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 المرجع:  

 

 :الغرض

 
ـ "المركز الطبي"( إلى توفير رعاية عالية الجودة )المشار إليه في هذه الوثيقة ب Montefiore Medical Centerتهدف رسالة مركز 

الذين يقيمون في منطقة خدمتنا ممن يفتقرون إلى تغطية  أولئكمرضى المركز. ونحن نلتزم بخدمة جميع المرضى، بما في ذلك  لجميع

. ونلتزم بمعاملة جميع هاو جزء منأ التي يتلقونها في المركز الطبيالرعاية الضرورية التأمين الصحي والذين ال يمكنهم دفع نفقات كل 

من الرعاية السريرية وصوال  إلى مكتب تحصيل الفواتير، بما في ذلك جهود تحصيل المدفوعات.  عالوة على  ءا  بدالمرضى بكل تعاطف، 

 ذلك، نلتزم بدعم الجهود الرامية إلى توسيع فرص الحصول على تغطية الرعاية الصحية لجميع سكان نيويورك.  

 

مع رسالة المركز وقيمه والتي تأخذ بعين االعتبار قدرة الفرد على تحمل  تتوافقزم المكتب بالحفاظ على سياسات المعونة المالية التي ويلت

 .طبيا  نفقات خدمات الرعاية الصحية الالزمة 

 

 :المبادئ التوجيهية للسياسة

 

ي تخص تقديم المساعدة المالية للمرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية تهدف هذه السياسة إلى تناول المبادئ التوجيهية للمركز الطبي الت

جميع مصادر دفع نفقات التأمين.  وتُقدم المعونة ل همداستنفايفتقرون إلى تغطية التأمين الصحي أو بعد  إذا كانوا الطبية الطارئة والضرورية

دم الرغبة في الدفع، التي تُعتبر ديون ا معدومة.  وبموجب القانون ع وليس بسببالمالية إلى المرضى الذين يثبت عدم قدرتهم على الدفع، 

 سلم الرسوم المتدرج( للمرضى تخضع لسياسة FQHCالفيدرالي، فإن الخدمات التي تُقدم في مواقع المراكز الصحية المؤهلة فيدرالي ا )

(JF15.1( الصادرة عن شبكة الصحة المجتمعية في برونكس )BCHN              .)          

 

 Children’s Hospital atو Montefiore Medical Center- Montefiore Hospital- Moses Divisionوتغطي هذه السياسة 

Montefiore وMontefiore Medical Center-Weiler Hospital, Montefiore Medical Center-Wakefield Hospital 

 .  Montefiore Medical Center-Montefiore Westchester Squareو

فيمكن  ا  مذكوريُرجى االطالع على المرفق ب لمعرفة مرافق الرعاية الصحية األخرى التي تغطيها هذه السياسة.  إذا لم يكن أحد المواقع 

ريد ، أو مراسلة قسم المعونة المالية عبر الب5658-920-718 للمريض االتصال بمكتب المعونة المالية الرئيسي من خالل الهاتف

 3أو التوجه إلى أي من مكاتب المعونة المالية المذكورة في البند رقم  financialaid@montefiore.orgاإللكتروني على العنوان 

 . ا  سنويأدناه بشأن المراجعة واالستشارة بخصوص الموقع.  تخضع هذه السياسة للمراجعة 

 

 يجب إتاحة المعونة المالية للفئات التالية: .1

 

  الطبية الذين يتلقون الخدمات والمرضى غير المؤمن عليهم الذين يقيمون في منطقة الخدمة الرئيسية للمركز الطبي

 أو رعاية الطوارئ )انظر المرفق أ لالطالع على مخطط المعونة المالية ومستوياتها(؛ الضرورية
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  منطقة الخدمة الرئيسية للمركز الطبي الذين استنفدوا استحقاقاتهم الطبية للحصول على الرعاية المرضى المقيمين في

 .أو الرعاية في حاالت الطوارئ. طبيا  الالزمة 
 

  بالنسبةباستثناء خدمات الطوارئ، يجب أن يكون المرضى مقيمين في نطاق منطقة الخدمة الرئيسية للمركز الطبي 

ويعتبر ول على معونة مالية.  منطقة الخدمة الرئيسية للمركز الطبي هي والية نيويورك.  خدمة معينة مؤهلة للحصل

المرضى الذين يقيمون خارج والية نيويورك والذين يتلقون رعاية في حالة طوارئ مؤهلون للحصول على المساعدة 

 المالية. 

 

 لطارئة لغير المقيمين في والية نيويورك على سوف يتم تحديد األهلية للحصول على المساعدة المالية للرعاية غير ا

موافقة نائب الرئيس.  إذا تمت الموافقة على تلقي المريض المساعدة المالية ذلك تطلب يوأساس كل حالة على حدة 

كاستثناء فسوف يتم فحص حالته باستخدام نفس المعايير المستخدمة بالنسبة للمرضى المقيمين في منطقة الخدمة 

 (.   ا  فيدراليلدخل اإلجمالي وحجم األسرة المرتبط بمستوى الفقر المحدد الرئيسية )ا

 

  اإلجراءات اإلنتقائية التي ال تُعتبر ضرورية طبي ا )على سبيل المثال، الجراحة التجميلية أو عالج العقم( غير مؤهلة

المريض لقاء الخدمات غير للحصول على المعونة المالية. يمكن للمرضى الحصول على خصم للنفقات التي يتحملها 

 المشمولة بالتغطية. 

 

 ( تلتزم سياسة المعونة المالية بالمبادئ التوجيهية لقانون العمل والعالج الطبي الطارئEMTALA .) 

 

ا  .      2 ا إلى الحالة الطبية للمريض.لال يضع المركز الطبي حد   لخدمات استناد 

 

 يها للمرضى تقديم طلبات الحصول على المساعدة في:تقع مكاتب المعونة المالية التي يمكن ف .3

 111 East 210
th

 Street (Room RS-001) 718-920-5658  (Moses Division) 

 600 East 233
rd

 Street (Central Registration) 718-920-9954 (Wakefield Division) 

 1825 Eastchester Road (Admitting Office)  718-904-2865 (Weiler Division) 

 2475 St. Raymond Avenue (Outpatient Registration) 718-430-7339 (Westchester 

Square)  
    

تتوفر نسخ ورقية من سياسة المعونة المالية وملخص المعونة المالية و/أو طلب المعونة المالية عند الطلب، دون رسوم، عن 

   .financialaid@montefiore.orgالطلبات عبر البريد اإللكتروني إلى طريق البريد أو البريد اإللكتروني. يمكن إرسال 

ww.montefiore.org/financialhttp://w-عبر الموقع اإللكتروني للمنشأة على العنوان  أيضا  ويمكن االطالع عليها 

policy-aid.  

