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 الھدف
 

تھدف ھذه السیاسة إلى تحدید المعاییر التي یمكن للمرضى التقدم في ضوئھا بطلب للحصول على المساعدة المالیة والعملیات والتوجیھات 
 المستخدمة في ھذه العملیة بما یتوافق مع لوائح المساعدات المالیة المعمول بھا.

 
 السیاسة:

 
ستحق تقدم مستشفى ھنتنجتون قدًرا معقوال من خدماتھا مجاًنا للمرضى المؤھلین مالًیا الذین ال یستطیعون توفیر نفقات الرعایة الالزمة.  وت

جمیع خدمات الطوارئ والخدمات الطبیة الضروریة التي حددتھا الرعایة الطبیة على أنھا خدمات أو عناصر معقولة والزمة لتشخیص أو 
مرض أو اإلصابة، باستثناء اإلجراءات التجمیلیة االختیاریة، تستحق المساعدات المالیة.  وسیتم شطب خصومات المساعدة المالیة، عالج ال

ھا عدم وفًقا لھذه السیاسة، وفًقا لقرار یفید بأن المریض/الطرف اآلخر المسؤول أثبت عدم قدرتھ على سداد النفقات. أما الحاالت التي تقرر فی
حساب ولم یتم تقدیم ما یفید وجود صعوبات وفًقا لھذه السیاسة، فیتم وصفھا بأنھا "دین متعثر" مع طلب تحصیل ھذه الحسابات وإحالة دفع ال

 ھذه الحسابات إلى وكالة تحصیل.
 

 التعریفات
 

I. :تعرف المساعدة المالیة، والتي كان یشار إلیھا سابًقا باسم "الرعایة الخیریة"، بأنھا 
 

یة مقدمة إلى مریض أو طرف مسؤول وال تتضمن في العادة الخصومات التي ُتمنح لحاملي بولیصة التأمین وأسعار مساعدة مال
العقود التي یتم التفاوض بشأنھا مع شركات تأمین أو تسویات أخرى عند صدور الفاتورة النھائیة. وعندما تتوافر لدى المریض 

ء من حسابھ على أنھ مساعدة مالیة جزئیة. كما یمكن أن تتضمن المساعدة المالیة القدرة على سداد جزء من فاتورتھ، یتم شطب جز
% 10مساعدة المرضى الذین تكبدوا مصروفات طبیة باھظة والتي تم تحدیدھا على أنھا تكالیف رعایة صحیة سنویة تزید عن 

 من دخل األسرة.
 

تعاون المرضى مع إجراءات مستشفى ھنتنجتون للتقدم للحصول وال تحل المساعدة المالیة محل المسؤولیة الشخصیة ویتوقع أن ی
 على المساعدة المالیة والمساھمة في تكلفة رعایتھم حسب مقدرة كل شخص.

 
% من دخل أسرة المریض في الشھر، باستثناء نفقات  10یقصد بھا الدفعات الشھریة التي ال تتجاوز  خطة الدفع المعقولة:

"نفقات المعیشة األساسیة" نفقات أي مما یلي: سداد إیجار المنزل أو صیانتھ، والمستلزمات الغذائیة  المعیشة األساسیة. ویقصد بـ
والمنزلیة والمرافق والھاتف والمالبس والمستلزمات الطبیة ونفقات األسنان والتأمین والمصروفات المدرسیة ورعایة األطفال أو 

ذلك التأمین والغاز واإلحالل والترمیم ودفع األقساط والغسیل والتنظیف دعم الطفل أو الزوج، والنقل والمواصالت بما في 
 والمصروفات األخرى غیر العادیة.

 
 یوًما فترة سماح بعدم الدفع، فلن تعتبر خطة الدفع ساریة. 90وفي حال ثبات خطة الدفع وكان ھناك 

 

II. :یعرف المرضى أصحاب المساعدات المالیة كما یلي 
 

A.  علیھم (ممن ال یحصلون على تأمین الطرف اآلخر أو الرعایة الطبیة أو الرعایة الطبیة للفقراء أو من المرضى غیر المؤمن
یعانون من إصابات أو حاالت تؤھلھم للحصول على تعویض العاملین أو التأمین ضد اإلصابات) الذین ال یتمكنون من سداد 

 النفقات وفًقا للمعاییر الواردة في قسم األھلیة أدناه.
B. مرضى غیر المؤمن علیھم الذین ال یتناسب غطاؤھم التأمیني وقدرتھم على السداد مع تغطیة مصروفاتھم الضروریة.ال 
C.  المرضى غیر المؤمن علیھم الذین ال یتمكنون من سداد جزء من قاتورتھم بسبب السداد التشاركي غیر المحصل

