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 النطاق:

تسري على رعایة الطوارئ وكافة األنواع األخرى للرعایة الضروریة طبیًا والتي تقدمھا المستشفیات التابعة لـ 
)، وتشمل الرعایة التي تُقدّم في مستشفیات FMOLHS’ (الفرنسیسكان للسیدة العذراءالنظام الصحي للمبشرین ‘

FMOLHS  ـ  FMOLHSمن جانب الجھات المرتبطة بھا جوھریًا. وتشمل المستشفیات والمرافق الطبیة التابعة ل
 ما یلي:

 Our Lady of the Lake Regional Medicalمركز أور لیدي أوف ذا لیك الطبي اإلقلیمي  •
Center  

 St. Francis Medical Centerمركز سانت فرانسیس الطبي  •
 Our Lady of Lourdes Regional Medicalمركز أور لیدي أوف لوردز الطبي اإلقلیمي  •

Center 
 St. Elizabeth Hospitalمستشفى سانت إلیزابیث  •
 Our Lady of the Angels Hospitalمستشفى أور لیدي أوف ذي إنجلز    •
 Assumption Community Hospitalأسامبشنز األھلیة  مستشفى •

 الغرض: 

 یتمثل الغرض من سیاسة اإلعانة المالیة في تحدید:

 معاییر األھلیة الالزمة للتمتع باإلعانة المالیة المقدمة في صورة رعایة مجانیة؛ •
 كیفیة التقدم بطلب الحصول على اإلعانة المالیة؛  •
 الطریقة التي تحسب بھا المستشفى الرسوم المستحقة على الخدمة الطبیة المقدمة للمرضى  •
 كیفیة الدعایة لسیاسة اإلعانة المالیة على نطاق واسع داخل المجتمع األھلي الذي تخدمھ المستشفى؛ •
 اإلجراءات التي یجوز للمستشفى اتخاذھا في حاالت عدم سداد تكلفة الخدمة الطبیة؛ •
 م بالقوانین واللوائح الساریة سواء على مستوى الوالیات أو المستوى الفیدرالي.االلتزا •

 السیاسة: 

بتوفیر اإلعانة المالیة للمحتاجین للرعایة الصحیة من غیر المتمتعین بالتأمین الصحي أو  FMOLHSتلتزم 
ة لكل طبیًا وحسب الحالة المالیالمتمتعین بھ بشكل غیر كاف، وذلك بأن تتحمل عنھم تكلفة خدمات الرعایة الالزمة 



لضمان أال تقف اإلمكانیات المالیة للمحتاجین لخدمات الرعایة الصحیة حائالً دون  FMOLHSفرد منھم. وتسعى 
 قدرتھم على طلب الرعایة الطبیة والتمتع بھا. 

 یتقدم بطلب للحصولیتعیّن على الفرد أن لتلقي اإلعانة المالیة،  مؤھالً ما إذا كان الفرد  تحدیدمن أجل  -أ
إجراءات تقدیم ھذا الطلب، كما تحدد معاییر  FAP. وتوضح سیاسة اإلعانة المالیة على اإلعانة المالیة

لمستندات ااألھلیة التي یجب أن یستوفیھا الفرد لتلقي اإلعانة المالیة. كما تنص السیاسة على المعلومات و
 مع الطلب.  المطلوب إرفاقھا

مھا التي تقد ة على الرعایة الطارئة وغیرھا من كافة أشكال الرعایة الضروریة طبًیاتسري ھذه السیاس -ب
لتشخیص وعالج األمراض واإلصابات. وتحدد المستشفى من جانبھا ما إذا كان  FMOLHS مستشفیات

من اإلعانة المالیة على سبیل  المستبعدةالخدمة الطبیة مؤھلة لإلعانة المالیة من عدمھ. وتشمل الخدمات 
 المثال ولیس الحصر ما یلي:

 الرعایة غیر الضروریة طبیًا، وتشمل على سبیل المثال ولیس الحصر: -أ

العملیات والجراحات التجمیلیة، كتكبیر الصدر وشد البطن وحقن البوتكس وتجمیل الجفون  -1
والتقشیر الكیمیائي وإزالة الزوائد الجلدیة وحشوات الجلد وعالج الدوالي باإلبر وعالجات الجلد 

 باللیزر. 
 جراحات األسنان التجمیلیة  -2
 جراحات البدانة -3
 الختان  -4
 ینیة الفحوصات الج -5
 العالج بالھرمونات البدیلة  -6
 عالج االرتجاع المریئي بتقنیة االستریتا  -7
 

البنود الشخصیة المقدمة أثناء إقامة المریض في المستشفى، كصواني الضیوف والغرف الخاصة  -ب
 غیر الضروریة طبیًا. 

رغم ضروریتھا الطبیة، وذلك الرسوم الناتجة عن الجراحات التي ال یغطیھا التأمین من شركات أخرى، ب -ج
بسبب تخلف المریض عن االلتزام بالتوجیھات الخاصة بمسدد التأمین إذا قام المریض عن علم بتلقي الخدمات 

 الطبیة في إحدى المستشفیات غیر المتعاقدة. 

ى لحوادث السیارات التي تم فیھا رفع دعوى إلثبات المسؤولیة القانونیة ألطراف أخرى بغرض حملھم ع -د
 تحمل تكلفة مصاریف المستشفى (وذلك مثالً في حالة المرضى غیر المتمتعین بتأمین للرعایة الصحیة). 