 

يمكن للمرضى غير المؤمن عليهم الذين يتلقون خدمات في مواقع العيادة الخارجية التابعة للمركز الطبي أن يتقدموا بطلب  .4

الل الحصول على المعونة المالية في وقت التسجيل في العيادة.  ويمكن لجميع المرضى الذين يتلقون الخدمات من خ

Montefiore  زيارة أي من مكاتب المعونة المالية المذكورة أعاله لبدء أو استكمال طلباتهم. يوجد فيEPIC  جدول مستوى

( تتم تعبئته بدال  من الطلب الورقي للحصول على معونة مالية.  يتم مسح المستندات المستخدمة FPL) يا  فيدرالالفقر المحدد 

( على بيانات FPL) ا  فيدرالي(.  يحتوي جدول مستوى الفقر المحدد EPFجلد المرضى اإللكتروني )للتقييم ضوئي ا وتخزينها في م

 الدخل وحجم العائلة وتاريخ السريان وتاريخ اإلنهاء والحالة ونوع الوثائق التي تم تحصيلها. 

 

للرعاية وجدولتها.  سوف يساعد سوف يتم تحديد األهلية للمعونة المالية في أقرب وقت ممكن أثناء إجراءات التخطيط  .5

ا  المستشارون أي مرضى يطلبون المساعدة في تعبئة طلبات الحصول على معونة مالية.  ولن يتم تأخير خدمات الطوارئ أبد 

.  لحين البت في قرارات المعونة المالية العالقة.  ويمكن للمرضى طلب المعونة المالية قبل تلقي الخدمات أو بعد استالم الفاتورة

 التماسكذلك يمكن للمرضى طلب المعونة المالية بعد إرسال الفاتورة إلى إحدى وكاالت تحصيل الفواتير.  و يمكن للمريض 

 .  في أي وقت كان تعبئة طلب الحصول على معونة مالية

 

 . ا  سنويعونة مالية ستسري موافقات المعونة المالية لمدة عام.  وستتم إعادة تقييم المرضى بشأن أهلية الحصول على م .6
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التعاون مع المركز الطبي في إجراءات طلب الحصول على تغطية تأمينية عامة  ا  مالييُتوقع من المرضى أو األطراف المسؤولة  .7

)أثناء  Qualified Health Plansوبرامج  Child Health Plusوبرنامج  Medicaidمتاحة )على سبيل المثال، برنامج 

ولن  Medicaid. وال تتوقف أهلية الحصول على المعونة المالية على تعبئة طلب تأهلهمإذا كان من المحتمل  التسجيل المفتوح(

 .  Medicaidيتم تأخير قرار الخدمة حتى البت في قرار 

 

والمعدل حسب  ا  فيدراليللمبادئ التوجيهية المنشورة الخاصة بمستوى الفقر المحدد  ا  وفقيجب استخدام الدخل اإلجمالي المحدد  .8

 ال يتم احتساب األصول.و ،حجم العائلة لتحديد األهلية للحصول على المعونة المالية. وتستند القرارات إلى الدخل السنوي فقط

 

 يتعين على المركز الطبي التحقق من الدخل الحالي.  ويكون دليل إثبات الدخل عبارة عن المستندات التالية: .9

 بيان عدم العمل 

 ان االجتماعي/مكافأة المعاشخطاب الضم 

 إيصاالت الدفع/خطاب إثبات العمل 

 خطاب الدعم 

 خطاب مصادقة يوضح الدخل والدعم و/أو الحالة المالية الراهنة إذا لم يكن هناك ما يثبت الدخل 

 

طلبات المعونة المالية تتم مراجعة ولتقديم المساعدة بشأن استشارات المعونة المالية.   جاهزين موظفو الشؤون الماليةسيكون  .10

ستئناف االمرضى  يستطيعويوم عمل بالنسبة للخدمات غير الطارئة.  30والبت فيها بشكل عاجل ويتم البت فيها في غضون 

. وسوف يستلم المرضى قرارات المعونة المالية عبر البريد، مع إشعار أسفل خطاب يوما   03خالل  قرار المعونة المالية األولي

فض يوضح كيفية استئناف القرار.  ويُنصح المرضى بتجاهل أي فاتورة تم استالمها أثناء إجراءات تقديم الطلب.  ال الموافقة/الر

ينبغي إرسال الحسابات الخاصة بالمرضى الذين استكملوا طلبات المعونة المالية إلى وكاالت التحصيل أثناء إجراءات تقديم 

 الطلبات. 

 

المعونة المالية الخاصة بالمركز الطبي على المرضى والموظفين ووكاالت الخدمة المجتمعية يجب تعميم إشعار بسياسات  .11

المحلية.  ويجب أن تتوفر سياسة المعونة المالية الخاصة بالمركز الطبي بلغات عدة ألي طرف يطلب مثل هذه المعلومات في 

 المواقع التالية:

 

 مكاتب اإلدخال -

 رئمكاتب التسجيل في غرف الطوا -

-  policy-aid-http://www.montefiore.org/financial 

 عن طريق البريد حسب الطلب -

  3800-944-718 عن طريق االتصال بمركز االتصال على الرقم -

 financialaid@montefiore.orgعن طريق المراسلة عبر البريد اإللكتروني  -

 

 يتم نشر توافر المعونة المالية في: 

  EPICجميع بيانات فواتير المنشأة وبيانات مكتب الفواتير الموحدة الخاصة بـ  - 

 المعونة المالية. توضع الالفتات عند المداخل لتوجيه المرضى إلى مواقع غرف -

 شات اإللكترونية الموجودة في جميع أجهزة حاسوب الموظفين وأجهزة التلفاز الموجودة في قاعة االنتظارالشا -

- www.montefiore.org/financial-aid-policy 

 غير السريري السنوي  الداخليعلى شكل كتيب أسئلة ومعلومات عن التدريب  -

وغير ذلك من مناطق  Medicaidب الفواتير وبرنامج الفتات جدارية في قسم الطوارئ ومكتب اإلدخال ومكات -

 التسجيل واالنتظار األخرى. 

