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 بيان السياسة

"( في توفير الرعاية الصحية الطبية PCMالمجتمعي )" Palosتتمثل سياسة مستشفى  –وصف عام للسياسة والغرض 

"( لجميع PMGالطبية )" Palosشفى"( ومن خالل مجموعة المجتمعي )"المست Palosعالية الجودة في مستشفى 

األشخاص بغض النظر عن العرق أو العقيدة أو الجنس أو األصل القومي أو اإلعاقة أو العمر أو القدرة على الدفع أو 

أن ليس عند كل األفراد القدرة أو الوسائل لشراء الخدمات الطبية  PCHأي حاالت أخرى تحظى بالحماية. وتُدرك 

األساسية، وعالوةً على ذلك، فإن مهمتنا هي خدمة مجتمعنا فيما يتعلق بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتوعية بالرعاية 

لرعاية المجانية أو المخفضة بخدمة جميع أعضاء المجتمع، سيتم النظر في ا PCI-Iالصحية. وبالتالي، تماشيًا مع التزام 

أو كليهما معًا )"المساعدة المالية"( حيث يتم تحديدها على حسب الحاجة وعدم القدرة على الدفع أو أيهما على النحو 

ما إذا  PCHالمنصوص عليه في سياسة المساعدة المالية هذه ) "السياسة"(. توحد هذه السياسة الطريقة التي يحدد بها 

 ( أو أي طرف مسؤول )كما هو موضح فيما بعد( مؤهاًل للحصول على المساعدة المالية."المريض"كان مريٌض ما )

تنطبق هذه السياسة على جميع خدمات عالج الطوارئ والرعاية الطبية الضرورية التي  -السياسة المالية للمستشفى 

)يُشار إليها مجتمعة بلفظ، "مرفق المستشفى"(   Avenue, Palos Heights, Il th. 80S12251يوفرها المستشفى في 

باإلضافة إلى خدمات عالج الطوارئ والرعاية الطبية الضرورية التي يقدمها هؤالء األطباء وغيرهم من مقدمي الخدمة 

ية في مرفق المستشفى. أما هؤالء األطباء ومقدمو الخدمة الذين قد يقدمون عالج الطوارئ والرعا الملحق أالمدرجين في 

 .الملحق بالطبية الضرورية في مرفق المستشفى ولكنهم غير مشمولين بهذه السياسة فهم مدرجون في 

تُطبق هذه السياسة على جميع أشكال الرعاية الطبية الضرورية التي يقدمها األطباء  -الطبية  Palosسياسة مجموعة 

أو كالهما )ممرضات ممارسات متقدمات،  PMGوُمقدمو خدمات المستوى المتوسط العاملين في  PMGالعاملون لدى 

 .PMGأو  PCHومساعدو أطباء، وما إلى ذلك( في مكاتب 

 

 تعريفات

وهي المبالغ التي يتم إصدار فاتورة لها عموًما من قبل المستشفى للمعالجة  –"( AGBالمبالغ المفوترة بشكل عام )"

الطارئة والرعاية الطبية الضرورية للمرضى الذين لديهم تأمين صحي ويشار إلي هذه المبالغ في هذه السياسة بلفظ 

AGB يتم حساب .AGB عاية الطبية الضرورية في ضرب الرسوم اإلجمالية للمعالجة الطارئة أو الر يقةرباستخدام ط

 نسبة مئوية واحدة أو أكثر.



( شهًرا سابقة من خالل 12، تستند هذه النسب المئوية إلى المطالبات المسموح بها خالل فترة )AGBألغراض حساب 

 رسوم الرعاية الطبية مقابل الخدمة وجميع شركات التأمين الصحي الخاصة التي تدفع المطالبات المتعلقة بالمعالجة

الطارئة أو الرعاية الطبية الضرورية. يمكن الحصول على نسخ من النسب المئوية الحالية، باإلضافة إلى شرح لكيفية 

 ،South 80th Avenue 12251المجتمعي،  Palosحساب هذه النسب، مجانًا عن طريق الكتابة إلى مستشفى 

Palos Heights، Illinois، 60463  : ATTN،ة للمرضى.مدير الخدمات المالي 

تمثل مدة تقديم الطلب الفترة التي يتم خاللها قبول ودراسة طلب المساعدة المالية، على حسب الحالة،  –مدة تقديم الطلب 

. تبدأ مدة الطلب من تاريخ تقديم الرعاية للفرد المعني، وتنتهي في PMGبموجب هذه السياسة من قبل المستشفى أو 

، على حسب الحالة، بتزويد الفرد بأول ببيان فوترة ما بعد الخروج لمعالجة PMGى أو بعد قيام المستشف 240اليوم الـ 

 حاالت الطوارئ أو الرعاية الطبية الضرورية التي تم تقديمها.

يُشار إلى اإلجراءات التي ال تعتبر مؤهلة كعالج طارئ أو من الرعاية الضرورية طبيًا في  –اإلجراءات االختيارية 

جراءات اختيارية. ومن اإلجراءات االختيارية، على سبيل المثال ال الحصر، الخدمات ذات الطابع هذه السياسة كإ

 التجميلي أو التناسلي. ال تتوفر المساعدة المالية بموجب هذه السياسة لإلجراءات االختيارية.

 .EMTALAه في سيتم تعريف مصطلح حالة الطوارئ الطبية على النحو المنصوص علي -حالة الطوارئ الطبية 

 ويقصد به الرعاية أو العالج المقدم لحالة طبية طارئة. –العالج في حاالت الطوارئ 

رهنًا باالستثناءات الموضحة أدناه، يتضمن اإلجراء المتخذ من قبل المستشفى أو  -إجراءات التحصيل االستثنائية 

PMG ( 3( بيع ديون فرد إلى طرف ثالث؛ )2( إجراء قانوني أو قضائي؛ )1ضد المريض أو أي طرف مسؤول )

( إرجاء أو رفض أو 4اإلبالغ عن معلومات سلبية عن الفرد إلى إحدى وكاالت ائتمان المستهلك أو مكتب ائتمان؛ )

المريض على دفعة واحدة أو أكثر من طلب دفع ملغ مالي قبل تقديم الرعاية الطبية الضرورية بسبب عدم حصول 

( اإلجراءات األخرى التي تحددها خدمة اإليرادات الداخلية فيما يتعلق 5فواتير الرعاية المقدمة سابقًا بموجب السياسة؛ )

 ( من قانون اإليرادات الداخلية.r) 501بالقسم 

الث إذا قام، قبل البيع أو المستشفى أو مجموعة ال تشتمل إجراءات التحصيل االستثنائية على )أ( بيع دين فرد إلى طرف ث

PMG( يُحظر على المشتري المشاركة 1، على حسب الحالة، بإبرام اتفاق ملزم قانونيًّا مع مشتري الدين، ووفقًا لذلك )

( يُحظر على المشتري فرض فائدة على الدين تزيد على 2في أي إجراء تحصيل استثنائي للحصول على مبلغ مالي؛ )

( تكون الديون قابلة 2( من قانون اإليرادات الداخلية في تاريخ بيع الدين؛ )r) 501سبة المسموح بها بموجب المادة الن

( 4عند إقرار أن الفرد مؤهل للحصول على مساعدة مالية؛ ) PMGللرد أو االستدعاء من قبل المستشفى أو مجموعة 

مالية ولم يتم إرجاع الدين إلى أو استدعاؤه من قبل المستشفى أو إذا تم اإلقرار بأن الفرد مؤهل للحصول على مساعدة 

PMG يتعين على المشتري االلتزام باإلجراءات المحددة في االتفاقية والتي تضمن عدم قيام الفرد بالدفع، وليس لديه ،

دفعه كفرد يستحق مجتمعين أكثر من المبلغ المسؤول شخصيًّا عن  PMGأي التزام بالدفع، للمشتري أو للمستشفى أو 

تأكيده بموجب قانون الوالية على نتائج  PMGالحصول على المساعدة المالية؛ أو )ب( أي امتياز يحق للمستشفى أو 

حكم قضائي أو تسوية أو حلول مستحقة لفرٍد ما )أو ممثله أو ممثلها( نتيجة لإلصابات الشخصية التي تم توفير الرعاية 

 إجراء إفالس. لها؛ أو )ج( تقديم دعوى في أي

تلك اإلرشادات التي تضعها وزارة  FPGيُقصد باإلرشادات الفدرالية للفقر أو  -"( FPG"اإلرشادات الفدرالية للفقر" )"

الصحة والخدمات اإلنسانية بالواليات المتحدة والتي تصدر كل عام في السجل االتحادي. سيكون تاريخ سريان التحديث 

 في السجل االتحادي. FPGسياسة هو اليوم األول من الشهر التالي لنشر ألغراض هذه ال FPGالسنوي لـ 



السعر الكامل الثابت لمعالجة الحاالت الطارئة أو الرعاية الطبية الضرورية أو اإلجراءات  -الرسوم اإلجمالية 

موحدة على جميع  الطبية، حسب الحالة، بصورة Palosاالختيارية، وفقًا للحالة، والتي يفرضه المستشفى أو مجموعة 

 المرضى قبل تطبيق أي بدالت تعاقدية أو خصومات أو استقطاعات.

جميع األجور والرواتب والتعويضات واألجور األخرى، بما في ذلك على سبيل المثال ال  -الدخل اإلجمالي لألسرة

العمال واستحقاقات الحصر، استحقاقات الضمان االجتماعي ومعاشات التقاعد وتعويضات البطالة ومكافآت تعويض 

المحاربين القدامى واإليجارات والنفقة الزوجية وإعانة الطفل ومزايا الناجين والدخل الوارد من العقارات أو الصناديق 

االئتمانية المكتسبة من أو التي تعزى إلى أفراد العائلة المباشرة على أساس سنوي. سيتم تقريب الدخل اإلجمالي لألسر 

 د تطبيقه على المقياس لتحديد ما إذا كان الفرد مريًضا مؤهل.إلى أقرب دوالر عن

تتكون العائلة المباشرة من المريض وزوجته وأوالده وأطفاله )من صلبه أو بالتبني( ممن هم دون  -العائلة المباشرة 

الفدرالية. إذا  ( عاًما ويعيشون في المنزل أو من يدّعي المريض أنه مسؤوٌل عنهم ألغراض الضريبة18الثامنة عشرة )

( عاًما، فإن العائلة المباشرة يجب أن تشمل المريض، الوالدين الطبيعيين أو 18كان المريض دون الثامنة عشرة )

المتبنيين )بغض النظر عما إذا كانوا يعيشون في المنزل مع المريض أم ال( وأطفال الوالدين )سواء أكامو صلبيين أو 

( ويعيشون في المنزل مع المريض أو من يدّعي الوالد )أو 18الثامنة عشر عاًما ) بالتبني( والذين تقل أعمارهم عن

( عاًما على األقل 18الوالدان( أنه مسؤوٌل عنهم ألغراض الضريبة الفدرالية. وإذا كان عمر المريض ثمانية عشر )

لعائلة المباشرة يجب أن تشمل ولكن قد ادّعي شخص ما آخر باعتباره مسؤواًل عنه ألغراض الضريبة الفدرالية، فإن ا

الشخص الذي يدّعي بأن المريض مسؤول منه وزوجته أو زوجها وجميع أطفاله )بالصلب أو التبني( ممن هم دون 

 ( عاًما ويعيشون في المنزل أو موضوع ادعاء شخص بأنه مسؤول عنهم ألغراض الضريبة الفدرالية.18الثامنة عشرة )

قصد بها خدمات الرعاية الصحية التي تفي بتعريف "الخدمات الطبية الضرورية" وي -الرعاية الطبية الضرورية 

 ألغراض برنامج المعونة الطبية في إلينوي.

، وفقًا للحالة، بإخطار األفراد PMGتشير فترة اإلخطار إلى الفترة التي سيقوم خاللها المستشفى أو  -فترة اإلخطار 

 120ياسة. تبدأ فترة اإلخطار في أول موعد لتقديم الرعاية وتنتهي في اليوم الـ بتوافر المساعدة المالية بموجب هذه الس

 ، وفقًا للحالة، بتزويد الفرد ببيان الفوترة األولي بعد الخروج لهذه الرعاية.PMGبعد قيام المستشفى أو من مجموعة 

والتي  الملحق )ج(لمدرجة في الطبية إلى المكاتب ا Palosتشير مكاتب مجموعة  –الطبية  Palosمكاتب مجموعة 

 الطبية الخدمات المهنية. Palosيقدم فيها األطباء الذين يعملون لدى مجموعة 

تعني كلمة ما بعد الخروج الفترة الزمنية بعد تقديم الرعاية الطبية )سواًء للمرضى الداخليين أو  –ما بعد الخروج 

 شفى أو مكتب األطباء، وفقًا للحالة.العيادات الخارجية( ويكون المريض قد غادر مرفق المست

( 18الطرف المسؤول كما هو مستخدم في هذه السياسة هو المريض إذا كان عمره ثمانية عشر ) - الطرف المسؤول

عاًما على األقل ولم يتم االدعاء من قبل شخص آخر أنه مسؤول عنه ألغراض الضريبة الفدرالية. وإذا كان المريض 

عاًما، يكون الطرف المسؤول هما والدا المريض )بالصلب أو بالتبني( أو األوصياء القانونيين،  (18دون الثامنة عشر )

ما لم يتم االدعاء من قبل شخص آخر أنه مسؤول عنه ألغراض الضريبة الفدرالية. إذا تم االدعاء بأن المريض معول 

الشخص الذي ادعى بأن المريض من قبل شخص آخر ألغراض الضرائب الفدرالية، فيكون الطرف المسؤول هو 

 مسؤول منه.



