مستشفى الجراحة الخاصة
سياسة املساعدة املالية

املراجعة 1[ :يوليو] 2016

كنت متخوفًا من عدم إمكانية سداد نفقات رعايتك الصحية ،فرمبا أمكننا تقديم املساعدة ،حيث يقدّم مستشفى الجراحة الخاصة ()Hospital for Special Surgery
إذا َ
املساعدة املالية للخدمات الرضورية طبيًا بحسب الحاجة املالية للمريض وتشتمل عىل مقياس متدرج للتخفيض للمرىض املؤهلني للحصول عىل املساعدة .قد تتوافر املساعدة للمرىض
ممن ليس لديهم تأمني ومن لديهم تأمني غري ٍ
كاف .قد نستطيع العمل معك لرتتيب وضع خطة سداد ميسورة ومناسبة.
تنطبق سياسة املساعدة املالية لدينا عىل الخدمات التي يقدّمها املستشفى ،وبعض الخدمات التي يُقدّمها أطباء املستشفى والطواقم العيادية األخرى املوجودة باملستشفى.
وفيام ييل السياسة بالكاملُ .يكنك االطالع عىل السياسة بالكامل وتقديم طلب والحصول عىل مزيد من املعلومات عىل موقعنا اإللكرتوين ،ويشمل ذلك قامئة كاملة مبقدمي
الخدمات الطبية املشاركني يف سياسة املساعدة املالية للمستشفى .ما عليك سوى زيارة املوقع اإللكرتوين  HSS.eduوالنقر عىل تبويب املريض والزائر ( .)Patient and Visitorكام
ُيكنك أيضً ا االتصال بالقسم االستشاري املايل عىل الرقم  ،212.606.1505وسوف يكون من دواعي رسورنا تقديم املعلومات لك واإلجابة عن أي أسئلة قد تشغل بالك.

دعم ملهمة املستشفى؛ مع مراعاة الكرامة
يتمثّل الغرض من هذه السياسية يف ضامن التأكد من تقييم جميع طلبات املساعدة املالية والتعامل معها باتساق ونزاهة؛ وذلك ً
والتعاطف ،واالحرتام .يلتزم مستشفى الجراحة الخاصة (املشار إليها باختصار “ ”HSSو/أو “املستشفى”) بتقديم املساعدة املالية بغض النظر عن السن أو الجنس أو الدين أو ال ِع ْرق
أو التو ّجه الجنيس .يبدأ رسيان هذه السياسة اعتبا ًرا من  14ديسمرب  ،2015باستثناء ما يخص األطباء امل ُع ّينني يف املستشفى ،حيث يبدأ رسيان هذه السياسة اعتبا ًرا من  1يناير ،2016
وتنطبق فقط عىل تواريخ الخدمة اعتبا ًرا من  1يناير  2016وما بعدها.
يُقدّم املستشفى املساعدة املالية لألشخاص الذين تنطبق عليهم الرشوط واملؤهالت الواردة يف هذه السياسة .ترسي سياسة املساعدة املالية (السياسة) واإلجراءات املتعلّقة بها
وت ُطبّق وفقًا لجميع القوانني النافذة.

النطاق وقابلية التطبيق

ما هي املساعدة املالية؟
.1
املساعدة املالية هي ُمصطلح يُستخدم لوصف الخدمات الرضورية طب ًيا التي يُقدمها املستشفى والطاقم العيادي امل ُع ّيي باملستشفى (“مقدّمو الرعاية املشمولون”) بتكلفة
مخفّضة للمحتاجني .ليس الغرض من املساعدة املالية أن تحل محل التغطية التأمينية املتاحة أو برامج االستحقاق أو أي برامج مساعدة أخرى.
من هم املؤهلون للحصول عىل املساعدة املالية؟
.2
كل من املعايري املالية ومعايري التغطية الواردة أدناه حتى يكونوا مؤهلني للحصول عىل املساعدة املالية يف مستشفى الجراحة الخاصة .إضاف ًة إىل ذلك،
يتعي عىل األشخاص تلبية ً
ّ
بالنسبة ألشخاص محددين ممن قد ال يكونوا مؤهلني للحصول عىل املساعدة املالية ،فإنهم قد يكونوا مؤهلني وفق برنامج الدخول الخاص لدى املستشفى ،الوارد أدناه أيضً ا:
يفي األشخاص التالية أوصافهم باملعايري املالية:
أ.
املقيمون األمريكيون (مبا يف ذلك الطالب) ممن ال يتجاوز إجاميل
.1
دخلهم السنوي سبعة أضعاف املبادئ التوجيهية للفقر الحالية
		
املعتمدة من اإلدارة األمريكية للخدمات الصحية واإلنسانية لحجم أ
		
رسهم (بنا ًء عىل إجاميل اإلعفاءات املطالب بها بنا ًء عىل اإلقرار
		
الرضيبي الفيدرايل) واملنطقة املحلية (“املستوى الفيدرايل للفقر”).
		
