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  3من  1الصفحة 

 مسرد مصطلحات التغطیة الصحیة والمصطلحات الطبیة
 

 المسرد في الواردة والتعریفات المصطلحات تھدف. بھا كاملة قائمة لیس لكنھ االستخدام، شائعة المصطلحات من الكثیر على المسرد ھذا یحتوي •

 نفسھ المعنى لھا یكون ال قد المصطلحات ھذه بعض أن كما.  خطتك في الواردة والتعریفات المصطلحات عن تختلف وقد تثقیفیة تكون أن إلى
 الحصول سیاتل لطلبة یمكن. (الخطة أو للسیاسة التطبیق أولویة تصبح الحاالت، ھذه من أي وفي خطتك، أو سیاستك في استخدامھا عند بالضبط

 من علیھ الحصول فیمكنھم تاكوما/بوثیل طلبة أما ، /https://student.lifewiseac.com/uw/ship الرابط من المزایا كتیب من نسخة على
 )https://student.lifewiseac.com/uw/bt والموقع الرابط

 .المسرد ھذا في تعریفھ ورد مصطلح إلى السمیك األزرقیشیر النص بالخط  •
 

 بھ المسموح المبلغ
 تشملھا التي الصحیة الرعایة خدمات مقابل الدفع إلیھ یستند مبلغ أقصى

 أو» استردادھا یمكن التي المصروفات« بعبارة ھذا تسمیة یمكن. التغطیة
 یفرض  الخدمة مقدم كان إذا». علیھ المتفق السعر« أو» الدفع بدل«

 انظر. (الفارق دفع إلى تضطر فقد بھ، المسموح المبلغ من أكثر رسوًما
 .)بالرصید فاتورة تحریر

 
 االلتماس

 .أخرى مرةتظلًما أو قراًرا LifeWise تراجع لكي طلب
 

 الجامعي الحرم عیادة
 یمكنك. التأمین مزایا من مستوى أعلى یتوفر حیث الخدمة مقدم مواقع
 في منھا االستفادة لك یحق التي الجامعي حرمال عیادة على العثور

 .LifeWise مزایا كتیب من 1 الصفحة
 

 المطالبات
 تعویض على للحصول Lifewise إلى األعضاء أحد یقدمھ رسمي طلب
 الخطة باسم الفاتورة یحرر لم خدمة مقدم إلى دفعھا تم نفقات مقابل

 نموذج تقدیم طریق عن Lifewise إلى مطالبة تقدیم یمكنك. مباشرة
 .اإللكتروني موقعھم على الموجود الطبیة المطالبة

 
 التأمین في المشاركة

 خدمة تكالیف من حصتك
 تشملھا التي الصحیة الرعایة

 كنسبة حسابھا ویتم التغطیة،
 سبیل على% 25( مئویة
 بھ المسموح المبلغ من) المثال

 من نصیبك تدفع أنت. للخدمة
 إضافة التأمین في المشاركة

 مستحقة خصومات أي إلى
 إذا المثال، سبیل على. علیك

 في زیارة مقابل الخطة أو الصحي التأمین في بھ المسموح المبلغ كان
 مشاركتك مبلغ فإن الخصم، مبلغ أنت دفعت وقد دوالر 100 ھو العیادة

 أو الصحي التأمین یدفع. دوالًرا 25 سیكون% 25 بنسبة التأمین في
 مثال على لالطالع 4 الصفحة انظر. (بھ المسموح المبلغ بقیة الخطة

 .)تفصیلي
 
 
 
 

 الدفع في المشاركة
 تشملھا صحیة رعایة خدمة مقابل تدفعھ) دوالًرا 20 مثل( ثابت مبلغ

 في المبلغ ھذا تدفع وسوف. العادة في الخدمة تتلقى عندما وذلك التغطیة،
 .الصیدلیة خدمات مقابل الغالب

 
 الخصم

 مقابل علیك المستحق المبلغ
 الصحیة الرعایة خدمات

 قبل LifeWise تغطیھا التي
 أو الصحي تأمینك یبدأ أن

 إذا فمثالً . الدفع في خطتك
 100 یبلغ خصمك كان

 تدفع لن خطتك فإن دوالر،
 إلى تصل أن قبل شيء أي

 100 یبلغ الذي خصمك
 الرعایة خدمات مقابل دوالر

 لمبلغ تخضع التي الصحیة
 .الخدمات كل على الخصم مبلغ یسري ال قد. الخصم

 
 الطارئة الطبیة الحالة

 الشخص تدفع جدًا خطیرة طبیة حالة أو َعَرض أو إصابة أو رضم
 .الشدید الضرر لتجنب الفور على الرعایة طلب إلى الطبیعي

 
 الطارئ الطبي النقل

 .طارئة طبیة حالة وجود حالة في اإلسعاف خدمات
 

 الطوارئ قسم رعایة
 .طوارئ قسم في تتلقاھا التي الطوارئ خدمات

 
 الطوارئ خدمات

 . الحالة تدھور من للوقایة والعالج طارئة طبیة حالة خصی تقییم
 
 
 
 
 
 
 