 واالستقطاعات والخدمات غیر المغطاة. .
D. من مستوى الفقر  %350ر مؤمن علیھ یتكبد تكالیف طیبة باھظة وال یتجاوز دخل أسرتھ مریض مؤمن علیھ أو غی

 من دخلھ للعام المنصرم. %10الفیدرالي، وتتجاوز مصروفاتھ الطبیة الضروریة 
E. .أي مریض یثبت عدم قدرتھ على السداد، مقابل الدین المتعثر، وھو عدم رغبة المریض في السداد 
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III. المبالغ المعتادة 
 

) ھي أقصى مبلغ للمریض المؤھل للحصول على خصم، وفًقا لسیاسة المساعدة المالیة، یعادل متوسط AGB( مبالغ المعتادةال
شھًرا محسوبة وفًقا لـ  12لمدة  Medicareالمبالغ المسموح بھا تاریخًیا نسبة للرسوم المفوترة نظیر جمیع الخدمات المقدمة وفًقا لبرنامج 

IRC 501(r)جوع إلى الملحق أ لحساب المبالغ المعتادة.. یرجى الر 
 

IV. الكیانات المشمولة 
 

تقتصر سیاسة المساعدة المالیة على مستشفى ھنتنجتون والتي تتضمن جمیع الخدمات والمناطق المذكورة في ترخیصنا من والیة 
كالیفورنیا ویتضمن ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، خدمات المرضى الداخلیین والخارجیین وعیادة اإلدارة الطبیة وعیادة ھنتنجتون 

لرعایة الكبرى. أما الفواتیر الطبیة األخرى التي یمكن الحصول علیھا خالل إقامة المریض، وھي الباثولوجیا للرعایة الجوالة وشبكة ا
واألشعة وخدمات التخدیر، فال تدخل في سیاسة المساعدة المالیة. ال تشمل سیاسة المساعدة المالیة أطباء الطوارئ ولكن لھم سیاسة 

. یرجى الرجوع إلى الملحق ب للحصول على قائمة 127462-127450قانون الصحة والسالمة مساعدات مالیة خاصة بھم وفًقا ألقسام 
 مقدمي الخدمات لحاالت الطوارئ والخدمات الطبیة األخرى الالزمة في مستشفى ھنتنجتون.

 
 اإلجراءات

 
I. ملحوظة للمرضى 
 

A.  تسیر االتصاالت واإلخطارات بشأن توافر سیاسة المساعدة المالیة داخل مجتمع كل مستشفى وفًقا لـAB774  وSB350  و
SB1276  والقانون الفیدراليPPACA. 

B.  وستنشر المستشفى التنویھات التي تخطر المرضى ببرنامج المساعدة المالیة بالمستشفى.  كما سیتم نشر اإلخطارات في
ى الخارجیین بالمستشفى بما في ذلك قسم الطوارئ ومكتب الحسابات ووحدة قبول المرضى ومكاتب التسجیل مناطق المرض

وأماكن المرضى الخارجیین.  وستتضمن اإلخطارات بیانات االتصال بشأن طریقة حصول المریض على مزید من 
 المعلومات حول برنامج المساعدة المالیة.

C. ج المساعدة المالیة للمستشفى وقت القبول أو التسجیل مع تزویدھم بنسخة من السیاسة بلغة وسیتم إخبار جمیع المرضى ببرنام
 واضحة وسھلة باإلضافة إلى طلب المساعدة.

D.  ستقدم المستشفى أیًضا سیاسة المساعدة المالیة والطلب مترجمین إلى اللغة التي یتحدث بھا المریض بما یتوافق مع القسم
 من قانون 12693.30

 (أ).127410القسم  -ین، وقانون الصحة والسالمة التأم
E.  وستتضمن جمیع كشوف الحسابات المطبوعة المقدمة إلى المرضى ملخًصا لسیاسة المساعدة المالیة متضمنة بیانات االتصال

مالیة حول كیفیة الحصول على طلب المساعدة ونسخة من السیاسة الكاملة. وسیتم أیًضا إرسال ملخًصا لسیاسة المساعدة ال
 وطلب المساعدة متضمًنا التعلیمیات ذات الصلة مع أول كشفین من كشوف الحسابات إلى الضامن.

F.  جدیر بالذكر أنھ ستتوافر سیاسة المساعدة المالیة والملخص بلغة واضحة على موقع ویب المستشفى و/أو بوابة المرضى على
 اإلنترنت.