 

يتم تدريب جميع موظفي وكالة اإلدخال والتسجيل والتحصيل على سياسة المعونة المالية الخاصة بالمركز الطبي.  ويتم تقديم 

 المرضى الذين يحتاجون إلى المساعدة تدريب أثناء الخدمة لجميع المناطق مع إعطاء تعليمات بشأن أين يتم إرسال 

 

يمكن للمرضى استئناف قرارات المعونة المالية الخاصة بالمركز الطبي إذا تم رفض تلقيهم للمعونة المالية أو اعتبروا  .12

ات.  القرار غير موات.  ويجب على المرضى الذين يستأنفون قرارات المعونة المالية تقديم إثبات على الدخل الحالي والنفق

ا  30 خالل ستكمال طلبات االستئنافاالمرضى ا يستطيعو ا  30وسوف يتم إخطارهم بالقرارات عبر البريد في غضون يوم  يوم 

ا إلى المعلومات المقدمة، يمكن تقييم المرضى من أجل الحصول على المزيد من التخفيضات من تقديم طلبات االستئناف.   استناد 

 أو تمديد خطط السداد.
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يُقدم للمرضى خطط سداد إذا كانوا غير قادرين على تقديم المدفوعات بالكامل.  يجب أال تتجاوز المدفوعات الشهرية  .13

ا، فيتم % من الدخل الشهري للمريض. 10 ا خطط سداد ممتدة من خالل إجراءات االستئناف.  إذا قدم المريض إيداع  تُقدم أيض 

 صيد المعونة المالية له. ال يفرض المركز الطبي فائدة على أرصدة المريض.إدراجه كجزء من المدفوعات فيما يتعلق بر

 

 

يحتفظ المركز الطبي بسياسة فواتير وتحصيل منفصلة. ويمكن االطالع عليها عبر الموقع اإللكتروني للمركز الطبي:  .14

policy -aid-montefiore.org/financialhttp://www.  أو يمكن طلب نسخة ورقية عن طريق االتصال بأي شخص لدى

 . 3مكاتب المعونة المالية الخاصة بنا المذكورة في البند رقم 

 

طلب  في طلب أو استكمال تقصيرالمن إرسال أي حساب إلى وكالة التحصيل بشأن  ا  يوم 30قبل  ا  إشعارسوف يتلقى المرضى  .15

 في سداد المدفوعات في رصيد المساعدة المالية. تقصيرالالمعونة المالية أو 

 

 :                                              رئيسيةالمعايير وكالة التحصيل  .16

سوف يتبعون إجراءاتهم الداخلية للتحقق من سريان  رئيسيةال فور إحالة الحساب إلى وكالة التحصيالت

يكن قد والعنوان والهاتف وأهلية الرعاية الخيرية المحتملة إذا لم  Medicaidن الخاص ببرنامج التأمي

وإجراءات الرد عبر البريد. وعند االنتهاء من هذه اإلجراءات، سوف تُبذل الجهود  تم النظر فيها مسبقا  

 التالية للتحصيل:

  خطابات على األقل 4-1إرسال 

  األقل مكالمات هاتفية على 4-1إجراء 

 لشطبها سوف تتم إعادة حسابات المرضى الذين توفوا والذين أعلنوا إفالسهم 

 رقم هاتف يتم غلقها وإعادتها إلى مركز لكنها بدون الحسابات التي تُرجع بالبريد وMontefiore Medical 

Center   وكاالت التحصيل الثانوية إلحالتها إلى 

 ا من تاريخ اإلحالة  180عد تُغلق الحسابات التي تكون قيد التحصيل ب  Montefioreمركز  ويُعاد إرسالها إلىيوم 

Medical Center إلحالتها لوكاالت تحصيل ثانوية 
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 معايير وكالة التحصيل الثانوية:                                     

الداخلية  تهاتتبع تلك الوكاالت إجراءاسوف  ،الثانوية فور إحالة الحساب إلى وكاالت التحصيالت

هلية وإجراءات الرد عبر األوالعنوان والهاتف و Medicaidللتحقق من سريان التأمين الخاص ببرنامج 

 البريد. وعند االنتهاء من هذه اإلجراءات، سوف تُبذل الجهود التالية للتحصيل:

  خطابات على األقل  1-4إرسال 

  مكالمات هاتفية على األقل 4-1إجراء 

 لشطبها سابات المرضى الذين توفوا والذين أعلنوا إفالسهمسوف تتم إعادة ح 

 رقم هاتف يتم غلقها وإعادتها إلى مركز  لكنها بدونالحسابات التي تُرجع بالبريد و

Montefiore Medical Center لشطبها 

  من تاريخ اإلحالة ويُعاد  ا  يوم 180-90تُغلق الحسابات التي تكون قيد التحصيل بعد

 لشطبها Montefiore Medical Centerكز إرسالها إلى مر

 

 في وقت الخدمات المقدمة.  Medicaidيحظر المركز الطبي التحصيل من أي مريض يكون مؤهال  لبرنامج  .17

 

توجد نسخة من سياسة المعونة المالية الخاصة بالمركز الطبي لدى جميع وكاالت التحصيل المنتسبة للمركز الطبي وسوف تحيل  .  18

ا إلى الدخل السنوي وحجم العائلة.أي مر  يض بحاجة إلى المساعدة إلى المركز الطبي للتقييم وتخفيض الفواتير استناد 

  

يعمل مكتب المعونة المالية على تقييم االمتثال لسياسته عن طريق إيفاد "أفراد استطالع" إلى مناطق اإلدخال والتسجيل للتأكد  .  19

 أن زمالء العمل على دراية بأن المركز الطبي يقدم المعونة المالية. من تاحتها في أماكنها ومن وضع الالفتات والكتيبات وإ

 

 . Medicaidسوف تُمنح المعونة المالية الكاملة للمرضى الذين لديهم فواتير مستحقة يتحملونها ولديهم تغطية سارية لبرنامج  .  20

 

 األهلية.  يدلتحد را  ياالهجرة معالوضع القانوني من حيث عد يُ ال  .   21

 

للمساعدة في البت في قرارات الرعاية الخيرية في حالة عدم استكمال طلبات المعونة المالية.   يا  تنبؤيستخدم المركز الطبي تحليال   .  22

 وأرفقهالمالية ولن تعتبر نتائج هذا التحليل بأن المرضى غير مؤهلين للمساعدة المالية.  إذا قام المريض بتعبئة طلب المعونة 

وثائق توضح أن دخله أقل من الفئة المحددة باستخدام التحليل التنبؤي، فسوف يتم تطبيق تقليص إضافي لاللتزام المالي للمريض ب

 Financialيستخدم برنامج و.  Experian ، يُستخدم نظامEPIC بالنسبة للمواقع المتصلة ببرنامج إلى المبلغ األقل.