املقيمون يف الدول األجنبية ،ولكن فقط امل ُح ّولني وفقًا لربنامج الدخول
.2
ال يفي األشخاص التالية أوصافهم مبعايري التغطية:
ج.
األشخاص الذين لديهم تأمني طبي (حكومي أو خاص) ليس مستشفى
.1
الجراحة الخاصة ضمن شبكة هذا التأمني ،كام أن رشكة التأمني ال
		
األشخاص الذين لديهم تغطية تأمينية تشمل الخدمات يف مستشفى ا
.2
لجراحة الخاصة (سواء الخدمات داخل الشبكة أو من خالل نقطة
		
خدمة أو التغطية خارج الشبكة) ،ولكن لديهم مصاريف نرثية
		
يتح ّملها املرىض بحسب هذه التغطية.
		
الدخول الخاص.
		

برنامج الدخول الخاص.
د.
قد ال يزال األشخاص الذين تنطبق عليهم املعايري املالية ولكن ال تنطبق عليهم معايري التغطية مؤهلني للحصول عىل املساعدة املالية من خالل برنامج الدخول الخاص ،ولكن فقط
هؤالء األشخاص الذين ال يُتوقّع أن يحتاجوا إىل خدمات خارج مستشفى الجراحة الخاصة .يضطلع برنامج الدخول الخاص بتقديم املساعدة املالية للمجموعات التالية ،رشيطة أن
يفي األشخاص املعنيون باملعايري املالية:
املقيمون األمريكيون ممن لديهم تأمني طبي ال يدفع مقابل الخدمات املقدّمة يف مستشفى الجراحة الخاصة (وال تتوافر تغطية خارج الشبكة) ،ولكن الخدمة
.1
التي يحتاجها الشخص من نوع غري متاح بشكل معقول (ومشمولة يف خطة الشخص) يف مكان أقرب من محل إقامة املريض من مستشفى الجراحة الخاصة.
		
تنطبق هذه القاعدة بصفة عامة عىل الرعاية املتخصصة غري املتوفرة يف معظم املستشفيات ،ولكنها متوفرة يف مستشفى الجراحة الخاصة.
		
املقيمون األمريكيون ممن لديهم تأمني طبي ال يدفع مقابل الخدمات امل ُقدّمة يف مستشفى الجراحة الخاصة (وال تتوافر تغطية خارج الشبكة) ولكنهم غري
.2
مؤهلني وفقًا للفقرة السابقة (()2د)( ،)1والسكان غري األمريكيني ممن ليس لديهم تغطية سارية ،يف جميع الحاالت الذين يتم تحويلهم إىل مستشفى
		
الجراحة الخاصة من ِقبل أطباء مشاركني يف مؤسسة أطباء مستشفى الجراحة الخاصة ،رشيطة اعتامد مستشفى الجراحة الخاصة لهذا
		
ما هي الخدمات التي تشملها السياسة؟
.3
تتوفّر املساعدة املالية من أجل املساعدة عىل خفض األعباء املالية للخدمات الرضورية طبيًا .ال تُعترب خدمات التجميل والخدمات التجريبية وغري الرضورية
	أ.
من الخدمات الرضورية طب ًيا مبوجب هذه السياسة ،كام أن تكاليف السفر والتكاليف ذات الصلة ليست مشمولة يف هذه السياسة .تتحدّد الرضورة الطبية
		
وفقًا لقانون نيويورك للخدمات االجتامعية رقم 365-أ ،والذي يُحدد تلك الخدمات الرضورية طبيًا “الرضورية للوقاية أو تشخيص أو تصحيح أو عالج الحاالت
		
يف الشخص والتي تتسبب يف معاناة شديدة أو ت ُع ِّرض الحياة للخطر أو ت ُسفر عن مرض أو عجز ،وتؤثر سلبًا عىل قدرة الشخص عىل مامرسة حياته الطبيعية
		
أو ت ُهدد باإلصابة بإعاقة جسيمة.
		
تشمل هذه السياسة جميع الخدمات التي ت ُقدّمها مستشفى الجراحة الخاصة ومقدمو الرعاية املشمولون تحت مظلتها .يُقدّم امللحق أ قامئة مقدمي
	ب.
الخدمات (غري مستشفى الجراحة الخاصة ذاتها) الذين يقدّمون خدمات الطوارئ والرعاية الرضورية طب ًيا األخرى يف مستشفى الجراحة الخاصة ،التي تُحدّد
		
أي من مقدمي الرعاية هؤالء (مجموعات مقدمي الخدمات) يخضعون لهذه السياسة ،وأيهم ال يخضع لها .سوف تتم مراجعة امللحق أ وتنقيحه كل ثالثة
		
أشهر بحد أدىن.
		