 
II. :تحدید األھلیة 

 
A.  سیتحدد الدخل اإلجمالي في ضوء المعاییر الخاصة بتحدید مستوى الفقر الفیدرالي مع مراعاة عدد أفراد األسرة والمنطقة

 ).4الجغرافیة والعوامل األخرى وثیقة الصلة. (انظر القائمة في القسم 
B. ل استقطاع الضرائب، مع تحدید یقصد بمصطلح "الدخل" أرباح األسرة السنویة والفوائد المالیة من جمیع مصادر الدخل قب

دفعات أقل بالنسبة للزوجة المطلقة ورعایة الطفل. ویمكن تحدید دلیل الربحیة عن طریق حساب دخل األسرة على أساس 
 ھـ أدناه لتعریف األسرة أو العائلة). 2العام حتى تاریخھ. (انظر 

C. ة المالیة.وسیتم اعتبار األصول المالیة بالقدر الذي تسمح بھ لوائح المساعد 
D. كما سیتم مراعاة حالة العمل مع توقع توافر األرباح المستقبلیة التي تكفي للوفاء باإللتزامات في إطار زمني معقول 
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E.  باإلضافة إلى حجم األسرة أو العائلة. لھذا الغرض، یقصد بمصطلح "األسرة أو العائلة" بالنسبة للمریض البالغ بأنھ الزوج
، سواء كان یعیش في المنزل أم ال وأي شخص آخر یثبت أنھ یعتمد على 21فل المعال تحت سن أو الشریك المنزلي أو الط

، یقصد بمصطلح األسرة أو العائلة" بأنھ والد (والدا) 18العائد الضریبي الفیدرالي للمریض. وبالنسبة للمرضى تحت سن 
ن أو األقارب الراعین الذین ثبت أنھم یعتمدون للوالدی 21و/أو األقارب الراعون للمریض، أو األطفال اآلخرین تحت سن 

 على العائد الضریبي الفیدرالي للمریض.
F. .وسیتم تحلیل االلتزامات المالیة األخرى التي تتضمن نفقات المعیشة والعناصر األخرى المعقولة والضروریة 
G.  في العام السابق ومن دخلھم  من دخلھم %10كما یستحق المساعدة المالیة المرضى الذین تتجاوز نفقاتھم الضروریة

 أو أقل من مستوى الفقر الفیدرالي. %35األسري یمثل 
H.  والعتبارات المساعدة المالیة، تم إضافة األصول المالیة في تحدید عوامل األھلیة. عند تحدید األھلیة، لن یتم احتساب أول

المالیة للمریض التي تزید عن أول % من األصول 50) دوالر من أصول المریض المالیة أو 10,000عشرة آالف (
) دوالر. وال تمثل الخصومات التي تقع في نطاق سیاسة المساعدة المالیة األصول المالیة عند تحدید 10,000عشرة آالف (

 األھلیة.
I. .وال بد من تقدیم خطاب، إضافة إلى المستندات األخرى، یوضح حاجة المریض للمساعدة المالیة وطلب ھذه المساعدة 
J. .وسیوضع في االعتبار المبلغ (المبالغ) وتكرار فاتورة (فواتیر) المستشفى المتعلقة بجمیع العوامل المذكورة أعاله 
K.  وسیوجد تقریر ائتماني للتحقق من البیانات المالیة والمعلومات ذات الصلة التي تساھم في تقریر مدى أھلیة المریض

 للحصول على المساعدة المالیة.
L. حول ما إذا كان جمیع حساب ما أو بعضھ یؤھل المریض للحصول على مساعدة مالیة واستقطاع أي مبلغ،  قبل اتخاذ قرار

ُیطلب من المریض أن یساعد المستشفى في الحصول على دفعة ودعمھا في ضمان تطبیق جمیع الموارد األخرى أوالً، بما 
 ثالث. والرعایة والمصادر األخرى التابعة لطرف Medi-Calفي ذلك برنامج 

M.  یكون المرضى المؤھلین للحصول على برامج مساعدة ألصحاب الدخل المنخفض التي ترعاھا الحكومة (مثلMedi-Cal 
/Medicaid وHealthy Families وCalifornia Children’s Services  وأیة برامج أخرى ألصحاب الدخل

ًیا للحصول على المساعدة المالیة الكاملة إذا تم تقدیم المنخفض معمول بھا، محلیة كانت أو تابعة للوالیة) مؤھلین تلقائ
-Mediالدفعات عن طریق برنامج حكومي. فعلى سبیل المثال، یستحق المرضى المؤھلین للحصول على رعایة 

Cal/Medicaid  صحة فضالً عن البرامج األخرى التي تلبي حاجات المرضى أصحاب الدخل المنخفض (مثل برنامج
) إذا لم یقدم (CCS)خدمات رعایة األطفال وبعض  Healthy Families) وCHDP( ة من اإلعاقةاألطفال والوقای