Assistance Screening/Presumptive Charity  الخاص بـExperian Healthcare  المعلومات المالية الواردة في

التقرير االئتماني للمريض وسمات أخرى خاصة بالمريض لتقدير مستوى دخله وتصنيفه حسب مستوى الفقر المحدد فيدرالي ا 

 ت. ليكون مؤهال  لالستفادة من برنامج الرعاية الصحية الخاص بأحد المستشفيا

هي  Experian Healthcareالخاصة بـ  Financial Assistance Screeningواالستعالمات التي تتم خالل نظام  

إذا كانت لدى المستهلك أي أسئلة أو   استعالمات يتعذر االطالع عليها إال من قِبل المستهلك وال تؤثر على درجات االئتمان.

. 1030-416 (763) على الرقم Experian Healthcareمة رعاية العمالء لدى شواغل بشأن االستعالم، فيمكنه االتصال بخد

إذا   .Transunion)نظام قديم(، يُستخدم نظام  American Healthware/EGLUبالنسبة للمواقع التي تُصدر الفواتير عبر  

 على الرقم Transunionلعمالء لدى كانت لدى المستهلك أي أسئلة أو شواغل بشأن االستعالم، فيمكنه االتصال بخدمة رعاية ا

(800) 916-8800. 

 

المرضى إذا كانوا قد حصلوا على معونة مالية أو تخفيض للنفقات  في إخطار بيانات الفواتير الخاصة بالمركز الطبي ستساعد .   23

 التي يتحملونها. 

   

 ت التحصيل االستثنائية التي ال نستخدمها ما يلي:ال يستخدم المركز الطبي إجراءات تحصيل استثنائية.  تتضمن إجراءا .   24

 

 حجز األجور 

 إصدار تقارير إلى الوكاالت االئتمانية 

 بيع الدين 

 

يمكن للمرضى الذين لديهم شكاوى بشأن سياسة المعونة المالية أو اإلجراءات االتصال بالخط الساخن للشكاوى الخاصة بإدارة  .  25

ا في خطابات الرفض. 5447-804-800-1 الصحة لوالية نيويورك على الرقم  . ترد هذه المعلومات أيض 



 

 حصلوا% أو أقل والذين 100( بنسبة FPLبالنسبة لألفراد غير المؤمن عليهم الذين ينطبق عليهم مستوى الفقر المحدد فيدرالي ا ) .   26

المذكورة أدناه بالنسبة  الرمزيةلمدفوعات المعونة المالية، سوف يقتصر االلتزام المالي للمريض على مبالغ ا موافقة على

 للخدمات التالية )انظر المرفق أ لالطالع على األسعار(:

  تخريجرا  دوال 150 -المريض الداخلي/ 

  اإلجراءرا  دوال 150 –جراحة اليوم الواحد/ 

  الزيارةرا  دوال 15 -غرفة طوارئ البالغين والخدمات السريرية/ 

 بدون رسوم -لوالدة والحاالت الخاصة بطب األطفال غرفة طوارئ الحاالت السابقة ل 

 

 حصلوا% أو أقل والذين 300( بنسبة FPLبالنسبة لألفراد غير المؤمن عليهم الذين ينطبق عليهم مستوى الفقر المحدد فيدرالي ا ) .27

حدد بالمبالغ التي كانت ستُدفع الم سلم الرسوم المتدرجالمعونة المالية، سوف يستند االلتزام المالي للمريض إلى موافقة على 

 ودافعي الرسوم التجارية )انظر المرفق أ لالطالع على األسعار(. Medicareلنفس الخدمات من قِبل برنامج 

 

كما تغطي سياسة المعونة المالية الخاصة بالمركز الطبي األفراد غير المؤمن عليهم الذين ينطبق عليهم مستوى الفقر المحدد  .    28

المعونة المالية )انظر المرفق أ لالطالع على  موافقة على حصلوا% والذين 500% إلى 300بنسبة تتراوح من  يا  فيدرال

 األسعار(.  

 

الذين يقيمون في و% 500األفراد غير المؤمن عليهم الذين ينطبق عليهم مستوى الفقر المحدد فيدرالي ا بنسبة أعلى من يعتبر  .     29

ية للمركز الطبي ويتلقون الخدمات الالزمة طبي ا أو رعاية الطوارئ مؤهلون للحصول على تخفيض على منطقة الخدمة الرئيس

 سبيل المجاملة )انظر المرفق أ لالطالع على األسعار(.

 

فع ودا Medicareعام.  وتُستخدم أسعار برنامج اليستخدم المركز الطبي طريقة الحساب بأثر رجعي لحساب المبلغ المفوتر  .   30

أبريل من كل  30عام بحلول العام. ويتم تقييم أسعار المعونة المالية والمبلغ المفوتر الالرسوم التجارية في حساب المبلغ المفوتر 

عند الطلب في أي من مواقع المعونة المالية أو عن طريق المراسلة  ةعامالسنة تقويمية.  وتُتاح النسبة المئوية للمبالغ المفوترة 

.  عقب تحديد أهلية الحصول على مساعدة مالية، ال يمكن تحميل financialaid@montefiore.orgاإللكتروني  عبر البريد

 . ا  طبيالفرد المؤهل لبرنامج المساعدة المالية أكثر من المبلغ المفوتر بشكل عام لحاالت الطوارئ أو الرعاية الالزمة 

 

عام بمعدل فئة المعونة المالية للمرضى الذين ينطبق عليهم مستوى الفقر المحدد اللمبلغ المفوتر المئوية لنسبة التُستكمل مقارنة 

%.  تكون المبالغ المحددة لخدمات المستشفى الواردة في المرفق أ على النحو التالي 500% أو أقل وحتى 100فيدرالي ا بنسبة 

 :من مستوى الفقر المحدد فيدرالي ا(% 500)حتى نسبة 

 

  من رسوم المستشفى التي يتحملها المريض.19ال ينبغي أن يتجاوز سعر زيارة قسم الطوارئ % 

  من رسوم المستشفى التي يتحملها المريض.  28ال ينبغي أن يتجاوز سعر جراحة اليوم الواحد % 

  سوم المستشفى التي يتحملها المريض. % من ر26ألورام ل الطبي عالجالال ينبغي أن يتجاوز سعر 

 /من رسوم المستشفى 14األمراض/الكلى/الفحص باألشعة  دراسةال ينبغي أن تتجاوز أسعار عالج زيارة العيادة %

 التي يتحملها المريض. 

  من رسوم المستشفى التي يتحملها المريض.33ال ينبغي أن يتجاوز سعر إدخال المرضى في حاالت الطوارئ % 

 

 

قائمة مقدمي الخدمة )وهي قائمة بمقدمي الخدمة )بخالف المستشفيات( الذين يقدمون الرعاية في حاالت الطوارئ  تتوفر .31

 مأتوضح ما إذا كان مقدمو الخدمة مشمولين بتغطية سياسة المعونة المالية كما والرعاية الالزمة طبي ا في مرافق المستشفيات. 