 الغرض

بتقديم  PMGومقدمو الخدمات ذوى المستوى المتوسط في  PMGوأطباء  PCI-Iلتحديد الظروف التي قد تقوم فيها 

الرعاية بدون مقابل أو بتخفيض يتناسب مع القدرة على الدفع، بالنسبة للمريض الذي يجعل وضعه المالي عملية دفع 

 تكاليف الخدمات الطبية الضرورية صعبة أو مستحيلة.

 طلبات الحصول على المساعدات المالية

لية بموجب هذه السياسة أن يكون ضرورة اإلقامة في إلينوي.  يجب على أي شخص يبحث عن مساعدة ما .1

 مقيًما في والية إلينوي.

األهلية االفتراضية. سيعتبر المرضى غير المؤمن عليهم الذين يقومون بإثبات واحد أو أكثر من المعايير  . 11

 التالية، أنهم مؤهلون للحصول على المساعدة المالية دون تقديم معلومات الدخل والمصاريف:

a. المتشرد 

b.  بدون عقارالمتوفي 

c. المعاق ذهنيًّا أو مع عدم وجود من يمثله 

d.  المؤهل لـMedicaid ولكن ليس في تاريخ تقديم الخدمة أو للخدمات غبر المشمولة 

e.  200التسجيل في البرامج التالية بمعايير عند أو أقل من( من مستوى الفقر الفدرالي ٪FPL:) 

 (WICرنامج التغذية الخاص بالنساء والرضع واألطفال )ب 

 (SNAPرنامج المساعدة الغذائية التكميلية )ب 

 رنامج غداء وإفطار إلينوي المجانيب 

 (LIHEAPرنامج المساعدة في الطاقة لألسر منخفضة الدخل )ب 

لتسجيل في برنامج مجتمعي منظم يوفر الوصول إلى الرعاية الطبية التي تقوم بتقييم ا 

 ياروتوثيق الوضع المالي للدخل المنخفض المحدود كمع

 ستالم منحة المساعدة للخدمات الطبيةا 

يحصل المريض غير المؤمن عليه الذي يستوفي معايير األهلية االفتراضية المنصوص عليها أعاله على 

 PMGشطب كامل ألي رسوم مقابل الرعاية الضرورية طبيًا أو عالج الطوارئ المقدمة من المستشفى أو 

 بموجب هذه السياسة.

 

 

بيان التعاون. يعتمد كل مريض على موافقة ممثلي المستشفى المناسبين كما هو موضح في هذه السياسة وكذلك  . 111

بحق تقديم المساعدة المالية على  PMGعلى تعاون المريض خالل عملية المساعدة المالية. يحتفظ المستشفى و 

 ة المساعدة المالية.أساس كل حالة على حدة حيث قد ال يتمكن المريض من االمتثال لعملي

 إجراءات طلب المساعدة المالية )معالجة الطلب(. .4



a.  عملية التقديم العامة للطلب. يجب على الشخص الذي يعتقد أنه مؤهل للحصول على مساعدة مالية

أو الذي قد طالب بالحصول على المساعدة المالية أن يقدم طلبًا للمساعدة المالية خالل فترة الطلب. 

( يوًما. وبعد ذلك، 180منح اإلعانة المالية بموجب هذه السياسة لمدة مائة وثمانين )كما يسري 

سيُطلب من األفراد تقديم طلب جديد للمساعدة المالية. يمكن الحصول على كل من هذه السياسة 

 paloshealth.comوملخص بلغة بسيطة لهذه السياسة والطلب مجانًا عبر اإلنترنت على الموقع 

المجتمعي  Palos، أو شخصيًّا في مستشفى 4723-395-866ل االتصال بالرقم أو من خال

12251 South 80th Ave، Palos Heights، IL، Financial Counselor  أو عن طريق البريد

 ،South 80th Avenue، Palos Heights، Illinois 12251المجتمعي  Palosفي مستشفى 

 للمرضى. ، عناية: مدير الخدمات المالية60463

b.  نطاق المعلومات المطلوبة. ال يجوز للمستشفى وال لمجموعةPMG  رفض تقديم المساعدات المالية

على أساس عدم تقديم المعلومات أو الوثائق إذا لم يتم وصف هذه المعلومات أو الوثائق في هذه 

 السياسة أو نموذج طلب المساعدة المالية.

c.  إذا لم يتلق المستشفى أوPMG بالتأمين من المريض وإذا لم يكن المريض مؤهاًل ألي برنامج  إخطاًرا

مساعدة فدرالي أو تابع للدولة أو لم يشر إلى واحد أو أكثر من المعايير المذكورة في قسم األهلية 

، حسبما يكون PMGاالفتراضية لهذه السياسة أو كان المريض غير مؤمن عليه، سيبدأ المستشفى أو 

 ديد االحتياجات المالية.مناسبًا، في عملية تح

يجوز لموظفي التسجيل أو المستشار المالي أو موظفي التحصيل الحصول على معلومات  (1)

مالية وديموغرافية إضافية ضرورية للمساعدة في تحديد األهلية. سوف تتضمن المعلومات 

 استمارة طلب المساعدة المالية ُموقعة وكاملة.

 المالية أو الديموغرافية ما يلي: نطاق المعلومات: قد تتضمن المعلومات (2)

A.  الدخل اإلجمالي لألسرة بما في ذلك األجور والمدفوعات من خطط المعاشات

 التقاعدية والبطالة،
B. ،األصول السائلة 

C. ،نفقات المعيشة 

D.  عاًما أو  18حجم األسرة، بما في ذلك جميع األطفال المعالين الذين تبلغ أعمارهم

 وتقرير االئتمان اإللكتروني.أقل والذين يقيمون في المنزل، 

 قد تكون الوثائق التالية مطلوبة كدليل على الدخل: (3)

A.  شيكات الدفع الحديثة للمريض وإذا كان ذلك ممكنًا، لزوج أو لزوجة  منأ. نسخة من اثنين

 المريض، ووالدي المريض،

B.  نسخة من بيانات آخر إيداع ضريبي على الدخل الفدرالي ونموذجW-2  ذات الصلة

 للمريض وكذلك، إذا كان ذلك ممكنًا، لزوج أو زوجة المريض، ووالد المريض،

C. .نسخة من خطاب منح المريض الضمان االجتماعي 
D. .نسخة من خطاب منح المريض تعويض البطالة 



E. ،إثبات االلتحاق إذا كان المريض طالبًا بدوام كامل 
F.  )المريض في الظروف المعيشية.بيان وتوقيع شخص يساعد )أو أشخاص يساعدون 

عند االنتهاء من نموذج طلب المساعدة المالية، سيتم تقييم المريض من قبل المستشفى أو  (4)

، على حسب االقتضاء، بالنسبة للبرامج الحكومية أو المسؤولية أو PMGمجموعة 

تعويض العمال. إذا تقرر أن المريض سيكون مؤهاًل للحصول على المساعدة من خالل 

، على حسب المالءمة، يجوز له استخدام الموارد الخارجية، PMGالية أو المستشفى أو الو

على نفقته الخاصة، الستكمال المساعدة المالية المناسبة )غير المتصلة بالمنح( أو طلب 

MANG. 

بعد الحصول على اإلذن من المريض، سيقوم المستشار المالي أو المحصل المناسب بإعداد  (5)

عن المريض وإرفاقه بطلب المساعدة المالية الذي تم التوقيع عليه وإحالته  تقرير ائتماني

 إلى مدير التحصيل للمراجعة.

إذا تقرر أن المريض غير مؤهل للحصول على مساعدة من خالل الوالية وبعد سداد أي  (6)

تأمين، إذا كان ذلك ممكنًا، سيتم تقييم نموذج طلب المساعدة المالية للمريض بناًء على 

 شادات مقياس التدرج المناسبة. وتتمثل إرشادات مقياس التدرج فيما يلي:إر

 (؛الملحق دالخدمات/غير المؤمن عليها في مرفق المستشفى ) •

 (؛الملحق هـالخدمات/الخاضعة للتأمين في مرفق المستشفى ) •

 (؛ الملحق والطبية ) Palosالخدمات/غير المؤمن عليها في مكاتب مجموعة  •

 (؛0الملحقالطبية ) Palosتأمين في مكاتب مجموعة الخدمات/تحت ال •

وبعض النسخ من هذه اإلرشادات مرفقة بهذه السياسة وهي متاحة لالطالع عليها في المكتب 

التجاري. ستقتصر المساعدة المالية للمرضى المؤمن عليهم على مبلغ ألي سداد مشترك أو 

ت، قد يتم رفض المساعدات المالية أي مبلغ قابل للخصم أو تأمين مشترك، وفي بعض الحاال

وفقًا للمتطلبات التنظيمية السارية أو التنظيم التعاقدي أو كليهما مع شركة التأمين الخاصة 

بالمريض. سيقوم مدير عمليات دورة اإليرادات بتوضيح نموذج الموافقة مع أي بيانات 

مبلغ الذي يمكن تحصيله إضافية مرتبطة تم استخدامها في القرار النهائي. الحد األقصى لل

شهًرا  12لعالج الطوارئ أو الرعاية الطبية الضرورية والمقدم في مرفق المستشفى خالل 

من اإلرشادات الفدرالية للفقر  600٪لمريض غير مؤمن عليه يقل إجمالي دخله أو يساوي 

٪ من الدخل اإلجمالي  25للرعاية الطبية الضرورية أو العالج في حاالت الطوارئ هو 

٪(.  25ألسرة هذا المريض )يجوز جمع أي رصيد متبقي في السنوات المقبلة وفقًا لنسبة 

لية على الرغم مما سبق ذكره، ال يتحمل أي مريض مؤهل للحصول على المساعدة الما

ويتلقى العالج في حاالت الطوارئ والرعاية الطبية الضرورية أو أيهما في مرفق المستشفى 

 أكثر من المبالغ المفوترة بشكل عام.



اإلجراءات المتبعة في حالة عدم الدفع. سيتم التعامل مع المرضى الذين لديهم أرصدة  (7)

حسابات غير مسددة وفقًا لسياسات الفوترة والتحصيل الخاصة بالمستشفى أو مجموعة 

PMG حسبما يكون مناسبًا. يمكن لألفراد المهتمين الحصول على نسخة مجانية من ،

تحصيل من قسم حسابات المرضى على وسياسة ال PMGالمستشفى وفاتورة 

. يتم إجراء نشاط التحصيل ضمن القوانين واللوائح الفدرالية ولوائح 827-2200 (708)

إلينوي المعمول بها والتي تحكم عملية التحصيل من المرضى. وال يمكن في أي حال من 

جهود في إجراءات تحصيل استثنائية قبل بذل ال PMGاألحوال أن يشارك المستشفى أو 

المعقولة، كما هو محدد في دليل السياسات واإلجراءات في المستشفى، لتحديد ما إذا كان 

الفرد مؤهاًل للحصول على المساعدة المالية بموجب هذه السياسة. ال يحق لهيئات التحكيم 

رفع دعوى أو إصدار أي احتجاز أجر أو حجر شخصي ضد أي مريض. يتم تقديم 

 في حالة مطالبة التأمين التلقائي التي يمكن التحقق منها.امتيازات المستشفى فقط 

 بمجرد اتخاذ القرار النهائي، سيتخذ مدير الخدمات المالية للمرضى اإلجراء التالي: (8)

 :إذا تمت الموافقة على المساعدة المالية  

يجب توقيع استمارة الموافقة على المساعدة المالية. في حال كان مجموع  .1

أو أكثر، سيكون توقيع نائب  50,000.00$بات( الحساب )أو الحسا

الرئيس للحسابات مطلوبًا أيًضا قبل المعالجة النهائية للتعديل على 

 الحساب.

سيقوم مدير المجموعة بتطبيق التعديل المناسب على حساب المريض،  .2

 وبالتالي تقليل الرصيد إلى المبلغ المحدد.

اية" المناسب أثناء سيقوم مدير التحصيل بإصدار خطاب "هدية الرع .3

عملية تسوية الحساب. إذا كان لدى المريض رصيد بعد تعديل المساعدة 

المالية، فسيتم إخطار المريض بخطاب "هدية الرعاية". يمكن لممثل 

المساعدة المالية االتصال بالمريض عن طريق الهاتف لترتيب خطة 

 ذلك مناسبا.سداد مقبولة من كال الطرفين للرصيد المتبقي، عندما يكون 

 

 :إذا تم رفض المساعدة المالية

تم إضافة هذا الطلب مع البيانات ذات الصلة المستخدمة التخاذ القرار  . 1

 النهائي من قبل الخدمات المالية للمرضى.