البرنامج الدفعات نظیر الخدمات أو األیام خالل مدة اإلقامة بالمستشفى یستحقون المساعدة المالیة. ووفًقا لسیاسسة المساعدة 
ة حسابات المرضى غیر المستردة لیست بأھل للحصول المالیة الخاصة بمستشفى ھنتنجتون، تكون ھذه األنواع من أرصد

على المساعدة المالیة خاصة تلك المدرجة على أنھا مساعدة مالیة متعلقة بإقامة غیر معتمدة أو أیام غیر معتمدة لتلقي 
والمرضى اآلخرین المشمولین  Medi-Cal/Medicaid) المقدم إلى TARالرعایة. ویتم تصنیف رفض طلب إذن عالج (

 رامج أصحاب الدخل المنخفض والطلبات المرفوضة األخرى (مثل التغطیة المقیدة) على أنھا مساعدة مالیة.بب
N.  وفي الحاالت التي ال یستجیب فیھا المریض و/أو مصادر المعلومات األخرى المتاحة بالفعل إلجراء تقییم فردي لتحدید مدى

، فیمكن استخدام مصادر المعلومات ھذه لدعم و/أو PAROرجة أو د Medicaidالحاجة المالیة مثل األھلیة المتاحة لـ
تصحیح القرار لتأھیل المریض للحصول على المساعدات المالیة بالكامل. ومالم یتم إخطار المریض بخالف ذلك، تظل 

 ز المتقدمین.المساعدة المالیة المقدمة بموجب ھذه السیاسة ساریة لمدة عامل واحد كامل بدایة من الیوم األول من شھر فر
وتحتفظ مستشفى ھنتنجتون بحق إعادة تقییم أھلیة المریض للحصول على المساعدة المالیة خالل ھذا العام الواحد إذا طرأ 

أي تغییر على الحالة المالیة للمریض. باإلضافة إلى ذلك، لن تكون المساعدة المالیة المقدمة للمرضى غیر المستجیبین وفًقا 
 ألخرى صالحة للعام بأكملھ، بل ستكون ساریة لمواعید رجعیة للخدمة.لمصادر المعلومات ا

O.  وسُیخطر المرضى كتابة بمدى الموافقة على الحصول على المساعدة المالیة.  وفي حالة عدم الموافقة على الحصول على
 تغطیة إضافیة.التي یمكن اتخاذھا للحصول على  -إن وجد  -خصم كامل، یحدد اإلخطار سبب ذلك والخطوات األخرى 

P. .جدیر بالذكر أن لمكتب العمل الصالحیات الكاملة لتحدید إذا ما تم بذل جھود معقولة لتحدید األھلیة لسیاسة المساعدة المالیة 
Q.  یتحمل المرضى الذین یكملون طلبات المساعدة المالیة مسؤولیة بذل جھودھم المعقولة لتوفیر المعلومات الالزمة التخاذ

 حتى ال یتم رفض طلب الحصول على المساعدة المالیة. القرار المناسب 
R.  وبقدر ما یقرر أن المریض غیر مؤھل للحصول على سیاسة المساعدة المالیة أو على األقل لم یتم اتخاذ قرار بأھلیتھ وقت

 سداد الرسوم (أي تم تحریر فواتیر قبل تقدیم طلب كامل)، یمكن فرض رسوم زائدة عن المبالغ المعتادة.
S. یوًما من تاریخ تحریر أول  240یتم االلتفات بأي حال من األحوال إلى أي طلب سیاسة المساعدة المالیة بعد مرور  ولن

 فاتورة.
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ویحدد مكتب العمل حالة المساعدة المالیة عقب وقت الخروج وذلك بعد أن یقدم المریض أو الطرف المسؤول جمیع المستندات 

االت تكون فیھا تكلفة المستشفى أكبر بكثیر مما ھو متوقع أو مقدر بسبب النتائج غیر المتوقعة .ب.). ثمة ح3الالزمة (انظر القسم 
وقت القبول ویكون المریض غیر قادر على سداد المبلغ بأكملھ.  ویمكن للمریض عندئذ أن یتقدم بطلب للحصول على نموذج 

قادر على إكمال النموذج، فیمكن أن یساعد ممثلھ في تعبئة مساعدة مالیة من مستشار مالي في أي وقت.  وإذا كان المریض غیر 
 النموذج أو أن یطلب المریض المساعدة من مستشار مالي.

 
 وبعد تسویة الحساب، یتم حفظ المعلومات المستخدمة في اتخاذ القرار في ملف في مكتب العمل.