أشهر. يمكن للمرضى االطالع على نسخة عبر الموقع اإللكتروني للمعونة المالية:  3ل ال.( كملحق منفصل ويتم تحديثها ك

policy-aid-http://www.montefiore.org/financial  أو يمكنهم طلب نسخة ورقية من خالل زيارة أو االتصال بأحد

 ة المالية مجان ا:مكاتب المعون

 

 111 East 210
th
 Street (Room RS-001) 718-920-5658  (Moses Division) 

 600 East 233
rd

 Street (Central Registration) 718-920-9954 (Wakefield Division) 

 1825 Eastchester Road (Admitting Office)  718-904-2865 (Weiler Division) 

 2475 St. Raymond Avenue (Outpatient Registration) 718-430-7339 (Westchester Square 

Division    

 

mailto:financialaid@montefiore.org
http://www.montefiore.org/financial-aid-policy
http://www.montefiore.org/financial-aid-policy


طلب موافقة نائب الرئيس المعاون، قسم مستحقات الخدمات تتالواردة أعاله على أساس كل حالة على حدة و شروطللتُطبق أي استثناءات 

س، قسم الشؤون المالية.  عند تنفيذ هذه السياسة، يتعين على إدارة المركز الصحية؛ أو نائب الرئيس، قسم الخدمات المهنية؛ أو نائب الرئي

األنشطة الطبي والمرافق التابعة له االمتثال لجميع القوانين والقواعد واللوائح الفيدرالية والوالياتية والمحلية األخرى التي قد تنطبق على 

 التي تُمارس وفق ا لهذه السياسة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 المرفق أ: مخطط المعونة المالية ومستوياتها

 

 
 (العليا الحدود) اإلجمالي الدخل فئات

   

2015 
 

2 3 4 5 6 

 

8 

   

    
 الفقر مستوى

 المحدد
 11 10 9 7 1 - فيدراليًا

 %500 %400 %300 %250 %200 %185 %175 %150 %125 %100 العائلة حجم
 من أكثر

500% 

1 $11,770 $14,713 $17,655 $20,598 $21,775 $23,540    $29,425    $35,310    $47,080    $58,850 
 

2 $15,930 $19,913 $23,895 $27,878 $29,471 $31,860    $39,825    $47,790    $63,720    $79,650 
 

3 $20,090 $25,113 $30,135 $35,158 $37,167 $40,180    $50,225    $60,270  $  80,360 $100,450 
 

4 $24,250 $30,313 $36,375 $42,438 $44,863 $48,500    $60,625    $72,750    $97,000 $121,250 
 

5 $28,410 $35,513 $42,615 $49,718 $52,559 $56,820    $71,025    $85,230 $113,640 $142,050 
 

6 $32,570 $40,713 $48,855 $56,998 $60,255 $65,140    $81,425    $97,710 $130,280 $162,850 
 

7 $36,730 $45,913 $55,095 $64,278 $67,951 $73,460    $91,825 $110,190 $146,920 $183,650 
 

8 $40,890 $51,113 $61,335 $71,558 $75,647 $81,780  $102,225 $122,670 $163,560 $204,450 
 

 شخص لكل
 جبي إضافي

 إضافة
$4,160   $5,200   $6,240   $7,280   $7,696 $8,320    $10,400    $12,480    $16,640    $20,800 

 

 

ا إلى المبادئ التوجيهية لمستوى الفقر المحدد فيدرالي ا لسنة   2015* استناد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 األسعار الموحدة للمساعدة المالية  

 للخدمات المهنية وخدمات المستشفيات

 

 

 

 سية : النقاط الرئي

 

  الخدمة. يبين الجدول الرسوم الخاصة بالخدمات حسب و ا  فيدراليتُصنف الرسوم حسب نسبة مستوى الفقر المحدد

 (.PB + HB( والخدمات المشتركة )HB( وخدمات المستشفيات )PBالمهنية )

 لى جميع الخدمات المقدمة ترد الرسوم الخاصة بمواقع المراكز الصحية المؤهلة فيدرالي ا أدناه. وتنطبق هذه الرسوم ع

في المراكز الصحية المؤهلة فيدرالي ا )على سبيل المثال، جميع أنواع الزيارات والمختبرات وطلبات التصوير 

، مثل المرضى الداخليين وجراحة اليوم ا  فيدراليباألشعة(. وال تنطبق هذه األسعار خارج المراكز الصحية المؤهلة 

(. لالطالع Headache Centerطعي باإلشعاع البوزيتروني ومركز عالج الصداع )الواحد والفحص بالتصوير المق

 ، حرك شريط التمرير حتى نهاية الوثيقة.ا  فيدراليعلى مواقع المراكز الصحية المؤهلة 

  بالنسبة للمواقع التي تقدم خدمة من فئةPB  أي غير( فقطPBB.يجب تطبيق الرسوم المشتركة للخدمات المقدمة ،) 

 ا على سبيل المجاملة% ’500أو األكبر من  10بر المستوى يُعت ، ستكون PBبالنسبة للخدمات من الفئة ‘. خصم 

 % من المبلغ المفوتر بدال  من السعر الموحد. نتيجة لذلك، قد يستلم المريض فاتورة إضافية.61الرسوم 

 سوف يتم بشكل كامل ة إقامة المريضبالنسبة لزيارات المرضى الداخليين، يشمل السعر المذكور في الجدول تكلف .

ا إلى النسبة المئوية من منهجية الرسوم. PBضمن حسابات  PBتخصيص مبلغ الخدمة من الفئة   استناد 

 المراكز الصحية المؤهلة فيدراليًا هي :Comprehensive Family Care Center وComprehensive 

Health Care Center وFamily Health Center وWilliams bridge Family Practice  وCastle 

Hill Family Practice وWest Farms Family Practice وUniversity Ave Family Practice وVia 

Verde Family Practice وSouth Bronx Health Center وCenter for Child Resiliency وNY 

Child Health Project.   

