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 1990 مایو 1 تاریخ اإلصدار:

 12/10/2020 تاریخ السریان: المساعدة المالیة للمرضى PS 2.17 العنوان:
المعتمد 

 (المعتمدون):
) ومجلس إدارة مستشفى CHCO( ) ومجلس إدارة مركز الرعایة الصحیة لألطفالCHSTمجلس إدارة نظام تكساس للرعایة الصحیة لألطفال (

 )OCHاألطفال في مقاطعة أورانج (

 12من  1 صفحة بامیال ستیفنز (مدیر أول قسم خدمات دخول المرضى) المالك:

 
 السیاسة: بیان

 
یقر نظام الرعایة الصحیة لألطفال في تكساس (الرعایة الصحیة لألطفال) أن العدید من األفراد في المجتمع بحاجة إلى خدمات 

یس لدیھم الصحیة الحكومیة أو ل  مستحقین للبرامجالرعایة الصحیة الالزمة طبیًا، ولكن لیس لدیھم تأمین أو تغطیة تأمینیة أو غیر  
الیة لسداد رسوم خدمات الرعایة الصحیة. یلتزم نظام الرعایة الصحیة لألطفال، وفقًا لقدرتھ المالیة، بتوفیر ما یكفي من الموارد الم

الخدمات الطبیة الالزمة لألفراد غیر القادرین على سداد رسوم نظیر ھذه الخدمات، ولیس فقط لمن ھم قادرین على السداد. لكي  
ارة موارده بطریقة مسؤولة وتوفیر مستوى مناسب من المساعدة لعدد كبیر من األفراد من إد  لألطفالیتمكن نظام الرعایة الصحیة  

 الرعایة مخفضة التكلفةموضح أدناه)، وال النحو على( الرعایة الخیریةد المبادئ التوجیھیة التالیة لتوفیر ااعتم تمالمحتاجین، 
 ما یلي: بیان، فإن الغرض من ھذه السیاسة ھو وعلي ذلكموضح أدناه). ال النحو على(

 
 معاییر االستحقاق، وعملیة تقدیم الطلبات للحصول على المساعدة المالیة بموجب ھذه السیاسة؛ •
 األساس الذي یتم بموجبھ حساب المبلغ الذي یتحملھ المرضى المستحقین للمساعدة المالیة بموجب ھذه السیاسة؛  •
 موضح أدناه) للحصول على مساعدة مالیة؛ال  النحو  على(  عائالتھما أن یتقدم المرضى أو  الطریقة التي یمكن من خاللھ •
 الكیفیة التي من خاللھا ستنشر الرعایة الصحیة لألطفال ھذه السیاسة في المجتمع المقدم بھ ھذه الخدمة؛ و •
موضح أدناه) فیما یتعلق ال النحو على( الرعایة الصحیة لألطفال مقدموالقیود المفروضة على المبالغ التي سیفرضھا  •

 بالحاالت الطارئة أو غیر ذلك من الرعایة الطبیة الالزمة المقدمة إلى األفراد المستحقین بموجب ھذه السیاسة. 
 

یعتبر مقدمو الرعایة الصحیة المستقلون    الو  ؛)أدناهموضح  ال  نحوعلى ال(فال  مقدمي الرعایة الصحیة لألطتسري ھذه السیاسة على  
الذین تربطھم عالقة بنظام الرعایة الصحیة لألطفال في تكساس من خالل عضویة العاملین في المجال الطبي أو عقد لتقدیم 

من خدمات أو غیر المملوكین أو الخاضعین بالكامل، بشكل مباشر أو غیر مباشر، لنظام الرعایة الصحیة لألطفال في تكساس، 
  وال یخضعون لھذه السیاسة.مقدمي الرعایة الصحیة لألطفال ضمن 

 
 التعریفات:

 
 عام. بشكلفي الفواتیر  الواردةالمبالغ وتعني  :AGB"" بشكل عام المطلوبة المبالغ

 
في الفاتورة نظیر الخدمات التي  وارداللمبلغ المدفوع ا عنالمقدمة الكلیة أو الجزئیة المساعدة المالیة  وتعني :الرعایة الخیریة

  .مقدمو الرعایة الصحیة لألطفال یوفرھا
 

 المادةجمیع المستشفیات، ومنظمات الرعایة الصحیة غیر الربحیة المعتمدة بموجب  وتعني: مقدمو الرعایة الصحیة لألطفال
.  الرعایة الصحیة لألطفال(ب)، ومقدمو الرعایة المملوكین أو الخاضعین بالكامل، بشكل مباشر أو غیر مباشر، لنظام  162.001

ل من خالل عضویة العاملین في  ال یعتبر مقدمو الرعایة الصحیة المستقلون الذین تربطھم عالقة بنظام الرعایة الصحیة لألطفا
مات أو غیر المملوكین أو الخاضعین بالكامل، بشكل مباشر أو غیر مباشر، لنظام الرعایة الصحیة  المجال الطبي أو عقد لتقدیم خد

 :لألطفال مقدمي الرعایة الصحیةفیما یلي قائمة كاملة تضم  .لألطفال مقدمي الرعایة الصحیةلألطفال، من ضمن 
 

 أطباء تخدیر األطفال •
 م العظام والطب الریاضي معھد أندروز للرعایة الصحیة لألطفال لجراحة تقوی •
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 مركز األشعة الخاص باألطفال •
 المركز الطبي لألطفال في داالس  •
 مركز بالنو الطبي لألطفال •
 مؤسسة خدمات الرعایة الطبیة للحاالت المعقدة •
 مركز توفیر الخدمات الطبیة واألطباء لألطفال في داالس •
 الخاص بنا مركز الرعایة الصحیة لألطفال •

 
 مبلغ المساعدة المالیة وھو أقل من مبلغ المساعدة المالیة الكاملة واإلجمالیة للمبلغ بالكامل. وتعني :مخفضة التكلفةالرعایة 

 
عالقة جادة طویلة األجل لمدة غیر محددة، ویتسم  بھ شریك المریض المؤھل من نفس الجنس، وتربطھ ویعني :الشریك المحلي

) وجود ترابط مادي فیما بینھما 2) وجود التزام متبادل واستثنائي تجاه سالمة كل فرد منھما؛ و (1بجمیع الخصائص التالیة: (
ركة، والقروض لمشتركة (مثل: الملكیة المشتركة للمنزل، والحسابات المصرفیة المشتحیث یتقاسمان في األصول والدیون ا

) ال تجمعھما صلة قرابة وثیقة قد تمنع عقد زواج بین شخصین من جنسین مختلفین في الوالیة التي یقیمان بھا؛ 3المشتركة)؛ و (
) تجمعھما مسؤولیة مشتركة تجاه بعضھما البعض فیما یتعلق برفاھیتھما المشتركة بما في ذلك النفقات المعیشیة األساسیة؛ 4و (
واج الشریكین ببعضھما البعض، وأال یكون أي منھما متزوًجا من شخص آخر أو یكون لدیھ شریك آخر تتوافر بھ ) عدم ز5و (

 المعاییر المذكورة أعاله.
 

