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مركز مانهاتن لجراحة اليوم الواحد التابع لمستشفى الجراحة الخاصة
سياسة المساعدة المالية
المراجعة 24 :يوليو 2017
إذا كنتَ متخوفًا من عدم إمكانية سداد نفقات رعايتك الصحية ،فربما أمكننا تقديم المساعدة ،حيث يق ّدم مركز مانهاتن لجراحة
اليوم الواحد التابع لمستشفى الجراحة الخاصة المساعدة المالية للخدمات الضرورية طبيًا بحسب الحاجة المالية للمريض
وتشتمل على مقياس متدرج للتخفيض للمرضى المؤهلين للحصول على المساعدة .قد تتوافر المساعدة للمرضى ممن ليس لديهم
تأمين ومن لديهم تأمين غير كاف .قد نستطيع العمل معك لترتيب وضع خطة سداد ميسورة ومناسبة.
تنطبق سياسة المساعدة المالية لدينا على الخدمات التي يق ّدمها مركز مانهاتن لجراحة اليوم الواحد التابع لمستشفى الجراحة
الخاصة فقط.
وفيما يلي السياسة بالكامل .يُمكنك االطالع على السياسة بالكامل وتقديم طلب والحصول على مزيد من المعلومات على موقعنا
اإللكتروني ،ويشمل ذلك قائمة كاملة بمقدمي الخدمات الطبية المشاركين في سياسة المساعدة المالية للمركز .ما عليك سوى
زيارة الموقع اإللكتروني  www.hss.edu/ascلمزيد من المعلومات .كما يُمكنك أيضً ا االتصال بالقسم االستشاري المالي
على الرقم  212.606.1505بالمركز ،وسوف يكون من دواعي سرورنا تقديم المعلومات لك واإلجابة عن أي أسئلة قد تشغل
بالك.
الغرض
يتمثّل الغرض من هذه السياسية في ضمان التأكد من تقييم جميع طلبات المساعدة المالية والتعامل معها باتساق ونزاهة؛ وذلك
دع ًما لمهمة المركز؛ مع مراعاة الكرامة والتعاطف ،واالحترام .يلتزم مركز مانهاتن لجراحة اليوم الواحد التابع لمستشفى
الجراحة الخاصة بتقديم المساعدة المالية بغض النظر عن السن أو الجنس أو الدين أو ال ِعرْ ق أو التوجّ ه الجنسي .يبدأ سريان هذه
السياسة اعتبا ًرا من  1أغسطس  .2017يبدأ سريان التعديالت التي تطرأ على السياسة بعد تاريخ السريان األصلي اعتبا ًرا من
تاريخ المراجعة أعاله.
يُق ّدم مركز مانهاتن لجراحة اليوم الواحد التابع لمستشفى الجراحة الخاصة المساعدة المالية لألشخاص الذين تنطبق عليهم
الشروط والمؤهالت الواردة في هذه السياسة .تسري سياسة المساعدة المالية (السياسة) واإلجراءات المتعلّقة بها وتُطبّق وفقاً
لجميع القوانين النافذة.
النطاق وقابلية التطبيق
.1

ما هي المساعدة المالية؟
المساعدة المالية هي ُمصطلح يُستخدم لوصف الخدمات الضرورية طبيًا التي يُقدمها المستشفى والطاقم العيادي ال ُمعيّي
بالمركز ("مق ّدمو الرعاية المشمولون") بتكلفة مخفّضة للمحتاجين .ليس الغرض من المساعدة المالية أن تحل محل التغطية
التأمينية المتاحة أو برامج االستحقاق أو أي برامج مساعدة أخرى.

.2

من هم المؤهلون للحصول على المساعدة المالية؟
يتعيّن على األشخاص تلبية ً
كال من المعايير المالية ومعايير التغطية الواردة أدناه حتى يكونوا مؤهلين للحصول على
المساعدة المالية في المركز .إضافةً إلى ذلك ،بالنسبة ألشخاص محددين ممن قد ال يكونوا مؤهلين للحصول على المساعدة
ضا:
المالية ،فإنهم قد يكونوا مؤهلين وفق برنامج الدخول الخاص لدى المستشفى ،الوارد أدناه أي ً

أ.

يفياألشخاصالتاليةأوصافهمبالمعاييرالمالية :

المقيموناألمريكيون(بمافيذلكالطالب)ممناليتجاوزإجماليدخلهمالسنويسبعةأضعاف
.1
المبادئالتوجيهيةللفقرالحاليةالمعتمدةمناإلدارةاألمريكيةللخدماتالصحيةواإلنسانيةلحجمأسرهم(بناءًعلىإجمالي
اإلعفاءاتالمطالببهابناءًعلىاإلقرارالضريبيالفيدرالي)والمنطقةالمحلية("المستوىالفيدراليللفقر") .