يتم إرجاع الطلب المرفوض إلى محصل الدفع الشخصي عن طريق  . 2

بالمريض لشرح نتائج مدير التحصيل. سيقوم المستشار المالي باالتصال 

مراجعة المساعدات المالية والترتيب لخطة سداد مقبولة للطرفين. كما 

 أن جميع خطط الدفع خالية من الفوائد.



 EMTALAالتزامات 

سيوفر المستشفى، دون استثناء، عالج الطوارئ لجميع المرضى الذين يلتمسون هذه الرعاية،  - EMTALAالتزامات 

.   تقديًرا اللتزامات EMTALAبغض النظر عن القدرة على الدفع أو األهلية للحصول على مساعدة مالية وفقًا لمتطلبات 

ثني الفرد عن السعي للحصول على عالج ، فلن يقوم المستشفى بأي إجراء من شأنه أن يEMTALAالمستشفى بموجب 

طارئ، مثل المطالبة بالدفع لقسم الطوارئ للمرضى قبل تلقي العالج في حاالت الطوارئ أو عن طريق السماح بأنشطة 

تحصيل الديون في قسم الطوارئ أو أي منطقة أخرى من مرافق المستشفى التي يمكن أن تتداخل مع توفير العالج في 

 دون تمييز،حاالت الطوارئ، 

 

 

 

 

 

  



   

   

 الملحق أ
   

  الطبية Palosمقدمو الخدمات العاملون من قبل مجموعة بالوس 
   

 اسم التخصص النوع االسم
 معهد القلب واألوعية الدموية طبيب (Afana, Majedأفانة، ماجد )

 أطباء المستشفيات طبيب (Ahmed, Anamاحمد انعم )
 الصحة السلوكية طبيب ( Ahmad, Sameenأحمد، سمين )

ألهانداالوس، تشاهير 

 أطباء المستشفيات طبيب (.Alhandalous, Chaher H)ه.

 أطباء المستشفيات طبيب (Arif, Abdurrahmanعارف، عبد الرحمن )

 أطباء المستشفيات طبيب (Atta-Fynn, Rosemaryفين، روزيماري )-أتا

 الصحة السلوكية طبيب  (.Bashir, Ahmad S)بشير أحمد س. 

 (Beno-Tokarz, Melissaميليسا بينو توكارز )
أخصائي اجتماعي 

 الصحة السلوكية سريري مرخص

 (Bergmark, Kirkبيرجمارك، كيرك )
ممرضة ممارسة 

 الصحة السلوكية متقدمة مسجلة

 (Bilecki, Colleenبيليكي، كولين )
ممرضة ممارسة 

 واألوعية الدمويةمعهد القلب  متقدمة مسجلة

 (Burda, Janetبردة، جانيت )
ممرضة ممارسة 

 CBMالرعاية المخف ّفة لآلالم و  متقدمة مسجلة

 DO  (.Casini, Anthony J)كاسيني، أنتوني ج. 
جراحة الثدي/جراحة أورام الثدي/الجراحة 

 العامة.

 أطباء المستشفيات طبيب (Charara, Layaشرارا، اليا )

 (Cholewa, Codyكودي )تشوليوا، 
ممرضة ممارسة 

 الجراحة العامة متقدمة مسجلة

 الصحة المهنية DO ( Cornell, Davidكورنيل، ديفيد )

 أطباء المستشفيات طبيب (Correa, Beatriceكوريا، بيتريس )

 ( Crean, Bernieكرين، بيرني )
ممرضة ممارسة 

 الرعاية المخف ّفة لآلالم للمرضى الداخليين  متقدمة مسجلة
 معهد القلب واألوعية الدموية طبيب (Degesys, Kristinaديجيس، كريستينا )
 النساء والتوليد طبيب ( DeJong, Meganديجونج، ميغان )

 الصحة السلوكية طبيب  (.Dhruve, Utpal H)دروف، أوتبال هـ. 

 طب العظام طبيب ( Dolitsky, Bruceدوليتسكي، بروس )
 الرعاية العاجلة طبيب ( Dubois, Thierryدوبوا، تيري )

 الصحة السلوكية طبيب ( Dudzinski, Cezaryدودزينسكي، سيزاري )
 طب العظام DO (  Earman, Williamإيرمان، وليام )

 (  Ellis, Deboraإليس، ديبورا )
ممرضة ممارسة 

 الصحة السلوكية متقدمة مسجلة

 (Escalona, Kathleenإسكالونا، كاثلين )
ممرضة ممارسة 

 الصحة السلوكية متقدمة مسجلة

 طب األسرة طبيب  (.Ferrel, James A)فيرل، جيمس أ. 



 أطباء المستشفيات طبيب (Finkelshteyn, Ilyaفينكلشتين، ايليا )

 (Flowers, Darleneفالورز، دارلين )
ممرضة ممارسة 

 السلوكية الصحة متقدمة مسجلة
 أطباء المستشفيات طبيب (Gandhi, Romalجاندي، رومال )

 (Gavoni, Christinaكريستينا جافوني )
ممرضة ممارسة 

 CBMالرعاية المخف ّفة لآلالم و  متقدمة مسجلة

 (Gazda, Mary Kayغازدا، ماري كاي )
أخصائي اجتماعي 

 CBMالرعاية المخف ّفة لآلالم و  سريري مرخص

 طب األقدام/العناية بالجروح طبيب طب األقدام ( Geiger, Jamesجيمس )جايجر، 
جيانفرانسيسكو، جيمس 

(Gianfrancisco, James) جراحة القولون والمستقيم طبيب 
جودال ميكوش ديزيريه 

(Goodale-Mikosz Desiree) 
أخصائي اجتماعي 

 الرعاية المخف ّفة لآلالم للمرضى الداخليين  سريري مرخص

 (Gramza, Cristineغرامزا، كريستين )
ممرضة ممارسة 

 CBMالرعاية المخف ّفة لآلالم و  متقدمة مسجلة

 (Grimm, Dawnجريم، داون )
ممرضة ممارسة 

 الرعاية المخف ّفة لآلالم للمرضى الداخليين متقدمة مسجلة

 (Gutchewsky, Tomجوتشيفسكي، توم )
ممرضة ممارسة 

 واألوعية الدموية معهد القلب متقدمة مسجلة

 معهد القلب واألوعية الدموية طبيب (Hai, Afrozهاي افروز )

 الرئة/العناية المركزة طبيب ( Haider, Samranحيدر، سمران )

 (Hajek, Kristinaحاجك، كريستينا )
 -مساعد طبيب 

 الرعاية العاجلة معتمد

 طب العظام طبيب ( Harangody, Sarahهارانجودي، سارة )

 الصحة السلوكية طبيب ( Hasanat, Khondakarهاسانات، كونداكار )

 الرئة/العناية المركزة طبيب ( Hashem, Bassamهاشم، بسام )

 (Hasson, Anthonyحسون، أنتوني )
ممرضة ممارسة 

 CBMالرعاية المخف ّفة لآلالم و متقدمة مسجلة

 طب األسرة DO  (.Hohner, John G)هونير، جون ج. 

 (Hommes, Lindaهومز، ليندا )
ممرضة ممارسة 

 معهد القلب واألوعية الدموية متقدمة مسجلة
 طبي -الغدد الصماء طبيب  (.Jayaram, Nittor R)جايارام، نيتور ر. 

 (Katello, Susanكاتيلو، سوزان )
ممرضة ممارسة 

 معهد القلب واألوعية الدموية متقدمة مسجلة
 أطباء المستشفيات طبيب (Karanth, Pujaكاراناث، بوجا )

 طبي -الروماتيزم طبيب ( Kausar, Farihaكوسار، فاريحا )
 أطباء المستشفيات طبيب (Kelly, Maureenكيلي، مورين )

 (Kubicki, Jessicaكوبيكي، جيسيكا )
ممرضة ممارسة 

 الرعاية المخف ّفة لآلالم للمرضى الداخليين متقدمة مسجلة

 طب األسرة طبيب  (.Kudirka, Andrius A)كوديركا، أندريوس أ. 
كيرياكوبولوس، يوجينيا 

(Kyriakopoulos, Eugenia)  DO طب األسرة 
 أطباء المستشفيات طبيب (Jengic, Bethanyجينك، بيثاني )
 الصحة السلوكية طبيب ( Monaالل، مونا )

 طب العظام طبيب  (.Liston, Michael J)ليستون، مايكل ج. 



 أطباء المستشفيات طبيب (Lou, Michaelلو، مايكل )

 (Lubinski, Jenniferلوبينسكي، جينيفر )
أخصائي اجتماعي 

 CBMالرعاية المخف ّفة لآلالم و سريري مرخص

 طب األسرة DO  (.Lynch, Michael J)لينش، مايكل ج. 

 طب األسرة طبيب  (.Magee, James J)ماجي، جيمس ج. 
 الطب الباطني طبيب  (.Makdah, Salem J)ماكدا، سالم ج. 

 (Makina, Margaretماكينا، مارجريت )
ممرضة ممارسة 

 CBMالرعاية المخف ّفة لآلالم و متقدمة مسجلة

 (Mayer-Zich, Shelleyماير زيتش، شيللي )
ممرضة ممارسة 

 طب العظام متقدمة مسجلة

 الرئة/العناية المركزة طبيب ( Maxson, Robertماكسون، روبرت )

 طب األقدام/العناية بالجروح طبيب طب األقدام ( McShane, Maureenماكشين، ماورن )

 طب األسرة طبيب ( Mehta, Abhishekميهتا، ابهيشيك )

 (Merlo, MaryAnnميرلو، ماري آن )
ممرضة ممارسة 

 طب األسرة متقدمة مسجلة

 (Meyer, Rubyماير، روبي )
ممارسة ممرضة 

 CBMالرعاية المخف ّفة لآلالم و متقدمة مسجلة

 (Miller, Annميلر، آن )
ممرضة ممارسة 

 معهد القلب واألوعية الدموية متقدمة مسجلة
 ,Montilla-Rener)ويني مونتيال رينر 

Winnie) 
ممرضة ممارسة 

 الصحة السلوكية متقدمة مسجلة

 (Murphy,Tinaميرفي، تينا )
ممرضة ممارسة 

 النساء والتوليد متقدمة مسجلة

 طب العظام طبيب ( Pancholi, Neelبانتشولي، نيل )

 (Panka,Briannaبانكا، بريانا )
أخصائي اجتماعي 

 الصحة السلوكية سريري مرخص

 (Panek, Michelleبانيك، ميشيل )
ممرضة ممارسة 

 الرعاية المخف ّفة لآلالم للمرضى الداخليين متقدمة مسجلة
 أطباء المستشفيات DO (Peters, Constantine)بيترز، قسطنطين 

 معهد القلب واألوعية الدموية DO (Pudusseri, Lisa)بودوسيري، ليزا 

 الرعاية العاجلة DO ( Puri, Jignasaبوري، جينناسا )
 الجراحة العامة طبيب ( Qayyum, Ijazكايوم، إيجاز )

 جراحة القولون والمستقيم/الجراحة العامة طبيب ( Qayyum, Imadكايوم، إماد )

 معهد القلب واألوعية الدموية طبيب كوين، توماس )كوين، توماس(
 أطباء المستشفيات طبيب (Rahman, Anwar Ziaالرحمن، أنور زيا )
 الجراحة العامة/جراحة الغدد الصماء طبيب  (.Rajjoub, Samer R)رجوب، سامر ر. 

 (Reed, Matthew)ريد، ماثيو 
أخصائي اجتماعي 

 الصحة السلوكية سريري مرخص

 أطباء المستشفيات طبيب (Regan, Johnريجان، جون )

 (Regganie, Bernadette)ريجاني، برناديت 
أخصائي اجتماعي 

 CBMالرعاية المخف ّفة لآلالم و سريري مرخص

 معهد القلب واألوعية الدموية DO (Rowan, Danielروان، دانييل )

 (Russell, Ann Marieراسل، آن ماري )
ممرضة ممارسة 

 CBMالرعاية المخف ّفة لآلالم و متقدمة مسجلة



صبحروي، جاغديب )جي دي( 

Sabharwai, Jagdeep (JD)  معهد القلب واألوعية الدموية طبيب 

 (Saffar, Valerieسافار، فاليري )
ممرضة ممارسة 

 CBMو الرعاية المخف ّفة لآلالم متقدمة مسجلة

 جراحة التجميل/الجراحة الترميمية طبيب  (.Salvino, Michael J)سافينو، مايكل ج. 
 معهد القلب واألوعية الدموية طبيب (Shah, Ankurشاه أنكور )

 جراحة الثدي/جراحة أورام الثدي  طبيب ( Shah-Khan, Mirajشاه خان، ميراج )

 (Shanahan, Amyشاناهان، ايمي )
اجتماعي أخصائي 

 الصحة السلوكية سريري مرخص

 (Shelby, Tarynشيلبي، تارين )
ممرضة ممارسة 

 CBMالرعاية المخف ّفة لآلالم و متقدمة مسجلة

 الصحة السلوكية طبيب  (.Sinibaldi, Mark R)سينيبالدي، مارك ر. 

