
 حساب بیمار و کمک مالیبرگھ اطالعات صورت
 مؤسسھ پزشکی جانز ھاپکینز

 بیمارستان جانز ھاپکینز
 ویو جانز ھاپکینزمرکز پزشکی بی

 بیمارستان عمومی ناحیھ ھووارد
 بیمارستان حومھ 

 
ھستند کھ فاقد بیمھ بوده، بیمھ کافی ھای بھداشتی مؤسسات پزشکی جانز ھاپکینز متعھد بھ ارائھ کمک مالی بھ بیماران نیازمند مراقبت

ندارند یا واجد شرایط یک برنامھ دولتی نبوده یا بھ شکلی دیگر بھ دلیل وضعیت مالی خود قادر بھ پرداخت ھزینھ مراقبت دارای 
 ضرورت پزشکی نیستند.

 
 واجد شرایط بودن و کمک ارائھ شدهای از الزامات خالصھ

 
ھای فراوان پزشکی بھ بیمارانی است کھ معیارھای مالی ارائھ کمک مالی براساس فقر یا بدھی سیاست مؤسسات پزشکی جانز ھاپکینز

 خواست چنین کمکی را داشتھ باشند.مشخص شده را برآورده کرده و در
 

ی را ھای پزشکتوانید ھزینھ مراقبتکند. اگر نمیبیمارستان بر اساس سیاست کمک مالی، بھ برخی از افراد کمک مالی اعطا می
 ھزینھ باشید، بھ شرطی کھ:پرداخت کنید، ممکن است واجد شرایط دریافت مراقبت دارای ضرورت پزشکی رایگان یا کم

 
شھروند ایاالت متحده بوده یا دارای اقامت دائم بوده و بھ مدت حداقل یک سال ساکن ایاالت متحده باشید (برای بیمارستان  •

 ھووارد ضرورت ندارد)حومھ یا بیمارستان عمومی ناحیھ 
 ھیچ نوع گزینھ بیمھ دیگری نداشتھ باشید •
 از کمک پزشکی محروم شده یا قادر بھ برآورده کردن تمام الزامات واجد شرایط بودن نباشید •
 معیارھای مالی مشخصی را برآورده کنید •

 
اورژانسی یا سایر خدمات دارای ھر کسی کھ بر اساس سیاست کمک مالی، واجد شرایط دریافت کمک مالی باشد، برای موارد 

 کند.) پرداخت نمیAGBحساب (ضرورت پزشکی بیش از مبالغ معمول صورت
 

 ای از نحوه درخواست کمک بر اساس سیاست کمک مالیخالصھ
 

ً ھای رایگان سیاست و درخواست کمک مالی بیمارستان و ھمچنین دستورالعملبرای تھیھ نسخھ از  ھای نحوه ارائھ درخواست، لطفا
insurance/assistance-https://www.hopkinsmedicine.org/patient_care/billing-سایت ما بازدید کنید: وب

tanceservices/#financial_assis  یا بھ یک مشاور مالی در دفتر پذیرش بیمارستان مراجعھ نمایید. برای دریافت یک نسخھ رایگان
(رایگان) تماس  3017-662-855-1(محلی) یا  3370-997-443از سیاست و درخواست کمک مالی از طریق ایمیل، با شماره 

کمک مالی بھ  -سیستم بھداشت جانز ھاپکینز خدمات مشتریان بگیرید تا یک نسخھ را درخواست کرده یا درخواست کتبی خود را بھ 
 ارسال نمایید. Keswick Road، S-5300، Baltimore، MD 21211 3910آدرس: 

 
(رایگان) با خدمات مشتریان تماس بگیرید یا ایمیلی بھ آدرس  3017-662-855-1(محلی) یا  3370-997-443لطفاً از طریق شماره 
pfscs@jhmi.edu  بفرستید یا بھ یک مشاور مالی در دفتر پذیرش بیمارستان مراجعھ نمایید تا سؤاالت مربوط بھ موارد زیر را