 العالج الطبي في حاالت الطوارئ وحاالت المخاض النشط. قانون ویعني :"EMTALA" قانون
 

النظر في منح استثناء منطقة الخدمات / أو المدیر األول (أو من ینوب عنھ)    مدیرالفرد الذي قد یطلب منھ    ویعني  :المدیر التنفیذي
 ینالتنفیذی  المدیرینقائمة  المعنیین بالمجمعات الطبیة الخاصة بھم في    المدیرین التنفیذیینمن لجنة مراجعة األعمال الخیریة. تم تحدید  

 .مرجع سیاسة المساعدة المالیة - )Charity Review Committee( الخیریة األعمالللجنة مراجعة 
 

الشریك عاًما أو أكثر، یشیر المصطلح إلى المرضى وأزواجھم، و 18العمر  (أ) بالنسبة للمرضى الذین یبلغون من :األسرة
عاًما،   18(ب) بالنسبة للمرضى دون سن  ًما سواء كانوا یعیشون في المنزل أم ال، و  عا  26، واألطفال الُمعالین دون سن  المحلي

على رعایة   ینوالقائم للوالدین،واألقارب واألطفال اآلخرین  رعایتھما،والقائم على  المریض،یشیر المصطلح إلى والدي 
 عاًما. 26دون سن واألقارب  المریض،

 
قبل استقطاع الضرائب  األسریةجمیع موارد الدخل  اإلیرادات السنویة واالستحقاقات النقدیة المتأتیة من ویعني :دخل األسرة

منذ بدایة   األسرةوطرح المبالغ المخصصة للنفقة الزوجیة ونفقة األطفال. وإلثبات تلك اإلیرادات قد یتم تحدیدھا بحساب دخل 
 العام حتى تاریخھ على أساس سنوي.

 
أي علة أو إصابة أو مرض أو منعھا أو  خدمات الرعایة الصحیة المعقولة والضروریة لتشخیص وتعني :الرعایة الالزمة طبیًا

ومداھا   معالجتھا بطریقة تتفق مع معاییر الممارسات الطبیة المتعارف علیھا والمناسبة سریریًا من حیث أنواعھا ومعدل تكرارھا
 تعتبر أو التي ال) Medicare(أو میدیكیر  )Medicaid(میدیكید ال تندرج الخدمات غیر المشمولة بتغطیة برنامجي  .ومدتھا

ال تتضمن زراعة  الرعایة الالزمة طبیًا باإلضافة إلى أن  الرعایة الالزمة طبیًا.ضروریة طبیًا حسب ھذین البرنامجین تحت بند 
األعضاء أو خدمات العالج الخلوي أو المكمالت الغذائیة أو بعض األدویة الموصوفة للمرضى الخارجیین، أو العملیات التجمیلیة، 

 .)Medicare(میدیكیر أو ) Medicaid(میدیكید شمولة بتغطیة برنامج كانت م إنجراحیة االختیاریة حتى أو العملیات ال
 

https://childrens.policytech.com/docview/?docid=19814
https://childrens.policytech.com/docview/?docid=19814


 السیاسة
 12/10/2020 تاریخ السریان: (CHST)وثائق نظام تكساس للرعایة الصحیة لألطفال  الفئة:

 12من  3 صفحة المساعدة المالیة للمرضى PS 2.17 العنوان:
 

الیات المتحدة الموجودین بھا بصفة قانونیة، بدخولھم إلى الو  األفراد الذین سُِمح  ویعني  :األجانب المؤھلین المقیمین بصفة قانونیة
سوق الوالیات المتحدة للتأمین الصحي على سبیل المثال ولیس الحصر المقیمین وھم مؤھلون لشراء تأمین صحي من خالل 

الدائمین بصفة قانونیة (كما یُطلق علیھم حاملي البطاقة الخضراء)، أو المتمتعین بحق اللجوء، أو الالجئین، أو األجانب الممنوعین 
ال یعتبر الزائر غیر المھاجر أو الشخص األجنبي الذي   .بالبشرمن الترحیل، أو الكوبیین أو الھایتیین الوافدین أو ضحایا اإلتجار 

و تصاریح  تأشیرة دخول لغیر المھاجرین (مثل: تأشیرات الطالب، أو تصاریح العمل، أ إلىیستند وجوده في الوالیات المتحدة 
 األجانب المؤھلین المقیمین بصفة قانونیة.الزیارة أو التأشیرات الطبیة أو غیرھا من الظروف المؤقتة) من 

 
 اإلجراءات: 

 
(إن وجدت)  مقدمي الرعایة الصحیة لألطفالفي تنفیذ ھذه السیاسة وجمیع إجراءات  المساعدة أسرتھالمریض ومن  مطلوب

ھمة في تكالیف رعایتھم بناًء على منھم المسا یُطلبأو غیر ذلك من أشكال المدفوعات، كما  وذلك للحصول على مساعدات مالیة
القدرات الفردیة لكل شخص في سداد مثل ھذه التكالیف. ال یعتبر التزام نظام الرعایة الصحیة لألطفال بھذه السیاسة بدیًال عن 

ة المالیة على شراء تأمین صحي على القیام بذلك باعتباره وسیلة  یلزم تشجیع األفراد الذین لدیھم القدر المسؤولیة الشخصیة. 
 تتضمن الحصول على خدمات الرعایة الصحیة بغرض الحفاظ على صحتھم الشخصیة بصفة عامة وحمایة أصولھم الفردیة. 