ال تضمن األهلية للمساعدة املالية أن يكون بإمكان املريض رؤية مقدّم رعاية محدد أو أن بإمكانه قيامه باليشء ذاته خالل أي إطا ٍر زمني محدّد.
	ج.
اإلشعار بالسياسة والتطبيق
		

اإلشعار بالسياسة والتطبيق

يتم إبالغ األشخاص واملجتمع بسياسة املساعدة املالية عىل النحو التايل:
.1
يحصل جميع املرىض عىل نسخ من ملخص سياسة املساعدة املالية بعد التسجيل مبارشةً .إضاف َة إىل ذلك ،يتوفّر امللخص عند الطلب .يوفّر امللخص معلومات
	أ.
عن كيفية حصول املرىض عىل سياسة املساعدة املالية واستامرة طلب املساعدة املالية ومزيد من املعلومات عنها.
		
يوفّر مستشفى الجراحة الخاصة هذه السياسة واستامرة طلب املساعدة املالية وملخص السياسة بلغة واضحة عىل موقعها اإللكرتوين وعند الطلب ويف العديد
	ب.
من األماكن داخل املستشفى ،وسوف يُخرب ويُبلغ مرىض مستشفى الجراحة الخاصة واملجتمع بسياسة املساعدة املالية.
		
كيفية التقدّم للحصول عىل مساعدة مالية.
.2
سوف ينظر املستشفى يف أي دليل عىل عدم القدرة عىل السداد كطلب ممكن للحصول عىل مساعدة مالية .قد يتم تقديم الطلبات املبدئية خط ًيا أو عن
	أ.
طريق الهاتف ،ولكن استامرة طلب املساعدة املالية يحتاج إىل تعبئته قبل اتخاذ القرار النهايئ .مبجرد قيام شخص ما بتقديم طلب للحصول عىل املساعدة
		
املالية ،فإنه ينبغي اطالعه عىل هذه السياسة وإرسال نسخة من استامرات الطلب ذات الصلة إليه باإلضافة إىل ملخص سياسة املساعدة املالية.
		
دون اإلخالل مبا ذكر ،يجوز ملستشفى الجراحة الخاصة يف ظل ظروف ُمعيّنة تقديم مساعدة مالية قبل تقديم طلب للحصول عىل هذه املساعدة أو من دون
	ب.
تقديم ذلك الطلب( .انظر األهلية الظنية) ،أدناه).
		
ُيكن تقديم طلب الحصول عىل املساعدة املالية يف أي وقت .وهذا يعني أنه ُيكن للفرد التقدم بطلب قبل ،أو أثناء ،أو بعد الحصول عىل الخدمات ومبا يف
	ج.
ذلك بعد قيام وكالة التحصيل بالبدء بإجرائها ضد الشخص .ومع ذلك ،فإنه يف حال تحديد املريض للحصول عىل مساعدة مالية من خالل األهلية الظنية
		
(املوضّ حة أدناه) ،فيكون لدى املريض مدة تصل إىل ثالثني ( )30يو ًما عقب اإلخطار بقرار التحديد هذا لتقديم طلب للحصول عىل مساعدة أكرب بشأن
		
خدمات معينة تنطبق عليها األهلية الظنية.
		
تعبئة االستامرة
		
يستطيع الشخص أو ويل أمره القانوين تعبئة االستامرة .إذا كانت لديك أية أسئلة بخصوص تعبئة طلب املساعدة املالية ،يُرجى االتصال بطاقم سياسة املساعدة املالية عىل الرقم
.)212( 1505-606

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

يتعني كتابة املعلومات التالية يف طلب املساعدة املالية:
تاريخ الطلب الرسمي
رصا)
ُمقدّم الطلب (الوالد أو ويل األمر إذا كان املريض قا ً
اسم املريض
تاريخ ميالد املريض
عنوان املريض
رقم الهاتف
عدد األفراد يف األرسة (حسب املحدد بعدد اإلعفاءات املطالب بها بنا ًء عىل اإلقرار الرضيبي الفيدرايل)
دخل األرسة عىل مدى االثني عرشة ( )12شه ًرا املاضية وآخر ( )3أشهر.
األصول املتاحة لدى هؤالء األشخاص مام يتجاوز دخلهم  300%من املستوى الفيدرايل للفقر.
تحديد رشكة التأمني الخاصة بك  /الطرف الثالث الدافع ووصف التغطية
نوع الخدمة العيادية املطلوبة أو املقدّمة من املستشفى أو مقدمي الرعاية املشمولني