التي یقدمھا األطباء المعالجون ومساعدو  الخدمات المھنیةقد تغطي أو ال تغطي سیاسة اإلعانة المالیة  -ج
األطباء أو األطباء السریریون ذوو الممارسة المتقدمة في قسم الطوارئ، وغیره من األقسام األخرى 
للمستشفى. ویتم االحتفاظ بقائمة مقدمي خدمات الطوارئ وغیرھا من أشكال الرعایة الضروریة طبیًا في 

اسة اإلعانة المالیة ویكون متاًحا على الموقع اإللكتروني لكل المستشفى، ذلك في مستند منفصل عن سی
. وتحدد ھذه القوائم مقدمي الخدمات الذین تغطیھم وال تغطیھم سیاسة FMOLHSمستشفى من مستشفیات 

اإلعانة المالیة. ویجوز للمرضى طلب نسخ ورقیة منھا، وبدون أیة رسوم، من خالل االتصال برقم الھاتف 
في  Financial Counseling Departmentفى، واالتصال بإدارة االستشارات المالیة األساسي للمستش

وقسم االستقبال في كافة المستشفیات  Our Lady of the Lakeمستشفى "أور لیدي أوف ذي لیك" 
من ھذه  Aاألخرى. ویمكن االطالع على قائمة بالمواقع اإللكترونیة والعناوین وأرقام الھواتف في الملحق 

 لسیاسة. ا

، ومنھا على سبیل المثال ولیس الحصر، التأمین الصحي بموارد محتملة للسدادإذا كان المریض یتمتع  -د
 أو عائدات التسویة التي تسددھا أطراف أخرى، فال یحق للفرد التمتع باإلعانة المالیة. 

ت مع إجراءا مرضى التعاونیُتوقع من الال تعتبر اإلعانة المالیة بدیالً للمسؤولیة الشخصیة؛ حیث  -ھـ
FMOLHS  ،في  واإلسھامفي الحصول على اإلعانة المالیة أو في غیرھا من أشكال سداد مقابل الخدمات



تكلفة رعایتھم بناء على مقدرتھم الفردیة على السداد. ویتم تشجیع األفراد ذوي المقدرة المالیة على شراء 
 التأمین الصحي أن یفعلوا ذلك. 

قدم طلب الحصول على اإلعانة المالیة مؤھالً للحصول على تمویل من البرامج المحلیة أو إذا كان م –و 
الفیدرالیة أو برامج الوالیة والتي تغطي بعض أو كل تكالیف خدمات الرعایة الصحیة، فمن المتوقع من مقدم 

بر ن ھذه اإلعانة المالیة تعتطلب اإلعانة التقدم أوالً لھذه البرامج قبل البت في أھلیتھ بموجب ھذه السیاسة. إ
بعد استنفاد محاوالت الحصول على كافة الموارد المالیة األخرى المتاحة للمریض  مالذًا أخیًرابصفة عامة 

وتشمل: التأمین؛ البرامج الحكومیة، والتي تشمل على سبیل المثال ولیس الحصر المزایا المادیة للمحاربین 
خرى؛ القدماء وبرامج الرعایة الصحیة "میدیكیر" و"میدیكید"؛ ومسؤولیات السداد من األطراف األ

واألصول الشخصیة، والتي تشمل األصول السائلة الحالیة. وسوف تقدم المستشفى المساعدة لألفراد في تقدیم 
 طلبات الحصول على البرامج الحكومیة. 

لن تمنع المستشفى تقدیم اإلعانة المالیة بموجب ھذه السیاسة استنادًا إلى تخلف مقدم الطلب عن توفیر  -ز
ات التي ال تحددھا المستشفى في ھذه السیاسة أو في نموذج طلب سیاسة اإلعانة المالیة المعلومات أو المستند
FAP application وستخطر المستشفى الفرد كتابة بالقرار التي توصلت إلیھ فیما یخص أھلیتھ بموجب .

 ھذه السیاسة ومسببات القرار.

ا من المرضى: حیث سیقتصر حق االطالع سیتم تأمین مستندات اإلعانة المالیة التي تم الحصول علیھ -ح
 على ھذه المستندات بما یخدم األغراض الضروریة لعملیة اإلعانة المالیة. 

ذل وسوف تبتم بیان اإلجراءات التي یجوز للمستشفى اتخاذھا في حالة عدم السداد في ھذه السیاسة.  -ط
لإلعانة بموجب ھذه السیاسة قبل المشاركة  المستشفى كافة الجھود المعقولة لتحدید ما إذا كان الفرد مؤھالً 

. وعقب تحدید األھلیة، لن یتم تحمیل الفرد المؤھل بأي رسوم )ECAفي أي إجراءات تحصیل غیر عادیة (
عن رعایة الطوارئ وغیرھا من أشكال الرعایة الضروریة طبیًا بما تزید عن المبالغ المقررة عموًما 

)AGBین یغطي ھذه الرعایة. ) على األفراد المتمتعین بتأم 

. FMOLHSبصورة سنویة لكل مستشفى من مستشفیات ) AGB( المبالغ المقررة عموًمایتم حساب  -ي
یوًما من عملیة الحساب. وستقصر المستشفى  120وتُطبق أي تعدیالت أو تغییرات ضروریة في غضون 

