا كنت غیر قادر على أداء حصتك من رسوم المرفق أو أي حصة أخرى من فاتورتك، اتصل من 
 الحصول على مساعدة مالیة. 