 
 العملیات المتبعة

 
I. :الخدمات التي تستحق تقدیم مساعدات مالیة لھا 

 التالیة تقدیم مساعدات مالیة لھا:تستحق خدمات الرعایة الصحیة  .أ
 الخدمات الطبیة الطارئة المقدمة في غرف عملیات الطوارئ؛ و .1
لحالة قد تؤدي إلى حدوث تغییر سلبي في الحالة الصحیة للفرد ما لم یتم عالجھا على   الرعایة الالزمة طبیًا .2

 الفور؛ و
 غیر االختیاریة المقدمة استجابة للظروف المھددة للحیاة في وضع غیر طارئ؛ و الرعایة الالزمة طبیًا .3
معاییر صندوق الكلى األمریكي الخاص ببرنامج سداد أقساط    المستوفینالعالج المستمر لمرضى غسیل الكلى   .4

 التأمین الصحي الخاص بھم.
خصائیین االجتماعیین أو مع األ األسر ستتعاونلتحدید مدى استحقاق الحصول على ھذا البرنامج،  .أ

موقع صندوق الكلى المستشاریین المالیین للمرحلة االخیرة من المرض الكلوي، أو من خالل زیارة 
 . األمریكي

لرعایة الخدمات التي ال تعتبر ضمن ا لن تستحق. حیث الرعایة الالزمة طبیًاعدات المالیة على تقتصر المسا .ب
 أي مساعدات مالیة.  -على النحو المحدد أعاله  - الالزمة طبیًا

تنص أیًضا على إجراء   مقدمي الرعایة الصحیة لألطفال، فإن سیاسة أعالهوعلى الرغم من العبارة المذكورة  .ج
في  -دون أي تمییز  -المستشفیات اختبار الفحص الطبي وتوفیر العالج الذي یساعد على استقرار حالة المریض 

قانون العالج الطبي في حاالت الطوارئ وحاالت   حدود إمكانیاتھا في الحاالت الطبیة الطارئة على النحو المبین في
لجمیع األفراد بغض النظر عن مدى استحقاقھم بموجب ھذه السیاسة   )أعاله(على النحو المبین  المخاض النشط

 ).قانون العالج الطبي في حاالت الطوارئ وحاالت المخاض النشط(للمزید من المعلومات، راجع سیاسات 

  

http://www.kidneyfund.org/financial-assistance/information-for-patients/health-insurance-premium-program/
http://www.kidneyfund.org/financial-assistance/information-for-patients/health-insurance-premium-program/
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II.  مالیة:الالمرضى المستحقون للمساعدات 
یؤكد االحتیاج المالي وفقًا لھذه السیاسة، مع عدم   یستند استحقاق المساعدات المالیة إلى قرار بشأن الحالة الفردیة .أ

إیالء االعتبار إلى السن أو النوع أو العرق أو األصل القومي أو األصل العرقي أو اإلعاقة أو المیل الجنسي أو 
 الحالة االجتماعیة أو االنتماء الدیني عند اتخاذ قرارات االستحقاق.

(على األجانب المؤھلین المقیمین بصفة قانونیة المتحدة أو من یجب أن یكون المرضى من مواطني الوالیات  .ب
النحو المحدد فیما أعاله)، كما یجب أن یكونوا من المقیمین إقامة شرعیة في والیة تكساس حتى یستحقوا الحصول  

 على مساعدات مالیة بموجب ھذه السیاسة. 
(على النحو المحدد أعاله) ال یتعدى  المریض دخل أسرةیحق ألي شخص المشاركة في ھذه السیاسة إذا كان  .ج

 % من المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لتعریف الفقر.400
 العوامل التي ینبغي مراعاتھا عند أخذ قرار بشأن تقدیم المساعدات المالیة:  .د

 الدخل اإلجمالي لألسرة؛ و .1
 حجم األسرة؛ و .2
ویًا بواسطة وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لتعریف الفقر بصیغتھا المحدثة سن .3

 لوالیات المتحدة.في ا
 یستحق المرضى بشكل عام المساعدات المالیة في الحاالت التالیة:  ال .ه

إذا كانوا مشمولین بتغطیة تأمینیة ضد الغیر صادرة من شركة تأمین صحي أو خطة خدمة رعایة صحیة أو  .1
أو برنامج التأمین الصحي لألطفال أو  )Medicaid(میدیكید أو برنامج  )Medicare(میدیكیر برنامج 
  الرغم  علىلألطفال أو برنامج األطفال ذوي الحاجة لرعایة صحیة خاصة.  )Medicaid(میدیكید برنامج 

إال أنھ قد ال   تأمینیة،یكون فیھا المریض لدیھ تغطیة  أوقات، تدرك صحة األطفال أنھ قد تكون ھناك ذلك من
. على سبیل طبیًا الالزمةتمكن مع ذلك من دفع المبلغ الكامل لجزء مسؤولیة المریض المستحق للرعایة ی

 نسبة  ذاتالذین لدیھم خطة مزایا محدودة تم استنفاد تغطیتھا أو خطة صحیة    -قد یتم فحص المرضى    المثال،
 منلتحدید ما إذا كانوا مؤھلین للحصول على مساعدة مالیة  - بعد اإلیھ الوصوللم یتم  التحمل لمبلغ عالیة
 ؛ أوكانوا یستوفون معاییر األھلیة متى عدمھ

إذا كانت تُتاح لھم فرص الحصول على موارد السداد من خالل الوزارات المعنیة بتقاسم تكالیف الرعایة   .2
 الصحیة أو غیرھا من موارد الغیر؛ أو

یكون مقدمو الرعایة   عندماداخل الشبكة من مقدمي الخدمات اآلخرین  المشمولة الرعایة  على  الحصول  .3
 أو ؛الصحیة لألطفال خارج الشبكة

إذا تعرضوا لضرر قابل للتعویض فیما یتعلق بأغراض تعویضات العمال أو التأمین على المركبات أو غیر  .4
 ذلك من أنواع التأمینات أو موارد الغیر.

