خدمات ال تغطيها المساعدة المالية
تقضً سٌاسة ) Dartmouth-Hitchcock (D-Hبعدم شمول الخدمات التً تعتبر اختٌارٌة وغٌر ضرورٌة طبٌا ً فً سٌاسة
المساعدة المالٌة .ونورد فً القائمة التالٌة الخدمات غٌر المشمولة على سبٌل المثال ال الحصرٌ .مكن استثناء الخدمات غٌر
الضرورٌة طبٌا ً وفقا ً لرأي الطبٌب .س ُتبذل كل الجهود إلحاطة المرٌض علما ً قبل الخدمة بأي أنواع عالج جدٌدة غٌر مشمولة فً
برنامج المساعدة المالٌة.
الجراحات التجميلية االختيارية
جراحة السمنة
استئصال محفظة الثدي مع الغرسات
رفع الثدي
استئصال ثدي الذكور
استئصال الثدي (تحول جنسً أو تجمٌل)
شد الوجه
رأب الجفنٌن
شد الحاجبٌن (دهون /تجاعٌد على الجبهة)
رأب الثدي التكبٌري (غرسات الثدي)
رأب الثدي التصغٌري (تصغٌر الثدي لٌس مشموالً بالتأمٌن)
رأب األنف
رأب البطن
استئصال الشحم من أي نوع (مص الشحم) ٌ -مكن تسجٌله أٌضا ً كإزالة جلد زائد
أو دهون ،وال ٌعتبر ضرورة طبٌة
ٌتم فرز الجراحات السابقة عادة وتحدٌدها بمعرفة منسقً المعلومات المالٌة.
التلقيح االصطناعي
إلغاء ربط قناة فالوب
إلغاء قطع القناة المنوٌة
تنظٌر بطنً لعالج العقم (برامج التلقٌح داخل الرحم  -التلقٌح فً المختبر  -تلقٌح البوٌضة فً قناة فالوب)
عالج العقم  -البد من البحث :هل هو تشخٌصً أم عالج بـ
أخرى
الوخز باإلبر
خدمات المعالجة الٌدوٌة
مساعدات وإصالحات السمع
النظارات الطبٌة
العالج بالتدلٌك
المستحضرات الدوائٌة  -األدوٌة بوصفة واألدوٌة بال وصفة
عٌادات المسافرٌن
دراسة دم الحبل السري
اضطراب الهوٌة الجنسٌة
قسما  Manchesterو Nashuaفقط
فحوص العينين الروتينية ( ال تكون مشمولة إال إذا تقرر أنها ضرورٌة طبٌا ً و/أو عند وجود حالة مرضٌة كامنة .وعند عدم
وجود هذه الحاالت المرضٌةٌ ،خبر موظف الجدولة المرٌض بأن المساعدة المالٌة ال تنطبق)Keene and Lebanon .
ٌ( write these offتم حذف هذٌن)
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استثناءات
ً
ً
هناك بعض الخدمات التً على الرغم من أنها تندرج فً فئة الخدمات االختٌارٌة وغٌر الضرورٌة طبٌا فإنها نظرا لطبٌعتها ربما
تكون مشمولة فً سٌاسة المساعدة المالٌة من  Dartmouth-Hitchcockلكل أو بعض الخدمات المتعلقة بفترة الرعاٌة .سٌتم
نشر توجٌهات بخصوص الخدمات المعلومة على أن ٌحتفظ بها فرٌق موارد وصول المرضى فً إطار إجراءاته .وسٌتم
استعراض هذه التوجٌهات سنوٌا ً إلجراء المراجعات الالزمة .وسٌتم استعراض الحاالت الفردٌة بمعرفة قٌادة وصول المرضى
ونائب رئٌس إدارة اإلٌرادات للموافقة على االستثناء.
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