
 الطبیة والمصطلحات الصحیة التغطیة مصطلحات مسرد
 ھذه المسرد مصطلحات المصطلحات. بتلك كاملة قائمة یمثل ال ولكنھ االستخدام، شائعة المصطلحات من العدید على المسرد ھذا یحتوي •

 لھ یكون ال قد أیًضا المصطلحات ھذه بعض خطتك. في والتعریفات المصطلحات عن تختلف وقد توعویة لتكون مخصصة والتعریفات
 الفوائد ملخص (انظر الخطة. أو للبولیصة األخیر الحكم یكون مماثلة، حالة أي وفي خطتك، أو سیاستك في استخدامھ عند المعنى نفس

 خطتك). أو بولیصتك وثیقة عن نسخة على حصولك كیفیة حول للمعلومات والتغطیة
 المسرد. ھذا في معّرف مصطلح إلى الغامق األزرق الخط یشیر •
 واقعي. ظرف في مًعا الخاص المال من الدفع وحدود المشترك التأمینو االقتطاعات تعمل كیف یعرض لمثال 4 صفحة انظر •

 
 

 المسموح المبلغ
 الصحیة الرعایة لخدمات الدفعة علیھ تقوم الذي المبلغ من األقصى الحد

 أو دفع" "حصة أو مؤھلة" "تكلفة المماثل المبلغ یسمى أن یمكن المغطاة.
 المبلغ من أكثر تكالیف مزودك حّمل إذا علیھ". متفاوض "سعر

 ).الرصید فوترة (انظر الفارق. لدفع تضطر فقد المسموح،

 المشتركة الدفعات
 عند عادة مغطاة، صحیة رعایة خدمة مقابل تدفعھ مثًال) $15( ثابت مبلغ
 الصحیة الرعایة خدمة لنوع تبًعا المبلغ ھذا یختلف أن یمكن الخدمة. تلقیك

 المغطاة

 االستئناف
 التظلم أو قرار لمراجعة خطتك أو الصحي تأمینك لجھة مقدم طلب
 مجدًدا.

 االقتطاعات
 مقابل بھ تدین الذي المبلغ
 التي الصحیة الرعایة خدمات
 تكخط أو الطبي تأمینك یغطیھا
 أو الصحي تأمینك یبدأ أن قبل

 سبیل على للدفع. خطتك
 اقتطاعك كان إذا المثال،
 خطتك تدفع لن $،1000
  .بالفعل بھ وفیت أمر أي مقابل

 
 
 
 

 جاین تدفع           یناج خطة تدفع
        0%                     100% 

 تفصیلي). لمثال 4 صفحة (انظر

 الرصید فوترة
 .المسموح والمبلغ المزود تكلفة بین الفارق فواتیر مزود یحّملك عندما
 المسموح المبلغ وكان $100 المزّود تكلفة كانت إذا المثال، سبیل على
 یفوتر ال قد المفضل المزود المتبقي. $30 مبلغ المزود یحّملك فقد $،70

 المغطاة. لخدماتك الرصید

 المغطاة الصحیة الرعایة لخدمات $1000 بقیمة اقتطاعك
 الخدمات. كل على طاعستقاال ینطبق ال قد لالستقطاع. ضعاخ

 )DME( الدائمة الطبیة المعدات
 الیومي لالستخدام الصحیة الرعایة مزود یطلبھا التي والمستلزمات المعدات

 الكراسي األكسجین، معدات :DME تغطیة تشمل أن یمكن الممتد. أو
 للسكري. الدم فحص أشرطة أو الركائز، المتحركة،

 المشترك التأمین
 خدمة تكالیف من حصتك
 المغطاة، الصحیة الرعایة
 مئویة كنسبة محسوبة

 المبلغ من مثًال) 20%(
 تدفع أنت .للخدمة المسموح

 إلى باإلضافة مشترًكا تأمیًنا
 على بھا. تدین مقتطعات أي

  المبلغ كان إذا المثال، سبیل

 
 
 
 