يحتاج طلب املساعدة املالية أيضً ا إىل املعلومات التالية والتي قد يستخدمها املستشفى للتحقق من إجاميل الدخل السنوي ألرسة مقدّم الطلب .ال يتعني عىل مقدّمي
.2
الطلبات تقديم كل بند من البنود الواردة أدناه إذا مل تكن املعلومات متاحة:
كعوب الرواتب عىل مدى األشهر الثالث األخرية
		أ.
استامرة اعتامد أو رفض تعويض البطالة
		ب.
التحقق الشفوي أو الكتايب من الدخل من وكاالت املساعدة العامة
		ج.
بيانات الحساب املرصيف أو البيانات االستثامرية
		د.
معلومات ورصيد حساب اإلنفاق املرن أو حساب توفري الرعاية الصحية
		ه.
بيان مزايا دخل الضامن التكمييل أو قرار املزايا
		و.
اإلقرار الذايت
		ز.
.3
.4

سوف يتم تخصيص قسم من طلب املساعدة املالية لطلب املعلومات الخاصة بربنامج الدخول الخاص ،مثل سبب عدم توفر الرعاية املطبقة يف مكان أقرب من محل
القسمي د( )1و د( )2أعاله تحت عنوان “النطاق وقابلية التطبيق”.
إقامة الشخص ،أو من هو طبيب مستشفى الجراحة الخاصة الذي ح ّول الشخص .انظر
ْ
يف حال تقديم طلب املساعدة املالية وكان غري مكتمل ،يقوم املستشفى خالل ثالثني ( )30يو ًما من تقديم الطلب بإبالغ مقدّم الطلب خطيًا بعدم اكتامل الطلب ،وإخباره
بالحاجة إلكامل املعلومات الناقصة .يتعني إعطاء مقد ّم الطلب مهلة زمنية معقولة (ال تقل عن ثالثني ( )30يو ًما إضافية) لتقديم املعلومات الناقصة.

تحديد األهلية للمساعدة املالية واملبلغ املق ّدم

باستثناء قرارات األهلية الظنية (املوضّ حة أدناه) ،لن يتم اتخاذ قرار باألهلية للحصول عىل املساعدة املالية ومبلغها إال بعد االنتهاء من تقديم استامرة طلب املساعدة املالية
يتعي
املكتمل مصحوب َة بالوثائق واملستندات املطلوبة .يجب تقديم االستامرة إىل برنامج املساعدة املالية يف قسم املالية والذي ميكن االتصال به من خالل الرقم ّ .1505-606-212
عىل املستشفى توثيق بعض املعلومات يف استامرة الطلب ،كام يجب عىل مقدمي الطلبات تقديم بعض املعلومات املحددة .وهذه املعلومات موضّ حة يف القسم املعنون بـ “إكامل
طلب التقديم”.
باستثناء قرارات األهلية الظنية (املوضّ حة أدناه) ،تت ّبع مستشفى الجراحة الخاصة اإلجراءات التالية يف مراجعة طلبات املساعدة املالية .يتم التعامل مع القرارات عىل أساس كل
حالة ،عىل أن يتم ذلك مبا يتفق وسياسة املساعدة املالية:
مكتمل عند
ً
يتم اتخاذ قرار األهلية للحصول عىل املساعدة املالية وقرار مبلغ تلك املساعدة إن وجد خالل  30يو ًما بعد تاريخ استالم الطلب املكتمل .ويُعترب الطلب
.1
استالم قسم املالية جميع املعلومات واملواد املطلوبة.
مؤهل للحصول عىل املساعدة املالية مبوجب السياسة ووفقًا ملا ييل:
يُحدد مستشفى الجراحة الخاصة ما إذا كان مقدم الطلب ،يف حقيقة األمرً ،
.2
.1
.2

مكتمل عند
ً
يتم اتخاذ قرار األهلية للحصول عىل املساعدة املالية وقرار مبلغ تلك املساعدة إن وجد خالل  30يو ًما بعد تاريخ استالم الطلب املكتمل .ويُعترب الطلب
استالم قسم املالية جميع املعلومات واملواد املطلوبة.
مؤهل للحصول عىل املساعدة املالية مبوجب السياسة ووفقًا ملا ييل:
يُحدد مستشفى الجراحة الخاصة ما إذا كان مقدم الطلب ،يف حقيقة األمرً ،

	أ.
		
	ب.
.3

يُع ّرف صايف األصول املتاحة باألصول السائلة ويستثني السكن الرئييس للمريض واألصول املحتجزة حساب رضيبي غري مدفوع أو حساب مدخرات تقاعد
مشابه أو حساب مدخرات كلية أو سيارات يستخدمها املريض أو أفراد أرسته بشكل منتظم.
لن يتم النظر إىل صايف األصول املتاحة ألي شخص يصل مستوى دخله إىل  300%أو أقل من املستوى الفيدرايل للفقر.

