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 حقوقك وإجراءات حمايتك من تحمل الفواتير الطبية المفاجئة 
 

ً                                                  عندما تتلقى رعاية طارئة أو عالج ا من مقدم رعاية غير تابع للشبكة في مستشفى أو مركز  متنقل للجراحات                              
 . من تحمل الفواتير المفاجئة أو فواتير باقي المستحقات                           ً  تابع للشبكة، فإنك تكون محمي ا 

 
 ؟ ")الفواتير المفاجئة"          ً  تسمى أحيان ا " (فواتير باقي المستحقات"ما هي 

               ً                                      ً                                                    عندما تزور طبيب ا أو مقدم رعاية صحية آخر، قد تكون مدين ا بتكاليف معينة تدفعها من مالك الخاص، مثل المدفوعات 
                                                     ً     وقد يتعين عليك دفع تكاليف أخرى أو سداد الفاتورة كاملة  إذا . أو المبالغ المقتطعة/المشترك وأو مبالغ التأمين /المشتركة و

 . زرت مقدم رعاية أو منشأة رعاية صحية غير تابعين لشبكة خطتك الصحية
 

     ُ    وقد ي سمح .                                        ً                             مقدمي الرعاية والمنشآت التي لم توقع عقد ا مع القائمين على خطتك الصحية" غير تابع للشبكة"تصف عبارة 
لمقدمي الرعاية غير التابعين للشبكة بتحميلك فواتير بالفرق بين المبلغ الذي وافق القائمون على خطتك الصحية على دفعه 

في الغالب يفوق هذا المبلغ تكاليف نفس ." فواتير باقي المستحقات"  ُ                     وي طلق على تلك الفواتير .                        ً ومبلغ تكلفة الخدمة كامال  
 .       ُ                                                    قد ال ي حتسب ضمن الحد السنوي للتكاليف المدفوعة من مالك الخاصالخدمة داخل الشبكة، و

 
قد يحدث ذلك عندما ال تستطيع التحكم فيمن يقدم لك الرعاية، . هي فواتير غير متوقعة لباقي المستحقات" الفواتير المفاجئة"

ة للشبكة، ولكنك تتلقى العالج من على سبيل المثال، عند تعرضك لحالة طوارئ أو عندما تحدد موعد زيارة في منشأة تابع
 . مقدم رعاية غير تابع للشبكة على نحو لم تتوقعه

 
 : أنت تتمتع بالحماية من تحمل فواتير باقي المستحقات مقابل

 
 خدمات الطوارئ 

إذا تعرضت لحالة طبية طارئة وتلقيت خدمات طوارئ من مقدم رعاية أو منشأة غير تابعين للشبكة، فإن أقصى ما يمكن أن 
مثل المدفوعات المشتركة ومبالغ (يحملك مقدم الرعاية أو المنشأة فاتورة به هو مبلغ مشاركة التكلفة الخاص بشبكة خطتك 

ويشمل هذا الخدمات التي قد تتلقاها . ورة باقي المستحقات مقابل خدمات الطوارئ تلكتحميلك فاتفال يمكن ). التأمين المشترك
بعد استقرار حالتك، ما لم تمنح موافقة كتابية وتتنازل عن إجراءات حمايتك من تحمل فواتير باقي المستحقات مقابل تلك 

 . الخدمات ما بعد استقرار الحالة
 

 خدمات معينة في المستشفيات أو مراكز جراحات اليوم الواحد التابعة للشبكة 
تابع للشبكة، قد يكون بعض مقدمي الرعاية هناك غير تابعين  متنقل للجراحاتعندما تتلقى خدمات من مستشفى أو مركز 

به هو مبلغ مشاركة التكلفة الخاص  وفي تلك الحاالت، يكون أقصى ما يمكن أن يحملك مقدمو الرعاية هؤالء فاتورة. للشبكة
أو قسم األشعة أو المعامل أو قسم  علم األمراضوينطبق ذلك على خدمات طب الطوارئ أو التخدير أو قسم . بشبكة خطتك

لمقدمي الرعاية هؤالء تحميلك فال يمكن . حديثي الوالدة أو مساعدي الجراحين أو أطباء المستشفى أو أطباء العناية المركزة
 . يجوز لهم أن يطلبوا منك التنازل عن إجراءات حمايتك من تحمل فواتير باقي المستحقات والاتير باقي المستحقات، فو
 

لمقدمي الرعاية غير التابعين للشبكة تحميلك فواتير باقي فال يمكن وإذا تلقيت خدمات أخرى في هذه المنشآت التابعة للشبكة، 
 . ية وتتنازل عن إجراءات حمايتكالمستحقات، ما لم تمنح موافقة كتاب
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ً   ولن ي طلب منك أيض ا .     ُ            ً                                                         لن ي طلب منك مطلق ا التنازل عن إجراءات حمايتك من تحمل فواتير باقي المستحقات           ُ     
 . فيمكنك اختيار مقدم رعاية أو منشأة تابعين لشبكة خطتك. تلقي الرعاية من جهة غير تابعة للشبكة

 
ا بتحميلك  ً           عندما ال يكون مسموح  ً            فواتير باقي المستحقات، فإنك تتمتع أيض ا بإجراءات                                                       

 : الحماية التالية
مثل المدفوعات المشتركة ومبالغ التأمين المشترك والمبالغ المقتطعة التي (أنت مسؤول فقط عن دفع حصتك من التكلفة  •

طتك الصحية لمقدمي الرعاية والمنشآت وسيدفع القائمون على خ). كنت لتدفعها لو كان مقدم الرعاية أو المنشأة تابعين للشبكة
 .                          ً غير التابعة للشبكة مباشرة  

 
ً                       عموم ا، يجب على خطتك الصحية •     : 

 
o  التصريح المسبق(تغطية خدمات الطوارئ دون إلزامك بتلقي موافقة مسبقة على الخدمات .( 

 
o تغطية خدمات الطوارئ المقدمة من مقدمي الرعاية غير التابعين للشبكة . 

 
o  على أساس ما قد تدفعه خطتك الصحية لمقدم الرعاية أو ) مشاركة التكلفة(تحديد ما تدين به لمقدم الرعاية أو المنشأة

 . المنشأة التابعين للشبكة، وعرض ذلك المبلغ في بيان شرح المخصصات المرسل إليك
 

o شبكة ضمن حد التكاليف المدفوعة من مالك احتساب أي مبالغ تدفعها مقابل خدمات الطوارئ أو الخدمات غير التابعة لل
 . الخاص والمبالغ المقتطعة

 
 :، يمكنك التواصل معإذا كنت تعتقد أنك تحملت أي فواتير عن طريق الخطأ
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