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  محافظة فيرفاآس ـإدارة اإلطفاء واإلنقاذ ل

  خدمة نقل اإلسعاف الطارئ دفع
تستخدم إدارة . فيرفاآسمحافظة  في 2005نيسان، /  إبريل 1خدمة نقل اإلسعاف الطارئ في ة لتَرمن المحدد أن تبدأ أعمال الفْو

ى جاهدة على تقديم أفضل خدمة طبية إسعافية  وتسع لهالسكانها والزائرين" الخدمة أوًال"فاآس سياسة فيرلمحافظة اإلطفاء واإلنقاذ 
  .ممكنة

 اإلسعاف الخاص بالمحافظة بناًء على قدرة الدفع أو عدم نقلرفض أحد قط خدمة لن ُي
 اإلسعاف،  نقل عندما يتطلب سكان المحافظة مساعدة خدمة.وجود التأمين الصحي

لقد أعطي لرجال اإلطفاء ومقدمي . تردد  أي بدون9-1-1 بالرقم لي عليهم االتصاينبغف
الدعم المتقدم للحياة أحسن مستوى ممكن من المعدات والتدريب لتأمين سالمة وعافية 

  . جميع السكان

ل شرآة التأمين الصحي المؤمن ل شرآة التأمين الصحي المؤمن مَّبصفتك أحد سكان المحافظة، ستحبصفتك أحد سكان المحافظة، ستح  
يد رسوم دفع خدمة النقل اإلسعافي إلى منشأة يد رسوم دفع خدمة النقل اإلسعافي إلى منشأة لديها أو المديكير أو المديكلديها أو المديكير أو المديك

إذا آنت من سكان المحافظة الذين ال يكون لديهم تأمينًا صحيًا، إذا آنت من سكان المحافظة الذين ال يكون لديهم تأمينًا صحيًا، . طبية
 إذا لم  إذا لم عسر ماليعسر ماليفستعمل اإلدارة معك لتضمن بأنك لن تعاني من فستعمل اإلدارة معك لتضمن بأنك لن تعاني من 

عسر عسر سيتوفر نموذج التنازل عن الدفع بسبب سيتوفر نموذج التنازل عن الدفع بسبب . تستطيع دفع فاتورتكتستطيع دفع فاتورتك
ستقدم الرعاية مجانًا عندما ال ستقدم الرعاية مجانًا عندما ال . ونه لسكان المحافظة الذين يحتاج لسكان المحافظة الذين يحتاجمالي

نكرر، أنه ال ينبغي على أحد قط أن نكرر، أنه ال ينبغي على أحد قط أن   .ينقل الشخص إلى منشأة طبيةينقل الشخص إلى منشأة طبية
 لعدم قدرته على دفع آلفة خدمة النقل أو  لعدم قدرته على دفع آلفة خدمة النقل أو 9-1-1يتردد في االتصال بـ يتردد في االتصال بـ 

.هلعدم وجود تأمين صحي لديلعدم وجود تأمين صحي لدي

مَّ

. طبية

 .
. ونه مالي

.
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 أسئلة شائعة
 آيف تتم عملية الفوترة؟

ستتنازل . ، وغالبًا ما يكون ذلك في المستشفى له أو لها من المريض بعد تقديم الرعاية عادية الصحي بصورةمعلومات التأمينستحّصل 
 ")ديدآتبل ("لغ المقتطع أو المخصوم والمب")  بايمنت-آو ("قيمة الفاتورةمن حصة المؤمن عليه مبلغ محافظة فيرفاآس عن تحصيل 

علمًا أن محافظة . افظة آشف حساب أولي من الشرآة المرسلة للفاتورةقد يستلم سكان المح. من الذين يكونون من سكان المحافظة
 المحافظة مع شرآة لتتناول تتعاقدلقد  . لسكان المحافظة الذين ال يكون لديهم تأمينًا صحيًافيرفاآس قد تبنت سياسة فوترة رحيمة 

  . اإلسعاف الطارئنقل أعمال الفوترة لخدمة 

  وال أستطيع دفع فاتورتي، فما هي الخيارات المتوفرة لدّي؟ لم يكن لدّي تأمينًا صحيًا، إن
 تابعة للمحافظة والذين ال يكون لديهم تأمينًا صحيًا سيرسل لهم طلبًا يإسعافنقل المرضى الذين يتم نقلهم إلى منشأة طبية بواسطة 

. تنازل عن الدفع إلى الشرآة المرسلة للفاتورةنموذج التقديم ينبغي . عسر ماليللمعلومات الذي يتضمن نموذج التنازل عن الدفع بسبب 
  .عسر مالي ألسباب ي اإلسعافالنقلستتنازل المحافظة عن رسم خدمة 

  ؟") بايمنت-آو (" قيمة الفاتورةل الزائرون وغير سكان المحافظة دفع حصة المؤمن عليه منحّمهل سُي
 إال سكان  ")ديدآتبل("والمبلغ المقتطع أو المخصوم  ")  بايمنت-آو ("قيمة الفاتورة حصة المؤمن عليه من مبلغ لن ُيعفى من دفع  .نعم

  .المحافظة
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