ریة طبیًا والمقدمة لألفراد المؤھلین المبالغ التي تقررھا على رعایة الطوارئ أو غیرھا من الرعایة الضرو
لإلعانة المالیة على متوسط المبالغ المقررة كرسوم بصفة عامة للمرضى المؤمن علیھم تجاریًا والمتمتعین 
ببرنامج "میدیكیر". ویتم تحدید ھذه المبالغ من خالل ضرب قیمة الرسوم اإلجمالیة للرعایة المؤھلة في 

ند النسبة المئویة للمبالغ على كافة المطالبات التي یسمح بھا برنامج "میدیكیر" النسبة المئویة للمبالغ. وتست
شھًرا، ومقسومة على الرسوم اإلجمالیة  12وجھات التأمین الصحي الخاصة على مدار فترة معینة قدرھا 

الیًا، حالمرتبطة لھذه المطالبات. ویمكن الحصول على نسخ تحریریة للنسبة المئویة للمبالغ والمستخدمة 
 للمستشفى ذات الصلة.  Aوبدون رسوم، من خالل االتصال برقم الھاتف الوارد في الملحق 

ـ  اإلعالن واإلبالغسیتم  -ك من خالل طرق عدة، وتشمل على سبیل  FMOLHSعن برامج اإلعانة المالیة ل
المثال ولیس الحصر نشر اإلشعارات في فواتیر المرضى ومن خالل وضع الملصقات في غرف الطوارئ 

. كما تنشر FMOLHSوأماكن االستقبال، وفي غیرھا من األماكن العامة األخرى التي قد یقع علیھا اختیار 
FMOLHS  دعایة واسعة بشأن ما یلي: سیاسة اإلعانة المالیة، على المواقع اإللكترونیة للمستشفیات

وملخص مبسط بالسیاسة، والطلب الخاص باإلعانة المالیة. وتقدم ھذه المستندات باللغة األولى التي یتحدثھا 
. FMOLHSالسكان ذوو الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة والذین تخدمھم كل مستشفى من مستشفیات 

قیة من ھذه المستندات للمرضى في غرفة الطوارئ وغیرھا من أماكن االستقبال عند ویتم توفیر نسخ ور
 الطلب وبالبرید اإللكتروني. 

األخرى على المستوى المحلي  القوانین والقواعد واللوائحومستشفیاتھا بكافة  FMOLHSإدارة  تلتزم -ل
 ي تتم مباشرتھا وفقًا لھذه السیاسة. أو الفیدرالي أو على مستوى الوالیة، والتي تسري على األنشطة الت

 



 إجراءات تقدیم طلبات اإلعانة المالیة 

یُشترط تعبئة وتوقیع وتقدیم طلب اإلعانة المالیة، فضالً عن إرفاق المستندات المطلوبة المبّینة في ھذه  -أ
السیاسة، من أجل البت في أحقیة الفرد في التمتع باإلعانة المالیة من عدمھ. وتتوافر استمارات الطلب في 

الطالع على قائمة بالمواقع والعناوین ل Aالملحق كافة أقسام االستقبال وعلى موقع كل مستشفى. انظر 
وأرقام الھواتف الخاصة بكل مستشفى. كما تتضمن استمارة الطلب إرشادات تفصیلیة تخص كیفیة إعادة 

 الطلب بعد تعبئتھ. 

سیتم اإلعالن واإلبالغ عن توافر اإلعانة المالیة للمرضى عند استقبالھم أو خروجھم من المستشفى.  -ب
المالیون بفحص المرضى المھتمین ومعاونتھم في تعبئة طلب اإلعانة المالیة. ویتواجد ویقوم المستشارون 

ھؤالء المستشارین في مقر المستشفى وفي قسم االستقبال للمساعدة في تعبئة الطلب أو الرد على أیة 
فتات الاستفسارات تخص السیاسة. ویمكن العثور على قسم االستقبال الخاص بكل مستشفى من خالل اتباع ال

المعلمة بوضوح على جانبي الطرق والممرات العامة في المستشفى. ویمكن االطالع على عناوین 
 . Aالملحق المستشفیات في 

یُلزم المریض أو كفیلھ بتقدیم المستندات الشخصیة والمالیة وغیرھا من المستندات ذات الصلة بالبت  -ج
من تقدیم الطلب. ویجب على مقدم الطلب توفیر  یوًما 30 في غضونفي أھلیة التمتع باإلعانة المالیة وذلك 

المعلومات المطلوبة الخاصة بالمریض والزوج/الزوجة وأفراد األسرة المقیمین معًا، والُمعالین والمدرجین 
وتُعاد الطلبات غیر المستوفیة لھذه الشروط إلى مقدم الطلب أو یتم اعتبارھا في نفس اإلقرار الضریبي. 

 مرفوضة. 