المقيمونفيالدولاألجنبية،ولكنفقطالمُحوّ لينوف ًقالبرنامجالدخولالخاصممناليتجاوز
.2
دخلهمسبعةأضعافالمستوىالفيدراليللفقر .

ب.

يفياألشخاصالتاليةأوصافهمبمعاييرالتغطية :
.1

المقيموناألمريكيونممنليسلديهمتأمين(حكوميأوتجاري)منأينوع .

األشخاصالذينلديهمتغطيةتأمينيةتشملالخدماتفيمركزمانهاتنلجراحةاليومالواحد
.2
التابعلمستشفىالجراحةالخاصة(سواءالخدماتداخلالشبكةأومنخاللنقطةخدمةأوالتغطيةخارجالشبكة)،ولكن
لديهممصاريفنثريةيتحمّلهاالمرضىبحسبهذهالتغطية .

ج.

اليفياألشخاصالتاليةأوصافهمبمعاييرالتغطية :

األشخاصالذينلديهمتأمينطبي(حكوميأوخاص)ليسالمرزضمنشبكةهذاالتأمين،كما
.1
أنشركةالتأمينال ُتقدّمتغطيةخارجالشبكة .
.2

 د.

المقيمونغيراألمريكيين،باستثناءاألشخاصالمشارإليهمفيبرنامجالدخولالخاص .

برنامجالدخولالخاص .

قد ال يزال األشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير المالية ولكن ال تنطبق عليهم معايير التغطية مؤهلين للحصول على
المساعدة المالية من خالل برنامج الدخول الخاص ،ولكن فقط هؤالء األشخاص الذين ال يُتوقّع أن يحتاجوا إلى خدمات
خارج المركز .يضطلع برنامج الدخول الخاص بتقديم المساعدة المالية للمجموعات التالية ،شريطة أن يفي األشخاص
المعنيون بالمعايير المالية:
المقيموناألمريكيونممنلديهمتأمينطبياليدفعمقابلالخدماتالمقدّمةفيالمركز(وال
.1
تتوافرتغطيةخارجالشبكة)،ولكنالخدمةالتييحتاجهاالشخصمننوعغيرمتاحبشكلمعقول(ومشمولةفيخطة
الشخص)فيمكانأقربمنمحلإقامةالمريضمنالمركز.تنطبقهذهالقاعدةبصفةعامةعلىالرعايةالمتخصصةغير
المتوفرةفيمعظمالمستشفيات،ولكنهامتوفرةفيالمركز .
المقيموناألمريكيونممنلديهمتأمينطبياليدفعمقابلالخدماتالمُقدّمةفيالمركز(وال
.2
تتوافرتغطيةخارجالشبكة)ولكنهمغيرمؤهلينوف ًقاللفقرةالسابقة(()2د)(،)1والسكانغيراألمريكيينممنليسلديهم
تغطيةسارية،فيجميعالحاالتالذينيتمتحويلهمإلىالمركزمنقِبلأطباءمشاركينفيمؤسسةأطباءالمركز،شريطة
اعتمادمستشفىالجراحةالخاصةلهذاالتحويل .
.3

ماهيالخدماتالتيتشملهاالسياسة؟ 

تتو ّفرالمساعدةالماليةمنأجلالمساعدةعلىخفضاألعباءالماليةللخدماتالضروريةطبيًا.ال ُتعتبر
أ.
خدماتالتجميلوالخدماتالتجريبيةوغيرالضروريةمنالخدماتالضروريةطبيًابموجبهذهالسياسة،كماأنتكاليف
السفروالتكاليفذاتالصلةليستمشمولةفيهذهالسياسة.تتحدّدالضرورةالطبيةوف ًقالقانوننيويوركللخدماتاالجتماعية
رقم-365أ،والذييُحددتلكالخدماتالضروريةطبيًا"الضروريةللوقايةأوتشخيصأوتصحيحأوعالجالحاالتفي
الشخصوالتيتتسببفيمعاناةشديدةأو ُتعرِّ ضالحياةللخطرأو ُتسفرعنمرضأوعجز،وتؤثرسلبًاعلىقدرةالشخص
علىممارسةحياتهالطبيعيةأو ُتهددباإلصابةبإعاقةجسيمة .
تشملهذهالسياسةجميعالخدماتالتيُيقدّمهامركزمانهاتنلجراحةاليومالواحدالتابعلمستشفىالجراحة
ب.
الخاصةومقدموالرعايةالمشمولونتحتمظلتها.يُقدّمالملحقأقائمةمقدميالخدماتالذينيقدّمونالرعايةالضروريةطبيًا
األخرىفيالمركز،التي ُتحدّدأيمنمقدميالرعايةهؤالء(مجموعاتمقدميالخدمات)يخضعونلهذهالسياسة،وأيهمال
يخضعلها.سوفتتممراجعةالملحقأوتنقيحهكلثالثةأشهربحدأدنى .
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ال تضمن األهلية للمساعدة المالية أن يكون بإمكان المريض رؤية مقدّم رعاية محدد أو أن بإمكانه قيامه
ج.
طار زمني محدّد .
بالشيء ذاته خالل أي إ ٍ
اإلشعار بالسياسة والتطبيق
.1