 
III.  الطلبات:عملیة تقدیم 

 تُستخدم عملیة تقدیم الطلبات التالیة في تحدید مدى استحقاق المساعدات المالیة:  .أ
یجوز للمریض أو والدیھ أو كفیلھ أو الممثل المفوض عنھ تقدیم الطلبات مع مراعاة قوانین الخصوصیة   .1

امة المریض یستند القرار المتعلق بجنسیة المریض ووضع إقامتھ بشكل عام إلى وضع إق .المعمول بھا
ل أو األصول سیستند إلى وجنسیتھ ولیس وضع إقامة والدیھ وجنسیتھما، في حین أن أي تقییم یُجرى للدخ

 .دخل األسرة
رعایة مخفضة أو  رعایة خیریةعلى أن یتم تقدیم طلب للحصول  - يولكنھ أمر غیر حتم -من المستحسن  .2

م الخدمات غیر الطارئة الالزمة طبیًا. ومع ذلك، یمكن وأخذ قرار بشأن االحتیاجات المالیة قبل تقدی التكلفة
أخذ القرار في أي مرحلة من مراحل دورة التحصیل. یلزم إعادة تقییم الحاجة إلى المساعدة المالیة في كل 



 السیاسة
 12/10/2020 تاریخ السریان: (CHST)وثائق نظام تكساس للرعایة الصحیة لألطفال  الفئة:

 12من  5 صفحة المساعدة المالیة للمرضى PS 2.17 العنوان:
 
وقت الحق من الخدمات إذا مر على إجراء التقییم المالي األخیر ما یزید عن عام، أو بمجرد معرفة أي  

 متعلقة باستحقاق المریض في أي وقت.معلومات إضافیة 
یلزم أن تنعكس قیم صحة الطفل المتعلقة بالكرامة اإلنسانیة والرعایة في عملیة تقدیم الطلبات، وعند اتخاذ  .3

قرار بشأن االحتیاجات المالیة ومنح المساعدات المالیة. یجب على مقدم الطلب بذل كل جھد ممكن لتزوید 
بالمعلومات المطلوبة بموجب ھذه السیاسة. إذا لم یتم استالم الطلب والوثائق  مقدم الرعایة الصحیة لألطفال

عبر الھاتف للحصول على المستند  باألسرةالمطلوبة، سیحاول فریق خدمات االستشارات المالیة االتصال 
الرعایة  مقدمم اتخاذ القرارات المطلوبة بموجب ھذه السیاسة إال بعد استالم لن یت .ة(المستندات) المفقود

 للمعلومات المطلوبة بموجب ھذه السیاسة.الصحیة لألطفال 
 األسرةیجب على قسم القبول وخدمات االستشارات المالیة السعي للحصول على معلومات من المریض أو  .4

حول ما إذا كان یوجد تأمین صحي خاص أو عام أو رعایة مقدمة تغطي بشكل جزئي أو كلي رسوم الرعایة  
، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، التأمین الصحي  مقدم الرعایة الصحیة لألطفالى من  المقدمة للمرض

، أو برنامج التأمین الصحي  )Medicaid(میدیكید ، أو برنامج )Medicare(میدیكیر الخاص، أو برنامج 
التي تمولھا الوالیة لألطفال، أو برنامج األطفال ذوي الحاجة لرعایة صحیة خاصة، أو البرامج األخرى 

 والمخصصة لتقدیم تغطیة صحیة.
من  مقدم الرعایة الصحیة لألطفالیجب على جمیع المتقدمین بالطلب تقدیم الوثائق التالیة وذلك لكي یتمكن  .5

 النظر في طلب المساعدة المالیة: 
 طلب مساعدة مالیة كامل ومستوفي الشروط وموقع؛ و .أ

 أحد أشكال إثبات الدخل التالیة:  .ب
i.  األخیر لمقدم الطلب، فضًال عن كافة   1040نسخة من نموذج اإلقرار الضریبي الفیدرالي

بدًال من نموذج  1049المرفقات المقدمة مع اإلقرار، أو تقدیم نموذج إدارة الخدمات اإلنسانیة 
 والذي یثبت بدوره أن المریض شخص معول. 1040

ii. لعام حتى تاریخھ وساعات العمل أو نموذج آخر كعب لشیك الراتب الذي یوضح الدخل منذ بدایة ا
 1028لجنة إدارة الصحة والخدمات اإلنسانیة بوالیة تكساس 

iii.   یمكن إثبات الدخل عن طریق إجراء محادثة مع صاحب العمل ویتم توثیق الحساب من خالل
 إثبات الدخل، والوظیفة، والتاریخ، ورقم الھاتف

iv.   التي تحمل مبالغ اإلیداع أو نسخة إیداع مباشر من خطابات الضمان االجتماعي أو قسائم اإلیداع
 كشف الحساب المصرفي 

v. خطاب إعانة البطالة أو كعوب شیكات البطالة األمریكیة 
vi.  إلى ذلك خطاب طلب دعم، إذا كان المریض معوًال على شخص آخر لتغطیة نفقات المعیشة، وما 

المتعلقة بطلب المساعدة المالیة والوثائق المطلوبة إذا كان المریض   یمكن أن یتنازل قسم خدمات االستشارات المالیة عن االشتراطات
میدیكیر مستحق للمساعدة وتقدم بدوره بطلب للحصول على تأمین صحي خاص، أو للحصول على تغطیة برنامج 

)Medicare(  أو برنامج ،) میدیكیدMedicaid( أو برنامج التأمین الصحي، أو برنامج األطفال ذوي الحاجة لرعایة صحیة ،
خاصة أو البرامج األخرى التي تمولھا الوالیة المخصصة لتقدیم تغطیة صحیة ولكن ال یُتوقع أن تبدأ ھذه التغطیة إال بعد البدء في 

 عملیة العالج. 
الشروط المطلوبة للحصول   فدم الطلب لم یستوقسم خدمات االستشارات المالیة في قراره أن مق أوضحإذا  .6

على المساعدة المالیة، فإنھ یمكن لمقدم الطلب أو مدیر منطقة الخدمات/ أو المدیر األول (أو من ینوب عنھ) 
 المذكور أدناه. 5أن یطلب من لجنة مراجعة األعمال الخیریة النظر في منح استثناء وفقًا للقسم 