يتم حساب املبلغ الشامل للفاتورة من خالل تطبيق متوسط معدل تحصيل ميديكيد عىل املبلغ املطلوب سداده( .قد يحصل األشخاص عىل النسب املئوية للمبلغ الشامل

للفاتورة وبيان الحسابات عند الطلب من جهة االتصال بربنامج املساعدة املالية املوضحة أدناه أو من املوقع اإللكرتوين ملستشفى الجراحة الخاصة).
لحساب الدخل السنوي ،يقوم مستشفى الجراحة الخاصة برضب دخل آخر ثالثة أشهر يف العدد أربعة ( )4ومقارنة النتيجة بأرقام الـ  12شه ًرا كاملة .يُستخدم املبلغ األدىن
.4
لتحديد األهلية للحصول عىل املساعدة املالية.
يُحدد مستشفى الجراحة الخاصة إمكانية تطبيق برنامج الوصول الخاص.
.5
ٍ
مؤهل للحصول عىل املساعدة املالية ،فإن املستشفى يُحدد حينئذ مبلغ املساعدة املقرتح.
ٌ
وبافرتاض أن الشخص
.3
إذا كان دخل املريض بالنسبة لحجم األرسة عند مستوى  500%أو أقل من املستوى الفيدرايل للفقر ،فإن املستشفى سوف يُقدم الخدمات للمريض غري امل ُؤ َّمن
	أ.
عليه باملجان( .بالنسبة للمرىض امل ُؤ َّمن عليهم ،فسوف تنخفض مسؤولية املريض إىل صفر).
		
خصم بنسبة  .50%يتم تطبيق التخفيض عىل
املستشفى
قدم
ي
فسوف
للفقر،
ايل
ر
الفيد
املستوى
من
700%
و
501%
بني
دخله
اوح
رت
ي
الذي
للشخص
بالنسبة
	ب.
ً
ُ
مديونية املريض ،وهو بالنسبة للمريض غري املؤ َّمن عليه املبلغ الشامل للفاتورة بنا ًء عىل املبلغ الذي قد تدفعه ميديكيد مقابل الخدمة (أو ،بالنسبة للمرىض
		
امل ُؤ ّمن عليهم ،املديونية القابلة للخصم والدفع املشرتك (انظر الفقرة (د) أدناه لتعديل املديونية القابلة للخصم والدفع املشرتك).
		
بالنسبة لألشخاص الذين يرتاوح دخلهم بني  301%و  700%من املستوى الفيدرايل للفقر ممن لديهم صايف أصول متاحة كافية لدفع بعض أو كل فواتري
	ج.
املستشفى الخاصة بهم ،فإنه ينبغي عىل مستشفى الجراحة الخاصة من أجل تطبيق مقياسها املتدرج اعتبار ث ُلث صايف
		
بالنسبة لألشخاص املؤهلني للحصول عىل املساعدة املالية ،فإن الحد األقىص للمبلغ املستحق السداد بواسطة الشخص مقابل أي خدمة هو املبلغ الشامل للفاتورة.
د.
(بالنسبة للمرىض امل ُؤ َّمن عليهم ،إذا كان املبلغ املستحق السداد من خالل تطبيق مستوى التخفيض باملقياس املتدرج (املوضّ ح أعاله) عىل التزام املريض باملبالغ املخصومة واملدفوعات
املشرتكة للرعاية الصحية املناسبة أكرث من مستوى سداد املبلغ الشامل للفاتورة ،يتم تقليل التزام املريض إىل قيمة املبلغ الشامل للفاتورة).
ٍ
عندئذ يحسب املستشفى التخفيضات عىل أساس جميع ما سبق .يتعني عىل املستشفى بعد ذلك تدوين القرار وإثباته عىل استامرة قرار املساعدة املالية
.4
(املوضّ حة أدناه).
		
يُسمح باستخدام خطط السداد لدفع األرصدة املتأخرة التي مل ت ُدفع .ينبغي أال يتجاوز السداد الشهري وفقًا لهذه الخطة ما نسبته  10%من الدخل الشهري
.5
اإلجاميل كام ينبغي تحديده مبدة أقصاها  5سنوات .ال تُحتسب أي فوائد عىل خطة السداد.
		
يف حال تحويل مريض إىل املستشفى من خالل برنامج اجتامعي خريي ُمعرتف به تابع لطرف ثالث يُقدّم رشوطًا وأحكا ًما تختلف عام سبق ،فإن املستشفى قد
.6
يُشارك الربنامج عىل أن يتم اعتبار أن السياسة قد تم تعديلها بحسب الرضورية مبا يتوافق مع معايري الربنامج للمرىض التابعني للربنامج رشيطة التوافق مع
		
القانون الفيدرايل ووالية نيويورك املعني بسياسات التخفيض للمنظامت والجمعيات الخريية.
		