 
المؤھلین لتلقي مساعدة جزئیة وتبقي على رصید یجوز للمرضى غیر المؤھلین للحصول على المساعدة المالیة أو المرضى 

 مستحق للمستشفى أن یطلبوا خطة دفع من مكتب العمل.
 

وفي حالة عدم سداد مبلغ مخصوم مستحق وفًقا لسیاسة المساعدة المالیة، یجوز للمستشفى أن تشارك في نشاط تحصیل آخر. 
اسة الفوترة والتحصیل. كما یمكن الحصول على نسخة من ویمكنكم الحصول على تفاصیل اإلجراءات األخرى للتحصیل في سی

 ھذه السیاسة عن طریق االتصال بمكتب العمل.
 

III. :المساعدة المالیة والخصومات األخرى 
 

A. اإلعانة العامة 
 

ألنھم غیر متزوجین في العادة ولیس لدیھم  Medi-Calعادة ما یكون مرضى اإلعانة العامة غیر مؤھلین للحصول على 
 أطفال وعاطلون ومشردون. ویعتبر مرضى اإلعانة العامة مرضى مؤھلین للحصول على المساعدة المالیة.

 
B. (كلیة وجزئیة) المساعدة المالیة 

 
مسؤول أو یقل لكي یكون المریض مؤھالً للحصول على المساعدة المالیة، یجب أن یساوي دخل المریض أو فرد األسرة ال

% من مستوى الفقر الفیدرالي. ویجب أن یكمل المریض أو فرد األسرة المسئول نموذج المساعدة المالیة ویرفق 350عن 
 .4المستندات الواردة في القسم 

 
من مستوى الفقر الفیدرالي فسیتسلمون مساعدة مالیة  %200أما المرضى الذین یقل دخلھم وأصولھم المالیة عن  •

 أعاله. 3من المبالغ المعتادة كما ھو وارد في القسم  %100تعادل 
من مستوى الفقر الفیدرالي فسیتسلمون خصم  %250و  %200أما المرضى الذین یتراوح دخلھم ما بین  •

 أعاله. 3من المبالغ المعتادة كما ھو وارد في القسم  %75 مساعدة مالیة تعادل
من مستوى الفقر الفیدرالي فسیتسلمون خصم  %300و  %250أما المرضى الذین یتراوح دخلھم ما بین  •

 أعاله. 3من المبالغ المعتادة كما ھو وارد في القسم  %50مساعدة مالیة تعادل 
من مستوى الفقر الفیدرالي فسیتسلمون خصم  %350و  %300أما المرضى الذین یتراوح دخلھم ما بین  •

 أعاله. 3ھو وارد في القسم من المبالغ المعتادة كما  %25مساعدة مالیة تعادل 
 

ویجوز دفع الحساب المتبقي للمرضى المؤھلین للحصول على مساعدة مالیة جزئیة في شكل أقساط بدون فوائد وفًقا لما یتفق 
علیھ المریض ومستشفى ھنتنجتون. وإذا لم یتفق الطرفان على خطة دفع، سیتم تطبیق "خطة الدفع المعقولة" المحددة. ولن 

یوًما وفًقا لشروط الخطة.  90عات حساًبا تأخر سداده ولن یتم أي تحصیل آخر طالما لم تسدد لدفعات في أكثر من تعتبر الدف
وفي حال االستعانة بوكالة تحصیل خارجیة لتحصیل الدین غیر المسدد، توافق الوكالة على االلتزام بھذه السیاسة ولن یتم 

 حجز األجور أو رھن على إقامة المسئول.
 

C. لیة االفتراضیة للمساعدة المالیةاألھ 
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تتفھم مستشفى ھنتنجتون أنھ یمكن أال یستجیب مرضى معینون لعملیات طلب المساعدة المالیة.  وفي مثل ھذه الظروف، 
یمكن لمستشفى ھنتنجتون االستفادة من مصادر المعلومات األخرى إلجراء تقییم فردي حول الحاجة المالیة. وستمكن ھذه 

لمستشفى من اتخاذ قرار مدروس بشأن مدى الحاجة المالیة للمرضى غیر المستجیبین واالستفادة من أفضل المعلومات ا
 التقدیرات عند عدم توافر المعلومات التي یقدمھا المریض مباشرة.

 
) إلجراء مراجعة إلكترونیة لمعلومات المرضى من أجل التوصل إلى تقییم PAROوستستعین المستشفى بطرف ثالث (

صحیح لحاجتھم المالیة.  وستستفید ھذه المراجعة من نموذج الرعایة الصحیة الذي تقره الصناعة ویعتمد على قواعد 
االجتماعي والمالي -ديبیانات سجل عام. ویضم ھذا النموذج التنبؤي بیانات السجل العام لحساب درجة التقییم االقتصا

للدخل واألصول والسیولة.  وتم تصمیم ھذا النموذج لتقییم كل مریض وفقًا لنفس المعاییر ومراجعتھا في ضوء الموافقات 
 التاریخیة للمساعدة المالیة لمستشفى ھنتنجتون ووفقًا لعملیة الطلب التقلیدیة.