 عام ال% من مستوى الفقر المحدد فيدرالي ا توجد مقارنة بالمبلغ المفوتر 500تي تصل إلى بالنسبة ألسعار المستشفيات ال

 ويكون المريض مسؤوال  عن المبلغ األقل من بين المبلغين. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 أسعار المعونة المالية الواردة أدناه هي خاصة بمواقع المراكز الصحية المؤهلة فيدراليًا: 

 

 

  
 (FQHC'sصحية المؤهلة فيدراليًا )مواقع المراكز ال

 مستويات األسعار
النسبة المئوية من مستوى 

 الفقر المحدد فيدراليًا
زيارة خدمة من 

 زيارة مشتركة )لخدمات من الفئتين( HBزيارة خدمة من فئة  PBفئة 

1 100% $0  $0   $0                                 

2 125% $0  $20    $20  

3 150% $0  $30    $30  

4 175% $0  $40    $40  

5 185% $0  $50   $50  

6 200% $0  $60   $60  

7 250% $0  $90   $90  

8 300% $0  $90   $90  

9 500% $0  $90   $90  

10   >500% $0 
$90 $90 

  
   

 
 

 
 :اً فيدراليالمؤهلة غير ى المنتظمين تنطبق على مواقع المراكز الصحية األسعار المالية الواردة أدناه بالنسبة لزيارات المرضى الجدد والمرض   

 )هذه األسعار تُستخدم أيًضا لخدمات علم األمراض )خدمات المختبرات( وأمراض الكلى. 

  
 

    

  
 (NPVزيارة المرضى الجدد )

 مستويات األسعار

النسبة 

المئوية من 

مستوى 

الفقر المحدد 

 فيدراليًا
ى الجدد لخدمة من الفئة زيارة المرض

PB  زيارة المرضى الجدد لخدمة من الفئة*HB 
فقط( زيارة  PB)مواقع خدمات من الفئة 

 المرضى الجدد للخدمة المشتركة

1 100% 
$0 

لحاالت ما قبل الوالدة أو طب  0للبالغين /$ $15

 األطفال

لحاالت ما قبل الوالدة  0للبالغين /$ $15

 15أو طب األطفال $

2 125% $0  $20  $20 

3 150% $0  $30  $30 

4 175% $0  $45   $45  

5 185% $0  $75  $75 

6 200% $25  $105   $130  

7 250% $25  $120   $145  

8 300% $25  $150   $175  

9 500% $50  $200  $250  

  HB سعر+  PB سعر=   350$ من المبلغ المفوتر 61% 500%<   10



 

  
 (EPVرضى المنتظمين )زيارة الم

 مستويات األسعار

النسبة 

المئوية من 

مستوى 

الفقر المحدد 

 فيدراليًا
زيارة المرضى المنتظمين لخدمة من الفئة 

PB 
*زيارة المرضى المنتظمين لخدمة من الفئة 

HB 
فقط( زيارة  PB)مواقع خدمات من الفئة 

 المرضى المنتظمين للخدمة المشتركة

1 100% 
لحاالت ما قبل الوالدة أو  0غين /$للبال $15 $0

 طب األطفال
لحاالت ما قبل الوالدة  0للبالغين /$ $15

 أو طب األطفال

2 125% $0 $20  $20 

3 150% $0 $30  $30 

4 175% $0 $45  $45  

5 185% $0 $75  $75  

6 200%  $15 $105  $120  

7 250%  $15 $120  $135 

8 300%  $15 $150  $165  

9 500%  $25 $200  $225  

  HB سعر+  PB سعر=   350$ من المبلغ المفوتر 61% 500%<   10

 
 
   

  
 (EDقسم الطوارئ )

 مستويات األسعار

النسبة 

المئوية من 

مستوى 

الفقر المحدد 

 قسم الطوارئ لخدمة مشتركة HB*قسم الطوارئ لخدمة من الفئة  PBقسم الطوارئ لخدمة من الفئة  فيدراليًا

1 100% 
لحاالت ما قبل الوالدة  0للبالغين /$ $15 $0

 0أو طب األطفال $
لحاالت ما قبل الوالدة  0للبالغين /$ $15

 أو طب األطفال

2 125%  $10  $35   $45  

3 150% $20  $45   $65 

4 175% $30  $65   $95  

5 185% $40  $110   $150  

6 200% $50  $155   $205  

7 250% $70  $180   $250  

8 300% $100  $225   $325 

9 500% $150  $700   $850  

  HB سعر+  PB سعر=   1500$ من المبلغ المفوتر 61% 500%<   10



 

  
 المرضى الداخليون

 مستويات األسعار

النسبة 

المئوية من 

مستوى 

الفقر المحدد 

 المرضى الداخليون لخدمة مشتركة HBاخليون لخدمة من الفئة المرضى الد المرضى الداخليون لخدمة من الفئة فيدراليًا

1 100% 
$75 $150 $225 

2 125%  $150  $300  $450  

3 150% $250 $500  $750  

  HB سعر+  PB سعر=   5,000$ من المبلغ المفوتر 5% 175% 4

  HB سعر+  PB سعر=   8,500$ من المبلغ المفوتر 9% 185% 5

  HB سعر+  PB سعر=   12,000$ المبلغ المفوترمن  12% 200% 6

  HB سعر+  PB سعر=   13,500$ من المبلغ المفوتر 14% 250% 7

  HB سعر+  PB سعر=   17,000$ من المبلغ المفوتر 17% 300% 8

  HB سعر+  PB سعر=   20,000$ من المبلغ المفوتر 51% 500% 9

  HB سعر+  PB سعر=   49,000$ من المبلغ المفوتر 61% 500%<   10

 

  
 جراحة اليوم الواحد

 مستويات األسعار

النسبة 

المئوية من 

مستوى 

الفقر المحدد 

 جراحة اليوم الواحد لخدمة مشتركة HB*جراحة اليوم الواحد لخدمة من الفئة  PB*جراحة اليوم الواحد لخدمة من الفئة  فيدراليًا

1 100% $50 $150 $200 

2 125% $75  $300   $375 

3 150% $100  $400   $500  

4 175% $150  $600   $750  

5 185% $250  $1,000   $1,250  

6 200% $350  1,400 $  $1,750  

7 250% $400  $1,600   $2,000  

8 300% $500  $2,000   $2,500  

9 500% $900  $3,500   $4,400  

  HB سعر+  PB سعر=   5,000$ من المبلغ المفوتر 61% 500%<   10

  
 *أسعار التخدير مشمولة

 

  
 **حسب سعر اإلجراء

 



 

  
 إجراءات الجهاز الهضمي

 مستويات األسعار

النسبة 

المئوية من 

مستوى 

الفقر المحدد 

 الجهاز الهضمي لخدمة مشتركة HB*الجهاز الهضمي لخدمة من الفئة  PBالجهاز الهضمي لخدمة من الفئة  فيدراليًا

1 100% $0 $100 $100 

2 125% $70  $150   $220 

3 150% $100  $200   $300  

4 175% $150  $300   $450  

5 185% $200  $500   $700  

6 200% $250  $700   $950  

7 250% $300  $800   $1,100  

8 300% $350  $1,000   $1,350  

9 500% $400  $1,800  $2,200  

  HB سعر+  PB سعر=   2,500$ من المبلغ المفوتر 61% 500%<   10

  
 **حسب سعر اإلجراء

 