األشخاص غیر المؤمن علیھم والذین یتخلفون عن توفیر المعلومات الالزمة التخاذ قرار دقیق بشأن  -د
أھلیتھم للتمتع باإلعانة المالیة سیفترض أنھم قادرین على سداد الرسوم الكاملة للخدمات المقدمة، ویُلزمون 

) والساریة AGBالغ المقررة عموًما (بسداد ودیعة تساوي الرسوم اإلجمالیة مضروبة في النسبة المئویة للمب
على المستشفى التي ستقدم فیھا الخدمة، أو یُضرب لھم موعد آخر (في الحاالت غیر الطارئة فقط). وإذا 
بدأ الشخص غیر المؤمن علیھ إجراءات اإلعانة المالیة ولكنھ لم یستكملھا، یكون الشخص المؤمن علیھ 

للتعرف على الودائع القیاسیة لكل  Cالملحق لالسترداد (انظر غیر قابلة  ودیعة قیاسیةملزًما بسداد 
مستشفى) أو یُحدد لھم موعد آخر عندما یتسنى لھم سداد الودیعة أو توفیر المعلومات الستكمال طلب اإلعانة 
المالیة (في الحاالت غیر الطارئة). ملحوظة: فیما یتعلق بالخدمات المقدمة في عیادات األطباء التي مقرھا 

) مضروبة في AGBلجھة الموفرة للخدمة، تُسدد ودیعة مساویة للنسبة المئویة للمبالغ المقررة عموًما (ا
 الرسوم اإلجمالیة بدالً من الودیعة القیاسیة. 

یوًما، إال أنھ سیعاد فتح الطلب وإعادة  30برغم إمكانیة رفض الطلبات إذا لم یتم استكمالھا في غضون  -ھـ
یوًما بعد تلقیھ لفاتورة الخروج  240النظر فیھ إذا اتصل المریض بنا وطلب إعادة النظر في طلبھ خالل 

 من المستشفى. 

 

 البت في طلب اإلعانة المالیة  -2

 وقد: التقییم الفردي للحاجة المالیةطلب اإلعانة المالیة وفقًا إلجراءات تتضمن یتم البت في  -أ

تشمل استخدام مصادر المعلومات الخارجیة المتاحة علنًا والتي تقدم معلومات حول مقدرة المریض  -أ
 أو كفیلھ على السداد (كالتصنیف االئتماني)؛

مصادر السداد والتغطیة المناسبة والبدیلة  لبحث FMOLHSتشمل الجھود المعقولة التي تبذلھا  -ب
 من برامج السداد العامة والخاصة، ومساعدة المرضى في التقدم لھذه البرامج؛

 األخذ في الحسبان األصول المتاحة للمریض، وكافة الموارد المالیة األخرى المتاحة للمریض. -ج

 ومن ثم، یجب توفیر المستندات التالیة: ألي طلب للمساعدة المالیة. یعد التحقق من الدخل ضروریًا -ب
 طلب مستوفى لإلعانة المالیة.  -أ



 إثبات شخصیة یتضمن صورة أو إثبات شخصیة قانوني.  -ب

أحد اإلقرارات الضریبیة للمریض أو الكفیل، وأفراد األسرة القاطنین في المنزل، والُمعالین المسجلین  -ج
إوذا لم یكن المریض/الكفیل ملزًما بسداد الضرائب الفیدرالیة على اإلقرار الضریبي للمریض أو الكفیل. 

 ). IRS(بسبب انخفاض دخلھ أو انعدامھ)، فیلزم إلثبات ذلك بیان من دائرة اإلیرادات الداخلیة (

إثبات الدخل للمریض أو الكفیل، وأفراد األسرة القاطنین في المنزل، والُمعالین المسجلین على اإلقرار  -د
 مریض أو الكفیل. الضریبي لل

أشھر،  3كعوب من إیصاالت للمرتب، وكشوفات الحساب البنكي عن آخر   3إذا كان موظفًا: آخر  -1
 معبأة خاصة بالدخل والضرائب.  W-2وآخر نماذج 

إذا كان یعمل بأعمال حرة: بیان بالدخل الشھري للعمل الحر أو نسخة من دفتر األستاذ العام أو  -2
 اب الجاري للعمل. نسخة من ملخص الحس

إذا لم یكن یعمل: نسخة من بیانات اإلعانة الخاصة بالضمان االجتماعي، كإعانة العجز وغیرھا  -3
، أو المعاش، المساعدات الحكومیة، 1099Rمن مدخوالت أو إعانات الضمان االجتماعي، أو نموذج 

 طفل، ونفقة الزوجة المطلقة؛تعویض العمال، صنادیق االئتمان، البطالة، والدعم العسكري، نفقة ال
 شیكات المساعدة الحكومیة؛ شیكات التقاعد؛ و/أو شھادات الدعم الموثقة. 

المریض أو مقدم الطلب كتابة بذلك  FMOLHSوتُخطر تُعالج طلبات الحصول على اإلعانة المالیة فوًرا،  -ج
 یوًما من استالم الطلب المكتمل.  30في غضون 

 ، وعن التواریخطلب اإلعانة المالیة استھاللتاریخ الخدمة الذي تم ألجلھ نة المالیة على یُطبق استھالك اإلعا -د
أشھر التالیة. ملحوظة: سیُجرى التحقق التأمیني لكل مرحلة من الرعایة لتحدید ما إذا كان  6المستقبلیة ضمن الـ 

 المریض ما زال غیر مؤمنًا علیھ من عدمھ. 

أشھر التي تم ألجلھا الموافقة على الطلب  6بطلب اإلعانة المالیة بعد فترة الـ  التقدمإعادة یجب على المرضى  -ھـ 
 األصلي.