 

  جین تدفع
25% 

 خطتھا وتدفع
75% 

 

 مثال على لالطالع 4 الصفحة انظر( 
 .)تفصیلي

  جین تدفع
100% 

 خطتھا وتدفع
0% 
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 المستثناة الخدمات
. تغطیھا ال أو مقابلھا LifeWise تدفع ال التي الصحیة الرعایة خدمات
 التأمین مزایا كتیب في المستثناة بالخدمات قائمة على العثور یمكنك

 .للطالب الدولي الصحي
 

 التظلم
 .LifeWise إلى أنت تقدمھا شكوى

 
 الصحي التأمین

 رعایتك تكالیف بعض تدفع أن الصحي تأمینك جھة من یتطلب عقد
 .قسط مقابل كلھا تدفعھا أن أو الصحیة

 
 المستشفى في اإلقامة

 في وتتطلب مقیم كمریض المریض إدخال تتطلب المستشفى في رعایة
 مریض رعایة ضمن للمالحظة لیالً  المبیت یكون قد. لیالً  المبیت العادة
 .الخارجیة العیادة

 
 المستشفى في الخارجیة العیادة مریض رعایة
 .لیالً  المبیت عادة تتطلب ال المستشفى في رعایة

 
 الشبكة داخل التأمین في المشاركة

 مقابل بھ المسموح المبلغ من تدفعھا التي%) 25 مثل( المئویة النسبة
 الخدمة مقدمي إلى التغطیة تشملھا التي الصحیة الرعایة خدمات

 المشاركة عند عادة تتحملھا التي التكلفة تقل. LifeWise مع المتعاقدین
 .الشبكة خارج التأمین في المشاركة عن الشبكة داخل التأمین في
 

 الشبكة داخل الدفع في المشاركة
 التي الصحیة رعایة خدمات مقابل تدفعھ) دوالًرا 20 مثل( ثابت مبلغ

 تقل ما عادةً . LifeWise مع المتعاقدین الخدمة مقدمي إلى التغطیة تشملھا
 المدفوعات في المشاركة عن الشبكة داخل المدفوعات في المشاركة مبالغ

 .الشبكة خارج
 

 طبیًا ضروریة
 إصابة أو تعب من للوقایة الزمة الصحیة للرعایة مستلزمات أو خدمات

 تتحقق بحیث عالجھ أو تشخیصھ أو أعراضھ أو مرض أو طبیة حالة أو
 .أیًضا للدواء المقبولة المعاییر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الشبكة
 LifeWise معھم تعاقدت الذین والموردون الخدمات مقدموو المنشآت

 .الصحیة الرعایة خدمات لتقدیم
 

 المفضل غیر الخدمة مقدم
 مع أو معھا تتعامل التي الصحي التأمین جھة مع عقد لھ لیس خدمة مقدم

 الذھاب عند أكثر تدفع سوف الحالة ھذه وفي. لك الخدمات لتقدیم خطتك
 المتعاقدین الخدمة مقدمي لمعرفة اإللكتروني LifeWise موقع راجع. إلیھ
 مستوى أفضل تقدم التي المحددة الجامعي الحرم وعیادات LifeWise مع
 .شبكتك في التغطیة من

 
 الشبكة خارج التأمین في المشاركة

 مقابل بھ المسموح المبلغ من تدفعھا التي%) 40 مثل( المئویة النسبة
 غیر الخدمة مقدمي إلى التغطیة تشملھا التي الصحیة الرعایة خدمات

 عن تتحملھا التي التكلفة تزید ما عادة. LifeWise مع المتعاقدین
 في المشاركة عند تدفعھ بما بالمقارنة الشبكة خارج التأمین في المشاركة

 .الشبكة داخل التأمین
 

 الشبكة خارج الدفع في المشاركة
 التي الصحیة الرعایة خدمات مقابل تدفعھ) دوالًرا 30 مثل( ثابت مبلغ

 ما عادةً .  LifeWise مع المتعاقدین غیر الخدمة مقدمي من علیھا تحصل
 في المشاركة عن الشبكة خارج المدفوعات في المشاركة مبلغ یزید

 .الشبكة داخل المدفوعات
 

 الجیب من الدفع حد
 فترة أثناء تدفعھ مبلغ أقصى

) األكادیمي العام( السیاسة
 في LifeWise تبدأ أن قبل
 المبلغ من% 100 دفع

 ھذا یتضمن ال.  بھ المسموح
 أو ،التأمین قسط أبدًا الحد

 من المدفوعة الرسوم
 الصحیة الرعایة أو الرصید

. LifeWise تغطیھا ال التي
 كل LifeWise تحسب لن

 تخص التي مدفوعاتك
 أو التأمین في المشاركة أو ،الخصومات أو ،الدفع في المشاركات
 .الحد ھذا من األخرى النفقات أو الشبكة خارج المدفوعات

 
 األطباء خدمات
 طبیب أو بشري طبیب( طبیب یقدمھا التي الصحیة الرعایة خدمات

 .ینسقھا أو) عظام
 
 
 
 