 (Skrzecz, Helenسكرزاش، هيلين )
ممرضة ممارسة 

 الرعاية العاجلة متقدمة مسجلة

 (Stephen, Anuستيفن، آنو )
ممرضة ممارسة 

 CBMالرعاية المخف ّفة لآلالم و متقدمة مسجلة
ستريجل، ب. غريغوري 

(Striegel, P. Gregory)  طب األسرة/العناية بالجروح طبيب 
 أطباء المستشفيات طبيب (Sural, Neethiسورال، نيثي )

 (Tarala, Veronicaتاراال، فيرونيكا )
ممارسة ممرضة 

 CBMالرعاية المخف ّفة لآلالم و متقدمة مسجلة
ثوتا، فيجاياالكشمي ف. 

(Thota, Vijayalakshmi V.)  DO الطب الباطني 

 النساء والتوليد طبيب ( Torres, Carmelitaتورس، كارمليتا )
 الرعاية العاجلة طبيب ( Uta, Beatriceيوتا، بيتريس )

 (Van Kempen, Jenniferفان كيمبين، جينيفر )
ممرضة ممارسة 

 الرعاية المخف ّفة لآلالم للمرضى الداخليين متقدمة مسجلة
 أطباء المستشفيات طبيب (Vardanyan, Zaruhiفاردانيان، زاروهي )

 طبي -الغدد الصماء طبيب (Vora, Avniفور، أفني )

 أطباء المستشفيات طبيب (Ye, Chenيي، تشان )

 (Zajac, Kristaزاجاك، كريستا )
ممرضة ممارسة 

 معهد القلب واألوعية الدموية متقدمة مسجلة

 طبي -الغدد الصماء طبيب .( Zander, Jennifer Bزاندر، جينيفر ب. )

 

 

 

 الملحق ب

   

األطباء ال تغطي سياسة المساعدة المالية عالج حاالت الطوارئ والرعاية الطبية الضرورية التي تتم في المستشفى من قبل 

 .وغيرهم من مقدمي الخدمات المذكورة أسماؤهم فيما يلي

   



 اسم التخصص النوع االسم
 عالج األورام باإلشعاع طبيب  (Abdelrhman, Tamer) عبد الرحمن تامر

 طب الكلى طبيب  (.Abdessamad, Mohamad A) عبد الصمد محمد. أ
 طب األطفال طبيب  (.Abusharif, Hamdala H) .أبو شريف، حمد هللا هـ

 أمراض القلب/أمراض القلب التداخلية طبيب  (Afana, Majed) أفانة، ماجد

 العناية الحرجة الرئوية طبيب  (.Agha, Ahmad J) أغا، أحمد ج
 طب القلب طبيب  (Ahdab, Tarek) أهداب، طارق

 الطب الباطني طبيب  (Ahmed, Anam) احمد أنعم
 طبي -أمراض الدم طبيب  (.Ahmed, Vasia A) .أحمد، فاسيا أ
 طب الكلى طبيب  (Ahuja, Akash) أهوجا، أكاش

 عالج األورام باإلشعاع طبيب  (Aippersbach, Elke) أيبرزباخ، إلك
 طبي -الغدد الصماء طبيب  (Akbar, Ayesha) أكبر، عائشة

 طبي -األمراض العصبية طبيب  (Alaani, Ziad) العاني، زياد
 طب حديثي الوالدة طبيب  (Alattar, Mohammad) العطار، محمد

 الرئة/العناية المركزة طبيب  (Aldaas, Fadi) الدعاس، فادي
 الرئة/العناية المركزة طبيب  (Aleksonis, Dinas) ألكسونيس، ديناس
 جراحة القلب والصدر طبيب  (.Alexander, Philip J) .أليكساندر فيليب ج

 الطب الباطني طبيب  (Alhandalous, Chaher) ألهانداالوس، تشاهير

 أمراض القلب/أمراض القلب التداخلية طبيب  (Alhawasli, Hazem) حازم الحواصلي

 الطب الباطني طبيب  (Alhayani, Irfan) الحياني، عرفان
 طب األطفال طبيب  (Alikakos, Zoe) أليكاكوس، زوي
 أمراض القلب/أمراض القلب التداخلية طبيب  (Al-Khaled, Nouri) الخالد، نوري

 طب العيون طبيب  (Al-Khudari, Mohammad) الخضري، محمد

 جراحة العظام/العمود الفقري طبيب  (Almansoori, Khaled) المنصوري خالد

 طب األسرة طبيب  (Almasri, Hussam) المصري، حسام
 النساء والتوليد طبيب  (Al-Qawasmi, Fouad) القواسمي، فؤاد

 طب الكلى طبيب  (Alsharif, Hani) الشريف، هاني

  طب األسرة طبيب  (Alshobaki, Mansour) الشوبكي، منصور
 طبي -الغدد الصماء طبيب  (Altarshan, Abdallah) الطرشان، عبدهللا
 الطب الباطني طبيب  (.Alzein, Mohamad R) .الزين، محمد ر

 طب األذن والحنجرة طبيب  (Amine, Muhamad) محمد أمين،
 الطب الباطني طبيب  (Anani, Ashraf) عناني، أشرف
 األمراض المعدية طبيب  (Andreoni, John) أندريوني، جون

 الطب الباطني طبيب  (Arif, Abdurrahman) عارف، عبد الرحمن
 أمراض الجهاز الهضمي طبيب  (Arndt, Thomas Robert) أرندت، توماس روبرت

 طب القلب طبيب  (.Arrotti, John J) .أروتي، جون ج

 الطب الباطني طبيب  (Asadullah, Khaja) أسد هللا، خاجة

 الطب الباطني طبيب  (.Atieh, Osama K) .عطية، أسامة ك
 طب العظام طبيب  (.Atkenson, Paul T) .أتكينسون، بول ت

 طب العظام طبيب  (.Atkenson, Robert J) .أتكينسون، روبيرت ج
 الطب الباطني طبيب  (Atta-Fynn, Rosemary) فين، روزيماري-أتا

 أمراض القلب التداخلية/أمراض القلب طبيب  (.Avula, Surendra B) .أفوال، سوريندرا ب



 أمراض القلب التداخلية/أمراض القلب طبيب  (.Aziz, George F) .عزيز، جورج ف
 الطب الباطني طبيب  (Bajaj, Vijay) باجاج، فيجاي
 التخدير طبيب  (Baker, Cara) بيكر، كارا

 الطب الباطني طبيب  (.Balandrin, Jorge E) .ياالندرين، جورج إ
 الفيزيولوجيا الكهربية/أمراض القلب طبيب  (Ballany, Wassim) باالني، واسيم

 أمراض القلب/أمراض القلب التداخلية طبيب  (.Bane, Christopher D) .ياني، كريستوفر د
 جراحة التجميل/جراحة اليد طبيب  (.Barakat, Nabil A) بركات، نبيل أ
 األورام/أمراض الدم طبيب  (Baridi, Refat) باريدي، ريفات

 األمراض المعدية طبيب  (Barry, Sheila) باري، شيال
 التخدير طبيب  (.Bautista, Michael J) .باوتيستا، مايكل ج

 طب الطوارئ D.O  (.Baxtrom, Catherine M) .باكستروم، كاثرين م
 جراحة العظام/جراحة اليد D.O  (Baylis, William) بايليس، ويليام

 طبي -الغدد الصماء طبيب  (Bayrakdar, Ammar) عمار، بيرقدار
 طب األطفال طبيب  (.Beissel, Terence J) .بيسيل، تيرينس ج

 طب األطفال طبيب  (Belgrad, Jonathan) بيلجراد، جوناثان
 الرئة/العناية المركزة طبيب  (Beri, Rohinee) بيري، روهيني

 األمراض المعدية طبيب  (Bertumen, J. Bradford) بيرتيومين، ج. برادفورد
 العناية المركزة طبيب  (Bikak, Marvi) بيكاك، مارفي

 التخدير D.O  (.Bird, David J) .بيرد، ديفيد ج

 أمراض القلب/أمراض القلب التداخلية طبيب  (.Bliley, Roy C) .بليلي، روي س
 أمراض الجهاز الهضمي طبيب  (.Blumenstein, Brian J) بلومنشتاين، بريان ج

 الجراحة العامة طبيب  (.Bokhari, Syed S) .بخاري، سيد س
 جراحة المسالك البولية طبيب  (.Bonaguro, Ronald J) .رونالد جبوناجورو، 

 طب الطوارئ طبيب  (Borrelli, George) بوريلي، جورج

 طب العظام طبيب  (.Boscardin, James B) .بوسكاردين، جيمس ب
 النساء والتوليد طبيب  (Boysen, Lawrence) بويسين، لورينس

 علم األمراض طبيب  (.Bradford, Carrie M) .برافورد، كاري م

 طب األقدام D.P.M  (Brann, D. Duane) بران، د. دوان
 طب العظام طبيب  (Branovacki, George) برانوفاسكي، جورج

 طب األقدام D.P.M  (.Brink, Dale S) .برينك، دالي س
 النساء والتوليد طبيب  (.Brusca, Michael A) .بروسكا، مايكل أ

 أمراض القلب/الفيزيولوجيا الكهربية طبيب  (.Bump, Thomas E) .توماس إبام، 
 الطب الباطني طبيب  (.Burda, Diana M) .بوردا، ديانا م

 أمراض القلب/الفيزيولوجيا الكهربية طبيب  (Burke, John) بوركي، جون
 القلب الفيزيولوجيا الكهربية/أمراض D.O  (.Burke, Martin C) .بوركي، مارتين س

 طب األقدام D.P.M  (Byrnes, Michael) بيرنيس، مايكل

 طب الطوارئ طبيب  (.Cairo, Deborah M) .القاهرة، ديبورا م

 طب األطفال طبيب  (.Calvert, Christopher J) .كالفيرت، كريستوفر ج
 أمراض القلب/أمراض القلب التداخلية طبيب  (Camba, Noel) كامبا، نويل

 األمراض المعدية طبيب  (.Carandang, Godofredo C) .كاراندانج، جودوفريدو س
 طب األطفال طبيب  (Carreon, V. Grace) كاريون، ف. جرايس

 أمراض الدم/األورام طبيب  (Chaar, Bassem) تشار، باسم



 أمراض الجهاز الهضمي طبيب  (.Chadha, Rick A) .تشادا ريك أ
 الطب الباطني طبيب  (Chakrabarti, Sudarsana) سودارساناتشاكرابارتي، 
 الطب الباطني طبيب  (Challa, Pragathi) تشاال، براجاثي

 قسم األشعة طبيب  (Chandarana, Kantilal) تشاندارانا، كانتيالل
 الطب الباطني طبيب  (Chandra, Sandeep) تشاندرا، سانديب

 الطب الباطني طبيب  (Charara, Laya) شرارا، اليا
 علم األمراض طبيب  (.Chen, Helen M) .تشين، هيلين م

 جراحة التجميل/جراحة اليد طبيب  (Chow, Jerry Chee Sing) تشاو، جيري تشي سينج
 جراحة األوعية الدموية D.O  (.Coffey, Patrick H) .كوفي، باتريك هـ

 التخدير طبيب  (.Commito, Kristin M) .كوميتو، كريستين م

 الروماتيزم/الطب الباطني طبيب  (.Conniff, Cory L) .كونيف، كوري ل
 الطب الباطني طبيب  (.Correa, Beatrice M) .كوريا، بيتريس م

 جراحة القلب والصدر طبيب  (Cross, Chadrick A) كروس، شادريك أ
 عالج األورام باإلشعاع طبيب  (Crossan, Paul) كروسان، باول

 طب األطفال D.O  (Croucher, Allison) كروتشر، أليسون
 طب الطوارئ D.O  (.Crowley, Brian P) .كراولي، براين ب
 طبي -األمراض العصبية D.O  (.Curtin, Jeffrey C) .كيرتن، جيفري سي

 طب األطفال طبيب  (Cwikla, Tomasz) سيكال، توماز

 الطب الباطني طبيب  (Czarlinski, Jack) زارلينسكي، جاك

 الطب الباطني طبيب  (Dalawari, Satinder) داالواري، ساتيندر
 طب حديثي الوالدة طبيب  (Dallal, Ousama) دالل، أسامة

 الطب الباطني D.O  (Damiani, Mary Anne) دامياني، ماري أن
 طب العظام طبيب  (.Danielsky, Paul J) .دانيلسكي، باول ج

 أمراض الجهاز الهضمي طبيب  (.D'Astice, Michael D) .مايكل ددي أستليس، 

 طب الطوارئ طبيب  (.Daugherty, Kristin M) .دوجيرتي، كريستين م
 األمراض المعدية D.O  (.Dave, Ankur B) .ديف، أنكور ب

 طب العظام طبيب  (.Defrino, Paul F) .دي فرينو، باول ف

 طب القلب طبيب  (Degesys, Kristina) ديجيس، كريستينا
 طب األسرة طبيب  (.DeJong, Richard J) .ديجونج، ريتشارد ج

 الطب الباطني طبيب  (Demeter, Lela) ديميتر، ليلى
 التخدير D.O  (Desai, Ravi) ديساي، رافي

 طب األطفال طبيب  (Deshpande, Prashant) ديشباندي، براشانت
 طب األقدام D.P.M  (.DeVito, Michael A) .ديفيتو، مايكل أ