 جاین تدفع  یناج خطة تدفع
     80%                        20% 

 تفصیلي). لمثال 4 صفحة (انظر

 الطارئة الطبیة الحالة
 عقالني شخص سعي لدرجة خطیرة حالة أو َعَرض أو إصابة أو مرض

 الخطیر. الضرر لتفادي فوریة رعایة على للحصول

 وكنت $100 ھو مكتب لزیارة الخطة أو الصحي التأمین في المسموح
 بقیمة %20 البالغة المشتركة تأمینك دفعة فستكون باستقطاعك، وفیت قد

 المسموح. المبلغ من المتبقي المبلغ الخطة أو الصحي التأمین یدفع $.20
 الطارئ الطبي النقل
 .طارئة طبیة لحالة عافساإل خدمات

 
 الحمل مضاعفات

 صحیة رعایة تتطلب والتي والوالدة واإلنجاب الحمل نتیجة الحاالت
 الصباح غثیان الجنین. أو األم صحة على خطیر ضرر من للوقایة
 حمل. مضاعفات یمثالن ال الطارئة غیر القیصریة والوالدة

 
 الطوارئ غرفة رعایة
 الطوارئ. غرفة في علیھا تحصل التي الطارئة الخدمات

 
 الطوارئ خدمات

 الحالة. تدھور عدم على للحفاظ وعالجھا طارئة طبیة حالة تقییم
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 المستثناة الخدمات
 أو الصحي تأمینك یغطیھا أو مقابلھا یدفع ال التي الصحیة الرعایة خدمات
 .خطتك

 طبًیا الالزم
 أو علّة من للوقایة الالزمة المستلزمات أو الصحیة الرعایة خدمات
 أو األمور تلك تشخیص أو أعراضھم، أو مرض أو حالة أو إصابة
 للطب. المقبولة بالمعاییر تفي والتي ا،ھعالج

 التظلم
 .خطتك أو الصحي تأمینك لجھة تقدمھا شكوى

 الشبكة
 تأمینك جھة ممعھ تعاقدت الذین والموردون والمزودون المنشآت
 الصحیة. الرعایة خدمات لتوفیر خطتك أو الصحي

 التأھیل خدمات
 أو والحركة بالمھارات االحتفاظ على الشخص تساعد صحیة رعایة خدمات
 یتكلم أو یمشي ال طفل عالج األمثلة تشمل الیومیة. للحیاة تحسینھا أو تعلمھا

 الطبیعي العالج الخدمات ھذه تشمل أن یمكن المتوقع. العمر بحلول كالمفترض
 االحتیاجات ويذ لألشخاص أخرى وخدمات واللغة، النطق أمراض والمھني،
 الخارجیین. أو/ الداخلیین المرضى ظروف من متنوعة مجموعة في الخاصة

 المفضل غیر المزود
 لتزویدك خطتك أو الصحي تأمینك جھة مع متعاقد غیر مزود

 راجع مفضل. غیر مزود لقاء مقابل المزید ستدفع بالخدمات.
 الذین المزودین كل إلى الذھاب تستطیع كنت إذا ما لمعرفة بولیصتك
 الصحي لتأمینك كان إذا ما أو خطتك، أو الصحي تأمینك مع تعاقدوا

 مزودین للقاء المزید دفع علیك وینبغي "مغلقة" شبكة خطتك أو
 محددین.

 الصحي مینالتأ
 رعایتك تكالیف كل أو بعض مقابل بالدفع الصحي تأمینك جھة یلزم عقد

 .قسط مقابل الصحیة

 الشبكة خارج المشترك التأمین
 الرعایة لخدمات المسموح المبلغ من تدفعھا التي مثًال) %40( النسبة

 أو الصحي تأمینك مع متعاقدین غیر لمزودین المغطاة الصحیة
 التأمین من أكثر الشبكة خارج المشترك التأمین یكلفك ما عادة .خطتك

 .الشبكة ضمن المشترك
 المنزلیة الصحیة الرعایة
 المنزل. في المرء یتلقاھا صحیة رعایة خدمات