يتمإبالغاألشخاصوالمجتمعبسياسةالمساعدةالماليةعلىالنحوالتالي :

يحصلجميعالمرضىعلىنسخمنملخصسياسةالمساعدةالماليةبعدالتسجيلمباشرًة.إضاف َةإلى
أ.
ذلك،يتو ّفرالملخصعندالطلب.يو ّفرالملخصمعلوماتعنكيفيةحصولالمرضىعلىسياسةالمساعدةالماليةواستمارة
طلبالمساعدةالماليةومزيدمنالمعلوماتعنها .
يو ّفرالمركزهذهالسياسةواستمارةطلبالمساعدةالماليةوملخصالسياسةبلغةواضحةعلىموقعها
ب.
اإللكترونيوعندالطلبومكتبالتسجيلفيمركزمانهاتنلجراحةاليومالواحدالتابعلمستشفىالجراحةالخاصة،وسوف
يُخبرويُبلغمرضىالمركزوالمجتمعبسياسةالمساعدةالمالية .
.2

كيفيةالتقدّمللحصولعلىمساعدةمالية .

سوفينظرالمركزفيأيدليلعلىعدمالقدرةعلىالسدادكطلبممكنللحصولعلىمساعدةمالية.قد
أ.
يتمتقديمالطلباتالمبدئيةخطيًاأوعنطريقالهاتف،ولكناستمارةطلبالمساعدةالماليةيحتاجإلىتعبئتهقبلاتخاذالقرار
النهائي.بمجردقيامشخصمابتقديمطلبللحصولعلىالمساعدةالمالية،فإنهينبغياطالعهعلىهذهالسياسةوإرسال
نسخةمناستماراتالطلبذاتالصلةإليهباإلضافةإلىملخصسياسةالمساعدةالمالية .
دوناإلخاللبماذكر،يجوزللمركزفيظلظروفمُعيّنةتقديممساعدةماليةقبلتقديمطلبللحصول
ب.
علىهذهالمساعدةأومندونتقديمذلكالطلب(.انظراألهليةالظنية)،أدناه) .
يُمكنتقديمطلبالحصولعلىالمساعدةالماليةفيأيوقت.وهذايعنيأنهيُمكنللفردالتقدمبطلبقبل،
ج.
أوأثناء،أوبعدالحصولعلىالخدماتوبمافيذلكبعدقياموكالةالتحصيلبالبدءبإجرائهاضدالشخص.ومعذلك،فإنه
فيحالتحديدالمريضللحصولعلىمساعدةماليةمنخاللاألهلية الظنية (الموضّحةأدناه)،فيكونلدىالمريضمدة
تصلإلىثالثين()30يومًاعقباإلخطاربقرارالتحديدهذالتقديمطلبللحصولعلىمساعدةأكبربشأنخدماتمعينة
تنطبقعليهااألهليةالظنية .
تعبئة االستمارة 

يستطيع الشخص أو ولي أمره القانوني تعبئة االستمارة .إذا كانت لديك أية أسئلة بخصوص تعبئة طلب المساعدة المالية ،يُرجى
االتصال بطاقم سياسة المساعدة المالية على الرقم  .)212( 606-1505

يتعينكتابةالمعلوماتالتاليةفيطلبالمساعدةالمالية :
.1
أ.
ب.
ج.
د.
ه.
و.
ز.
ح.
ط.
ي.