  

 
 

  

  
 حقن األورام 

 مستويات األسعار

النسبة 

المئوية من 

مستوى 

الفقر المحدد 

 حقن األورام لخدمة مشتركة HBحقن األورام لخدمة من الفئة  حقن األورام لخدمة من الفئة فيدراليًا

1 100% $0  $150  $150 

2 125% $0  $225   $225  

3 150% $0  $300   $300  

4 175% $0  $450   $450  

5 185% $0  $750   $750  

6 200% $0  $1,050   $1,050  

7 250% $0  $1,200   $1,200  

8 300% $0  $1,500   $1,500  

9 500% $0  $1,600   $1,600  

10   >500% $0 
$4,700 $4,700 



 

  
 عالج األورام باإلشعاع

 مستويات األسعار

النسبة 

المئوية من 

مستوى 

الفقر المحدد 

 فيدراليًا
عالج األورام باإلشعاع لخدمة من 

 PBالفئة 
عالج األورام باإلشعاع لخدمة من الفئة 

HB عالج األورام باإلشعاع لخدمة مشتركة 

1 100% $0  $60  $60 

2 125% $0  $90   $90  

3 150% $0  $120   $120  

4 175% $0  $180   $180  

5 185% $0  $300   $300  

6 200% $0  $420   $420  

7 250% $0  $480   $480  

8 300% $0  $600   $600  

9 500% $0  $680  $680 

10   >500% $0 
$2,800 $2,800 

   

 
 
 
 

 

  
 العالج باألشعة السينية

 مستويات األسعار

النسبة 

ة من المئوي

مستوى 

الفقر المحدد 

 فيدراليًا
العالج باألشعة السينية لخدمة من الفئة 

PB  العالج باألشعة السينية لخدمة من الفئةHB العالج باألشعة السينية لخدمة مشتركة 

1 100% $0 $15 $15 

2 125% $10  $15   $25  

3 150% $10  $15   $25  

4 175% $10  $15   $25  

5 185%  $10  $15   $25  

6 200% $10  $15   $25  

7 250% $10  $15   $25  

8 300% $10  $15   $25  

9 500% $40  $50   $90  

10   >500% 
  HB سعر+  PB سعر=    Blue Cross لـمن معدل التعويض  %100  من المبلغ المفوتر  61% 



 

  
 العالج بالموجات فوق الصوتية

 مستويات األسعار

ة النسب

المئوية من 

مستوى 

الفقر المحدد 

 فيدراليًا
العالج بالموجات فوق الصوتية 

 PBلخدمة من الفئة 
العالج بالموجات فوق الصوتية لخدمة من الفئة 

HB 
العالج بالموجات فوق الصوتية لخدمة 

 مشتركة

1 100% $0 $15 $15 

2 125% $15  $20   $35  

3 150% $20  $25   $45  

4 175% $25  $30   $55  

5 185% $30  $35   $65  

6 200% $35  $40   $75  

7 250% $40  $45   $85  

8 300% $45  $50   $95  

9 500% $50  $100   $150  

10   >500% 
  HB سعر+  PB سعر=   Blue Cross لـالتعويض من معدل  %100  من المبلغ المفوتر  61% 

 

 
 

 
   

  
 تصوير الثدي الشعاعي

 مستويات األسعار

النسبة 

المئوية من 

مستوى 

الفقر المحدد 

 فيدراليًا
تصوير الثدي الشعاعي لخدمة من الفئة 

PB 
تصوير الثدي الشعاعي لخدمة من الفئة 

HB تصوير الثدي الشعاعي لخدمة مشتركة 

1 100% $0 $25 $25 

2 125% $20  $30   $50  

3 150% $25  $35   $60  

4 175% $30  $40   $70  

5 185% $35  $50   $85  

6 200% $40  $60   $100  

7 250% $50  $70   $120  

8 300% $60  $90   $150  

9 500% $70  $130   $200 

10   >500% 
 من المبلغ المفوتر  61% 

 Blue لـالتعويض من معدل  100% 
Cross   =سعر PB  +سعر HB  



 

  
 التصوير المقطعي المحوسب

 ويات األسعارمست

النسبة 

المئوية من 

مستوى 

الفقر المحدد 

 فيدراليًا
التصوير المقطعي المحوسب 

 PBلخدمة من الفئة 
التصوير المقطعي المحوسب لخدمة من الفئة 

HB التصوير المقطعي المحوسب لخدمة مشتركة 

1 100% $0  $40  $40 

2 125% $20  $45   $65  

3 150% $30  $50   $80  

4 175% $40  $60   $100  

5 185% $50  $75   $125  

6 200% $60  $90   $150  

7 250% $80  $105   $185  

8 300% $100  $130   $230  

9 500% $125  $250   $375  

10   >500% 
  HB سعر+  PB سعر=    Blue Cross لـمن معدل التعويض  %100  من المبلغ المفوتر  61% 

     

  
 ير بالرنين المغناطيسيالتصو

 مستويات األسعار

النسبة 

المئوية من 

مستوى 

الفقر المحدد 

 فيدراليًا
التصوير بالرنين المغناطيسي لخدمة من 

 PBالفئة 
التصوير بالرنين المغناطيسي لخدمة من الفئة 

HB 
التصوير المقطعي المحوسب لخدمة 

 مشتركة

1 100% $0 $150 $150 

2 125% $25  $175   $200  

3 150% $35  $200   $235  

4 175% $45  $250   $295  

5 185% $50  $300   $350  

6 200% $65  $350   $415  

7 250% $80  $400   $480  

8 300% $100  $500   $600  

9 500% $150  $550   $700  

10   >500% 
  HB سعر+  PB سعر=    Blue Cross لـمن معدل التعويض  %100  من المبلغ المفوتر  61% 



 

 مستويات األسعار

النسبة 

المئوية من 

مستوى 

الفقر المحدد 

 فيدراليًا
الفحص بالتصوير المقطعي باإلشعاع 

 البوزيتروني )فحص عام(

1 100%                              $150  

2 125%                              $400  

3 150%                 $             600  

4 175%                              $800  

5 185%                          $1,000  

6 200%                          $1,200  

7 250%                          $1,400  

8 300%                          $1,600  

9 500%                       $   2,000  

 من المبلغ المفوتر  61%  500%<   10

  
 

  

الحقن في مركز عالج الصداع 

(Headache Center) 

 مستويات األسعار

النسبة 

المئوية من 

مستوى 

الفقر المحدد 

 تخدير العصب )عام( فيدراليًا

1 100%                                $50  

2 125%                         $     100  

3 150%                              $125  

4 175%                              $150  

5 185%                              $200  

6 200%                              $250  

7 250%                              $300  

8 300%                       $       350  

9 500%                              $400  

 من المبلغ المفوتر  61%  500%<   10



 