 

 األھلیة ومبلغ االستھالك:  -3

 وىمست من مئویة كنسبة السنوي األسرة ودخل األسرة في األشخاص عدد على بناء الشطب استحقاق تحدید یتم
 التي تحادياال للفقر التوجیھیة المبادئلنظام السیدة الصحیة فرنسیسكان  إرسالیات تستخدم سوف .االتحادي الفقر

 أحدث رتتوف. تحادياال السجل في األمریكیة اإلنسانیة والخدمات الصحة وزارة قبل من سنویًا ونشرھا تحدیثھا یتم
 :الموقع ھذا برع المعلومات

guidelines-tps://aspe.hhs.gov/povertyht 

من المستوى الفیدرالي  %250یقل عن أو  دخلھم األسريیتمتع المرضى غیر المؤمن علیھم الذین یبلغ  -أ
للفقر باإلسقاط الكامل لكافة رسوم المستشفى الخاصة بھم، باستثناء أي ودائع قیاسیة سبق دفعھا، وبافتراض 

 .FAPاستیفائھم لمعاییر األھلیة األخرى المنصوص علیھا في سیاسة اإلعانة المالیة 

من المستوى الفیدرالي  %250نسبة  دخلھم األسريیتخطى یجوز للمرضى غیر المؤمن علیھم والذین  -ب
، وذلك على حسب الظروف المالیة الخاصة catastrophicللفقر التأھل للحصول لمساعدات طبیة فاجعة 

السابقة مباشرة للعالج أكبر من أو تساوي  12للمریض. وإذا كانت الفواتیر الطبیة للمریض عن األشھر الـ 
، یجوز منح اإلعانة المالیة للمریض في صورة رعایة السنوي دخل أسرتھ) من %20عشرین بالمائة (

 مجانیة. 

(انظر قسم التعریفات) كمرضى  underinsuredالمرضى غیر المتمتعین بغطاء تأمیني كاف یُعامل  -ج
 ألغراض تقدیم اإلعانة المالیة.  uninsuredغیر مؤمن علیھم 

 اإلعانة المالیة التقدیریة   -4

https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines


تنشأ األھلیة التقدیریة لتلقي اإلعانة المالیة عندما تستخدم المستشفى معلومات أخرى بخالف التي قدّمھا الفرد  -أ
لتحدید أھلیتھ للحصول على الرعایة المجانیة. ویتم شطب رسوم الحسابات التي تلبي المعاییر االفتراضیة بنسبة 

100% . 

انة المالیة حتى لو لم یمكن یمتلك نموذج إعانة مالیة في ملفاتھ، قد یكون المریض مؤھالً للحصول على اإلع -ب
وذلك متى كان المریض أو غیره من المصادر قادرین على تقدیم أدلة كافیة على استحقاق األھلیة التقدیریة. 

عنایة أدناه) أثناء استكمال ال 5وفي ھذه الحاالت، یستمر نشاط التحصیل (وفقًا لإلجراءات المبیّنة في القسم 
الواجبة أو لحین مراجعة حساب المریض. وقد تم تضمین قائمة بالمعلومات التي یتم الحصول علیھا من 

  .Bالملحق  المصادر األخرى في

قد یستخدم نظام درجات أیًضا من أجل تحدید ما إذا كان المریض مؤھالً لإلعانة المالیة التقدیریة. ویشبھ  -ج
. ولن FMOLHSاالئتماني، وتضعھ إحدى الجھات المعتمدة المتعاقدة مع  نظام الدرجات ھذا نظام التصنیف

یُنظر في منح اإلعانة المالیة التقدیریة إال لمن تقل حساباتھم عن الحد األدنى لنظام الدرجات. وإذا تم حرمان 
حًقا مستأحد المرضى من اإلعانة المالیة بسبب عدم التزامھ أو بسبب اكتشاف مصدر دخل آخر لھ، فلن یكون 

 إلسقاط اإلعانة المالیة التقدیریة عنھ. 

 إجراءات التحصیل  -5

التالیة: إرسال  إجراءات التحصیلفي حالة عدم السداد من جانب المریض/الكفیل، ستجري المستشفى  -أ
الفواتیر، واستدعاء المرضى لألرصدة المفتوحة، وتحویل الحسابات إلى وكاالت إعداد الفواتیر أو التحصیل، 

 إجراءات تحصیل غیر اعتیادیةورفع المطالبات في دعاوى اإلفالس. كما قد تشارك المستشفى أیًضا في 
)ECAsستیفاء للدین، وإبالغ ھیئات االئتمان الخارجیة، )، والتي تشمل الحجز على أجر المریض أو أموالھ ا

 ونزع الملكیة ووقف التصرف في الحساب البنكي، والحجز على الممتلكات الشخصیة وإقامة الدعاوى القانونیة. 

لتحدید ما إذا كان الفرد مؤھالً لتلقي الرعایة المجانیة قبل بدء إجراءات  جھودًا معقولةستبذل المستشفى  -ب
 یر االعتیادیة. وتشمل ھذه الجھود المعقولة ما یلي: التحصیل غ

إعالم الفرد بسیاسة اإلعانة المالیة (وتشمل الجھود المعقولة إلخبار الفرد شفھیًا بالسیاسة وكیفیة الحصول  -أ
 على اإلعانة)؛

ستشفى یوًما من تاریخ قیام الم 120االمتناع عن أي إجراءات تحصیل غیر اعتیادیة لفترة ال تقل عن  -ب
 بتقدیم أول فاتورة عن العالج بعد خروج المریض من المستشفى. 