تاريخ الطلب الرسمي
 ُمق ّدم الطلب (الوالد أو ولي األمر إذا كان المريض قاص ًرا)
اسم المريض
تاريخ ميالد المريض
عنوان المريض
رقم الهاتف
عدد األفراد في األسرة (حسب المحدد بعدد اإلعفاءات المطالب بها بنا ًء على اإلقرار الضريبي الفيدرالي)
دخل األسرة على مدى االثني عشرة ( )12شه ًرا الماضية وآخر ( )3أشهر.
األصول المتاحة لدى هؤالء األشخاص مما يتجاوز دخلهم  %300من المستوى الفيدرالي للفقر.
تحديد شركة التأمين الخاصة بك  /الطرف الثالث الدافع ووصف التغطية
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ك .نوع الخدمة العيادية المطلوبة أو المق ّدمة من المركز أو مقدمي الرعاية المشمولين
ل .الطلب الموقّع والمؤرّخ
يحتاجطلبالمساعدةالماليةأي ً
ضاإلىالمعلوماتالتاليةوالتيقديستخدمهاالمركزللتحققمنإجماليالدخل
.2
السنويألسرةمقدّمالطلب.اليتعينعلىمقدّميالطلباتتقديمكلبندمنالبنودالواردةأدناهإذالمتكنالمعلوماتمتاحة :
أ.
ب.
ج.
د.
ه.
و.
ز.

كعوب الرواتب على مدى األشهر الثالث األخيرة
استمارة اعتماد أو رفض تعويض البطالة
التحقق الشفوي أو الكتابي من الدخل من وكاالت المساعدة العامة
بيانات الحساب المصرفي أو البيانات االستثمارية
معلومات ورصيد حساب اإلنفاق المرن أو حساب توفير الرعاية الصحية
بيان مزايا دخل الضمان التكميلي أو قرار المزايا
اإلقرار الذاتي

سوفيتمتخصيصقسممنطلبالمساعدةالماليةلطلبالمعلوماتالخاصةببرنامجالدخولالخاص،مثلسبب
.3
عدمتوفرالرعايةالمطبقةفيمكانأقربمنمحلإقامةالشخص،أومنهوطبيبالمركزالذيحوّ لالشخص.انظر
القسميْند()1ود()2أعالهتحتعنوان"النطاقوقابليةالتطبيق" .
فيحالتقديمطلبالمساعدةالماليةوكانغيرمكتمل،يقومالمركزخاللثالثين()30يومًامنتقديمالطلببإبالغ
.4
مقدّمالطلبخطيًابعدماكتمالالطلب،وإخبارهبالحاجةإلكمالالمعلوماتالناقصة.يتعينإعطاءمقد ّمالطلبمهلةزمنية
معقولة(التقلعنثالثين()30يومًاإضافية)لتقديمالمعلوماتالناقصة .
تحديد األهلية للمساعدة المالية والمبلغ المقدّم
باستثناء قرارات األهلية الظنية (الموضّحة أدناه) ،لن يتم اتخاذ قرار باألهلية للحصول على المساعدة المالية ومبلغها إال بعد
االنتهاء من تقديم استمارة طلب المساعدة المالية المكتمل مصحوبةَ بالوثائق والمستندات المطلوبة .يجب تقديم االستمارة إلى
برنامج المساعدة المالية في قسم المالية والذي يمكن االتصال به من خالل الرقم  .212-606-1505يتعيّن على المركز توثيق
بعض المعلومات في استمارة الطلب ،كما يجب على مقدمي الطلبات تقديم بعض المعلومات المحددة .وهذه المعلومات موضّ حة
في القسم المعنون بـ "إكمال طلب التقديم".
باستثناء قرارات األهلية الظنية (الموضّحة أدناه) ،يتبّع المركز اإلجراءات التالية في مراجعة طلبات المساعدة المالية .يتم
التعامل مع القرارات على أساس كل حالة ،على أن يتم ذلك بما يتفق وسياسة المساعدة المالية:
يتماتخاذقراراألهليةللحصولعلىالمساعدةالماليةوقرارمبلغتلكالمساعدةإنوجدخالل30يومًابعدتاريخ
.1
ً
استالمالطلبالمكتمل.ويُعتبرالطلبمكتمالعنداستالمقسمالماليةجميعالمعلوماتوالموادالمطلوبة .
.2
لمايلي :

ً
ماإذاكانمقدمالطلب،فيحقيقةاألمر،مؤهالللحصولعلىالمساعدةالماليةبموجبالسياسةووف ًقا
يُحددالمركز
.1

يُقارنالمستشفىبيندخلأسرةالمريضوحجماألسرةوالمستوىالفيدراليللفقرالساري .

.2

يحسبالمستشفىصافياألصولوف ًقالمايلي :
أ.

يُع ّرف صافي األصول المتاحة باألصول السائلة ويستثني السكن الرئيسي للمريض
واألصول المحتجزة حساب ضريبي غير مدفوع أو حساب مدخرات تقاعد مشابه أو
حساب مدخرات كلية أو سيارات يستخدمها المريض أو أفراد أسرته بشكل منتظم.