 
جدیر بالذكر أن المستشفى ستستفید من التكنولوجیا اإللكترونیة قبل أن تقرر تعثر الدین وذلك بعد بذل جمیع جھود التحصیل 

المعقولة داخل الشركة واستنفاذ جمیع مصادر األھلیة والسداد األخرى  مما یساعد مستشفى ھنتتنجتون في فحص حالة 
ساعدة المالیة قبل اإلقدام على أي إجراءات تحصیل غیر عادیة.  وستشكل جمیع المرضى ومدى أھلیتھم للحصول على الم

 البیانات المستلمة من مراجعة األھلیة اإللكترونیة مستندات مالئمة عن الحاجة المالیة وفقًا لھذه السیاسة ویتضمن ذلك:
 

فضة إلى الحالة .  تشیر الدرجة المنخ999 - 0تتراوح الدرجة ما بین  - PAROدرجة المساعدة المالیة  •
االجتماعیة االقتصادیة وتوضح أن الضامن سیطلب مساعدة مالیة على األرجح.  أما الدرجة األعلى فتشیر إلى 

الحالة االجتماعیة االقتصادیة وتعني فرصة أقل للضامن في طلب الحصول على مساعدة مالیة. ویتم حساب 
د العوامل المتعلقة بالسیولة ومستوى األصول والوضع الدرجة من سلسلة من القیم التأشیریة المستخدمة لتحدی

وفًقا  554االقتصادي والفقر. ووفًقا للموافقات التاریخیة، ستكون ھذه الدرجة أقل من أو تعادل -االجتماعي
 .PAROلحساب 

 

 معدل دخل العائلة المقدر مقارنة بمستوى الدخل الذي تقرره وزارة الصحة– (FPL)مستوى الفقر الفیدرالي  •
، ویستخدم ذلك كمقیاس لتحدید إذا ما كان شخص أو أو أسرة ما مؤھلة للحصول األمریكیةوالخدمات اإلنسانیة 

على مساعدة عن طریق برامج المساعدة المالیة بالمستشفى فضالً عن برامج فیدرالیة متنوعة.  ویستخدم ھذا 
من السیولة على األرجح. ووفًقا للموافقات التقدیر كقاعدة ثانویة لتحدید مدى األھلیة حیث یضیف مستوى آخر 

 .PAROلـوفًقا  مستوى الفقر الفیدراليمن  %200التاریخیة، ستكون ھذه الدرجة أقل من أو تعادل 
 

مؤشر لوضع ملكیة الضامن. ویستخدم ھذا التقدیر كقاعدة ثانویة لتحدید مدى األھلیة حیث  -الوضع السكني  •
 ألرجح.یضیف مستوى آخر من السیولة على ا

 

وعندما یستخدم التسجیل اإللكتروني كقاعدة لألھلیة المفترضة، فیتم منح أعلى مستویات الخصم للخدمات المؤھلة نظیر 
مواعید الخدمة السابقة فقط.  وإذا لم یكن المریض مؤھالً وفًقا لعملیة التسجیل اإللكتروني، فقد تكون فرصة المریض سانحة 

 لمالیة التقلیدیة.وفًقا لعملیة طلب المساعدة ا
 

وسیتم إعادة تصنیف حسابات المریض التي منحت أھلیة مفترضة وفًقا لسیاسة المساعدة المالیة،  ولن یتم إرسالھا للتحصیل 
ولن تخضع ألیة إجراءات تحصیل أخرى. كما لن ُیخطر المرضى باستحقاقھا ولن ُتدرج في مصروفات الدین المتعثر في 

 المستشفى.
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IV.  األھلیة:معاییر 
 

 للدول متصلة األراضي ووالیة كولومبیا 2015المبادئ التوجیھیة لتعریف الفقر 
 

 األفراد
 الدخل السنوي -% مستوى الفقر 100 في األسرة أو العائلة

 دوالر 11,770 1
 دوالر 15,930 2
 دوالر 20,090 3
 دوالر 24,250 4
 دوالر 28,410 5
 دوالر 32,570 6
 دوالر 36,730 7
 دوالر 40,890 8

أفراد، یتم  8بالنسبة لألسر المكونة من أكثر من 
 دوالر 4,160 إضافة إلى كل فرد آخر

 
 .3237-3236، الصفحات 14ورقم  80، المجلد Federal Registerالمصدر:  