 ذا تبین أن مقدم الطلب قدم معلومات خاطئة.سیتم رفض الطلب تلقائیًا، إ .7
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یمكن إجراء تقییم داخلي بشأن مدى استحقاق تلقي مساعدات مالیة بدًال من إلزام الفرد باستكمال عملیة تقدیم الطلب  .ب
المرضى غیر المشمولین  حول(أ) من ھذه السیاسة. تقوم عملیة التقییم بالتقصي  3المنصوص علیھا في القسم 

تأخذ بعین االعتبار الدخل السنوي التقدیري، وحجم األسرة،  كما مستقلة،ن خالل مصادر خارجیة بالتأمین م
منصوص على النحو الوالوضع الوظیفي. یستحق األفراد المؤھلون، بموجب عملیة التقییم الداخلي، المساعدة المالیة  

قییم الداخلي التقدم بطلب للحصول على  علیھ أدناه. ومع ذلك، یمكن لألفراد الذین لم یستوفوا شروط عملیة الت
 (أ). 3مساعدة مالیة وفقًا للقسم 

 
IV. :مقدار المساعدة المالیة 

المستحقة بموجب ھذه السیاسة للمریض وفقًا للحاجة المالیة المحددة فیما یتعلق  الرعایة الالزمة طبیًاسیتم توفیر  .أ
 بالمبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لتعریف الفقر الساریة في وقت التحدید.

٪ من المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لتعریف الفقر تلقي 400 دخلھم األسريیستحق المرضى الذین ال یتجاوز  .1
 على النحو التالي:  قدم الرعایة الصحیة لألطفالممساعدة مالیة من 

 
المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لتعریف الفقر 

)FPG( 
نسبة الخصم من على 
 عاتق أسرة المریض

% من المبادئ التوجیھیة 200ما یصل إلى 
 الفیدرالیة لتعریف الفقر

100% 

% من المبادئ 300إلى  - 201من 
 لتعریف الفقرالتوجیھیة الفیدرالیة 

85% 

% من المبادئ 400إلى  - 301من 
 التوجیھیة الفیدرالیة لتعریف الفقر

70% 

 %0 %400أكثر من 
 

٪ من المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لتعریف الفقر تلقي 400 دخلھم األسريال یستحق المرضى الذین یتجاوز  .2
 بموجب ھذه السیاسة.الرعایة مخفضة التكلفة أو  الخیریة الرعایةمساعدة مالیة من 

/:aspe.hhs.gov/poverty/https-:الرابط عبر المتاحةالمبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لتعریف الفقر  .3
 guidelines سنویًانظام الرعایة الصحیة لألطفال  بمعرفةتم مراجعتھا وتحدیثھا ی. 

تكون السلطات المخولة للموافقة على ضبط حساب المریض وفقًا للخصم المستحق للمساعدة المالیة على النحو   .ب
 التالي: 

 إلى من مستوى السلطة
المحصل/ھیئة المالیة  

 )PFAالعامة (
 دوالًرا أمریكیًا 999.99 دوالًرا أمریكیًا 0.00

 دوالًرا أمریكیًا 9,999.99 دوالًرا أمریكیًا 1,000 المسؤول اإلداري 
 دوالًرا أمریكیًا 50,000 دوالًرا أمریكیًا 10,001 المدیر

 وأكثر دوالًرا أمریكیًا 50,001 نائب الرئیس
 

  

https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
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V.  السیاسة:حاالت االستثناء من 
إذا قررت خدمات االستشارات المالیة أن مقدم الطلب ال یستوفي العوامل المطلوبة للحصول على المساعدة المالیة،   .أ

فیجوز حینئٍذ لمقدم الطلب أو مدیر منطقة الخدمات / أو المدیر األول (أو من ینوب عنھ) أن یطلب من لجنة مراجعة 
ثناء. یجوز لمقدم الطلب أو مدیر منطقة الخدمات / أو المدیر األول ) النظر في منح استCRCاألعمال الخیریة (

المناسب (انظر قسم التعریفات) النظر في منح استثناء. سیقدم  المدیر التنفیذي(أو من ینوب عنھ) أن یطلب من 
أو الرعایة  المعني أو من ینوب عنھ الطلب فوًرا إلى نائب رئیس نظام الرعایة الصحیة لألطفال  المدیر التنفیذي

الُمدارة أو من ینوب عنھ والذي سیبدأ المراجعة من قبل لجنة مراجعة األعمال الخیریة. ستتكفل لجنة مراجعة 
 األعمال الخیریة بمھمة مراجعة بیانات مقدم الطلب وستحدد القرار النھائي المتعلق بوضع المساعدة المالیة. 

السیاسة من قبل لجنة مراجعة األعمال الخیریة، ویتضمن ذلك استخدام  یجب الموافقة على أي استثناء متعلق بھذه  .ب
 ).HIPPبرنامج سداد أقساط التأمین الصحي لصندوق الكلى األمریكي (

 یجب أن تصوت أغلبیة لجنة مراجعة األعمال الخیریة بالموافقة قبل منح أي استثناء متعلق بھذه السیاسة. .ج
مدیر منطقة الخدمات / أو المدیر األول (أو من ینوب الخیریة إلى مقدم الطلب أو  سیتم إرسال قرار لجنة مراجعة األعمال .د

 عنھ) عن طریق نائب رئیس نظام الرعایة الصحیة لألطفال أو الرعایة الُمدارة أو من ینوب عنھ.
 

VI. العالقة بسیاسات الفوترة 
بتقدیم خدمات المستشفى. وتكون  ألطفالمقدم الرعایة الصحیة لیُمنح المرضى تقدیًرا مكتوبًا للسعر قبل أن یقوم  .أ

 .األسرة تفضلھاالكتابة باللغة التي 
لن یتم فرض رسوم على أي شخص مستحق للمساعدة المالیة بموجب ھذه السیاسة أبدًا مقابل خدمات الطوارئ أو  .ب

(حسب التعریف الموضح   بشكل عام المطلوبةنسبة المبالغ أكثر من  خدمات الرعایة الالزمة طبیًایرھا من غ
ھي نسبة مئویة من الرسوم الكاملة وغیر المخصومة   عام  بشكل  المطلوبةالمبالغ  أدناه) لألفراد الذین لدیھم تأمین.  