 الطب الباطني طبيب  (.Dholakia, Ashok C).دوالكيا، أشوك سي
 طب الكلى طبيب  (Diab, Mazen) دياب، مازن

 الطب الباطني D.O  (.Diamond, Mark D) .دياموند، مارك د

 طب األطفال طبيب  (.Diamond, Sean M) .دياموند، شون م

 النساء والتوليد D.O  (.Doah, Jack A) .دعاه، جاك أ
 طب األسرة D.O  (.Dohse, David A) .دوهس، ديفيد أ

 طب األسرة D.O  (.Donatello, Frank A) .دوناتيلو، فرانك أ
 الفيزيولوجيا الكهربية/أمراض القلب طبيب  (Dongas, John) دونجاس، جون

 طب القلب D.O  (.Drinan, Kathleen J) .درينان، كاثلين ج



 النساء والتوليد طبيب  (Dy-Johnson, Jessica) دي جونسون، جيسيكا
 الطب الباطني طبيب  (Elahi, Taj) إالهي، تاج

 أمراض الجهاز الهضمي طبيب  (.Elkhatib, Imad M) الخطيب، عماد محمد
  جراحة األوعية الدموية طبيب  (.Ellenby, Martin I) .إلينبي، مارتن أ

 طب الطوارئ D.O  (.Elmosa, Steve A) .الموسى، ستيف أ

 األمراض المعدية طبيب  (Elsheikh, Malak) الشيخ, مالك
 الرئة/العناية المركزة طبيب  (.Espel, Julia C) .إسبيل، جوليا سي

 طب األسرة طبيب  (.Evans-Beckman, Linda C) .إيفانز بيكمان، ليندا سي
 الطب الباطني طبيب  (.Farbstein, Samuel A) .فربشتاين، صموئيل أ
 طب العيون طبيب  (.Farley, Christopher L) .فارلي، كريستوفر ل

 طب األذن والحنجرة طبيب  (.Farrell, Brian P) .فاريل، براين ب
 النساء والتوليد طبيب  (.Feingold, Michael T) .فينجولد، مايكل ت

 الطب الباطني طبيب  (Finkelshteyn, Ilya) فينكلشتين، ايليا
 األمراض المعدية D.O  (.Fliegelman, Robert M) .فليغلمان، روبرت م

 النساء والتوليد D.O  (.Flosi, Sam F) .فلوسي، سام ف
 جراحة القلب والصدر طبيب  (.Frank, Michael W) .فرانك، مايكل و
 قسم األشعة طبيب  (.Frankel, Daniel A) .فرانكل، دانييل أ
 طب األقدام D.P.M  (.French, Brian J) .فرانش، براين ج

 طب األقدام D.P.M  (French, Steven) فرانش، ستيفن

 طب العظام طبيب  (.Fuentes, Henry J) .فوينتيس، هنري ج
 طب األذن والحنجرة D.O  (Gal, Krystyna) جال، كريستينا
 طب حديثي الوالدة طبيب  (.Galley, Brett R) .جالي، بريت ر
 الطب الباطني طبيب  (Gandhi, Romal) جاندي، رومال

 طب الطوارئ طبيب  (Gandhi, Sonali) غاندي، سونالي

 طب الطوارئ D.O  (Garcia, Benjamin) جارسيا، بنيامين
 العيون/جراحة الشبكيةطب وجراحة  طبيب  (.Garcia-Gonzalez, Jose M) .جونزاليس، هوزي م-جارسيا

 طب العظام طبيب  (.Beitner, Galia L) .جاراس، ديفيد ن

 حساسية األطفال طبيب  (.Gavani, Uma D) .جافاني، أوما د
 طب األسرة D.O  (.Geiger, Richard H) .جيجر، ريتشارد هـ
 طب األقدام D.P.M  (Gelles, Robert) جيليس، روبيرت

 العالج الطبيعي/ تأهيل D.O  (Georgelos, Nicholas P) جورجيلوس، نيكوالس ب
 طبي -الروماتيزم طبيب  (.Geringer, Charles E) .جيرنجر، تشارليز إ

 طب األسرة D.O  (Gerry, Donald) جيري، دونالد

 عالج األورام باإلشعاع طبيب  (.Ginde, Jayant V) .جيندي، جايانت ف
 طب األطفال طبيب  (.Ginde, Sunita J) .جيندي، سونيتا ج

 طب األسرة طبيب  (Gnap, John) جناب، جون

 الطب الباطني طبيب  (Gnatenco, Carmen) جناتنكو، كارمن

  جراحة القلب والصدر طبيب  (.Gordon, Paul J) .جوردون، باول ج
 الجراحة العامة طبيب  (Gracias, Felipe) جراسياس، فليبي
 جراحة الشبكية طبيب  (.Grant, Calvin A) .جرانت، كالفين أ

 طب األذن والحنجرة طبيب  (.Grybauskas, Vytenis T) .جريباوسكاس، فيتينيس ت
 أمراض النساء واألورام D.O  (.Guirguis, Alfred S) .جورجيوس، ألفريد س



 أمراض الدم/األورام طبيب  (.Haddad, Rami Y) .حداد، رامي ي
 أمراض القلب/الفيزيولوجيا الكهربية طبيب  (.Hai, Afroz A) .هاي، أفروز أ

 الجراحة العامة D.D.S  (Hajiharis, Vassos Bill) هاجيهاريس، فاسوس بيل
 أمراض الدم/األورام طبيب  (Hamad, Amar) هاماد، أمار

 الرئة/العناية المركزة طبيب  (Hamadeh, Abdulgany) حمادة، عبد الغني

 علم األورام طبيب  (Hamadeh, Mufaddal) حمادة، مفضل
 طب األسرة طبيب  (Hampston, Ewa) هامبستون، إيوا

 الشعاعية التداخلية -األشعة طبيب  (.Hanif, Sameul O) .هانيف، سامويل أ
 الرئة/العناية المركزة طبيب  (Hanif, Tabassum) حنيف، تبسم

 الباطني الطب طبيب  (Haque, Sarfaraz)حقي، سارفراز

 طب وجراحة العيون/جراحة الشبكية طبيب  (.Hasan, Sohail J) .حسن، سهيل ج
 الرئة/العناية المركزة طبيب  (.Heniff, Michael W) .هنيف، مايكل و

 التخدير طبيب  (.Hennenfent, Stephen L) .هيننفنت، ستيفن إل
 طب األسرة D.O  (.Herbick, John M) .هيربيك، جون م

 ,Hernandez-Argudin) .أرجودين، جونزالو ج-هيرنانديز
Gonzalo G.)  طب حديثي الوالدة طبيب 

 جراحة المسالك البولية طبيب  (.Herzog, Michael E) .هيرزوج، مايكل إ
 طب حديثي الوالدة طبيب  (Hoang, Truc C) هوانغ، تروك سي

 جراحة القلب والصدر طبيب  (.Hodakowski, George T) .هوداكوسكي، جورج ت
 طب األقدام D.P.M  (.Hoffman, Donald R) .هوفمان، دونالد ر

 طب األطفال D.O  (Holcomb, Rachel) هولكوم، راتشيل

 قسم األشعة طبيب  (.Horton, Michael G) .هورتون، مايكل ج
 القلب التداخليةأمراض القلب/أمراض  طبيب  (.Iaffaldano, Robert A) .لفلدانو، روبيرت أ
 أمراض القلب/أمراض القلب التداخلية طبيب  (.Iqbal, Naveed S) .إقبال، نافيد س

 طب األطفال طبيب  (Irizarry, Sylvia) إيريزاري، سيلفيا

 األمراض المعدية طبيب  (.Irlanda, Iria E) .إيرالندا، إيريا إي
 طبي -العصبيةاألمراض  طبيب  (Itkin, Arthur) إتكين، آرثر
 المسالك البولية -التوليد طبيب  (.Iyer, Shilpa V) .إير، شيلبا ف

  طبيب  (Jacobson, Daniel) جاكوبسون، دانيال
 الطب الباطني طبيب  (Jain, Dinesh) جاين، دينيش

 طب القلب طبيب  (Jain, Parag) جاين، باراج
 الرئة/العناية المركزة طبيب  (.Jamilla, Francis P) .جاميال، فرانسيس ب
 الطب الباطني طبيب  (Jengic, Bethany M) جينكيتش، بيثاني م

 طب الطوارئ D.O  (.Cusick, David A) جيساني، فاهيم
 قسم األشعة طبيب  (Jester, Jon Randal) جيستر، جون راندال

 قسم األشعة طبيب  (Jilani, Danial A) جيالني، دانيال أ

 النساء والتوليد طبيب  (Johnson, Karen D) كارين دجونسون، 
 طب األطفال طبيب  (Joseph, Kevin) جوزيف، كيفن

 طب األسرة طبيب  (.Joshi, Amit M) .جوشي، أميت م
 جراحة القلب والصدر طبيب  (Joshi, Devang J) جوشي، ديفانغ ج

 الطب الباطني طبيب  (Joudeh, Mohanad) جودة، مهند
 طب العظام طبيب  (.Joy, Edward G) .إدوارد ج جوي،



 جراحة القلب والصدر طبيب  (.Jweied, Eias E) .جوييد، إياس إ
 طب القلب طبيب  (Kakavas, Peter W) كاكافاس، بيتر و

 النساء والتوليد طبيب  (.Kale, Alka S) .كيل، ألكا س
 جراحة التجميل/جراحة اليد طبيب  (Kalimuthu, Ramasamy) كاليموثو، راماسامي

 األمراض المعدية D.O  (.Kamath, Deepa S) .كاماث، ديبا س

 الطب الباطني طبيب  (Kanashiro, Mary) كاناشيرو، ماري
 طب العيون طبيب  (Kaplan, Seth I) .كابالن، سيث أي
 قسم األشعة طبيب  (Kapur, Avnit) كابور، أفنيت

 الطب الباطني طبيب  (Karanastasis, Georgios) كاراناستاسيز، جورجيوس
 الطب الباطني طبيب  (Karanth, Puja) كاراناث، بوجا

 الطب الباطني طبيب  (Kareem, Folashade) كريم، فوالشادي
 عالج األورام باإلشعاع طبيب  (Karimpour, Shervin) كريمبور، شيرفين

  طب القلب طبيب  (.Kason, Thomas T) .كاسون، توماس ت
 أمراض القلب التداخلية طبيب  (Kassas, Ibrahim) قصاص، إبراهيم

 طب العيون طبيب  (.Katsoulakis, Nickolas P) .كاتسوالكس، توماس ت
 طب القلب طبيب  (Kawji, Mazen) كوجي مازن

 طبي -الروماتيزم طبيب  (.Kcomt, William A) .كومت، وليام أ
 طب األسرة طبيب  (.Kelly, Maureen E) .كيلي، مورين إي

 األمراض المعدية طبيب  (.Kent, Joseph H) .كينت، جوزيف هـ

 الجراحة العامة D.D.S  (.Khan, Faisal A) .خان، فيصل أ
 الطب الباطني طبيب  (.Khan, Noorun M) .خان، نورون م
 الطب الباطني طبيب  (Khilfeh, Hamdi) خلفة، حمدي
 التخدير طبيب  (.Kim, Jerry Y) واي كيم، جيري

  طب األطفال طبيب  (.Kim, Won D) .كيم، وون د

 أمراض كهرباء القلب طبيب  (Kinder, Charles A) .كيندر، تشارلز أ
 طب حديثي الوالدة طبيب  (Kishkurno, Serguei) كيشكورنو، سيرجي

 الدم/األورامأمراض  طبيب  (Kittaneh, Muaiad) كتانة، مؤيد

 الطب الباطني طبيب  (Kmicikewycz, Alexander) كيمسيكوايكز، أكسندر
 أمراض القلب التداخلية/أمراض القلب طبيب  (Kolyvas, Chris) كوليفاس، كريس
 طب األذن والحنجرة طبيب  (Kooiker, Philip) كويكر، فيليب

 الجهاز الهضميأمراض  طبيب  (Kosmala, William) كوسماال، ويليام
 الطب الباطني طبيب  (Kraska, Alicja) كراسكا، أليكجا

 طب العيون D.O  (.Krates, Stephen G) .كراتيس، ستيفين ج

 جراحة التجميل/جراحة اليد طبيب  (.Kronen, Gary A) .كرونين، جاري أ
 طب األقدام D.P.M  (.Krygsheld, Timothy J) .كريغشيلد، تيموثي ج
 األمراض المعدية طبيب  (.Kumar, Sampath P) .كومار، سامباث ب

 جراحة القولون والمستقيم طبيب  (.Kumar, Sanath S) .كومار، ساناث س

 جراحة القلب والصدر طبيب  (.Kummerer, Robert G) .كومير، روبرت ج
 الطب الباطني طبيب  (Lai, Kaihua (Kevin)) الي، كايهوا )كيفن(

 التخدير طبيب  (Lai, Wayne) وينالي، 
 الطب الباطني طبيب  (.Lapkus, Domas J) .البكوس، دوماس ج

 أمراض الدم/األورام طبيب  (Latta, Shadi) التا، شادي



 طب الطوارئ D.O  (.Lee, Ji Hun M) .لي، جي هون م
 النساء والتوليد D.O  (.Leipold, Lori C) .ليبولد، لوري سي