ب.

لن يتم النظر إلى صافي األصول المتاحة ألي شخص يصل مستوى دخله إلى %300
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أو أقل من المستوى الفيدرالي للفقر.
يتمحسابالمبلغالشاملللفاتورةمنخاللتطبيقمتوسطمعدلتحصيلميديكيدعلىالمبلغ
.3
المطلوبسداده(.قديحصلاألشخاصعلىالنسبالمئويةللمبلغالشاملللفاتورةوبيانالحساباتعندالطلبمنجهة
االتصالببرنامجالمساعدةالماليةالموضحةأدناهأومنالموقعاإللكترونيلمركزمانهاتنلجراحةاليومالواحدالتابع
لمستشفىالجراحةالخاصة ).
لحسابالدخلالسنوي،يقومالمركزبضربدخلآخرثالثةأشهرفيالعددأربعة()4ومقارنة
.4
النتيجةبأرقامالـ12شهرً اكاملة.يُستخدمالمبلغاألدنىلتحديداألهليةللحصولعلىالمساعدةالمالية .
.5
.3

يُحددالمركزإمكانيةتطبيقبرنامجالوصولالخاص .

وبافتراضأنالشخصمؤهلٌللحصولعلىالمساعدةالمالية،فإنالمركزيُحددحينئذٍمبلغالمساعدةالمقترح .

