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يجد الكثير من المصابين بالسرطان أنه من المفيد مشاركة تجاربهم مع آخرين في نفس الموقف. يمكن أن

يساعدك االنضمام إىل مجموعة دعم مصابي السرطان ، عبر اإلنترنت أو شخصًيا ، في التحدث عن مشاعرك

، مثل الخوف والقلق. اسأل مسؤول الحالة الخاص بك عن قائمة بمجموعات دعم مصابي السرطان.

انضم إىل مجموعة دعم مصابي السرطان

• لم تعمل منذ 12 شهرًا أو أكثر
• لن تكون قادًرا عىل العمل لمدة 12 شهرًا أو أكثر

بسبب السرطان

• أخبرك الطبيب أن السرطان الذي تعاني منه
مميت (ال يمكن عالجه وسيؤدي إىل الموت)

اذا كنت مصابًا بالسرطان ، فقد تكون مؤهالً للحصول
   تأمين اإلعاقة من خالل الضمان االجتماعي(SSDI) عىل

للمساعدة في دفع الفواتير الطبية واألدوية وتكاليف

 .المعيشة
قد تكون مؤهًال إذا استوفيت أًيا من هذه المعايير:

 

يوجد مستشارين في العديد من المستشفيات  لمساعدة المرضى الذين لديهم امور مالية تتعلق

بتشخيصهم وعالجهم. يمكنهم مساعدتك:

• عىل فهم فواتيرك
• إعداد خطة سداد التكاليف

• اكتشاف ما إذا كنت مؤهالً للحصول عىل مساعدة مالية لمساعدتك في دفع التكاليف الطبية
• معرفة ما يجب فعله إذا كان التأمين:

 
 

(800)772-1213  

                   تعرف عىل المزيد أو تقدم بطلب
:SSDI للحصول عىل مزايا

www.ssa.gov عىل SSA قم بزيارة موقع •
• اتصل بالخط الساخن الوطني SSA عىل

تقدم بطلب للحصول عىل مساعدة مالية من خالل برنامج  الضمان
االجتماعي للتأمين ضد اإلعاقة

 

تحدث مع المستشار المالي للمرضى في المستشفى الخاص بك

 التأمين لن يغطي العالج الذي يقول طبيبك أنك بحاجة إليه
 رفض التأمين مطالبة (طلب دفع ترسله أنت أو مقدم الرعاية الصحية إىل شركة

التأمين الخاصة بك عندما تحصل عىل خدمة رعاية صحية)

  
 

 

يوجد محامو SSDI يمكنهم
مساعدتك في التقديم والحصول

عىل الموافقة بشكل أسرع.
 

اتصل باالستشارة المالية لمستشفى ناشفيل العام أو قسم الفواتير عىل 615-341-4517



هل يمكنكم تعيين مدير حالة لي يمكنه مساعدتي؟ مديرو الحالة هم أشخاص

مدربون ، مثل الممرضات أو األخصائيين االجتماعيين ، الذين يتابعون حالتك

ويساعدون في تنسيق مزايا الرعاية والتأمين الخاصة بك.

 هل أحتاج إىل موافقة مسبقة أو إذن مسبق ألية عالجات أو أدوية يصفها طبيبي؟
 

اتصل بشركة التأمين الصحي الخاصة بك

  
تحدث إىل شركة التأمين الصحي الخاصة بك لفهم كيف ستغطي اختبارات السرطان

وعالجاته. أمثلة عىل األسئلة التي يجب طرحها:

 

إذا كانت لديك أي أسئلة حول شرح المزايا EOB ، فاتصل بشركة التأمين الخاصة بك.

EOB هي صفحة تلخص توضيح المبلغ الذي دفعته خطة التأمين الخاصة بك والمبلغ الذي
يجب أن  تدفعه (إن وجد) مقابل خدمة صحية حصلت عليها. ترسل شركة التأمين الخاصة بك

EOB بالبريد أو بالبريد اإللكتروني (تسجيل دخول المريض) في كل مرة تحصل فيها عىل خدمة
صحية. EOB ليست فاتورة.

 
قبل دفع أي فواتير ، تحقق من شرح المزايا EOBs الخاصة بك من أجل:

• تأكد من انه تم تحصيل رسوم منك مقابل الخدمات التي حصلت عليها فقط.
• ابحث عن أي خدمات صحية ال تغطيها خطة التأمين الخاصة بك ولكنك تعتقد أنه يجب

تغطيتها

• قارن المبالغ الموضحة عىل شرح المزايا EOB الخاص بك بالمبالغ الموجودة في فواتير مقدِّم
الرعاية  للتأكد من مطابقتها

(EOB) قبل دفع أي فواتير ، تحقق من شرح المزايا

من شركة التأمين الخاصة بك

  لصحة أفضل لك
مؤسسة مستشفى ناشفيل العام

nashgenfoundation.org

لتحديد موعد زيارة في مركز روبرت إي هاردي للسرطان ، اتصل بالرقم 615-341-4383

 

الموافقة المسبقة أو اإلذن المسبق هو إذن قد تحتاج الحصول عليه من

شركة التأمين الخاصة بك قبل استخدام خدمات رعاية صحية معينة. إذا
لم تحصل عىل إذن قبل استخدام الخدمات ، فقد ال يغطي التأمين

الخاص بك التكاليف

  