بالنسبة للمرىض الذين تتق ّرر أهليتهم للحصول عىل املساعدة املالية وفقًا لهذه السياسة بنا ًء عىل مراجعة طلبهم املكتمل ،ينبغي أن يظلوا مؤهلني (دون
.7
عامي ( )2من تاريخ القرار ،باستثناء املوضّ ح أدناه يف هذه الفقرة .تاريخ القرار هو
ملدة
وذلك
لهم،
ّد
د
تح
الذي
املساعدة
مستوى
عىل
آخر)
اء
ر
إج
ألي
الحاجة
		
ْ
تغي الظروف التي يحتاج فيها املريض إىل مساعدة
		
تاريخ القرار املبديئ ،أو تاريخ القرار بعد تقديم التامس ،إن كان هناك التامس .استثنا ًء مام سبق ،يف حال ّ
العامي ( ،)2وقد يحصلون عىل مساعدة مالية إضافية مبوجب هذه السياسة ،يف حال
فرتة
أثناء
أخرى
مرة
طلب
تقديم
املرىض
يستطيع
إضافية،
مالية
		
ْ
مؤهل عىل ذلك األساس فقط مع مراعاة الرصيد/األرصدة املفتوح(ة) املطبق(ة) .املريض املؤهل
انطباقها .يُعترب املريض املؤهل بنا ًء عىل عملية األهلية الظنية ً
		
مؤهل عىل ذلك األساس فقط لجزئية الرعاية املنطبقة عليه.
وفقًا لربنامج الدخول الخاص يُعترب ً
		
تغي حالته من غري ُمؤ ّمن عليه
(مثل
السياسة
هذه
مبوجب
مالية
مساعدة
عىل
يحصل
الذي
املريض
ظروف
يف
كبري
تغيري
ذلك
بعد
حدث
إذا
أنه
ّع
ق
املتو
من
.8
ّ
إىل ُمؤ ّمن عليه) ،يلتزم املريض بإبالغ قسم املالية باملستشفى عىل الرقم  )212( 1505-606بحيث يتم وضع ذلك يف االعتبار يف املستقبل .لن تُستخدم مثل
		
ٍ
هذه التغيريات يف الظروف لتقليل املساعدة املالية املقدّمة بالفعل .إضاف ًة إىل ذلك ،ال يُنصح بأن يقوم املريض باإلبالغ عن تغيريٍ
طفيف يف الظروف ،ولكن
		
يقترص اإلبالغ عندما يكون واض ًحا أن التغيري يُرجح أن يُحدث فارقًا كب ًريا يف قرار املساعدة املالية.
		
يف حال منى إىل علم املستشفى قيام أحد املتقدّمني للحصول عىل مساعدة مالية بتقديم مواد كاذبة يف عملية تقديم الطلب ،فإن هذه املعلومات سوف
.9
ت ُوضع يف اعتبار املستشفى أثناء مراجعتها للطلب ،أو استمرار األهلية للحصول عىل املساعدة املالية.
		

األهلية الظنية

يجوز ملستشفى الجراحة الخاصة يف ظل ظروف ُمع ّينة تقديم مساعدة مالية قبل تقديم طلب للحصول عىل هذه املساعدة أو من دون تقديم ذلك الطلب .يتم تنفيذ هذا يف
املستشفى من خالل عملية فحص  --سوف يتم فحص الحسابات غري املدفوعة باستخدام برنامج متوقع الدخل املتوافر تجاريًا لتحديد ما إذا األشخاص مؤهلني للحصول عىل املساعدة
املالية بنا ًء عىل متغريات مثل العنوان والسن والجنس (“األهلية الظنية”) .سوف يُجري املستشفى أيضً ا عمليات فحص األهلية الظنية عىل الحسابات قبل التحويل إىل أي إجراء من
إجراءات التحصيل غري العادية (الواردة أدناه يف “إجراءات التحصيل”).
مؤهل وفقًا ملنهجية افرتاضية محددة بخصوص األرصدة
يقترص تطبيق قرارات األهلية الظنية عىل األرصدة غري املدفوعة فقط التي أدت إىل عملية الفحص .إذا كان الشخص ً
غري املدفوعة ،وكان دخل الفرد بحسب املقدر بواسطة عملية الفرز  500%من املستوى الفيدرايل للفقر أو أقل ،فسوف مينح املستشفى املستوى األقىص من املساعدة املسموح
خصم بنسبة .50%
بها بخصوص املبلغ غري املدفوع (أي ،رعاية مجانية) .إذا كان الدخل املقدر للفرد بني  501%و 700%من املستوى الفيدرايل للفقر ،فإن املستشفى سوف تقدم ً
بالنسبة لألشخاص الذين ُمنحوا مساعدة مالية وفقًا لألهلية الظنية والذين مل يحصلوا عىل رعاية مجانية ،فسوف يحصلون عىل إشعار يُفيد إمكانية قيامهم بتقديم طلب للحصول عىل
مساعدة إضافية مبوجب السياسة .يف حال منح األهلية الظنية بنا ًء عىل فحص الحسابات غري املدفوعة ملدة تزيد عىل  240يو ًما ،يجوز لألشخاص ،خالل ثالثني ( )30يو ًما من تاريخ
منح األهلية الظنية ،تقديم املساعدة املالية للخدمات التي ينطبق عليها قرار األهلية الظنية.