إذاكاندخلالمريضبالنسبةلحجماألسرةعندمستوى%500أوأقلمنالمستوىالفيدراليللفقر،فإن
أ.
المركزسوفيُقدمالخدماتللمريضغيرال ُمؤمنعليهبالمجان(.بالنسبةللمرضىالمُؤمنعليهم،فسوفتنخفضمسؤولية
المريضإلىصفر ).
بالنسبةللشخصالذييتراوحدخلهبين%501و%700منالمستوىالفيدراليللفقر،فسوفيُقدم
ب.
المركزخصمًابنسبة.%50يتمتطبيقالتخفيضعلىمديونيةالمريض،وهوبالنسبةللمريضغيرالمؤمنعليهالمبلغ
الشاملللفاتورةبناءًعلىالمبلغالذيقدتدفعهميديكيدمقابلالخدمة(أو،بالنسبةللمرضىالمُؤمّنعليهم،المديونيةالقابلة
للخصموالدفعالمشترك(انظرالفقرة(د)أدناهلتعديلالمديونيةالقابلةللخصموالدفعالمشترك ).
بالنسبةلألشخاصالذينيتراوحدخلهمبين%301و%700منالمستوىالفيدراليللفقرممنلديهم
ج.
صافيأصولمتاحةكافيةلدفعبعضأوكلفواتيرالمستشفىالخاصةبهم،فإنهينبغيعلىالمركزمنأجلتطبيقمقياسها
ُ
المتدرجاعتبارثلثصافياألصولالمتاحةبمثابةالدخلالسنوي .
بالنسبةلألشخاصالمؤهلينللحصولعلىالمساعدةالمالية،فإنالحداألقصىللمبلغالمستحقالسداد
 د.
بواسطةالشخصمقابلأيخدمةهوالمبلغالشاملللفاتورة(.بالنسبةللمرضىالمُؤمنعليهم،إذاكانالمبلغالمستحقالسداد
منخاللتطبيقمستوىالتخفيضبالمقياسالمتدرج(الموضّحأعاله)علىالتزامالمريضبالمبالغالمخصومةوالمدفوعات
المشتركةللرعايةالصحيةالمناسبةأكثرمنمستوىسدادالمبلغالشاملللفاتورة،يتمتقليلالتزامالمريضإلىقيمةالمبلغ
الشاملللفاتورة ).
عندئذٍيحسبالمركزالتخفيضاتعلىأساسجميعماسبق.يتعينعلىالمركزبعدذلكتدوينالقراروإثباتهعلى
.4
استمارةقرارالمساعدةالمالية(الموضّحةأدناه) .
يُسمحباستخدامخططالسدادلدفعاألرصدةالمتأخرةالتيلم ُتدفع.ينبغيأاليتجاوزالسدادالشهريوف ًقالهذهالخطة
.5
ُ
مانسبته%10منالدخلالشهرياإلجماليكماينبغيتحديدهبمدةأقصاها5سنوات.التحتسبأيفوائدعلىخطةالسداد .
ً
ّمشروطا
فيحالتحويلمريضإلىالمركزمنخاللبرنامجاجتماعيخيريمُعترفبهتابعلطرفثالثيُقد
.6
وأحكامًاتختلفعماسبق،فإنالمركزقديُشاركالبرنامجعلىأنيتماعتبارأنالسياسةقدتمتعديلهابحسبالضروريةبما
يتوافقمعمعاييرالبرنامجللمرضىالتابعينللبرنامجشريطةالتوافقمعالقانونالفيدراليوواليةنيويوركالمعنيبسياسات
التخفيضللمنظماتوالجمعياتالخيرية .
بالنسبةللمرضىالذينتتق ّررأهليتهمللحصولعلىالمساعدةالماليةوف ًقالهذهالسياسةبناءًعلىمراجعةطلبهم
.7
المكتمل،ينبغيأنيظلوامؤهلين(دونالحاجةأليإجراءآخر)علىمستوىالمساعدةالذيتحدّدلهم،وذلكلمدةعاميْن()2
منتاريخالقرار،باستثناءالموضّحأدناهفيهذهالفقرة.تاريخالقرارهوتاريخالقرارالمبدئي،أوتاريخالقراربعدتقديم
التماس،إنكانهناكالتماس.استثناءًمماسبق،فيحالتغيّرالظروفالتييحتاجفيهاالمريضإلىمساعدةماليةإضافية،
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يستطيعالمرضىتقديمطلبمرةأخرىأثناءفترةالعاميْن(،)2وقديحصلونعلىمساعدةماليةإضافيةبموجبهذه
مؤهالعلىذلكاألساسفقطمعمراعاة
ً
السياسة،فيحالانطباقها.يُعتبرالمريضالمؤهلبناءًعلىعمليةاألهليةالظنية
ً
ُعتبرمؤهالعلىذلكاألساسفقط
الرصيد/األرصدةالمفتوح(ة)المطبق(ة).المريضالمؤهلوف ًقالبرنامجالدخولالخاصي
لجزئيةالرعايةالمنطبقةعليه .
منالمتو ّقعأنهإذاحدثبعدذلكتغييركبيرفيظروفالمريضالذييحصلعلىمساعدةماليةبموجبهذه
.8
السياسة(مثلتغيّرحالتهمنغيرمُؤمّنعليهإلىمُؤمّنعليه)،يلتزمالمريضبإبالغقسمالماليةبالمركزعلىالرقم-1505
)212(606بحيثيتموضعذلكفياالعتبارفيالمستقبل.لن ُتستخدممثلهذهالتغييراتفيالظروفلتقليلالمساعدة
ً
ُنصحبأنيقومالمريضباإلبالغعنتغييرطفيفٍ فيالظروف،ولكنيقتصر
إضافةإلىذلك،الي
الماليةالمقدّمةبالفعل.
ٍ
ً
اإلبالغعندمايكونواضحً اأنالتغييريُرجحأنيُحدثفارقاكبيرً افيقرارالمساعدةالمالية .
فيحالنمىإلىعلمالمركزقيامأحدالمتقدّمينللحصولعلىمساعدةماليةبتقديمموادكاذبةفيعمليةتقديم
.9
ُ
الطلب،فإنهذهالمعلوماتسوفتوضعفياعتبارالمركزأثناءمراجعتهاللطلب،أواستمراراألهليةللحصولعلى
المساعدةالمالية .
سوفيقبلالمركزقراراتمستشفىالجراحةالخاصة،المتعلقةبمريضالمستشفى،وسوفيتمتطبيقهذه
.10
القراراتعلىمرضىمركزمانهاتنلجراحةاليومالواحدالتابعلمستشفىالجراحةالخاصة .
األهلية الظنية
يجوز للمركز في ظل ظروف ُمعيّنة تقديم مساعدة مالية قبل تقديم طلب للحصول على هذه المساعدة أو من دون تقديم ذلك
الطلب .يتم تنفيذ هذا في المركز من خالل عملية فحص  --سوف يتم فحص الحسابات غير المدفوعة باستخدام برنامج متوقع
الدخل المتوافر تجاريًا لتحديد ما إذا األشخاص مؤهلين للحصول على المساعدة المالية بنا ًء على متغيرات مثل العنوان والسن
ضا عمليات فحص األهلية الظنية على الحسابات قبل التحويل إلى أي
والجنس ("األهلية الظنية") .سوف يُجري المركز أي ً
إجراء من إجراءات التحصيل غير العادية (الواردة أدناه في "إجراءات التحصيل").
ً
مؤهال
يقتصر تطبيق قرارات األهلية الظنية على األرصدة غير المدفوعة فقط التي أدت إلى عملية الفحص .إذا كان الشخص
وفقًا لمنهجية افتراضية محددة بخصوص األرصدة غير المدفوعة ،وكان دخل الفرد بحسب المقدر بواسطة عملية الفرز %500
من المستوى الفيدرالي للفقر أو أقل ،فسوف يمنح المركز المستوى األقصى من المساعدة المسموح بها بخصوص المبلغ غير
المدفوع (أي ،رعاية مجانية) .إذا كان الدخل المقدر للفرد بين  %501و %700من المستوى الفيدرالي للفقر ،فإن المركز
سوف يقدم خص ًما بنسبة  .%50بالنسبة لألشخاص الذين ُمنحوا مساعدة مالية وفقًا لألهلية الظنية والذين لم يحصلوا على رعاية
مجانية ،فسوف يحصلون على إشعار يُفيد إمكانية قيامهم بتقديم طلب للحصول على مساعدة إضافية بموجب السياسة .في حال
منح األهلية الظنية بنا ًء على فحص الحسابات غير المدفوعة لمدة تزيد على  240يو ًما ،يجوز لألشخاص ،خالل ثالثين ()30
يو ًما من تاريخ منح األهلية الظنية ،تقديم المساعدة المالية للخدمات التي ينطبق عليها قرار األهلية الظنية.
إشعار القرار
يتعيّن على المركز تعبئة المعلومات التالية في استمارة قرار المساعدة المالية بعد مراجعة جميع الطلبات المكتملة للحصول على
المساعدة المالية وإصدار القرار:
أ.
ب.
ج.
د.
هـ.
و.

