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   ھل زیارتي بالفیدیو مغطاه من قبل التأمین؟ 
 Is My Video Visit Covered by Insurance? (Arabic) 

 
                                             ما ھي زیارة الفیدیو؟ 

What is a video visit?                    
مة. توفر لك زیارات ئیقدم طب میتشیجان زیارات الفیدیو لحاالت معینة لمساعدتك على الحصول على الرعایة بطریقة أكثر مال

الفیدیو الوقت الذي تقضیھ عادة في الذھاب أو االنتظار لطبیبك من خالل منحك إمكانیة الوصول عبر اإلنترنت إلى مقدم 

 الرعایة بطب میتشیجان.  

Michigan Medicine offers video visits for certain conditions to help you receive 

care in a more convenient way. Video visits save you time that you would 

normally spend traveling or waiting for your doctor by giving you online access 

to your Michigan Medicine provider.  

 

 یجب أن تكون في والیة میتشیجان في وقت زیارتك الستخدام خدمة زیارة الفیدیو.  

You must be in the State of Michigan at the time of your visit to use the video 

visit service.  

 

 یرجى مالحظة أنھ لیس كل أنواع التأمین یغطي جمیع زیارات الفیدیو للمرضى في المنزل. 

 في النھایة ، تقع على عاتقك مسؤولیة تأكید التغطیة.  

Please note that not all insurance covers video visits for patients at home. 

Ultimately, it is your responsibility to confirm your coverage. 

 

 كیف یمكنني تأكید تغطیة زیارتي بالفیدیو ؟

How do I confirm coverage for my Video Visit? 
 

إتصال سمعي بصري ثنائي مباشر بین  ما إذا كان التامین سیغطيلتأكید التغطیة مع شركة تأمینك ، ستحتاج إلى أن تسأل ع

 . یرجى أن تكرر بأنك ستكون في المنزل لزیارة الفیدیو. المنزلي الطبیب والمریض عندما یكون المریض متواجد ف

To confirm coverage with your insurance company you will need to ask if you 

are covered for a live 2–way audiovisual communication between the 
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physician and patient when the patient is located at home. Please repeat that 

you will be at home for the video visit.  

 

 ستحتاج شركة التأمین أیًضا إلى معرفة أن مقدم رعایتك سیقوم بتقدیم فاتورة:

The insurance company will also need to know that your provider will bill:  

 ) GT» (جي تي«)_______ مع رمز معدل مجموعة التقنیة  CPT» ( سي بي تي«رمز أجرة النقل المدفوعة 

CPT Code: _________ with a GT modifier.  

 

 ن التأمین؟   ماذا أفعل إذا لم تكن زیارة الفیدیو الخاصة بي میزة غیر مغطاة م

What do I do if my Video Visit is not a covered benefit? 
إذا كان التأمین الخاص بك ال یقدم زیارات الفیدیو كمیزة مغطاة، فأنك ستكون مؤھالً للحصول على خصم للدفع الذاتي لزیارة 

 بمجرد استالمك لفاتورتك للخدمة.  1)855( 855-0863الفیدیو. اتصل بالخدمات المالیة للمرضى على 

If your insurance does not offer video visits as a covered benefit, you will be 

eligible for a self-pay discount for the video visit. Call Patient Financial Services 

at 1(855) 855-0863 once you receive your bill for the service.  

 

 كانت زیارة الفیدیو الخاصة بي میزة مغطاة من التأمین؟ما الذي یجب أن أعرفھ إذا 

What should I know if my Video Visit is a covered benefit? 
إذا كان لدیك تغطیة، فأن خطتك ستعالج زیارات الفیدیو تماًما مثل الزیارة وجًھا لوجھ.  االشتراكات أو التأمین المشترك أو 

 ك. المزایا المشمولة غیر مؤھلة للحصول على خصم دفع المریض. الخصم سوف تستند على مزایا خطت

If you have coverage, then your plan will process video visits the same as a 

face-to-face visit. Your copay, coinsurance or deductible will be based on your 

plan benefits. Covered benefits are not eligible for the patient pay discount.  

 

 تتوفر معلومات إضافیة حول التحضیر لزیارات الفیدیو الخاصة بك على: 

Additional information about preparing for your video visits is available at: 

https://www.uofmhealth.org/virtualcare/virtual-care-video-visits.  

 

-HIMإذا واجھت مشكلة فنیة أو لدیك مشكلة في تنزیل التطبیق، یرجى إرسال برید إلكتروني 

PatientPortal@med.umich.edu  للتحدث مع ممثل بوابة المریض. 734( 615-0872أو االتصال بالرقم ( 

https://www.uofmhealth.org/virtualcare/virtual-care-video-visits
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 تحتوي وقد .تماًما حالتك بمثل المصابین شیجان للمرضىتمی طبإخالء المسئولیة: تحتوي ھذه الوثیقة على معلومات و/ أو مواد تعلیمیة قام بتطویرھا 
طب میتشیجان بإنشائھا وال یتحمل طب میتشیجان مسؤولیتھا. وھي ال تحل محل االستشارة الطبیة  یقم لم اإلنترنت على موجود لمحتوى روابط على

لدیك التي تحصل علیھا من مقدم رعایتك الصحیة ألن تجربتك قد تختلف عن تلك الخاصة بالمریض القیاسي. تحدث مع مقدم رعایتك الصحیة إذا كانت 
 ك العالجیة. أي أسئلة حول ھذه الوثیقة أو حالتك أو خطت

Disclaimer: This document contains information and/or instructional materials developed by 
Michigan Medicine for the typical patient with your condition. It may include links to online 
content that was not created by Michigan Medicine and for which Michigan Medicine does not 
assume responsibility. It does not replace medical advice from your health care provider because 
your experience may differ from that of the typical patient. Talk to your health care provider if 
you have any questions about this document, your condition or your treatment plan.   
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If you experience a technical issue or are having trouble downloading the app, 

please email HIM-PatientPortal@med.umich.edu or call (734) 615-0872 to speak 

with a patient portal representative.  
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