لتلق رعايتك
معلومات مهمة بما يخص الدفع
ي
يف كاثوليك هيلث
ميى ماونت  ،مستشق سيسيز
س كينمور ،مستشق سانت ر
س ف بافالو ،مستشق ر
مستشق ر
مي ي
مي ي
و مجمع سانت جوزيف لمستشق سيسيز
ى
الت ر
كاثولك هيلث مقدم ر
مشتك ىف العديد من شبكات خطط الخدمة الصحية  .يمكنك أن تجد قائمة من الخطط ر
نشتك فيها يف
www.chsbuffalo.org/outofnetworkdisclosure.
الت تقدمها لذا من المهم أن تتأكد اذا كنا ر
نشتك ىف الخطة المحددة ر
تستخدم بعض الخطط الصحية شبكات أصغر لبعض الخدمات ر
الت
تغطيك  .سوف تختك قائمتنا اذا لم نكن ر
مشت ى
كي ىف جميع خدمات الخطة الصحية .
ر
ى
ى
ى
ى
من المهم أيضا أن تعرف أن خدمات الطبيب ر
المستشف  .ان األطباء الذين يقدمون
المستشف غت متضمنة ف مصاريف
الت تتلقاها ف
ى
ى
ى
ى
المستشف  .يحاسب األطباء عىل خدماتهم بشكل منفصل
مستقلي أو قد يتم توظيفهم من قبل
المستشف قد يكونون أطباء
الخدمات ف
ر ى ى
ى
ويمكن أن يكونوا ر
مشت ى
مستشف  .يجب عليك التحقق مع الطبيب الذى يرتب
كي ف نفس خطط العالج الصحية مثل ال
كي أوغتمشت
ى
ى
المستشف الخاصة بك لتحديد الخطط ر
ى
بالمستشف يمكن أن
الموظفي
الت يشارك فيها الطبيب  .معلومات مشاركة الخطة لألطباء
خدمات
ى
تجدها يف www.chsbuffalo.org/outofnetworkdisclosure
ى
ى
ى
الباثولوجيي  ،لتقديم
واألخصائيي
أخصائ االشعة ،
الصح مع عدد من مجموعات األطباء  ،مثل أطباء التخدير،
يتعاقد نظام كاثوليك
ي
ى
ى
ى
ى
ى
.
الخدمات ف المستشف معلومات االتصال لمجموعات األطباء ف المستشف الذين تم التعاقد معهم متوفرة يف

www.chsbuffalo.org/outofnetworkdisclosure.
الت يتم ر
ر
ر
اشتاكهم فيها .
يجب عليك االتصال مباشة بهذه المجموعات لمعرفة أي من الخطط الصحية ي
ى
المستشف الخاصة بك لتحديد فيما لو كانت هناك خدمات سوف تكون مطلوبة
يجب عليك أيضا التحقق مع الطبيب الذى يرتب خدمات
من أطباء آخرين لرعايتك  .طبيبك ى
التيدي ورقم الهاتف ألي من األطباء الذين ستكون
ستودك باألسم  ،اسم المركز أو العيادة ،العنوان ر
حاجة لخدماتهم .
يتطلب من المستشفيات بموجب القانون توفت المعلومات حول الرسوم القياسية لخدماتهم ر
الت يقدمونها .تتوفر هذه المعلومات عن طريق
االتصال بقسم خدمة العمالء عىل716-601-3600ويمكن أن توجد ىف .www.chsbuffalo.org/billing/Price
ى
ى
ً ر
ى
المستشف الخاصه بك  .تتوفر معلومات عن مساعدتنا المادية
لتلف المساعدة ف دفع فواتت
تأمي
اذا لم يكن لديك
ي
صح  ،قد تكون مؤهال ي
ى
يف  www.chsbuffalo.org/billing/financeأو يإمكنك االتصال بمكتب مساعدتنا المادية عىل716 -601-3600