تاريخ القرار
اسم المريض
رقم حساب المركز
تاريخ الخدمة األولية
قرار األهلية (الموافقة  /الرفض) من قبل المسؤول المختص
مبلغ التخفيض المعتمد
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في حال الموافقة على طلب المساعدة المالية ،فسوف يُعطي المركز المريض أو ولي أمره القانوني أو يُرسل إليه عبر البريد
خطاب قرار المساعدة المالية الذي ينص على التخفيض المعتمد ،وطريقة تنفيذه وكيفية الحصول على مزيد من المعلومات
بشأن القرار.
في حال رفض طلب المساعدة المالية ،فسوف يُد ّون المركز سبب رفض الطلب في استمارة قرار المساعدة المالية وسوف
يُعطي المريض أو ولي أمره القانون أو يُرسل إليه عبر البريد خطاب الرفض .يتض ّمن إشعار الرفض المعلومات الخاصة بحق
المريض في تقديم التماس إلعادة النظر في قرار الرفض.
يضع المركز ً
نسخا من اإلشعارات في ملف (رفض أو موافقة) باإلضافة إلى طلب المساعدة المالية المكتمل.
أيضا تقديم التماس إلعادة النظر في مستوى
يجوز للمريض تقديم التماس إلعادة النظر في رفض المساعدة المالية كما يجوز له ً
المساعدة .في حال قيام المريض بتقديم التماس ،فسوف يُعيد المركز مراجعة وثائق المريض ،بما في ذلك المواد المقدمة مؤخرً ا
وسوف تقوم مجددًا بإثبات وتدوين موافقتها أو رفضها وتُبلغ المريض وفقًا لهذا القسم ،خالل ثالثين ( )30يو ًما من تاريخ تقديم
االلتماس.
بالنسبة للمرضى الذين يُق ّدمون التماسات بصورة دائمة من دون تقديم معلومات إضافية أو مع عدم وجود تغيّر في الظروف ،فقد
يتم رفض التماساتهم بسرعة .بعد الرفض السريع أو رفض االلتماس ،يكون قرار المركز نهائيًا وال يُمكن تقديم التماس إلعادة
النظر فيه.
يجب إجراء جميع اإلشعارات أو االتصاالت التي يُجريها المركز بموجب هذه السياسة عبر البريد اإللكتروني أو أي وسيلة
أخرى من وسائل التواصل اإللكتروني ،إذا ما أوضح المريض رغبته/ا في استالم اإلشعارات واالتصاالت إلكترونيًا.
نشر سياسة المساعدة المالية
يتولى طاقم التسجيل مسؤولية توزيع ملخص السياسة عند تسجيل المريض .يُخبر المركز األشخاص الذين يستفسرون عن
تكاليف الخدمات بالمركز بسياسة المساعدة المالية للمركز كما سيتم وضع الفتات وإعالنات بخصوص سياسة المساعدة المالية
الخاصة بالمركز في مكان التسجيل وغيرها من األماكن المناسبة ،مثل غرف االنتظار والعيادات .قد يقوم المركز بتحديث هذه
الوثيقة والملحق أ.
التدريب
يتولى المركز تدريب وتثقيف وتدريب طاقم المركز (هؤالء الذين يتعاملون مع المرضى أو الطاقم ممن لديهم مسؤولية إصدار
الفواتير أو التحصيل) بشأن سياسة المساعدة المالية بالمركز.