لكل  بشكل عام المطلوبةالمبالغ نسبة لمثل ھذه الرعایة. یتم حساب  مقدمي الرعایة الصحیة لألطفالالخاصة ب
 على النحو التالي: لألطفالمقدمي الخدمات الصحیة من 

نسبة "منھجیة المراجعة" لحساب  مقدمي الرعایة الصحیة لألطفالللسنة المالیة الحالیة، یستخدم كل من  .1
نسبة المبالغ باستخدام المقابالت المغلقة الخاصة بالعام السابق. تحدد ھذه الطریقة  بشكل عام    المطلوبةالمبالغ  

بات المستشفى المدفوعة بالكامل حیث تكون الجھة الدافعة األساسیة ھي على أساس مطالبشكل عام    المطلوبة
وبرنامج الدفع مقابل الخدمة الخاص ببرنامج  )Medicaidمیدیكید (برنامج الدفع مقابل الخدمة الخاص ب

 وجمیع شركات التأمین الصحي الخاصة.  )Medicare(میدیكیر 
الي للمدفوعات التي سددتھا تلك الجھات الدافعة على المبلغ المبلغ اإلجم مقدم الرعایة الصحیة لألطفالیقسم 

 .بشكل عام المطلوبةاإلجمالي لرسوم المستشفى المتعلقة بتلك المطالبات لتحدید نسبة المبالغ 
 . 1ونسخة من الحساب في المرفق  بشكل عام المطلوبةالمبالغ یمكن االطالع على نسبة  .2
 سنویًا.  بشكل عام المطلوبةالمبالغ سیتم إعادة حساب نسبة  .3

أن المریض مستحق بموجب ھذه السیاسة، وطالما ظل ھذا المریض    مقدم الرعایة الصحیة لألطفالبمجرد أن یقرر   .ج
 مستحقًا بموجب ھذه السیاسة، فال یتلقى المریض أي فواتیر محسوبة على أساس الرسوم اإلجمالیة غیر المخصومة. 

حصل على مساعدة مالیة بموجب ھذه السیاسة خطة سداد ممتدة بدون فائدة بشروط یتم ییُمنح مقدم الطلب الذي  .د
ومقدم الطلب بناًء على الظروف المالیة الخاصة بمقدم الطلب  مقدم الرعایة الصحیة لألطفال بینالتفاوض علیھا 

شھًرا. قد یعلن   36الممتدة  السدادالقصوى لخطة  والتكالیف الطبیة والعوامل األخرى ذات الصلة. وتكون المھلة
أن ھذه الخطة لم تعد ساریة بعد الفشل في سداد جمیع المدفوعات المتتالیة المستحقة   مقدم الرعایة الصحیة لألطفال

أو وكالة التحصیل التابعة لھ  مقدم الرعایة الصحیة لألطفالالخطة، یقوم  عدم سریانیوًما. قبل إعالن  30خالل 
 و المعھود إلیھ بمحاولة معقولة لالتصال بالمریض أو الجھة المسؤولة عن طریق الھاتف. أ
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یوًما تبدأ من الیوم األول من شھر إصدار   90ستكون المساعدة المالیة المقدمة بموجب ھذه السیاسة صالحة لمدة  .ه
ذلك، سیُمنح مقدم الطلب الفرصة إلعادة تقدیم الطلب. یحتفظ   بعد.  ذلكالقرار، ما لم یتم إخطار مقدم الطلب بخالف  

بالحق في إعادة تقییم استحقاق مقدم الطلب للحصول على مساعدة مالیة خالل فترة  مقدم الرعایة الصحیة لألطفال
 التسعین یوًما إذا تقرر أن الوضع المالي لمقدم الطلب قد تغیر.

األفراد بأن المساعدة المالیة قد تكون متاحة  مقدم الرعایة الصحیة لألطفالستخطر بیانات الفواتیر الخاصة ب .و
 ورقم ھاتف لالتصال، إلى جانب تقدیم عنوان الموقع الخاص بھذه السیاسة. للتواصلوستوفر قسًما 

لغیر في  المریض الذي لم یقدم إثبات التغطیة من قبل ا أسرةبإرسال فواتیر  مقدم الرعایة الصحیة لألطفالإذا قام  .ز
بتقدیم  مقدم الرعایة الصحیة لألطفالمن ھذه الفاتورة، یلتزم  جزءً باعتباره وقت تقدیم الرعایة أو عند الخروج، 

 للمریض على أن یتضمن كل ما یلي:  األسرةكتابي واضح وجلي باللغة اإلنجلیزیة وباللغة التي تتحدث بھا  إخطار  
 ؛ لرعایة الصحیة لألطفالمقدم ابیانًا برسوم الخدمات المقدمة من قبل  .1
میدیكیر إذا كان المریض لدیھ تغطیة تأمین صحي أو  مقدم الرعایة الصحیة لألطفالطلبًا بأن یبلغ الفرد  .2

)Medicare(  میدیكید أو)Medicaid(  أو برنامج التأمین الصحي لألطفال أو برنامج األطفال ذوي
 االحتیاجات الصحیة الخاصة أو أي تغطیة أخرى.

 
VII. :العالقة بسیاسات التحصیل 

في إجراءات التحصیل االستثنائیة  الرعایة الصحیة لألطفال مقدمولن یشارك نظام الرعایة الصحیة لألطفال و .أ
ریر ائتمان المستھلك أو مكاتب االئتمان أو بیع دیون الفرد إلى طرف آخر،  (مثل إرسال التقاریر إلى وكاالت تقا

 وما إلى ذلك) بحق المرضى للحصول على المال مقابل للرعایة. 
إذا كان الفرد یحاول استحقاق الحصول على المساعدة بموجب ھذه السیاسة ویحاول بحسن نیة لتسویة فاتورة معلقة  .ب

عن طریق التفاوض على خطة سداد معقولة أو عن طریق سداد دفعات جزئیة   المقدم الرعایة الصحیة لألطف  لدى
الفاتورة غیر المسددة إلى أي وكالة تحصیل أو  مقدم الرعایة الصحیة لألطفالمنتظمة بمبلغ معقول، فلن یرسل 