  جین تدفع
0% 

 خطتھا وتدفع
100% 
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 الخطة
 .الصحیة رعایتك خدمات مقابل لتدفع جامعتك تقدمھا میزة

 
 الخطة عام
 عام یبدأ. فیھا وتنتھي الخطة سریان تواریخ في تبدأ شھًرا 12 تبلغ فترة
 أشھر نھایة مع وینتھي الثالثة الخریف أشھر في واشنطن جامعة خطة

 .الثالثة الصیف
 

 المسبق االعتماد
 عقار أو عالج خطة أو صحیة رعایة خدمة بأن LifeWise من قرار

 االعتماد أحیانًا یُسمى. طبیًا ضروریة معمرة طبیة معدات وأ طبیة بوصفة
 LifeWise تطلب قد. المسبق التصریح أو السابقة الموافقة أو السابق
. الطوارئ حالة في إال تتلقاھا، أن قبل معینة لخدمات مسبقًا اعتمادًا

 .التكلفة خطتك أو الصحي تأمینك یغطي بأن وعدًا لیس المسبق االعتماد
 

 المفضل الخدمة مقدم
. مخفض بسعر إلیك الخدمات لتقدیم LifeWise مع متعاقد خدمة مقدم

 LifeWise موقع على المفضلین الخدمات مقدمي عن البحث یمكنك
 تتلقى حیث» درجات إلى مقسمة« شبكة على خطتك تحتوي. اإللكتروني

 الجامعي الحرم عیادة إلى الذھاب عند التغطیة من مستوى أفضل
 خدمة مقدم إلى تذھب عندما التغطیة من أقل ومستوى لك المخصصة

 .الجامعي الحرم عیادة غیر في مفضل
 

 التأمین قسط
 عادة القسط ویُدفع. الخطة أو الصحي تأمینك مقابل دفعھ یجب الذي المبلغ

 .تعلیمك نفقات بیان مع سنویًا أو سنة ربع كل
 

 طبیة بوصفة تُصرف التي العقاقیر تغطیة
 واألدویة العقاقیر مقابل الدفع في تساعد التي الخطة أو الصحي التأمین

 .طبیة بوصفة تُصرف التي
 

 طبیة بوصفة تُصرف التي العقاقیر
 .القانون بموجب طبیة وصفة صرفھا یستلزم التي واألدویة العقاقیر

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 األساسیة الرعایة طبیب
 الرعایة خدمات من مجموعة یقدم) عظام طبیب أو بشري طبیب(  طبیب
 .تنسیقھا یتولى أو مباشر بشكل لمریض حیةالص

 
 األساسیة الرعایة خدمة مقدم
 اختصاصي أو تمریض ممارس أو) عظام طبیب أو بشري طبیب( طبیب

 یقدم - الوالیة قانون بھ یسمح ما أو - طبیب مساعد أو سریري تمریض
 في یساعده أو ینسقھا أو الصحیة الرعایة خدمات من عددًا للمریض
 .علیھا الحصول

 
 الخدمة مقدم
 أو صحیة رعایة اختصاصي أو) عظام طبیب أو بشري طبیب( طبیب
 یتطلب كما اعتماد أو شھادة أو ترخیص على حاصلة صحیة رعایة منشأة
 .الوالیة قانون

 
 التأھیل إعادة خدمات
 مھارات على الحفاظ على شخًصا تساعد التي الصحیة الرعایة خدمات
 تعرض قد كان والتي تحسینھا أو استعادتھا أو ووظائفھ الیومیة المعیشة
 ھذه تشمل قد. إعاقة أو إصابة أو مرض بسبب بھا إعاقة أو لفقدانھا

 وخدمات اللغة/التخاطب وعالج المھني والعالج البدني العالج الخدمات
 العیادات أو/و الداخلي العالج أماكن من عدد في النفسي التأھیل إعادة

 .الخارجیة
 
 ختصاصياال

 من مجموعة أو الطب في معین مجال على یركز متخصص طبیب
 أو الطبیة والحاالت األعراض من معینة أنواع لتشخیص المرضى

 األطباء غیر من االختصاصي. عالجھا أو منھا الوقایة أو معھا التعامل
 معین مجال في مكثف تدریب على حاصل شخص وھو خدمة مقدم یُسمى

 .الصحیة الرعایة في
 

 Usual, Customary and( والمعقول والمألوف المعتاد
Reasonable -  UCR ( 

 یفرضھ ما على بناءً  جغرافیة منطقة في طبیة خدمة مقابل المدفوع المبلغ
. یشابھھا ما أو نفسھا الطبیة الخدمة مقابل عادةً  المنطقة في الخدمة مقدمو

 المسموح المبلغ لتحدید أحیانًا والمعقول والمألوف المعتاد المبلغ یُستخدم
 .بھ
 

 العاجلة الرعایة
 یسعى ألن یكفي بما خطیرة طبیة حالة أو إصابة أو لمرض رعایة

 خطیرة لیست لكنھا الفور على لھا الرعایة طلب إلى الطبیعي الشخص
 .الطوارئ قسم في رعایة تتطلب أن لدرجة

 
 

 