 النساء والتوليد طبيب  (Lekovic, Marko) ماركوليكوفيتش، 
 طب القلب طبيب  (Lertsburapa, Kirkeith) ليرتسبورابا، كيركيث
 النساء والتوليد طبيب  (.Lindgren, Robert F) .ليندجرين، روبرت ف

 النساء والتوليد -علم األمراض D.O  (.Liotta, Margaret R) .ليوتا، مارغريت ر
  جراحات طب أسنان األطفال D.D.S  (Liston-Gannon, Patricia) غانون، باتريشياليستون 
 الطب الباطني طبيب  (Lou, Michael) لو، مايكل

 أمراض الدم/األورام طبيب  (Loutfi, Saoud) لطفي، سعود
 النساء والتوليد -علم األمراض طبيب  (.Lowe, Michael P) .لوي، مايكل ب

 أمراض الجهاز الهضمي طبيب  (.Lue, Wayne C) .لو، واين س
 طب العيون طبيب  (Luke, Suzette) لوك، سوزيت

 التخدير طبيب  (Lustenberger, Ryan) لوستنبرجر، ريان
 جراحة المسالك البولية طبيب  (.Lyon, Mark B) .ليون، مارك ب

 طب األذن والحنجرة طبيب  (.Lyon, Susan T) .ليون، سوزان ت
 جراحة العظام/جراحة اليد طبيب  (MacGillis, Kyle) ماكجليس، كايل

 الطب الباطني طبيب  (.Madhani, Jayesh M) .مادهاني، جايش م
 الطب الباطني طبيب  (Madhav, Gopal)مادهاف، جوبال، 

 طب الطوارئ D.O  (.Magdziarz, Daniel D) .مجديارز، دانييل د

 أمراض الدم/األورام طبيب  (Mahafzah, Mahmoud) محافظة، محمود
 طب األطفال طبيب  (Majewski, Janet) ماجيوسكي، جانيت
 حساسية األطفال طبيب  (.Majmundar, Amee R) .ماجموندار، آمي ر
 الطب الباطني طبيب  (.Malm, Bruce C) .مالم، بروس سي

 البوليةجراحة المسالك  D.O  (Mancini, Antonio) مانشيني، أنطونيو

 الجراحة العامة طبيب  (Manglano, Ramon) مانجالنو، رامون
 النساء والتوليد طبيب  (.Mar, Calvin M) .مار، كالفين م

 طب الطوارئ D.O  (.Marasovich, Lori A) .ماراسوفيتش، لوري أ

 طب الكلى طبيب  (Marcic, Branislav) مارسيتش، برانيسالف

  (Marcic, Sonja M) .مارسيك، سونجا إم
ماجستير، 

 طب الكلى .دكتوراه

 طب األسرة D.O  (.Marcotte, Susan E) .ماركوت، سوزان إ

 طب األذن والحنجرة طبيب  (Marra, Silvio) مارا، سيلفيو

 التخدير طبيب  (Martin, Jeffrey) مارتن، جيفري

 الطوارئطب  D.O  (.Massimilian, James T) .ماسيميليان، جيمس ت

 طب الكلى طبيب  (.Mataria, Mohammad R) .مطرية، محمد ر

 طبي -األمراض العصبية طبيب  (.Mayer, Joseph H) .ماير، جوزيف هـ

 التخدير طبيب  (.McGann, John A) .مكجان، جون أ

 النساء والتوليد -علم األمراض طبيب  (McIlwain, Carrie A) ماكيلوين، كاري أ

 النساء والتوليد D.O  (.McInerney, John V) .ماكينيرني، جون ف

 طب الكلى طبيب  (.McLaughlin, Jeanette S) .ماكلوفلين، جانيت س

 الطب النفسي طبيب  (.Mehta, Harshad M) .مهتا، هارشاد م

 جراحة العظام/العمود الفقري طبيب  (.Mekhail, Anis O) ميخائيل، أنيس أُ 



 المسالك البولية -التوليد طبيب  (Merhi, Nahla O) .نهلة عمرعي، 
 قسم األشعة طبيب  (.Micaletti, Michael A) .ميكاليتي، مايكل أ
 العالج الطبيعي/ تأهيل D.O  (Mikuzis, John D) ميكوزيس، جون د

  APRN (Miller, Ann APRN)  DNP ميلر، آن
 والتوليد النساء طبيب  (Miller, Gail) ميلر، جيل

 طب األسرة طبيب  (Moiduddin, Shakir) مؤيد الدين، شاكر
 األمراض الرئوية طبيب  (.Moisan, Terrence C) .مويزان، تيرنس سي
 الطب الباطني طبيب  (.Mozwecz, Jeffrey A) .موزويكز، جيفري أ
 النساء والتوليد طبيب  (.Mullin, Kimberly A) .مولين، كيمبرلي أ
 قسم األشعة طبيب  (Musabji, Aris) موسبجي، آريس

 أمراض الجهاز الهضمي طبيب  (Muscarello, Vincent Charles) موسكاريلو، فنسنت تشارلز
 جراحة القلب والصدر طبيب  (.Mustafa, Asif K) .مصطفى، آصف ك

 أمراض الدم/األورام طبيب  (Myint, Ronald) مينت، رونالد
 طبي -األمراض العصبية طبيب  (.Nadkarni, Nitin V) .في ندكارني، نيتين

 طب األسرة D.O  (Naghdi-Ciaciura, Firouzeh) نجدي سياسيورا فيروزه
 األمراض الرئوية طبيب  (Nahhas, Anas) نحاس، أنس
 الطب الباطني طبيب  (Nahhas, Mohamed) نحاس، محمد
 األطفالطب  طبيب  (Nair, Shanti) ناير، شانتي

 جراحة القلب والصدر طبيب  (Nawas, Sammy I) نواس، سامي األول

 الطب الباطني طبيب  (Nazeer, Umair K) .نظير، عمير ك
 النساء والتوليد -علم األمراض طبيب  (.Neubauer, Nikki L) .نويباور، نيكي إل

 الدم/األورامأمراض  طبيب  (.Nomanbhoy, Yunus T) .نعمانبهوي، يونس ت
 طب القلب طبيب  (Nouneh, Chadi) نونه، شادي

 النساء والتوليد طبيب  (.Nowak, Mary Jane A) .نواك، ماري جين أ

 قسم األشعة طبيب  (.Nudo, Steven R) .نودو، ستيفن ر
 طب الكلى طبيب  (.Obasi, Ejikeme O) أوباسي، إيجيكيمي أُ 

 طب األسرة طبيب  (.Obert-Hong, John M) .أوبرت هونغ، جون م

 طب الكلى طبيب  (Olear, Osezua) اوليار اوسيزوا
 الطب الباطني/طب األطفال طبيب  (.Oliver, Robert J) .أوليفر، روبرت ج
 الطب الباطني طبيب  (.Olmstead, David A) .أولمستيد، ديفيد أ

 طب الكلى طبيب  (Omer, Muhammad) عمر، محمد
 طب األطفال طبيب  (.O'Neal, Patrick J) .أونيل، باتريك ج

 طب األسرة طبيب  (.O'Neill, Hugh M) .أونيل، هيو م

 طب الكلى طبيب  (.Onyenwenyi, Chijoke H) .أونيويني، تشيجوكي هـ
 قسم األشعة D.O  (Ostrowski, Gregory James) أوستروفسكي، غريغوري جيمس

 العالج الطبيعي/ تأهيل طبيب  (Ozcan, Yasemin) أوزكان، ياسمين

 التخدير طبيب  (.Ozinga, David W) .أوزينجا، ديفيد و

 الجراحة العامة D.O  (.Pacella, Daniel A) .باسيال، دانييل أ
 الجراحة العامة D.D.S  (.Pagni, Carlo G) .باني، كارلو جي
 الطب الباطني طبيب  (.Pai, Aparna U) .باي، أبارنا يو

 طب القلب طبيب  (.Pandya, Dave J) بانديا، ديف جيه
 طب األطفال طبيب  (.Pandya, Kaushik J) .بانديا، كاوشيك ج



 طب األسرة D.O  (Pannaralla, Amy) باناراال، إيمي
 طب األسرة طبيب  (.Panozzo, John A) .بانوزو، جون أ

 جراحة القلب والصدر طبيب  (.Pappas, Patroklos S) .باباس، باتركلوس س
 طب العيون طبيب  (Park, Paul) بارك، بول
 طب الكلى طبيب  (Patel, Amishi) باتل، إميشي

 أمراض الجهاز الهضمي طبيب  (Patel, Samir) باتل، سمير
 طب األقدام D.P.M  (.Patel, Vivek N) .باتيل، فيفيك ن

 الطب الباطني D.O  (.Peters, Constantine G) .بيترز، قسطنطين ج
 التخدير طبيب  (.Peterson, Bradford G) .بيترسون، برادفورد جي

 جراحة المسالك البولية طبيب  (.Pierpaoli, Steven M) .بيرباولي، ستيفن م

 طب األسرة D.O  (.Poronsky, Albert B) .بورونسكي، ألبرت بي
 الفيزيولوجيا الكهربية/أمراض القلب طبيب  (Porter, Michael J) بورتر، مايكل ج

 النساء والتوليد -علم األمراض طبيب  (.Potkul, Ronald K) .بوتكول، رونالد ك
 جراحة األوعية الدموية طبيب  (Pradhan, Sanjeev K) برادهان، سانجيف ك

 طب األطفال طبيب  (Pratuangtham, Surasak) براتوانجهام، سوراساك
 طب القلب D.O  (Prentice, Robert) برنتيس، روبرت
 طب العظام طبيب  (.Price, Scott P) .برايس، سكوت ب
 الطب الباطني طبيب  (.Principe, John R) .برينسيب، جون ر

 طب القلب D.O  (Pudusseri, Lisa) بودوسيري، ليزا

 المركزةالرئة/العناية  طبيب  (Quinn, Steven J) كوين، ستيفن ج
 طب القلب طبيب  (.Quinn, Thomas J) .كوين، توماس ج
 أمراض الجهاز الهضمي طبيب  (Raddawi, Hareth M) رداوي، حارث م
 طب القلب طبيب  (Raghuvir, Rashmi) راغوفير، راشمي

 الطب الباطني طبيب  (Rahman, Anwer Zia) راحمان، أنور زيا

 طب الكلى طبيب   (Raju, Priya) راجو، بريا
 أمراض القلب/أمراض القلب التداخلية طبيب  (Ramadurai, Govind) رامادوراي، جوفيند

 أمراض الدم/األورام طبيب  (Ramadurai, Jayanthi) رامادوراي، جايانثي

 أمراض القلب/أمراض القلب التداخلية D.O  (Ramana, Ravi) رامانا، رافي
 جراحة المسالك البولية D.O  (.Raminski, David A) .رامينسكي، ديفيد أ
 األورام/أمراض الدم طبيب  (Rao, Subramanya) راو، سوبرامانيا
 الطب الباطني طبيب  (.Razzaque, Mohammad A) .رزاق، محمد أ
 الطب الباطني طبيب  (Regan, John) ريجان، جون

  الباطنيالطب  طبيب  (.Reiter, Mark S) .رايتر، مارك س

 أمراض الدم/األورام طبيب  (Remo, Mylene Hernandez) ريمو، ميلين هرنانديز
 طب العظام طبيب  (.Rhode, Blair A) .رود، بلير أ
 طب القلب طبيب  (Rifai, Luay) رفاعي، لؤي

 طب األسرة D.O  (.Rife, Susan B) .ريف، سوزان ب

 المعديةاألمراض  D.O  (Rii, Joyce) ري، جويس
 علم األمراض طبيب  (.Ringus, Julius C) .رينجوس، يوليوس سي

Rivera Guerrero, Jose F  الطب الباطني طبيب 
 الطب الباطني طبيب  (.Rizvi, Zulfiqar H) ريزفي، زولفيكار اتش

 الطب الباطني طبيب  (Rizzo, Nicholas) ريزو، نيكوالس



 العناية بالجروح طبيب  (.Romberg, Michael S) رومبرج، مايكل س
 طب القلب D.O  (.Rowan, Daniel A) .روان، دانييل أ

 األمراض المعدية D.O  (.Ruggero, Kathleen A) .روجيرو، كاثلين أ
 طب األسرة D.O  (.Rusco, Scott J) روسكو، سكوت جيه
 النساء والتوليد طبيب  (.Ryan, Edward C) .ريان، إدوارد سي

 أمراض القلب التداخلية طبيب  (Sabharwal, Jagdeep) صبهروال، جاغديب
 طب حديثي الوالدة طبيب  (Sanchez, Mario) سانشيز، ماريو

 الطب النفسي طبيب  (Sandhu, Harcharan) ساندو، هاركاران
 أمراض القلب/أمراض القلب التداخلية طبيب  (Sankari, Abdul) سنكاري، عبدول

 جراحة األوعية الدموية طبيب  (Sarhan, Mohammad) محمدسرحان، 

 الطب الباطني طبيب  (Saxena, Madhulika) ساكسينا، مادهوليكا
 طب األسرة D.O  (.Schiappa, Jeffrey A) .شيابا جيفري أ