 جھة أخرى متعھد لھا.
تحصیل التابعین الأو وكالء  طفالالرعایة الصحیة لأل مقدميال یجوز ألي من نظام الرعایة الصحیة لألطفال أو  .ج

 من الرعایة الصحیة لألطفال  مقدميأو أي من الجھات المتعھد لھا من قبل  الرعایة الصحیة لألطفال مقدميل
فروع أو شركات تابعة رفع دعاوى قانونیة أو قضائیة أو حجز مرتب المدین أو الحجز الشخصي أو التسبب في 

أو تأجیلھا، أو اتخاذ إجراءات   الرعایة الالزمة طبیًااألساسیة، أو رفض تقدیم  االعتقاالت أو الحجز على المساكن
الفواتیر غیر المسددة. ال یمنع ھذا الشرط تلك األطراف من متابعة عملیة سداد   لتحصیلاستثنائیة مماثلة كوسیلة 

 األطراف المسؤولة قانونًا.  التكالیف من التسویات التي تقع على عاتق الغیر أو مرتكب الفعل الضار أو غیرھم من
سوف تعكس المبالغ المحالة إلى وكاالت التحصیل القیمة التي یكون الفرد مستحقًا لھا بموجب ھذه السیاسة ولیس  .د

 الرسوم اإلجمالیة. 
في  الرعایة الصحیة لألطفال مقدمإذا دفع شخص مستحق أكثر من المبلغ اإلجمالي المسؤول عن سداده، فسیقوم  .ه

 یوًما من تاریخ تحدید المدفوعات الزائدة برد المبلغ الزائد.  60 غضون
 

VIII. :اإلخطارات في ھذه السیاسة 
تُعد أي إخطارات أو نماذج أو خطابات أو طلبات أو سیاسات أو مستندات أخرى باللغة اإلنجلیزیة وباللغة التي  .أ

الرعایة   مقدمكبدیل لذلك، یجوز ل  طفال.الرعایة الصحیة لأل  مقدمیتحدث بھا عدد كبیر من الجمھور الذین یخدمھم  
أن یختار تقدیم وسائل للترجمة أو دلیل للترجمة أو تقدیم المساعدة من خالل استخدام مترجمین  الصحیة لألطفال

 فوریین مؤھلین یتقنون لغتین عند ملء المستندات باللغة اإلنجلیزیة وفھم المستندات المتوفرة باللغة اإلنجلیزیة.
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لكل مریض   كتابيبول في خدمات المرضى الداخلیین أو المرضى الخارجیین، سیتم تقدیم إخطار في حالة الق .ب
ووجود ھذه السیاسة ومعلومات   الرعایة مخفضة التكلفةو  الرعایة الخیریة  یحتوي على معلومات حول مدى توفر

ت بخصوص ھذه االتصال الخاصة بالمكتب والذي یمكن للشخص من خاللھ الحصول على مزید من المعلوما
 .طلبھبناًء على  السیاسة. سیمنح المریض نسخة من ھذه السیاسة بكاملھا

یُقدَّم ھذا اإلخطار نفسھ للمرضى الذین یتلقون الرعایة في قسم الطوارئ أو العیادات الخارجیة، والذین قد یتلقون  .ج
 .األسرةھا تفضلنجلیزیة وباللغة التي ھذه الرعایة، ولكن لم یتم قبولھم. یجب تقدیم اإلخطار باللغة اإلعن فاتورة 

على سبیل المثال ال  -تُوضع اإلخطارات العامة بشكل واضح والفت في األماكن المرئیة للجمھور بما في ذلك  .د
ھذه اإلخطارات  توضحكل ما یلي: قسم الطوارئ ومكتب القبول ومحیط العیادات الخارجیة األخرى.  -الحصر 

لدیھ مساعدة مالیة متاحة لألفراد غیر المؤمن علیھم أو غیر المؤمن   الرعایة الصحیة لألطفال مقدمالمعلقة أن 
ورقم ھاتف لالتصال یمكن للفرد االتصال بھ للحصول  المعني مكتب ال. تتضمن ھذه اإلخطارات علیھم بمبلغ كافٍ 

 یم طلب للحصول على مساعدة مالیة. على مزید من المعلومات عن ھذه السیاسة وتقد
بطرق عدیدة  الرعایة الصحیة لألطفال مقدمبھذه السیاسة، یجب أن یتضمن رقًما لالتصال، من قبل  ایُنشر إخطارً  .ه

نشر اإلخطارات في بیانات فواتیر المرضى ووضع اإلخطارات في أقسام  -على سبیل المثال ال الحصر  -تشمل 
 الرعایة الصحیة لألطفال. مقدمالطوارئ وإدارات القبول والتسجیل وفي أماكن أخرى على النحو الذي یختاره 

لھذه السیاسة وإعالنھ على نطاق واسع على موقعھ على  أیًضا بنشر ملخص  الرعایة الصحیة لألطفال مقدمیلتزم  .و
اإلنترنت، وفي الكتیبات المتوفرة في أماكن دخول المرضى وفي أماكن أخرى داخل المجتمع الذي تخدمھ المستشفى 

 الرعایة الصحیة لألطفال. مقدمعلى النحو الذي یختاره 
  لیس لدیھ ذین یعتقدون بشكل معقول أن أحد األفراد ال الرعایة الصحیة لألطفال لمقدمن ون التابعوالموظفیلتزم  .ز

القدرة على السداد مقابل الخدمات، بإبالغ ھذا الفرد بأن المساعدة المالیة قد تكون متاحة وتوجیھھ إلى اإلخطارات 
 المبینة في ھذه السیاسة. 