 الشبكة خارج المشتركة الدفعات
 المغطاة الصحیة الرعایة خدمات مقابل تدفعھ مثًال) $30( ثابت مبلغ

 تكون ما عادة .خطتك أو الصحي تأمینك مع متعاقدین غیر لمزودین
 ضمن المشتركة الدفعات من أكثر الشبكة خارج المشتركة الدفعات
 .الشبكة

 الرعایة بیوت خدمات
 فتاك مرض من األخیرة المراحل في لألشخاص والدعم الراحة لتوفیر خدمات

 وألسرھم.
 المستشفى في اإلقامة
 إلى تحتاج ما وعادة داخلي كمریض الدخول تتطلب مستشفى في رعایة
 خارجي. مریض رعایة للمالحظة المبیت یمثل أن یمكن المبیت.

 المال من الدفع حد
 الخاص
 فترة أثناء تدفعھ ما أقصى
 عادًة) واحدة (عام بولیصة

 الصحي تأمینك یبدأ أن قبل
 من %100 بدفع الخطة أو

 یشمل لن .المسموح المبلغ
 تكالیف ،قسطك أبًدا الحد ھذا

 ةالرعای أو الرصید فوترة
  طیھاغی ال التي الصحیة

 
 
 
 
 
 

 جاین تدفع  یناج خطة تدفع
     100%                        0% 

 تفصیلي). لمثال 4 صفحة (انظر

 الخارجي المریض رعایة
 المستشفى. في المبیت غالًبا تتطلب ال المستشفى في رعایة

 الشبكة ضمن المشترك التأمین
 الصحیة الرعایة لخدمات المسموح المبلغ من تدفعھا التي مثًال) %20( النسبة
 التأمین یكلفك ما عادة .خطتك أو الصحي تأمینك مع متعاقدین لمزودین المغطاة
 كل یحسبون ال الخطط أو الصحي التأمین بعض خطتك. أو تأمینك  .الشبكة خارج المشترك التأمین من أقل الشبكة ضمن المشترك

 أو ،المشترك التأمین دفعات أو المقتطعات أو المشترك دفعاتك
 الحد. ھذا نحو األخرى المصاریف أو الشبكة خارج الدفعات

 الشبكة ضمن المشتركة الدفعات
 لمزودین المغطاة الصحیة الرعایة خدمات مقابل تدفعھ مثًال) $15( ثابت مبلغ

 ضمن المشتركة الدفعات تكون ما عادة .خطتك أو الصحي تأمینك مع متعاقدین
 الشبكة. خارج المشتركة الدفعات من أقل الشبكة

 األطباء خدمات
 مرخص طبیب ینسقھا أو یوفرھا التي الصحیة الرعایة خدمات
 تقویمي). طبیب أو بشري (طبیب
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 الخطة
 مقابل للدفع آخر مجموعة كفیل أو أو نقابة أو عملك رب بھا یزودك فائدة

 الصحیة. رعایتك خدمات
 

 المزود
 منشأة أو صحیة رعایة أخصائي أو تقویمي) طبیب أو بشري (طبیب طبیب
  الوالیة. قانون یتطلبھ لما طبًقا مصادقة أو معتمدة أو مرخصة صحیة رعایة

 
 

 المسبق اإلذن
 أو صحیة رعایة خدمة بأن خطتك أو الصحي تأمینك جھة تتخذه قرار
 أمر ھو دائمة طبیة معدات أو طبیة بوصف یصرف عقار أو عالج خطة
 االعتماد أو المسبقة الموافقة أو المقدم باإلذن أحیاًنا یعرف .طبًیا الزم

 لخدمات مسبًقا إذًنا خطتك أو الصحي تأمینك یتطلب أن یمكن المسبق.
 یمثل ال المسبق اإلذن الطوارئ. حاالت في باستثناء تتلقاھا، أن قبل معینة
 تكلفة.ال بتغطیة خطتك أو الصحي تأمینك من وعًدا

 

 
 الترمیم جراحة
 الجسم من جزء تحسین أو لتصحیح الالزم المتابعة وعالج الجراحة
 الطبیة. الحاالت أو اإلصابات أو الحوادث أو الوالدة تشوھات بسبب