 التخدير طبيب  (.Schlais, Rudolph A) .شاليس، رودولف أ
 طب العيون طبيب  (.Schmidt, Matthew E) .شميت، ماثيو إ

 الطب الباطني طبيب  (Sekhadia, Lipi) سخادية، ليبي
 طب الكلى طبيب  (Selk, Natalie) سيلك، ناتالي
 جراحة تجميلية طبيب  (.Semba, Laura L) .سيمبا، لورا ل
 طب القلب طبيب  (.Shah, Ankur S) .شاه، أنكور س

  الجراحة العامة طبيب  (.Shah, Bhavin C) .شاه، بهافين سي

 التخدير طبيب  (Shah, Kaiser) شاه، قيصر
 طب العظام طبيب  (.Shah, Nirav A) .شاه، نيراف أ
 جراحة التجميل/جراحة اليد طبيب  (.Shah, Samir R) .شاه، سمير ر

 الطب الباطني طبيب  (Shahbain, Abdul-Hamid) شهبين، عبد الحميد

 الرئة/العناية المركزة طبيب  (Sharma, Kailash) شارما، كايالش

  طب القلب طبيب  (.Shin, Henry H) .شين، هنري هـ
 العالج الطبيعي/ تأهيل طبيب  (.Shin, Jonathan Y) .شين، جوناثان ي

 عالج األورام باإلشعاع طبيب  (.Shirazi, Haider A) .شيرازي، حيدر أ

 عالج األورام باإلشعاع طبيب  (Shirazi, S. Javed) شيرازي، س. جاويد
 أمراض الدم/األورام طبيب  (.Shirazi, Wasif H) .شيرازي، واصف هـ

 أمراض كهرباء القلب طبيب  (Shroff, Sunil) شروف، سونيل
 األمراض المعدية طبيب  (.Sidhwa, Kamo G) .سيدوا، كامو ج
 النساء والتوليد طبيب  (Sigala, Whitney) سيغاال، ويتني

 األمراض الجلدية D.O  (.Signore, Robert J) .سينيور، روبرت ج

 أمراض الجهاز الهضمي طبيب  (.Silva, Rogelio G) .سيلفا، روجيليو ج
 طب األطفال طبيب  (Skarpathiotis, George) جورج سكارباثيوتيس، جورج

 طب األطفال طبيب  (Skarpathiotis, Stratos) سكارباثيوتيس، ستراتوس

 األمراض المعدية طبيب  (Slomka, Magdalena) سلومكا، ماجدالينا

 طب الطوارئ طبيب  (Song, Albert C) سونغ، ألبرت سي
 طب الكلى طبيب  (Sousanieh, George) سوسانية، جورج

 الفيزيولوجيا الكهربية/أمراض القلب طبيب  (Spear, William) سبير، وليام
 علم األمراض طبيب  (Sperelakis, Antoinette) سبيرالكيس، أنطوانيت
 جراحة التجميل/جراحة اليد طبيب  (.Speziale, Nicholas J) .سبيزيال، نيكوالس ج



 طب الطوارئ طبيب  (Spontak, Stephen) سبونتاك، ستيفن
 جراحة المسالك البولية طبيب  (.Sreckovic, George I) سريكوفيك، جورج األول

 جراحة المسالك البولية طبيب  (Steinberg, Jay Paul) جاي بولشتاينبرغ، 
 أمراض القلب/أمراض القلب التداخلية طبيب  (.Stella, Dominick J) .ستيال، دومينيك ج
 أمراض القلب/أمراض القلب التداخلية D.O  (.Stella, Joseph F) .ستيال، جوزيف ف

 أمراض القلب/أمراض القلب التداخلية طبيب  (.Stella, Ronald E) .ستيال، رونالد إي
 طب األطفال طبيب  (Stringer, Elizabeth Courtney) سترينجر، إليزابيث كورتني

  الطب الباطني طبيب  (.Styka, Beata I) .ستيكا، بياتا آي
 الطب الباطني طبيب  (.Sulo, Robert M) .سولو، روبرت م

 المسالك البولية -التوليد طبيب  (Sun, Judy) صن، جودي

 أمراض الجهاز الهضمي طبيب  (Sunbulli, Talal) صنبولي، طالل
 أمراض القلب/أمراض القلب التداخلية طبيب  (.Sur, James P) .صور، جيمس ب

 الطب الباطني طبيب  (Sural, Neethi) سورال، نيثي
 طب األطفال D.O  (Syed, Saira) سيد، سيرا

 جراحة المسالك البولية طبيب  (.Sylora, James A) .أسيلورا، جيمس 
 جراحة القلب والصدر طبيب  (Tabachnick, Deborah R) تاباتشنيك، ديبورا ر
 األمراض المعدية طبيب  (.Tabriz, Muhammad S) .تبريز، محمد س

 طب الكلى طبيب  (.Taksande, Sushant R) .تاكساندي، سوسانت ر

 الطب الباطني طبيب  (Tang, Juelin) تانغ، جويلين

 الطب الباطني طبيب  (Tang, Ming-Yeng) تانغ، مينغ يينغ
 جراحة األوعية الدموية D.O  (.Tanquilut, Eugene M) .تانكيلوت، يوجين م
 جراحة القلب والصدر طبيب  (.Tatooles, Antone J) .تاتوليس، أنتون ج
 طب القلب طبيب  (Tejpal, Yogesh) تيجبال، يوغيش

 طب القلب طبيب  (.Teplitz, Eric P).تيبلتز، إريك ب

 طب األسرة طبيب  (.Tess, James J) .تيس، جيمس ج
 طب األذن والحنجرة طبيب  (.Thakkar, Nirav N) .ثكار، نيراف ن

 الطب الباطني طبيب  (hakker, Nitesh) ثاكر، نايش

 طب الكلى طبيب  (Thomas, Abraham) توماس، إبراهيم
 حساسية األطفال طبيب  (Thompson, James) طومسون، جيمس
 الفيزيولوجيا الكهربية/أمراض القلب طبيب  (.Tierney, Sean P) .تيرني، شون ب

 الطب الباطني طبيب  (Tobia, Nader) طوبيا، نادر
 األمراض الجلدية طبيب  (.Tobin, Francis A) .توبين فرانسيس أ

 طب الطوارئ طبيب  (Tobin, Melinda) ميلينداتوبين، 

 طب القلب طبيب  (.Trivedi, Dinker A) .تريفيدي، دينكر أ
 جراحة العظام/العمود الفقري طبيب  (.Troy, Daniel A) .تروي، دانيال أ
 الجراحة العامة D.D.S  (.Tucke, Aaron G) .توكي، آرون ج

 جراحة المسالك البولية D.O  (.Turk, Charles O) .ترك، تشارلز أو

 الرئة/العناية المركزة طبيب  (Usmani, Sarah) عثماني، سارة
 طب القلب طبيب  (Vadali, Maitrayee) فدالي، مايتراي

 طب األطفال طبيب  (.Vaishnav, Nikunj P) .فايشناف، نيكونج ب
 طب األطفال طبيب  (Vaishnav, Soham) فيشناف، سوهام

 المسالك البولية -التوليد طبيب  (.Valaitis, Sandra R) .ساندرا رفاليتيس، 



 عالج األورام باإلشعاع طبيب  (Vali, Faisal) فالي، فيصل
 طب األسرة طبيب  (.Vanderbilt, Julie G) .فاندربيلت، جولي جي
 الطب الباطني طبيب  (Vardanyan, Zaruhi) فاردانيان، زاروهي
 الطب الباطني طبيب  (.Vasavada, Rajiv J) .فاسافادا، راجيف ج

 الجراحة العامة طبيب  (.Vasdekas, Thomas J) .فاسديكاس، توماس ج

 الطب الباطني طبيب  (Venkataraman, Priya) فينكاتارام، بريا
 طبي -الغدد الصماء طبيب  (.Vora, MEHUL (MALE) R) .فورا، ميهول ر

 طب الطوارئ D.O  (.Vulich, Steve N) .فوليتش، ستيف ن
 أمراض الدم/األورام طبيب  (Waheed, Salman) وحيد، سلمان

 جراحة األوعية الدموية طبيب  (Wallace, Gabriel) واالس، غابرييل

 طب األذن والحنجرة طبيب  (.Walsh, Curtis G) .والش، كورتيس جي
 الدم/األورامأمراض  طبيب  (Wang, Siao-Yi) وانغ، سياو يي

 طب العظام طبيب  (Wardell, Steven) واردل، ستيفن
 أمراض القلب التداخلية طبيب  (Watti, Hussam) وطي، حسام

 طب العظام طبيب  (.Weber, Daniel T) .ويبر، دانيال ت
 األمراض الجلدية طبيب  (Welsch, Michael) ويلش، مايكل

 النساء والتوليد طبيب  (.Williams, Herlanders J) .ويليامز، هيالندرز ج
 طب القلب طبيب  (.Winterfield, Roland W) .وينترفيلد، روالند دبليو

 طب األقدام D.P.M  (Wittmayer, Brian) ويتماير، براين

 التخدير طبيب  (.Wolowick, Mark J) .ولويك، مارك ج
 األسرةطب  D.O  (.Wrona, Robert W) ورونا، روبرت دبليو

 طب الكلى طبيب  (.Ybanez, Neil D) .إبانيز، نيل د
 الطب الباطني طبيب  (Ye, Chen) يي، تشان

 أمراض قلب األطفال طبيب  (Yousef, Nida) يوسف، نداء

 أمراض القلب/أمراض القلب التداخلية طبيب  (Yun, Hong Jun) يون، هونغ يونيو
 األمراض الجلدية طبيب  (.Yung, Cheuk W) .يونج، تشوك دبليو

 الطب الباطني طبيب  (.Zabiega, Margaret H) .زابيغا، مارغريت ه

 طب القلب طبيب  (Zaidi, Ali) زيدي، علي
 الطب الباطني طبيب  (Zakaria, Firas) زكريا، فراس
 الرئة/العناية المركزة طبيب  (Zakieh, Nasser) زكية، ناصر
 الرئة/العناية المركزة طبيب  (Zakkar, Mohamed) زكار، محمد
 علم األورام طبيب  (Zalzaleh, Ghassan) زلزلة، غسان

 طب األطفال طبيب  (Zarzuela, Cassia V) زارزويال، كاسيا الخامس

 طبي -الغدد الصماء طبيب  (Zuberi, Meiraj) زوبري، ميراج ف
 جراحة المسالك البولية طبيب  (.Zumerchik, David L) .زومرتشيك، ديفيد ل

 الفيزيولوجيا الكهربية/أمراض القلب طبيب  (Spear, William) سبير، وليام

 علم األمراض طبيب  (Sperelakis, Antoinette) سبيرالكيس، أنطوانيت

 جراحة التجميل/جراحة اليد طبيب  (.Speziale, Nicholas J) .سبيزيال، نيكوالس ج
 طب الطوارئ طبيب  (Spontak, Stephen) سبونتاك، ستيفن

 جراحة المسالك البولية طبيب  (.Sreckovic, George I) سريكوفيك، جورج األول
 جراحة المسالك البولية طبيب  (Steinberg, Jay Paul) شتاينبرغ، جاي بول
 التداخليةأمراض القلب/أمراض القلب  طبيب  (.Stella, Dominick J) .ستيال، دومينيك ج



 أمراض القلب/أمراض القلب التداخلية D.O  (.Stella, Joseph F) .ستيال، جوزيف ف
 أمراض القلب/أمراض القلب التداخلية طبيب  (.Stella, Ronald E) .ستيال، رونالد إي
  RSA  (Stone, Cheryl) ستون، شيريل

 طب األطفال طبيب  (Stringer, Elizabeth Courtney) سترينجر، إليزابيث كورتني
  الطب الباطني طبيب  (.Styka, Beata I) .ستيكا، بياتا آي

 الطب الباطني طبيب  (Sullivan, Mary Lynn) سوليفان، ماري لين
 الطب الباطني طبيب  (.Sulo, Robert M) .سولو، روبرت م

 المسالك البولية -التوليد طبيب  (Sun, Judy) صن، جودي
 أمراض الجهاز الهضمي طبيب  (Sunbulli, Talal) صنبولي، طالل
 أمراض القلب/أمراض القلب التداخلية طبيب  (.Sur, James P) .صور، جيمس ب

 الطب الباطني طبيب  (Sural, Neethi) سورال، نيثي
  RSA  (Sutrave, Yogesh) سوتراف، يوغيش

 طب األطفال D.O  (Syed, Saira) سيد، سيرا
 جراحة المسالك البولية طبيب  (.Sylora, James A) .سيلورا، جيمس أ

 جراحة القلب والصدر طبيب  (Tabachnick, Deborah R) تاباتشنيك، ديبورا ر
 األمراض المعدية طبيب  (.Tabriz, Muhammad S) .تبريز، محمد س
  CRNA  (Taggert, Laurie) تاجيرت، لوري

 طب الكلى طبيب  (.Taksande, Sushant R) .تاكساندي، سوسانت ر

 الطب الباطني طبيب  (Tang, Juelin) تانغ، جويلين

 الطب الباطني طبيب  (Tang, Ming-Yeng) تانغ، مينغ يينغ
 جراحة األوعية الدموية D.O  (.Tanquilut, Eugene M) .تانكيلوت، يوجين م
 القلب والصدرجراحة  طبيب  (.Tatooles, Antone J) .تاتوليس، أنتون ج
 طب القلب طبيب  (Tejpal, Yogesh) تيجبال، يوغيش