ي تتحدث بھا كل مجموعة سوف تتوفر ھذه السیاسة وملخصھا ونموذج طلب المساعدة المالیة باللغة األساسیة الت .ح
  الرعایة الصحیة لألطفال. مقدم یتعامل معھاسكانیة ذات إجادة محدودة للغة اإلنجلیزیة التي من المرجح أن 

IX. :رعایة بدون مقابل 
بغض النظر عن أي شيء  ینص على خالفھ في ھذه السیاسة، فإن أھداف اإلبالغ عن تكالیف الرعایة بدون مقابل 

تضمین تكالیف الخدمات غیر المشمولة بالتغطیة المقدمة   مقدم الرعایة الصحیة لألطفالورعایة المحتاجین، ویجب على  
أو المرضى المشمولین بالتغطیة بموجب برامج رعایة   Medicaidإلى مرضى    مقدم الرعایة الصحیة لألطفالمن قبل  

أخرى للمحتاجین كرعایة بدون مقابل.  تتضمن الخدمات غیر المشملة بالتغطیة الخدمات المقدمة إلى مرضى  
Medicaid  ومرضى برامج رعایة المحتاجین األخرى الذین استنفذوا تغطیة مزایاھم وتم رفض تقدیم الخدمات لھم
أو برامج رعایة المحتاجین األخرى والخدمات التي تزید عن نوبة المرض أو عن    Medicaidاً) من قبل  (كلیاً أو جزئی

طول مدة اإلقامة.  إن مقدار الرعایة بدون مقابل ھو مقدار التكالیف التي یتم شطبھا أو رفضھا.  إضافةً إلى ذلك، لغایات 
تضمین الفرق  مقدم الرعایة الصحیة لألطفالن، فیجب على اإلبالغ عن تكالیف الرعایة بدون مقابل ورعایة المحتاجی

للمرضى المؤمنین الذي یلبون متطلبات األھلیة   مقدم الرعایة الصحیة لألطفالبین التكالیف الكاملة والدفعة المستلمة من  
ي تاریخ (تواریخ) افاقیة تعاقدیة مع الدافع الذي یغط  مقدم الرعایة الصحیة لألطفالبموجب ھذه السیاسة حیث ال یمتلك  

 الخدمات المقدمة للمریض.
X. :السریة 

بجمیع المعلومات التي یتلقاھا من مقدمي طلب االستحقاق بموجب ھذه السیاسة  مقدم الرعایة الصحیة لألطفالیحتفظ 
طلب باعتبارھا معلومات سریة. یتم االحتفاظ بالمعلومات المتعلقة باألصول النقدیة التي یتم الحصول علیھا كجزء من 

لمقدم الرعایة المساعدة المالیة وعملیة الموافقة في ملف منفصل عن المعلومات التي قد تستخدم لجمع المبالغ المستحقة  
جمیع المعلومات الواردة في ھذا الملف لن تكون متاحة للموظفین المشاركین في عملیة تحصیل   الصحیة لألطفال.
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أو وكاالت التحصیل  مقدم الرعایة الصحیة لألطفالحصل علیھا یالتي الدیون. ال یوجد ما یحظر استخدام المعلومات 
 الخاصة بھ أو المتعھد إلیھم بشكل مستقل عن عملیة استحقاق المساعدة المالیة. 
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 المصادر: 
 

 السیاسات ذات الصلة .1
AD 2.29.01 ) العالج الطبي في حاالت الطوارئEMTALA داالس -) ونقل المرضى  
AD 2.29.02 ) العالج الطبي في حاالت الطوارئAEMTAL بالنو -) ونقل المرضى  

 
 اللجنة المشتركة دلیل .2

 ال یوجد
 

 للمشاركة  )Medicareمیدیكیر (شروط  .3
 ال یوجد

 
 الفیدرالیة أو الخاصة بالوالیة (اللوائح)أو الالئحة  (األنظمة)النظام  .4

 (ص) من قانون اإلیرادات الداخلیة 501 المادة - 2010قانون حمایة المریض والرعایة المیسرة لعام 
 

 المراجع .5
 ال یوجد

 
 الكلمات األساسیة .6

 الرعایة الخیریة، الرعایة مخفضة التكلفة، المساعدة المالیة، الرعایة الالزمة طبیًا، الخدمات المالیة 
 

 ومخططات بیانیة وأدوات المساعدة على العملروابط أدلة مرجعیة سریعة  .7
Executive Listing for Charity Review Committee - Financial Assistance Policy 
Reference  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

https://childrens.policytech.com/docview/?docid=10843
https://childrens.policytech.com/docview/?docid=12532
https://childrens.policytech.com/docview/?docid=19814
https://childrens.policytech.com/docview/?docid=19814
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 1المرفق 
 

  حساب المبالغ المطلوبة بشكل عام
 

الذین لدیھم تأمین  لألفراد  عام بشكل المطلوبة، لن یتم تحمیل الفرد أكثر من المبالغ واستحقاقھالمساعدة المالیة لھلیة األبعد تحدید 
في  " المراجعة منھجیةألطفال "لة یصحال مقدم الرعایة. یستخدم الالزمة طبیًا الرعایةمن  األخرىاألشكال للرعایة الطارئة أو 

 المطلوبةالمبالغ  ، تستندالطریقةفي ھذه . المقابالت المغلقة الخاصة بالعام السابقباستخدام  عام بشكل المطلوبةالمبالغ حساب 
میدیكید من  رسوم مقابل الخدمةضمن خطة الاألساسي  السدادمطالبات المستشفى المدفوعة بالكامل حیث یكون  إلى عام بشكل

)Medicaid(میدیكیر  من    الخدمةرسوم مقابل  ، أو ال)Medicare(  میدیكید  و  أ)Medicaid(  وشركات التأمین الصحي التجاریة  .
على مجموع رسوم المستشفى اإلجمالیة   الخطط  تلك  ضمن   سدادھاتم  ألطفال مجموع المدفوعات التي  مقدم الرعایة الصحیة لیقسم  
شھًرا) في   12. یتم تضمین المطالبات المغلقة خالل السنة المالیة السابقة (عام بشكل المطلوبةالمبالغ تلك المطالبات لحساب عن 

 .السنة التقویمیةوتطبیقھ على أساس  سنویًا عام بشكل المطلوبةالمبالغ الحساب. یتم احتساب 
 

 2018السنة المالیة لمقدم الرعایة الصحیة لألطفال 
 

 دوالر 2,845,347,018الرسوم اإلجمالیة: 
 

 دوالر 1,739,902,184التعاقدات:  الخصومات /
 

 %61.16نسبة الخصم: 
 

 %38.84: 2019للسنة التقویمیة بشكل عام المبالغ المطلوبة  معدل
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