إشعار القرار

يتعي عىل املستشفى تعبئة املعلومات التالية يف استامرة قرار املساعدة املالية بعد مراجعة جميع الطلبات املكتملة للحصول
ّ

		
		
		
		
		
		

أ.
ب.
ج.
د.
هـ.
و.

تاريخ القرار
اسم املريض
رقم حساب املستشفى
تاريخ الخدمة األولية
قرار األهلية (املوافقة  /الرفض) من قبل املسؤول املختص
مبلغ التخفيض املعتمد

يف حال املوافقة عىل طلب املساعدة املالية ،فسوف يُعطي مستشفى الجراحة الخاصة املريض أو ويل أمره القانوين أو يُرسل إليه عرب الربيد خطاب قرار املساعدة املالية الذي ينص
عىل التخفيض املعتمد ،وطريقة تنفيذه وكيفية الحصول عىل مزيد من املعلومات بشأن القرار.
يف حال رفض طلب املساعدة املالية ،فسوف يُد ّون مستشفى الجراحة الخاصة سبب رفض الطلب يف استامرة قرار املساعدة املالية وسوف يُعطي املريض أو ويل أمره القانون أو
يُرسل إليه عرب الربيد خطاب الرفض .يتض ّمن إشعار الرفض املعلومات الخاصة بحق املريض يف تقديم التامس إلعادة النظر يف قرار الرفض.
يضع املستشفى نسخًا من اإلشعارات يف ملف (رفض أو موافقة) باإلضافة إىل طلب املساعدة املالية املكتمل.
يجوز للمريض تقديم التامس إلعادة النظر يف رفض املساعدة املالية كام يجوز له أيضً ا تقديم التامس إلعادة النظر يف مستوى املساعدة .يف حال قيام املريض بتقديم التامس،
فسوف يُعيد املستشفى مراجعة وثائق املريض ،مبا يف ذلك املواد املقدمة مؤخ ًرا وسوف تقوم مجددًا بإثبات وتدوين موافقتها أو رفضها وتُبلغ املريض وفقًا لهذا القسم ،خالل ثالثني
( )30يو ًما من تاريخ تقديم االلتامس.
تغي يف الظروف ،فقد يتم رفض التامساتهم برسعة .بعد الرفض الرسيع
بالنسبة للمرىض الذين يُقدّمون التامسات بصورة دامئة من دون تقديم معلومات إضافية أو مع عدم وجود ّ
أو رفض االلتامس ،يكون قرار املستشفى نهائيًا وال ُيكن تقديم التامس إلعادة النظر فيه.
يجب إجراء جميع اإلشعارات أو االتصاالت التي يُجريها املستشفى مبوجب هذه السياسة عرب الربيد اإللكرتوين أو أي وسيلة أخرى من وسائل التواصل اإللكرتوين ،إذا ما أوضح
املريض رغبته/ا يف استالم اإلشعارات واالتصاالت إلكرتونيًا.

نرش سياسة املساعدة املالية
يتوىل طاقم التسجيل باملستشفى مسؤولية توزيع ملخص السياسة عند تسجيل املريض .يُخرب مستشفى الجراحة الخاصة األشخاص الذين يستفرسون عن تكاليف الخدمات
باملستشفى بسياسة املساعدة املالية للمستشفى كام سيتم وضع الفتات وإعالنات بخصوص سياسة املساعدة املالية الخاصة مبستشفى الجراحة الخاصة يف أمكان التسجيل باملستشفى
وغريها من األماكن املناسبة ،مثل غرف االنتظار والعيادات .سوف يتوىل املستشفى تحديث هذه الوثيقة وامللحق أ بصورة دورية بحسب ما يُنرش عىل املوقع اإللكرتوين للمستشفى،
عند الرضورة.