 طب القلب طبيب  (.Teplitz, Eric P).تيبلتز، إريك ب

 طب األسرة طبيب  (.Tess, James J) .تيس، جيمس ج
 طب األذن والحنجرة طبيب  (.Thakkar, Nirav N) .ثكار، نيراف ن

 الباطني الطب طبيب  (hakker, Nitesh) ثاكر، نايش

 طب الكلى طبيب  (Thomas, Abraham) توماس، إبراهيم
 حساسية األطفال طبيب  (Thompson, James) طومسون، جيمس
 الفيزيولوجيا الكهربية/أمراض القلب طبيب  (.Tierney, Sean P) .تيرني، شون ب

 الطب الباطني طبيب  (Tobia, Nader) طوبيا، نادر
 األمراض الجلدية طبيب  (.Tobin, Francis A) .توبين فرانسيس أ
 طب الطوارئ طبيب  (Tobin, Melinda) توبين، ميليندا

  RSA  (Toney, Hermon) توني، حرمون
  PA  (Traverso, Sarah) ترافيرسو، سارة
 طب القلب طبيب  (.Trivedi, Dinker A) .تريفيدي، دينكر أ

 جراحة العظام/العمود الفقري طبيب  (.Troy, Daniel A) .تروي، دانيال أ

 الجراحة العامة D.D.S  (.Tucke, Aaron G) .توكي، آرون ج
 أمراض كهرباء القلب طبيب  (Tung, Roderick) تونغ، رودريك
 جراحة المسالك البولية D.O  (.Turk, Charles O) .ترك، تشارلز أو
  PA  (Turner, Meagan) تيرنر، ميغان



  (Umbriaco, Francesco (Frank)) فرانشيسكو )فرانك(أمبرياكو، 

ممرضة 

ممارسة 

متقدمة 

  مسجلة
 أمراض كهرباء القلب طبيب  (.Upadhyay, Gaurav A) .أوبادياي، غوراف أ

 الرئة/العناية المركزة طبيب  (Usmani, Sarah) عثماني، سارة
 طب القلب طبيب  (Vadali, Maitrayee) فدالي، مايتراي

 طب األطفال طبيب  (.Vaishnav, Nikunj P) .فايشناف، نيكونج ب

 طب األطفال طبيب  (Vaishnav, Soham) فيشناف، سوهام
 المسالك البولية -التوليد طبيب  (.Valaitis, Sandra R) .فاليتيس، ساندرا ر

  (Valentin, Ruth) فالنتين، روث

ممرضة 

ممارسة 

متقدمة 

  مسجلة
 عالج األورام باإلشعاع طبيب  (Vali, Faisal) فالي، فيصل

  (Van Wyngarden, Kimberly) فان وينغاردن، كيمبرلي

ممرضة 

ممارسة 

متقدمة 

  مسجلة
 طب األسرة طبيب  (.Vanderbilt, Julie G) .فاندربيلت، جولي جي
 الطب الباطني طبيب  (Vardanyan, Zaruhi) فاردانيان، زاروهي
 الطب الباطني طبيب  (.Vasavada, Rajiv J) .فاسافادا، راجيف ج

 الجراحة العامة طبيب  (.Vasdekas, Thomas J) .فاسديكاس، توماس ج

 الطب الباطني طبيب  (Venkataraman, Priya) فينكاتارام، بريا

  (Vogel, Justine) فوجل، جوستين
مساعد طبيب 

  معتمد -
  RSA  (Vols, Phyllis) فولس، فيليس

 طبي -الغدد الصماء طبيب  (.Vora, MEHUL (MALE) R) .ميهول ر فورا،
 طب الطوارئ D.O  (.Vulich, Steve N) .فوليتش، ستيف ن

 أمراض الدم/األورام طبيب  (Waheed, Salman) وحيد، سلمان

 جراحة األوعية الدموية طبيب  (Wallace, Gabriel) واالس، غابرييل
 طب األذن والحنجرة طبيب  (.Walsh, Curtis G) .والش، كورتيس جي

  PA   (Walters, Nick) والترز، نيك
  PA  (Walther, Dakota) والثر، داكوتا
 أمراض الدم/األورام طبيب  (Wang, Siao-Yi) وانغ، سياو يي
 طب العظام طبيب  (Wardell, Steven) واردل، ستيفن
 التداخلية أمراض القلب طبيب  (Watti, Hussam) وطي، حسام

 طب العظام طبيب  (.Weber, Daniel T) .ويبر، دانيال ت
 األمراض الجلدية طبيب  (Welsch, Michael) ويلش، مايكل

 النساء والتوليد طبيب  (.Williams, Herlanders J) .ويليامز، هيالندرز ج
  CRNA  (Williams, Kelly) ويليامز، كيلي
  RSA  (Windley, Jennifer) ويندلي، جينيفر

 طب القلب طبيب  (.Winterfield, Roland W) .وينترفيلد، روالند دبليو



  RSA  (Winters, Katrina) وينترز، كاترينا
 طب األقدام D.P.M  (Wittmayer, Brian) ويتماير، براين
 التخدير طبيب  (.Wolowick, Mark J) .ولويك، مارك ج

 طب األسرة D.O  (.Wrona, Robert W) ورونا، روبرت دبليو
 طب الكلى طبيب  (.Ybanez, Neil D) .إبانيز، نيل د

 الطب الباطني طبيب  (Ye, Chen) يي، تشان
 أمراض قلب األطفال طبيب  (Yousef, Nida) يوسف، نداء

 أمراض القلب/أمراض القلب التداخلية طبيب  (Yun, Hong Jun) يون، هونغ يونيو
 األمراض الجلدية طبيب  (.Yung, Cheuk W) .يونج، تشوك دبليو
 الطب الباطني طبيب  (.Zabiega, Margaret H) .زابيغا، مارغريت ه

 طب القلب طبيب  (Zaidi, Ali) زيدي، علي

  (Zajac, Krista) زاجاك، كريستا

ممرضة 

ممارسة 

متقدمة 

  مسجلة
 الطب الباطني طبيب  (Zakaria, Firas) زكريا، فراس

 الرئة/العناية المركزة طبيب  (Zakieh, Nasser) ناصر زكية،
 الرئة/العناية المركزة طبيب  (Zakkar, Mohamed) زكار، محمد
 علم األورام طبيب  (Zalzaleh, Ghassan) زلزلة، غسان

 طب األطفال طبيب  (Zarzuela, Cassia V) زارزويال، كاسيا الخامس

 طبي -الغدد الصماء طبيب  (Zuberi, Meiraj) زوبري، ميراج ف
 جراحة المسالك البولية طبيب  (.Zumerchik, David L) .زومرتشيك، ديفيد ل

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

          

          

          

 الملحق ج
          

 الطبية Palosمكاتب مجموعة 

          

          
Palos Medical Group/ North Campus      

12255 S. 80th Ave        
Palos Heights, IL   60463        

          

          
Palos Medical Group/South Campus 

 

     
15300 West Ave 

 

       
Orland Park, IL   60462 

 

      
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          



 الملحق د
 المجتمعي Palosمستشفى 

 الخصم لغير المؤمن عليهم من مرضى رعاية المؤسسات الخيريةشبكة 
           

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 حجم األسرة

 $12,880 $17,420 $21,960 $26,500 $31,040 $35,580 $40,120 $44,660 $49,200 $53,740 

           النسبة المئوية
           

100.0% $25,760 $34,840 $43,920 $53,000 $62,080 $71,160 $80,240 $89,320 $98,400 $107,480 

 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 

           

95.0% $38,640 $52,260 $65,880 $79,500 $93,120 $106,740 $120,360 $133,980 $147,600 $161,220 

 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 

           

90.0% $51,520 $69,680 $87,840 $106,000 $124,160 $142,320 $160,480 $178,640 $196,800 $214,960 

 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 

           

85.0% $64,400 $87,100 $109,800 $132,500 $155,200 $177,900 $200,600 $223,300 $246,000 $268,700 

 500% 500% 500% 500% 500% 500% 500% 500% 500% 500% 

           

80.0% $77,280 $104,520 $131,760 $159,000 $186,240 $213,480 $240,720 $267,960 $295,200 $322,440 

 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 

           

 .٪ من الدخل اإلجمالي ألسرة المرضى25شهًرا هو  12الحد األقصى للمبلغ الذي يمكن تحصيله خالل فترة *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

          

 الملحق ه
 المجتمعي Palosمستشفى 

 شبكة الخصم للمؤمن عليهم من مرضى رعاية المؤسسات الخيرية
           

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 حجم األسرة

 $12,880 $17,420 $21,960 $26,500 $31,040 $35,580 $40,120 $44,660 $49,200 $53,740 

النسبة 

 المئوية
          

           

90.0% $19,320 $26,130 $32,940 $39,750 $46,560 $53,370 $60,180 $66,990 $73,800 $80,610 

 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 

           

80.0% $25,760 $34,840 $43,920 $53,000 $62,080 $71,160 $80,240 $89,320 $98,400 $107,480 

 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 

           

70.0% $32,200 $43,550 $54,900 $66,250 $77,600 $88,950 $100,300 $111,650 $123,000 $134,350 

 250% 250% 250% 250% 250% 250% 250% 250% 250% 250% 

           

60.0% $38,640 $52,260 $65,880 $79,500 $93,120 $106,740 $120,360 $133,980 $147,600 $161,220 

 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 

           

30.0% $45,080 $60,970 $76,860 $92,750 $108,640 $124,530 $140,420 $156,310 $172,200 $188,090 

 350% 350% 350% 350% 350% 350% 350% 350% 350% 350% 

           

5.0% $51,520 $69,680 $87,840 $106,000 $124,160 $142,320 $160,480 $178,640 $196,800 $214,960 

 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 

 

 

  



 د.
          

 الملحق ح

 الطبية Palosمجموعة 

 شبكة الخصم لغير المؤمن عليهم من مرضى رعاية المؤسسات الخيرية
           

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 حجم األسرة

 $12,880 $17,420 $21,960 $26,500 $31,040 $35,580 $40,120 $44,660 $49,200 $53,740 

           النسبة المئوية

           

100.0% $25,760 $34,840 $43,920 $53,000 $62,080 $71,160 $80,240 $89,320 $98,400 $107,480 

 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 

           

95.0% $32,200 $43,550 $54,900 $66,250 $77,600 $88,950 $100,300 $111,650 $123,000 $134,350 

 250% 250% 250% 250% 250% 250% 250% 250% 250% 250% 

           

90.0% $38,640 $52,260 $65,880 $79,500 $93,120 $106,740 $120,360 $133,980 $147,600 $161,220 

 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 

           

85.0% $45,080 $60,970 $76,860 $92,750 $108,640 $124,530 $140,420 $156,310 $172,200 $188,090 

 350% 350% 350% 350% 350% 350% 350% 350% 350% 350% 

           

80.0% $57,960 $78,390 $98,820 $119,250 $139,680 $160,110 $180,540 $200,970 $221,400 $241,830 

 450% 450% 450% 450% 450% 450% 450% 450% 450% 450% 

           

70.0% $64,400 $87,100 $109,800 $132,500 $155,200 $177,900 $200,600 $223,300 $246,000 $268,700 

 500% 500% 500% 500% 500% 500% 500% 500% 500% 500% 

           

60.0% $70,840 $95,810 $120,780 $145,750 $170,720 $195,690 $220,660 $245,630 $270,600 $295,570 

 550% 550% 550% 550% 550% 550% 550% 550% 550% 550% 

           

50.0% $77,280 $104,520 $131,760 $159,000 $186,240 $213,480 $240,720 $267,960 $295,200 $322,440 

 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 

 

  



          

 الملحق خ
 الطبية Palosمجموعة 

 عمل الخير
           

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 حجم األسرة

 $12,880 $17,420 $21,960 $26,500 $31,040 $35,580 $40,120 $44,660 $49,200 $53,740 

          النسبة المئوية

           
90.0% $19,320 $26,130 $32,940 $39,750 $46,560 $53,370 $60,180 $66,990 $73,800 $80,610 

 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 

           

80.0% $25,760 $34,840 $43,920 $53,000 $62,080 $71,160 $80,240 $89,320 $98,400 $107,480 

 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 

           

70.0% $32,200 $43,550 $54,900 $66,250 $77,600 $88,950 $100,300 $111,650 $123,000 $134,350 

 250% 250% 250% 250% 250% 250% 250% 250% 250% 250% 

           

60.0% $38,640 $52,260 $65,880 $79,500 $93,120 $106,740 $120,360 $133,980 $147,600 $161,220 

 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 

           

30.0% $45,080 $60,970 $76,860 $92,750 $108,640 $124,530 $140,420 $156,310 $172,200 $188,090 

 350% 350% 350% 350% 350% 350% 350% 350% 350% 350% 

           

5.0% $51,520 $69,680 $87,840 $106,000 $124,160 $142,320 $160,480 $178,640 $196,800 $214,960 

 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 

 