 
V. تمویل آخر 

A. ) مساعدة خدمات المرضى (عیادة الرعایة الجوالة بمستشفى ھنتنجتونHACC فقط) حینما یتلقى المریض الخدمات من (
عیادة الرعایة الجوالة وال یتمكن من سداد الفاتورة، فیمكن أن یكون أھالً للحصول على تمویل خدمات مرضى. ولیكون أھالً 

 للتمویل، یجب توافر الشروط التالیة في المریض:
دوارتي أو إیجل روك أو جلیندال أو مونروفیا أو أن یسكن في منطقة قریبة (أي الھامبرا أو التادینا أو أركادیا أو  •

 باسادینا أو باسادینا الجنوبیة أو تیمبل سیتي)
 من ھذه السیاسة. 2أن یتقدم بطلب للحصول على مساعدة مالیة كما ھو وارد في الجزء  •

 
جمیع أو بعض وستستخدم األموال الممنوحة للمستشفیات والمقتصرة على أغراض رعایة المساعدة المالیة لتغطیة 

 التزامات المرضى الذین یتحملون نفقتھم ویفون بمؤھالت األموال الممنوحة.
 

B. مرضى الرضح 
 

 للحصول على تمویل الرضح، یجب أن تتوافر الشروط التالیة في الخدمات المالیة للمرضى:
الطرف ) ویوقع علیھ المریض أو القریب/TSCEیجب تعبئة نموذج األھلیة لخدمات الرضح بالمقاطعة ( •

 المسئول.
وإذا لم یتمكن المریض من التوقیع لظروف طبیة وال یوجد فرد من أفراد األسرة یمأل "شھادة عدم قدرة المریض  •

على التعاون" أحد المستشارین المالیین. جدیر بالذكر أنھ سیتم تسجیل نموذج األھلیة لخدمات الرضح بالمقاطعة. 
 المستشفى. یجب أن یوقع المعد اسمھ على الخط لمراجع

 
C. ) ضحایا الجرائمVOC( 

 
یمكن أن یكون المرضى ضحایا الجرائم أھالً للحصول على تمویل برنامج ضحایا الجرائم بوالیة كالیفورنیا. ویمكن 
للمریض التقدم في مكتب رئیس نیابة المنطقة في دار القضاء في باسادینا. ولن یكون المریض مؤھالً للحصول على ھذا 

 االت التالیة:التمویل في الح
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 إذا كان المریض مؤمًنا علیھ •
 ابتدأ/ابتدأت بالجریمة •
 إذا كان یحتضر •

 
VI. الفواتیر التفصیلیة 

 
سیتم تحریر الفاتورة النھائیة في غضون عشرة أیام من الصرف من المستشفى لیرسل مكتب العمل الفاتورة التفصیلیة 

-5324وفي حالة عدم استالم الفاتورة، یمكن الحصول علیھا عن طریق االتصال بمكتب العمل على ھاتف رقم تلقائًیا.  
397 )626.( 

 
 397-5224وإذا أراد المریض الحصول على فاتورة تفصیلیة أثناء إقامتھ في المستشفى، فیمكنھم االتصال على ھاتف رقم 

ع المریض في االعتبار أن الفاتورة التفصیلیة المطلوبة خالل فترة ) أو طلب مستشار مالي بذلك. وینبغي أن یض626(
 اإلقامة في المستشفى لن تكون كاملة، ولكنھا تحدد فقط الرسوم التي إدخالھا في النظام خالل منتصف لیل الیوم السابق.

 
VII. نموذج المساعدة المالیة 

 
 :یوجد نموذج المساعدة المالیة في نھایة ھذه السیاسة. التعلیمات

یرجى طباعة النموذج وتعبئتھ. إرفاق كشف راتب أو نموذج ضریبي للعام السابق. إضافة إلى ذلك، یرجى كتابة خطاب توضح 
 فیھ ظروفك وطلب المساعدة المالیة.  ثم إرسال النموذج والخطاب والوثائق الداعمة إلى:

 
 مستشفى ھنتنجتون

 Patient Financial Services, Customer Service 100 W. California Boulevardعنایة: 
P.O. Box 7013 

Pasadena, CA 91109-7013 
 

 مساء 6:00 -صباًحا  7:00) من الساعة 626( 397-5324لالستفسار بشأن ھذا النموذج، یرجى االتصال على: 
 

أسئلة حول المساعدة المالیة یمكن الحصول على مساعدة إلكمال الطلب والحصول على نسخ من ھذه السیاسة أو لإلجابة عن أیة 
 مساًء، من االثنین إلى الجمعة. 6:00-صباًحا 7:00في صالة المستشفى الرئیسي من الساعة  HelpHubفي 

 
 یمكن التقدم بالطلب المعتمد وأیة خصومات عند أي زیارات تالیة للمستشفى في نفس العام المیالدي الذي تم فیھ تقدیم الطلب.