التدريب
يتوىل املستشفى تدريب وتثقيف وتدريب طاقم املستشفى (هؤالء الذين يتعاملون مع املرىض أو الطاقم ممن لديهم مسؤولية إصدار الفواتري أو التحصيل) بشأن سياسة املساعدة
املالية باملستشفى.

أعامل التحصيل
يحصل املستشفى عىل موافقة خطية من وكاالت التحصيل التي تعمل بالنيابة عن املستشفى ملتابعة هذه السياسة ،مبا يف ذلك املوافقة عىل تزويد املرىض مبعلومات حول كيفية
تقديم طلب للحصول عىل املساعدة املالية حيثام أمكن.
مكتمل للحصول عىل مساعدة مالية ،ويشمل ذلك جميع األوراق الثبوتية ،بينام يُقرر
ً
ميتنع املستشفى عن إجراء التحصيل غري العادي (املوضّ ح أدناه) إذا كان املريض قد قدّم طلبًا
املستشفى أهلية املريض للحصول عىل هذه املعونة.

لن يتم اإلشعار بالتحصيل إال إذا تم تقديم إشعار للمريض بأن الدين قد تم تحويله من أجل التحصيل ،قبل ثالثني ( )30يو ًما عىل األقل من تحويل الدين للتحصيل.
لن يتم التحصيل من أي مريض تقرر أنه مؤهل للحصول عىل املساعدة الطبية وفقًا لرشكة ميديكيد يف الوقت الذي تم فيه تقديم الخدمات الطبية وللخدمات التي تدفع رشكة
ميديكيد تكلفتها.
لن يُشارك املستشفى يف إجراءات التحصيل غري العادية باستثناء ما يتفق مع سياسة الفواتري والتحصيل بها( .سياسة الفواتري والتحصيل متوفرة عند طلبها من جهة االتصال بقسم
املالية الوارد أدناه ).تشمل إجراءات التحصيل غري العادية ما ييل:
( )1إقامة أي دعوى قانونية لتحصيل فاتورة من مريض (ولكن ال يشتمل هذا عىل رفع دعوى يف إجراء إفالس ُمعلّق)
		
( )2إبالغ رشكة تصنيف الديون
		
( )3إرجاء الخدمات أو رفضها إال إذا دفع املريض مسبقًا (ما مل يكن رشط الدفع املسبق ليس له عالقة بعدم سداد فاتورة سابقة)
		
( )4وضع حجز عىل ممتلكات الشخص (باستثناء الحجز املرخص وفقًا قانون الوالية عىل األحكام القضائية أو التسويات لإلصابة الشخصية املتعلقة بالرعاية
		
الصحية املقدمة)
		
( )5الحجز عىل أي حساب بنيك فردي أو مصادرته
		
( )6حجز األجور
		
يجب عىل جميع وكاالت التحصيل التي يستعني بها املستشفى الحصول عىل موافقة خطية من املستشفى قبل إقامة الدعاوى القانونية لتحصيل األموال املستحقة عىل املريض لصالح
املستشفى.
ال يُ ِ
قدم املستشفى عىل فرض بيع أو حبس رهن املسكن األسايس للمريض لتحصيل فاتورة غري مسددة.

رفع التقارير وااللتزام
يُقدّم مستشفى الجراحة الخاصة التقارير املطلوبة لوالية نيويورك فيام يتعلق بربنامج املساعدة املالية.
يتحمل قسم االلتزام املؤسيس والتدقيق الداخيل باملستشفى مسؤولية مراجعة التزام املستشفى بهذه السياسة بصورة سنوية.
بإمكان األشخاص الذين يشعرون أن السياسة مل ت ُطبق برشوطها طلب املساعدة من قسم االلتزام املؤسيس والتدقيق الداخيل باملستشفى .تُو ّجه الشكاوى مبارش ًة إىل مسؤول قسم
االلتزام املؤسيس باملستشفى عىل الرقم  )212( 2398-774أو خط املساعدة الرسي الخاص بااللتزام عىل الرقم .)888( 6234-651

بيانات االتصال
للحصول عىل مزيد من املعلومات بشأن برنامج املساعدة املالية أو للحصول عىل طلب املساعدة املالية ،ما عليك إال االتصال عىل الرقم  )212( 1505-606والتحدّث مع أحد
املختصني يف املساعدة املالية .ميكن توفري خدمات الرتجمة إىل اللغات األجنبية عند طلب ذلك .ويتوافر الطلب أيضاً عىل املوقع اإللكرتوين أو ميكنك أن طلبه من أحد موظفي
التسجيل باملستشفى.
ت ُرسل الطلبات إىل:
Hospital for Special Surgery
Financial Assistance Program
535 East 70th Street, ERP Plaza Level
New York, NY 10021

أو
فاكس212-774-2811 :