  

الحقن في مركز عالج الصداع 

(Headache Center) 

 مستويات األسعار

النسبة 

المئوية من 

مستوى 

الفقر المحدد 

 بوتوكس فيدراليًا

1 100%                              $450  

2 125%                              $900  

3 150%                          $1,100  

4 175%                          $1,300  

5 185%                          $1,500  

6 200%                          $1,750  

7 250%                          $2,000  

8 300%  $                        2,250  

9 500%                          $2,500  

 من المبلغ المفوتر  61%  500%<   10

 

 

 ( المذكورة أعاله الرسوم اإلضافية لوالية نيويورك.   HBتتضمن جميع حسابات رصيد المستشفى )
 

 
 

ا من اتخاذ القرار.  30فوضة في غضون يمكن استئناف جميع القرارات غير المواتية أو الطلبات المر  يوم 



 

 الرعاية الصحية األخرى المشمولة بتغطية سياسة المعونة المالية منشآتالمرفق ب: 

 

 اسم الموقع

Montefiore Medical Group 4 - Family Care Center  

Montefiore Medical Group - Williamsbridge  

Montefiore Medical Group - White Plains Road 

Montefiore Medical Group - West Farms Family Practice 

Montefiore Medical Group - Via Verde 

Montefiore Medical Group - University Avenue Family Practice 

Montefiore Medical Group - Riverdale 

Montefiore Medical Group - Marble Hill Family Practice 

Montefiore Medical Group - Greene Medical Arts Pavilion 

Montefiore Medical Group - Family Health Center 

Montefiore Medical Group - Eastchester 

Montefiore Medical Group - Co-op City Office 

Montefiore Medical Group - Comprehensive Health Care Center 

Montefiore Medical Group - Comprehensive Family Care Center 

Montefiore Medical Group - Castle Hill Family Practice 

Montefiore Medical Group - Burke Avenue 

Montefiore Medical Group - Astor Avenue Pediatrics 

Montefiore Medical Center (MMC)- Orthopaedic Surgery Practice 

MMC Neurosurgery Practice and Interventional Radiology 

MMC Neurology Practice 

MMC GI Practice 

MMC East Tremont Family Practice 

MMC Advanced Imaging 

Larchmont Women's Center 

Jennie A. Clark Residence - Women in Need 

Icahn House Family Shelter 

Help Bronx Crotona 

Greene Medical Arts Pavilion 

Grand Concourse Women's Center 

Grand Concourse 

East Tremont Family Medical 

Diagnostic and Treatment Center  (Family Care Center) 

Cross County 

Co-Op City 

Cardiovascular Associates of Westchester 

Bronx East 

Bronx Cardiac 



 

Centennial Women's Center 

Women's Medical Associates 

Women's Health at Wakefield Hospital 

Women in Need - Suzanne's Place 

Williamsbridge Cardiology 

Westchester Heart Specialist 

Wakefield Campus of the Department of Orthopaedic Surgery 

Wakefield Campus of the Department of Ophthalmology and Visual Sciences 

Wakefield Ambulatory Care Center 

Scarsdale Women's Center 

Saratoga Interfaith Family Shelter 

Saint John's Family Shelter 

Riverdale Women's Center 

Ridge Hill Cardiology 

Obs/Gyn at Woodlawn (Van Cortlandt) 

New Day Domestic Violence Shelter 

Montefiore Wakefield Child Psych Clinic 

Montefiore School Health Program - William Howard Taft Campus 

Montefiore School Health Program - Walton Campus 

Montefiore School Health Program - Theodore Roosevelt Campus 

Montefiore School Health Program - Stevenson Campus 

Montefiore School Health Program - South Bronx Campus 

Montefiore School Health Program - P.S./M.S. 95 

Montefiore School Health Program - P.S. 85 

Montefiore School Health Program - P.S. 8 

Montefiore School Health Program - P.S. 64 

Montefiore School Health Program - P.S. 55 

Montefiore School Health Program - P.S. 28 

Montefiore School Health Program - P.S. 105 

Montefiore School Health Program - New Settlement Community Campus 

Montefiore School Health Program - Mott Haven H.S. Campus 

Montefiore School Health Program - Morris Campus 

Montefiore School Health Program - M.S. 45 

Montefiore School Health Program - M.S. 142 John Philip Sousa 

Montefiore School Health Program - I.S. 217 - Entrada Academy and Charter School 

Montefiore School Health Program - Herbert H. Lehman Campus 

Montefiore School Health Program - Evander Childs Campus 

Montefiore School Health Program - DeWitt Clinton High School 

Montefiore School Health Program - Christopher Columbus Campus 

Montefiore School Health Program - Bronx Regional High School 



 

Montefiore Moses Child/Adolescent Clinic 

Montefiore Moses Adult/Child Outpatient 

Montefiore Medical Park 

Montefiore Medical Center - Wakefield Cardiovascular Center 

Montefiore Medical Center - Substance Abuse Treatment Program Unit 3 

Montefiore Medical Center - Substance Abuse Treatment Program Unit 1 

Montefiore Medical Center - STD Initiative 

Montefiore Medical Center - South Bronx Health Center for Children and Families 

Montefiore Medical Center - Safe House For Lead Poisoning Prevention Program 

Montefiore Medical Center - New York Children's Health Project 

Montefiore Medical Center - Montefiore Wakefield Chemical Dependency Outpatient 
Program 

Montefiore Medical Center - Montefiore Medical Park Outpatient Rehabilitation Services 

Montefiore Medical Center - Montefiore Medical Park Orthodontic Center 

Montefiore Medical Center - Montefiore Einstein Center for Cancer Care 

Montefiore Medical Center - Montefiore Cardiology 

Montefiore Medical Center - Montefiore Advanced Imaging Montefiore Medical Park 

Montefiore Medical Center - Montefiore Advanced Imaging Montefiore Medical Park 

Montefiore Medical Center - Montefiore Advanced Imaging Medical Arts Pavilion 

Montefiore Medical Center - J.E. and Z.B. Butler Child Advocacy Center 

Montefiore Medical Center - Center for Radiation Therapy 

Montefiore Medical Center - Center for Child Health and Resiliency 

Montefiore Hutchinson Campus 

Montefiore Behavioral Health Center at Westchester Square 

Montefiore Behavioral Health Center 

Montefiore  Medical Center - Montefiore Wakefield Mental Health Center  

Montefiore Medical Group - Eastchester 

Montefiore Medical Group-Cross County 
 

 

 

 

 

 

 