 
أیام. یرجى االتصال بمكتب العمل إذا تطلب األمر مزیًدا  10یجب إعادة الطلب والمستندات الداعمة إلى مكتب العمل في غضون 

 من الوقت إلكمال الطلب.
 

 www.huntingtonhospital.comیمكنكم الحصول على نسخ من سیاسات المساعدة المالیة والطلب على موقعنا 
 

كما تتاح السیاسات مترجمة إلى اللغات التالیة: األسبانیة والصینیة واألرمینیة والكوریة والعربیة والفیتنامیة والروسیة والتشیكیة 
 والفارسیة.

 
VIII. عملیة مراجعة/اعتماد طلب المساعدة المالیة 

 
a.  من 250یراجع استشاري مالي بمكتب العمل طلب المساعدة المالیة. وإذا كان الدخل اإلجمالي یعادل أو یقل عن %

المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة للفقر، یمكن لالستشاري اعتماد طلب المساعدة المالیة حسب المعلومات المقدمة مع الطلب 
% من المبادئ التوجیھیة 350% ولكن أقل من 250اإلجمالي عن  (ال بد من وجود دلیل الدخل). أما إذا زاد الدخل

الفیدرالیة للفقر، یعد أحد المستشارین المالیین تقییًما ألھلیة المساعدة المالیة الجزئیة حسب الدخل واألصول وعبء 

http://www.huntingtonhospital.com/
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 المدیونیة الطبیة.
b.  المریض وطلب الحصول على معلومات كما سیتم مراجعة طلبات المساعدة المالیة واعتمادھا أو رفضھا أو إعادتھا إلى

 ) أیام عمل من االستالم.10إضافیة في غضون عشرة (
c.  سیتم أیًضا مراجعة طلبات وكالة التحصیل للحصول على مساعدة مالیة أو طلبات مساعدة مالیة المستلمة من وكالة

رة في (ب) أعاله عند تحدید . ویلتزم المستشار بعملیة المراجعة المذكو RBOتحصیل من قبل مستشار مالي تابع لـ
القدرة على السداد واعتماد المساعدة الجزئیة أو الكلیة أو عدم أھلیة الحصول علیھا. تجدر اإلشارة إلى أنھ سیتم تطبیق 

 مستویات الموافقة على المعامالت القیاسیة.
d. ب خدمات ویتم تطبیق قرار المساعدة المالیة المعتمدة على جمیع الخدمات المشار إلیھا في طلAND  المقدمة حتى نھایة

 العام المیالدي الذي تم فیھ تقدیم الخدمات شریطة عدم وجود تغییر في الحالة المالیة التي تضمن إعادة التقییم.
e.  یجب إعادة أیة إیداعات للمرضى مدفوعة في الحسابات المعتمدة للمساعدة 100إذا تم اعتماد المساعدة المالیة بنسبة ،%

ینطبق على أیة دفعات لطرف ثالث بما في ذلك دفعات تأمین الضحایا أو  الضامن الحساب. ولكن ھذا المالیة إلى 
تسویات مدفوعة من حسابات ائتمان المدعي. وسیتم حجز ھذه الدفعات ومنح المساعدة المالیة للفارق بین الرسوم 

الفائدة بالمعدل الوارد في القسم  -ا لھذا الشرط وفقً  -اإلجمالیة ومبلغ الدفعات المستبعدة. وستتضمن األموال المستردة 
 أو أقل، فلن یتم إعادة األموال. دوالر 5من قانون اإلجراءات المدنیة.  وإذا بلغت المبالغ المعادة  685.010

 
VIII. فض المنازعات 

 
 ).626( 397-5324في حال وجود نزاع، یجوز للمریض أن یستعین بمدیر مكتب العمل من خالل االتصال على 

 
 المراجع

 
Patient Financial Services Compliance & Internal Audit Services 


	الهدف
	السياسة:
	التعريفات
	الإجراءات
	تتفهم مستشفى هنتنجتون أنه يمكن ألا يستجيب مرضى معينون لعمليات طلب المساعدة المالية.  وفي مثل هذه الظروف، يمكن لمستشفى هنتنجتون الاستفادة من مصادر المعلومات الأخرى لإجراء تقييم فردي حول الحاجة المالية. وستمكن هذه المعلومات المستشفى من اتخاذ قرار مدروس ...