إعطاء الفرد إخطاًرا تحریریًا بأن اإلعانة المالیة متاحة لألفراد المؤھلین، وتُعلم الفرد (قبلھا بثالثین یوًما)  -ج
أن تبدأ  قبل بنوع إجراءات التحصیل غیر االعتیادیة التي تعتزم المستشفى المضي بھا والموعد النھائي

 المستشفى بھذه اإلجراءات. وسیشمل ھذا اإلخطار التحریري ملًخًصا بسیًطا بسیاسة اإلعانة المالیة. 

یوًما بعد تاریخ أول فاتورة رعایة بعد الخروج  240حتى تتم معالجة طلبات الحصول على اإلعانة المالیة  -ج
م الطلبات المستلمة بعد ھذا التاریخ. وعقب استال . وال یقع على المستشفى أي التزام بمعالجةمن المستشفى

الطلب في موعده المناسب، سیتم مؤقتًا تعلیق أي إجراءات تحصیل غیر اعتیادیة تم البدء فیھا بالفعل أثناء 
 معالجة الطلب. 

ـ  -د ن المستشفى، یوًما التالیة ألول فاتورة عالج بعد الخروج م 240إذا قدم الفرد طلبًا غیر مكتمل أثناء فترة ال
یجب بذل الجھود فضالً عن الجھود تلك التي ناقشناھا أعاله قبل بدء أو استئناف إجراءات التحصیل غیر 
االعتیادیة. وستقوم المستشفى بإخطار الفرد بكیفیة استكمال الطلب، ویشمل ذلك إخطاًرا تحریریًا یصف 

تضمن اإلخطار التحریري أیًضا بیانات االتصال المعلومات المطلوبة و/أو المستندات الواجب تقدیمھا. كما سی
لكیفیة الحصول على المزید من المعلومات حول آلیة سیاسة اإلعانة المالیة وكیفیة الحصول على المساعدة 
في آلیة الطلب. وستعطي المستشفى الفرد فرصة معقولة لتوفیر المعلومات الناقصة قبل بدء أو استئناف 

 . اإلجراءات غیر االعتیادیة



بمجرد تقدیم الطلب المكتمل، ستقوم المستشفى بمعالجتھ في توقیت مناسب وتخطر الفرد كتابة بما إذا  -ھـ 
كان مؤھالً من عدمھ لإلعانة المالیة واألسس التي استند إلیھا ھذا القرار. وستبذل المستشفى الجھود المعقولة 

ینًا د فیما یتعلق بالمبالغ التي لم یعد المریض مدلعكس أي إجراءات تحصیل غیر اعتیادیة تم اتخاذھا ضد الفر
 بھا للمستشفى. 

أي إجراءات تحصیل غیر اعتیادیة على أي مریض دون أن تبذل أوالً جھودًا  FMOLHSلن تفرض  -و
معقولة لتحدید ما إذا كان الفرد مؤھالً لإلعانة المالیة بموجب سیاسة اإلعانة المالیة.  ویتمتع مدیر قسم 

عقولة قد ماالستقبال في كل مستشفى بالسلطة النھائیة في تقریر ذلك وھو المسؤول عن التأكد من أن جھودًا 
 بُذلت حتى یكون جائًزا بعدھا المضي في إجراءات التحصیل غیر االعتیادیة. 

 

 التعریفات: -6

 ألغراض ھذه السیاسة، تم تعریف المصطلحات التالیة على النحو التالي:

الفرق بین مستوى السداد المقرر بموجب اتفاق تعاقدي  :Contractual Allowanceالتعاقدیة  المخصصات
 مع جھة سداد أخرى والرسوم اإلجمالیة المقرر على المریض.

تسري ھذه اإلجراءات عندما تعمد المستشفى إلى إجراء عملیة  ):ECAsإجراءات التحصیل غیر االعتیادیة (
لى األموال استیفاء للدین أو نزع الملكیة أو الحجز االستعالمات االئتمانیة أو تستھل اآللیات القانونیة كالحجز ع

على الحسابات البنكیة أو الممتلكات الشخصیة أو الحجز على الراتب و/أو االعتقال. وال تشمل ھذه اإلجراءات ما 
 یلي: استدعاء المرضى لألرصدة المفتوحة، وإرسال الكشوفات؛ أو تقدیم المطالبات في دعاوى اإلفالس. 

احتیاج المریض لتدخل طبي فوري بسبب مشكلة طبیة خطیرة أو تھدد  :Emergency Care الطوارئرعایة 
حیاتھ أو قد تسبب لھ إعاقة. وبصفة عامة، یتم مناظرة المریض و/أو استقبالھ من خالل غرفة الطوارئ. انظر القسم 

 ).U.S.C 1395dd 42من قانون الضمان االجتماعي ( 1867

تُعرف اإلعانة المالیة بأنھا الخدمات الطبیة التي تقدم بدون رسوم  :Financial Assistanceاإلعانة المالیة 
للمرضى الذین یفتقرون لتغطیة تأمینیة أو یتمتعون بتغطیة تأمینیة غیر كافیة، ویعجزون عن السداد، وذلك بناء 

) رة الصحة والخدمات اإلنسانیةعلى مستوى الدخل (وفقًا للتوجیھات الفیدرالیة الخاصة بالفقر الصادرة عن وزا
والتحلیل المالي والمؤشرات الدیموغرافیة و/أو االحتیاجات اإلضافیة المرتبطة بالرعایة الصحیة، والمبنیة على 
التشخیص. وال تشمل اإلعانة المالیة ما یلي: المخصصات التعاقدیة من البرامج الحكومیة والمخصصات التعاقدیة 

 من التأمین. 

