شركات التأمين الصحي في ميشيغان توافق على تقديم إختبار كوفيد )COVID-19( 19-والعالج دون تكلفة
للمرضى حتى نهاية عام 2020
اإلتصال اإلعالمي :لورا هول (halll17@michigan.gov ،(517) 290-3779 ،)Laura Hall
الخط الساخن للمستهلكDIFS-HICAP@michigan.gov ، 877-999-6442 :
للنشر الفوري 18 :أيلول /سبتمبر 2020
النسنغ  -ميشيغان أعلنت حاكمة والية ميشيغان جريتشن ويتمر وإدارة ميشيغان للتأمين والخدمات المالية ( )DIFSأن الوالية قد
حصلت على موافقات من جميع شركات التأمين الصحي في الوالية تقريبًا للتنازل عن جميع التكاليف التي تدفع على النفقة الخاصة
إلجرا إختبار كوفيد 19-والعالجات حتى نهاية عام  ،2020بما في ذلك اإلشتراكات ( )copaysوالخصومات ()deductibles
والتأمين المشترك ( .)coinsuranceتغطي هذه الموافقات أكثر من  ٪92من سوق التأمين الصحي التجاري في ميشيغان.
قالت الحاكمة جريتشن ويتمر" :إن ضمان الحصول على اإلختبارات المناسبة والعالج الطبي دون قلق مالي هو جز مهم من مكافحة هذا
الفايروس"" .نحن نواصل العمل على مدار الساعة إلبطا إنتشار هذا الفايروس والحفاظ على صحة الناس ،وأنا ممتنة ألن شركات
التأمين الصحي في ميشيغان واصلت تكثيف جهودها للقيام بدورها".
حتى نهاية هذا العام على األقل ،لن يتم فرض رسوم على المستهلكين الذين لديهم هذه الخطط الصحية الفردية والجماعية ،مقابل مشاركة
التكلفة مقابل العالج الطبي المناسب المتعلق بكوفيد ،19-مثل زيارات الرعاية األولية ،اإلختبار التشخيصي ،زيارات غرفة الطوارئ،
خدمات اإلسعاف واألدوية واللقاحات المعتمدة من قبل إدارة الغذا والدوا في الواليات المتحدة ( )FDAعندما تصبح متوفرة.
قالت أنيتا فوكس ،مديرة إدارة ميشيغان للتأمين والخدمات المالية (" :)DIFSمرة أخرى ،أظهرت حاكمتنا قيادة قوية لحماية صحة سكان
هذه الوالية"" .القضا على العوائق المالية لإلختبار والعالج سيضمن أن سكان ميشيغان يمكنهم التركيز على الحصول على الرعاية
المناسبة ،بدالً من القلق بشأن كيفية دفعهم للفواتير الطبية المتعلقة بكوفيد".19-
شركات التأمين التي وافقت على التنازل عن تقاسم التكاليف ( )cost-sharingهي:












أنيتا بيتر هيلث أوف ميشيغان ()Aetna Better Health of Michigan
بلو كروس بلو شيلد أوف ميشيغان ،شبكة بلو كير ( Blue Cross Blue Shield of Michigan, Blue Care
)Network
هاب ،أالينس هيلث ()Alliance Health ،HAP
هيومانا ()Humana
خطة ماكالرين الصحية ()McLaren Health Plan
خطة ميريديان الصحية ()Meridian Health Plan
مولينا هيلث كير ميشيغان ()Molina Healthcare Michigan
باراماونت كير ميشيغان ()Paramount Care of Michigan
خطة صحة األطبا ()PHP()Physicians Health Plan
برايوريتي هيلث ،شركة برايوريتي للتأمين الصحي (.)Priority Health, Priority Health Insurance Co
توتال هيلث كير ()Total Health Care

ينطبق تقاسم التكلفة ( )cost-sharingالذي تم التنازل عنه على منتجات التأمين الصحي التجارية من شركات التأمين المذكورة في
إتفاقية الوالية .يجب على المستهلكين الذين يبحثون عن إجرا إختبار أو عالج كوفيد 19-اإلتصال بشركة التأمين الخاصة بهم لمعرفة
المزيد عن تغطيتهم .يجب على المستهلكين المؤمن عليهم الذين يدفعون مقد ًما أو يتلقون فاتورة إلختبار أو عالج كوفيد 19-اإلتصال
بشركة التأمين الخاصة بهم للحصول على المساعدة.
بموجب قانون اإلستجابة لفايروس كورونا األمريكي العوائل أوالً ،فإن المستهلكين الذين لديهم تأمين صحي من خالل شركة أوسكار
( )Oscarويونايتد هيلث كير ( )UnitedHealthcareوشركات تأمين أخرى غير مذكورة في إتفاقية الوالية لديهم حاليًا تغطية
كوفيد 19-دون تكاليف تدفع على النفقة الخاصة أثنا الطوارئ الصحية العامة الفيدرالية ،والتي هي حاليًا ومن المقرر أن تنتهي في
أواخر شهر تشرين األول  /أكتوبر .قد تقوم شركات التأمين هذه بتمديد تغطيتها دون أية تكاليف تدفع على النفقة الخاصة ،لذلك يجب على
المستهلكين اإلتصال بوكيلهم أو اإلتصال بالرقم الموجود على ظهر بطاقتهم لإلستفسار عن تغطيتهم قبل تحمل عب تكاليف إجرا
أختبار أو عالج كوفيد .19-وفقًا للقانون الفيدرالي ،قد يتلقى أيضًا المستهلكون الذين لديهم برنامج التأمين الصحي ميديكيد ()Medicaid
أو ميديكير ( )Medicareإجرا إختبار كوفيد 19-دون تكلفة والخدمات ذات الصلة والتي يقدمها مقدم الرعاية الصحية.
يمكن إلدارة ميشيغان للتأمين والخدمات المالية ( )DIFSمساعدة المستهلكين في األسئلة والشكاوى المتعلقة بالتأمين الصحي .إضافة إلى
ذلك ،يمكن لبرنامج مساعدة المستهلك للتأمين الصحي في ميشيغان ( )HICAPتقديم نصائح للتسوق والمساعدة في اإلجابة على األسئلة
المتعلقة بالتأمين الصحي بما في ذلك فترات التسجيل الخاصة ألولئك الذين يعانون من فقدان الوظيفة أو إنخفاض في الدخل .إتصل بإدارة
ميشيغان للتأمين والخدمات المالية ( )DIFSمن االثنين إلى الجمعة من الساعة  8صبا ًحا حتى الساعة  5مسا ً  .على رقم الهاتف
 877-999-6442أو الموقع اإللكتروني .DIFS-HICAP@michigan.gov
تتمثل مهمة إدارة التأمين والخدمات المالية في ميشيغان في ضمان الحصول على خدمات تأمين وخدمات مالية آمنة ومأمونة أساسية
إلتاحة الفرص واألمن والنجاح لسكان ميشيغان ،مع تعزيز النمو االقتصادي واإلستدامة في كال المجالين .إضافة إلى ذلك ،توفر اإلدارة
خدمات حماية المستهلك والتوعية ومساعدتهم على فهم وإستخدام المهارات المالية والتعليم لسكان ميشيغان .لمزيد من المعلومات ،قم
بزيارة الموقع اإللكتروني  www.michigan.gov/difsأو تابع موقع اإلدارة على الفيسبوك ( )Facebookأو تويتر ( )Twitterأو
لينكد إن (.)LinkedIn
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