 
 التأھیل إعادة خدمات
 أو بالمھارات االحتفاظ على شخًصا تساعد التي الصحیة الرعایة خدمات
 أصیبت أو فقدھا والتي الیومیة، للحیاة تحسینھا أو استردادھا أو الحركة
 ھذه تشمل أن یمكن إعاقتھ. أو إصابتھ أو شخص مرض بسبب بالعجز
 إعادة وخدمات واللغة، النطق أمراض والمھني، الطبیعي العالج الخدمات

 أو/ الداخلیین المرضى ظروف من متنوعة مجموعة في النفسي لتأھیلا
 الخارجیین.

 

 المفضل المزود
 مخفضة بخدمات لتزویدك خطتك أو الصحي تأمینك جھة مع متعاقد مزود
 المزودین كل تقابل أن تستطیع كنت إذا ما لمعرفة بولیصتك راجع التكلفة.

 وینبغي "مغلقة" شبكة خطتك أو الصحي لتأمینك كان إذا ما أو المفضلین،
 أو الصحي لتأمینك یكون أن یمكن محددین. مزودین للقاء المزید دفع علیك
 المزودون یتعاقد "مشاركون". مزودون أیًضا ھم مفضلین مزودین خطتك

 یكون ال قد ولكن خطتك، أو الصحي تأمینك جھة مع أیًضا المشاركون
 أكثر. فعللد تضطر وقد القیمة بنفس المزود الخصم

 

 
 الماھر التمریض رعایة
 تتوفر رعایتك. بیت أو منزلك في مرخصین ممرضین من خدمات
 أو الشخصي منزلك في ومعالجین تقنیین من الماھرة الرعایة خدمات

 رعایة. بیت في
 

 
 القسط
 أو/أنت تدفع ما عادة .خطتك أو الصحي لتأمینك دفعھ ینبغي الذي المبلغ
 سنوي. أو سنوي ربع أو شھري بشكل القسط ھذا عملك رب

 

 أخصائي
 من مجموعة أو الطب من محدد مجال على یركز متخصص طبیب

 األعراض من معینة أنواع عالج أو وقایة أو إدارة أو لتشخیص المرضى
 في إضافي تدریب على حصل مزود ھو الطبیب غیر الخصائي والحاالت.

 الصحیة. الرعایة من محدد مجال
 طبیة بوصفة تصرف التي العقاقیر تغطیة 

 بوصفة تصرف التي العقاقیر مقابل الدفع على تساعد خطة أو صحي تأمین
 واألدویة. طبیة

 

 
 )UCR( معقولالو عرفيالو معتادال

 یكلّفھ ما على بناء جغرافیة منطقة في طبیة خدمة مقابل المدفوع المبلغ
 بھا. شبیھة لخدمة أو الطبیة الخدمة لنفس عادة المنطقة في المزودون
 .المسموح المبلغ لتحدید عادة UCR مبلغ ُیستخدم

 
 

 طبیة بوصفة تصرف التي العقاقیر
 للقانون. طبًقا طبیة وصفة تتطلب التي واألدویة العقاقیر

 
 الطارئة الرعایة

 عقالني شخص لسعي تكفي بدرجة خطیرة حالة أو إصابة أو لمرض رعایة
 معھا تتطلب لدرجة جًدا حادة لیست ولكنھا فوًرا، الرعایة على الحصول إلى

 األولیة الرعایة طبیب .الطوارئ غرفة رعایة
 بشكل ینسق أو یوفر تقویمي) طبیب أو بشري (طبیب مرخص طبیب
 لمریض. الصحیة الرعایة خدمات من مجموعة مباشر

 
 

 األولیة الرعایة مزود
 أخصائي أو ممارس ممرض أو تقویمي) طبیب أو بشري (طبیب طبیب

 یوفر الوالیة، قانون بھ یسمح لما طبًقا طبیب، مساعد أو سریري تمریض
 الرعایة خدمات من مجموعة إلى الوصول في مریًضا یساعد أو ینسق أو

 الصحیة.
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