باالستعانة بتعریف مكتب اإلحصائیات، یُقصد باألسرة مجموعة من اثنین أو أكثر یقیمون معًا  :Familyاألسرة 
 وتربطھم عالقة میالد أو زواج أو تبني. 

بناء على توجیھات مكتب اإلحصائیات، یُستخدم ما یلي عند حساب الدخل  :Family Incomeالدخل األسري 
 األسري:

وتعویض البطالة، وتعویض العمال، واإلعانات الحكومیة، ودخل الضمان یشمل األموال المكسوبة،  •
اإلضافي واإلعانات الحكومیة ومدفوعات المحاربین القدماء، وإعانات أو معاش الخلف أو الدخل 
التقاعدي، أو الفوائد أو األرباح الموزعة على المساھمین واإلیجارات وحقوق التألیف والدخل من 

الئتمان واإلعانات التعلیمیة ونفقة الزوجة المطلقة ونفقة األوالد، واإلعانات من العقارات وصنادیق ا
 خارج األسرة، وغیرھا من المصادر المتنوعة؛

 یُحدد على أساس ما قبل الضریبة؛ •
یشمل دخل كافة أفراد األسرة المقیمین معًا أو المعالین والمسجلین على اإلقرار الضریبي للدخل (وال  •

 ر األقارب كرفقاء السكن)یحتسب منھم غی
للُمعالین الذین یقطنون خارج المنزل، یشمل الدخل األسري دخل الُمعال، إلى جانب دخل من یعولون ھذا  •

 الُمعال على اإلقرار الضریبي



یشمل دخل األسرة أیًضا الموارد أو األمالك التي من السھل تحویلھا إلى نقدیة؛ وتشمل على سبیل المثال  •
سابات الجاریة وحسابات التوفیر، واألسھم والسندات وشھادات اإلیداع والنقدیة. ولیس الحصر الح

 لحین إخراج المال.  401Kویُستبعد من ذلك حسابات التقاعد الفردیة وحسابات المعاش 

ھي توجیھات وضعھا مكتب  :Federal Poverty Guidelines التوجیھات الفیدرالیة الخاصة بالفقر
ح الحد الذي یبدأ عنده تصنیف الفقر وذلك لألغراض اإلداریة كتحدید األھلیة المالیة. اإلحصائیات بغرض توض

 ) اإلرشادات في السجل الفیدرالي. HHSوكل عام تنشر وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة (

یقصد بھا الرسوم اإلجمالیة حسب الرسوم الكاملة المقررة للمستشفى عن  :Gross Chargesالرسوم اإلجمالیة 
 توفیر خدمات الرعایة الصحیحة قد تطبیق الخصم. 

ھي العالج الطبي المناسب والضروري لعالج  :Medically Necessary Careالرعایة الضروریة طبًیا 
 ف المسددة األخرى. األعراض المرضیة على نحو ما یحدده برنامج "میدیكیر" واألطرا

ھي اإلعانة الممنوحة على أساس نظام  :Presumptive Financial Assistanceاإلعانة المالیة التقدیریة 
درجات أو غیرھا من مصادر البیانات التي تقدم أدلة كافیة لألھلیة. وال تتطلب الموافقة على اإلعانة المالیة التقدیریة 

 وجود نموذج مالي في الملفات. 

ھو شخص یتلقى خدمات الرعایة الصحیة وال یتمتع بتغطیة  :Uninsured Paientمریض غیر المؤّمن علیھ ال
 تأمینیة للرعایة الصحیة وغیر مؤھل ألي برامج على المستوى الفیدرالي أو على مستوى الوالیة. 

یة ویملك تغطیة ھو شخص یتلقى للرعایة الصح :Underinsured Patientالمریض غیر المتمتع بتأمین كاف 
خاصة للرعایة الصحیة، ولكن تغطیتھ ال تغطي الرعایة المحددة. والمرضى ذوو التأمین التجاري غیر مؤھلین 
بصفة عامة لتلقي اإلعانة المالیة وإسقاط الرسوم المستحقة علیھم بسبب المتطلبات الخاصة بالخطة الصحیة 

 لمرضى عن نصیبھم من مشاركة التكلفة الكاملة للخدمات المقدمة.والمتطلبات القانونیة المرتبطة بإصدار الفواتیر ل
ورغم ذلك، إذا لم تقدم التغطیة الخاصة بجھات أخرى مزایا لخدمات المستشفى بسبب استثناءات من الخطة الصحیة، 

ؤھل مأو شروط مسبقة، أو فترة سماح قبل األھلیة، أو استنفاد للمزایا، یمكن اعتبار المریض غیر مؤمن علیھ و
لتعدیالت اإلعانة المالیة، وذلك عن الخدمات غیر المغطاة. وال یسري ذلك عندما ال تقدم خدمات التغطیة الخاصة 

عن الخدمات التي كان من الممكن ترخیصھا في شبكة المزودین  FMOLHSبالجھات األخرى تغطیة في مرافق 
 الخاصة بالدافع.