 بپرسید:
 

 واست کمک مالیسیاست و درخ •
 صورتحساب بیمارستان شما •
 حقوق و تعھدات شما نسبت بھ صورتحساب بیمارستانتان •
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 2018می 

 ھزینھ و دارای ضرورت پزشکی ناشی از مشکالت مالیحقوق و تعھدات شما نسبت بھ مراقبت کم •
 ھزینھنحوه درخواست برای مراقبت رایگان و کم •
ھای پزشکی بھ شما ھایی کھ ممکن است در پرداخت صورتحسابتوانید برای کمک پزشکی مریلند یا سایر برنامھچگونھ می •

 کمک کنند، درخواست بدھید
 

سایت ما مشاھده کرد: توان در وبھای زبان جھت سیاست کمک مالی و تمام مستندات مربوطھ را میترجمھ
services/#financial_assistance-insurance/assistance-atient_care/billinghttps://www.hopkinsmedicine.org/p 

 
 کمک پزشکی مریلند

 
توانید واجد شرایط کمک پزشکی مریلند باشید.  برای کسب اطالعات در مورد کمک پزشکی مریلند با اداره محلی خدمات ھمچنین می

) تماس گرفتھ یا بھ این آدرس مراجعھ کنید: TTY 1-800-925-4434( 6347-332-800-1اجتماعی خود از طریق شماره 
www.dhr.state.md.us 

 
 حقوق و تعھدات صورتحساب

 
 کند تا مطمئن شود کھ صورتحساب صحیحشود. بیمارستان تمام تالش خود را میھای پزشکی توسط بیمھ پوشش داده نمیتمام ھزینھ

کنید، الزم است اطالعات دقیق و کاملی شوید یا بھ کلینیک سرپایی مراجعھ میبرایتان صادر شود. ھنگامی کھ بھ بیمارستان منتقل می
درباره پوشش بیمھ درمانی خود در اختیار قرار بدھید. این کار کمک خواھد کرد تا اطمینان حاصل شود کھ صورتحساب شرکت بیمھ 

ھای بیمھ الزام دارند کھ صورتحساب بالفاصلھ پس از دریافت درمان ارسال گردد در گردد. بعضی از شرکتشما بھ موقع صادر می
غیر این صورت ممکن است صورتحساب را پرداخت نکنند. در صورتحساب نھایی شما، ھزینھ واقعی مراقبت منھای ھرگونھ پرداخت 

ھایی کھ تحت پوشش بیمھ شود. مسئولیت پرداخت تمام ھزینھقات درج میصورت گرفتھ توسط بیمھ و/یا پرداخت انجام شده در حین مال
 شما نباشد، بر عھده خودتان است.

 
ھای مالی نباشید، ممکن است در مورد اگر واجد شرایط کمک پزشکی مریلند نبوده یا بر اساس سیاست کمک مالی، واجد شرایط کمک

 پرداخت باشید. صورتحساب پزشکی خود، واجد شرایط طرح تمدید مھلت
 

 گردد.ھای بیمارستان ذکر نشده و بھ صورت جداگانھ صورتحساب میھای پزشک در صورتحسابھزینھ
، در سیستم بھداشت جانز 2018جوالی  23جانز ھاپکینز بیانیھ صورتحساب ما را ساده کرده است.  در مورد خدمات دریافتی پس از 

با این حال، ممکن است  افت خواھید کرد (بھ استثنای بھداشت روان).ھاپکینز یک صورتحساب برای مراقبت خود دری
دریافت کنید تا زمانی کھ مانده حساب مربوط بھ پزشکان  2018جوالی  23ھای متعددی را برای خدمات دریافتی قبل از صورتحساب

 اخت شود.ھا، و ھمچنین پزشکان خصوصی در جامعھ پردشناسبیمارستان مانند متخصصان بیھوشی، آسیب
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