أعمال التحصيل
يحصل المركز (أو وكيله) على موافقة خطية من وكاالت التحصيل التي تعمل بالنيابة عن المركز لمتابعة هذه السياسة ،بما في
ذلك الموافقة على تزويد المرضى بمعلومات حول كيفية تقديم طلب للحصول على المساعدة المالية حيثما أمكن.
ً
مكتمال للحصول على مساعدة
يمتنع المركز عن إجراء التحصيل غير العادي (الموضّح أدناه) إذا كان المريض قد ق ّدم طلبًا
مالية ،ويشمل ذلك جميع األوراق الثبوتية ،بينما يُقرر المركز أهلية المريض للحصول على هذه المعونة.
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لن يتم اإلشعار بالتحصيل إال إذا تم تقديم إشعار للمريض بأن الدين قد تم تحويله من أجل التحصيل ،قبل ثالثين ( )30يو ًما على
األقل من تحويل الدين للتحصيل.
لن يتم التحصيل من أي مريض تقرر أنه مؤهل للحصول على المساعدة الطبية وفقًا لشركة ميديكيد في الوقت الذي تم فيه تقديم
الخدمات الطبية وللخدمات التي تدفع شركة ميديكيد تكلفتها.
لن يُشارك المركز في إجراءات التحصيل غير العادية باستثناء ما يتفق مع سياسة الفواتير والتحصيل بها( .سياسة الفواتير
والتحصيل متوفرة عند طلبها من جهة االتصال بالمركز/برنامج المساعدة المالية الوارد أدناه ).تشمل إجراءات التحصيل غير
العادية ما يلي:
ُمعلّق)

( )1إقامة أي دعوى قانونية لتحصيل فاتورة من مريض (ولكن ال يشتمل هذا على رفع دعوى في إجراء إفالس

( )2إبالغ شركة تصنيف الديون
ً
( )3إرجاء الخدمات أو رفضها إال إذا دفع المريض مسبقا (ما لم يكن شرط الدفع المسبق ليس له عالقة بعدم سداد
فاتورة سابقة)
( )4وضع حجز على ممتلكات الشخص (باستثناء الحجز المرخص وفقًا قانون الوالية على األحكام القضائية أو
التسويات لإلصابة الشخصية المتعلقة بالرعاية الصحية المقدمة)
( )5الحجز على أي حساب بنكي فردي أو مصادرته
( )6حجز األجور

يجب على جميع وكاالت التحصيل التي يستعين بها المركز الحصول على موافقة خطية من المركز قبل إقامة الدعاوى القانونية
لتحصيل األموال المستحقة على المريض لصالح المركز.
ال يُق ِدم المركز على فرض بيع أو حبس رهن المسكن األساسي للمريض لتحصيل فاتورة غير مسددة.
رفع التقارير وااللتزام
يُق ّدم المركز التقارير المطلوبة لوالية نيويورك فيما يتعلق بالمساعدة المالية.
يتحمل قسم االلتزام المؤسسي والتدقيق الداخلي بالمركز وكذلك مجلس إدارة المركز مسؤولية مراجعة التزام المركز بهذه
السياسة بصورة سنوية.
بإمكان األشخاص الذين يشعرون أن السياسة لم تُطبق بشروطها طلب المساعدة من قسم االلتزام المؤسسي والتدقيق الداخلي
بالمركز .تُو ّجه الشكاوى مباشرةً إلى مسؤول قسم االلتزام المؤسسي بالمركز على الرقم  )212( 548-2481أو خط المساعدة
السري الخاص بااللتزام بالمركز على الرقم .)888( 651-6234

بيانات االتصال
للحصول على مزيد من المعلومات بشأن برنامج المساعدة المالية الخاص بالمركز أو للحصول على طلب المساعدة المالية ،ما
عليك إال االتصال على الرقم  )212( 606-1505والتح ّدث مع أحد المختصين في المساعدة المالية بالمركز .يمكن توفير
خدمات الترجمة إلى اللغات األجنبية عند طلب ذلك .ويتوافر الطلب أيضا ً على الموقع اإللكتروني للمركز أو يمكنك أن طلبه من
أحد موظفي التسجيل بالمركز.
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:تُرسل الطلبات إلى
msASA sSe niisiCSA l inaanSF/nHt ah aSAfSCCSA SHH
535 East 70th Street, ERP Plaza Level
New York, NY 10021
أو
212-774-2811 :فاكس
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