 

 المرفقات: 

 قائمة بالمواقع اإللكترونیة وأرقام االتصال الخاصة بالمستشفیات – Aالملحق 
 اإلعانة المالیة االفتراضیة – Bالملحق 
 الودائع القیاسیة – Cالملحق 

 

  



 قائمة بالمواقع اإللكترونیة وأرقام االتصال الخاصة بالمستشفیات – Aالملحق 

 

 

 

 

 

 

ملحوظة: رجاء عدم استخدام العناوین أعاله في تقدیم طلبات اإلعانة المالیة. ویمكن االطالع على العنوان المناسب 
 لذلك على نموذج الطلب نفسھ. 

 

  

الھاتفرقم  موقع إدارة االستقبال الموقع اإللكتروني المستشفى  

Our Lady of the Lake www.ololrmc.com/financialassistance 
5000 Hennessy Blvd 
Baton Rouge, LA 
70808 

(225)765-
7921 
(800)327-
3284 

St. Elizabeth Hospital www.steh.com/financialassistance 

1125 W Hwy 30 
Gonzales, LA 70737 (225)647-

5000 

St. Francis Medical 
Center 

www.stfran.com/financialassistance 

309 Jackson Street 
Monroe, LA  71201 (318)966-

4000 

Our Lady of Lourdes www.lourdesrmc.com/financialassistance 

4809 Ambassador 
Caffery 
Lafayette, LA  70508 

(337)470-
2000 

Our Lady of the Angels 
Hospital 

www.oloah.org/financialassistance 

433 Plaza Street 
Bogalusa, LA  70427 (985)730-

6700 

Assumption Community 
Hospital 

www.ololrmc.com/financialassistance 
135 Highway 402 
Napoleonville, LA  
70390 

(985)369-
3600 

http://www.ololrmc.com/
http://www.steh.com/financialassistance
http://www.stfran.com/financialassistance
http://www.lourdesrmc.com/financialassistance
http://www.oloah.org/financialassistance
http://www.ololrmc.com/


 اإلعانة المالیة التقدیریة – Bالملحق 

 

انة األھلیة لالستفادة من اإلعیجوز استخدام المعلومات التي تم الحصول علیھا من مصادر بخالف المریض لتحدید 
 المالیة التقدیریة. وتشمل ھذه المعلومات أي أدلة على مشاركة المریض في واحد أو أكثر مما یلي:

 برامج التوصیف الدوائي الطبي الممولة من الوالیة  -1

یة یة المجانللتامین الصحي على أطفال لویزیانا، اإلسكان المدعم، وجبات الغداء المدرس LACHIPبرنامج  -2
 أو مخفضة السعر الخ وذلك ألطفال المریض/الكفیل؛

 برنامج لویزیانا لطوابع الطعام -3

برنامج "میدیكید" للوالیة. بالنسبة للمرضى المتمتعین بتغطیة برنامج "میدیكید"، یعتمد تحدید اإلعانة المالیة  -4
 على معلومات برنامج "میدیكید" وتشمل أدلة على ما یلي:

 شھًرا من تاریخ الموافقة  12ریض مسجل حالیًا في میدیكید، ولكن لھ رصید مسبق ضمن أن الم •
 المریض متمتع في الوقت الحالي بمیدیكید مع مزایا محدودة (یغطي فقط تنظیم األسرة) •
 المریض یقیم في دار عجزة أو إلیواء الفقراء ویتمتع ببرنامج میدیكید فقط •
 خالل والیة غیر متعاقدةالمریض متمتع بـ "میدیكید" من  •
 المریض مؤھل لـ "میدیكید" مع "شرط تحجیم اإلنفاق" •
المریض مؤھل ألحد البرامج األخرى للوالیة أو لإلعانة المحلیة غیر الممولة (كبرنامج تحجیم  •

 اإلنفاق التابع لمیدیكید)؛
التي  المریض متوف ولیس لھ طرف مسؤول أو موجودات. ویتم توثیق جھود العنایة الواجبة •

 أجریت للتحقق من األصول والممتلكات من خالل الموقع المعتمد للمستشفى. 

باإلضافة إلى ذلك، یفترض أن المریض مؤھل لالستفادة باإلعانة المالیة إذا كانت ھناك شھادة مستقلة مؤھلة على 
 أن المریض بال مأوى. 

 

  



 الودائع القیاسیة – Cالملحق 

 

القیاسیة الودیعة  اسم المستشفى
 لإلجراء الجراحي

الودیعة القیاسیة 
 لألشعة

الودیعة القیاسیة لكافة 
 الخدمات األخرى

Our Lady of the Lake $200 $10 $10 

St. Elizabeth $200 $10 $10 

St. Francis Medical Center $200 $25 $25 

Our Lady of Lourdes $200 $25 $25 

Our Lady of the Angels 
Hospital 

$200 $25 $25 

Assumption Community 
Hospital 

 10$ 10$ ال ینطبق

 

 


