
	 																																																																																																						 	

مالیة عدة ال سا موجز الم  
 
 
 

والیة أوھایو  شفیات  صحیة بمست ضمان الرعایة ال برنامج 
)HCAP.(  ضمان الرعایة باعتبارك مشارًكا في برنامج

، نقدم الخدمات الطبیة الالزمة الصحیة بمستشفیات أوھایو
) 1في مستشفیاتنا مجانًا إن كنت تقیم في والیة أوھایو أو (

الحالیین لبرامج المساعدة العامة أو  أحد المستفیدین المؤھلین
) إن كان دخلك یساوي أو أقل من 2معونة اإلعاقة، أو (

٪ من المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لتعریف فقر الدخل 100
)FPG.(  

 
فیما یلي موجز عن المساعدة المالیة المتوفرة في مسشتفى 

، d/a/bریجنسي ھوسبیتال أوف نورث سنترال أوھایو ذ.م.م، 
سشتفى ریجنسي ھوسبیتال أوف كلیفالند إیست ("كلیفالند وم

إیست")، ومسشتفى ریجنسي ھوسبیتال أوف كلیفالند ویست 
–ھوسبیتال سبیشلتي ("كلیفالند ویست")، ومسشتفى سیلكت   

ھوسبیتال سبیشلتي ، ومسشتفى سیلكت d/b/aكلیفالند ذ.م.م،  - 
تي سبیشلفیرھیل ("كلیفالند فیرھیل")، ومسشتفى سیلكت 

–ھوسبیتال  كلیفالند جیتاواي ("كلیفالند جیتاواي") (المشار  
إلیھا بصورة جماعیة بلفظ "المستشفى")   

 
عدة المالیة المقدمة. إن لم تكن تتمتع بتغطیة تأمینیة،  المسا

فإننا نقدم لك المساعدة المالیة للحصول على الرعایة الطبیة 
ة إن كان دخل الالزمة والتي تتمثل في خصم من رسومنا العادی

عائلتك ال یتجاوز أربعة أضعاف الدخل المحدد وفقًا للمبادئ 
التوجیھیة الفیدرالیة لتعریف فقر الدخل وكنت أحد المقیمین في 

سیتم فحص جمیع طلبات المتقدمین للحصول على  أوھایو.
) ویجب أن تتعاون Medicaidتغطیة برنامج الرعایة الصحیة (

نظر في طلبك للحصول على ) لكي یُ Medicaidمع ممثلي (
إن كنت مؤھالً للحصول على مساعدة مالیة  المساعدة المالیة.

بموجب سیاستنا، فستحصل على مساعدة مجانیة أو مخفضة 
وفقًا لمعاییر الدخل التالیة:  

٪ من 250إن كان الدخل السنوي ألسرتك یصل إلى   •
یف الدخل المحدد وفقًا للمبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لتعر

فقر الدخل، ستحصل على رعایة مجانیة،  
% 400% و251إن كان الدخل السنوي ألسرتك یتراوح بین   •

من الدخل المحدد وفقًا للمبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لتعریف 
فقر الدخل، ستحصل على رعایة مخفضة عن المبلغ المدفوع 
بصفة عامة من المرضى المؤمن علیھم مقابل الحصول على 

دمات.ھذه الخ  
حتى إن كنت تخضع لبرنامج تأمیني، طالما أنك تستوفي معاییر 

) 1الدخل لدینا، سیحق لك الحصول على مساعدة مالیة في حالة (
عدم تغطیة برنامجك التأمیني للخدمات الطبیة الالزمة التي تسعى 

) استنفادك للحد األقصى لمزایا التأمین 2للحصول علیھا، أو (
مدى الحیاة.  

 
إلضافیة للتأھل من أجل الحصول على المساعدة الطرق ا
إذا لم تستوف معاییر الدخل المذكورة أعاله، بغض  المالیة.

النظر عن وضعك التأمیني أو حالة إقامتك، سیُنظر في كل حالة 
على حدة للحصول على المساعدة المالیة في ظل الظروف 

التالیة:  
 

یة أو إن كنت تواجھ صعوبات شخص الظروف االستثنائیة.
مالیة شدیدة، یمكنك االتصال بنا للنظر في الحصول على 

مساعدة مالیة.



	 																																																																																																						 	
 

إن كنت تبحث عن عالج ال یمكن  الظروف الطبیة الخاصة.• 
تقدیمھ إال بواسطة الطاقم الطبي للمستشفی أو ستستفید من 

الخدمات الطبیة المستمرة من المستشفی لالستفادة من 
استمراریة الرعایة، سیُنظر في حالتك علی حدة للحصول علی 

  المساعدة المالیة لھذا العالج المحدد.
 

إذا تلقیت  ة بصفة عامة.الرسوم لن تتجاوز المبالغ المدفوع
مساعدة مالیة بموجب سیاستنا، فلن تُحاسب علی الرعایة الطبیة 

الالزمة بمبلغ یزید عن المبلغ الذي یدفعھ عادة المرضی الذین 
) الطبیة.Medicareر (یکیدمیلدیھم تغطیة   

 
یمكنك  كیف تحصل على نُسخ من سیاساتنا وطلب التقدیم.

واستمارة طلب المساعدة الحصول على نسخة من سیاستنا 
 ) من على المواقع اإللكترونیة التالیة للمستشفى1( المالیة:

 ospital.comhttp://clevelandeast.regencyh
 ospital.comhttp://clevelandwest.regencyh

http://clevelandfairhill.selectspecialtyhospitals.co
m 

hospitals.chttp://clevelandgateway.selectspecialty
om: )إن اتصلت بمكتب األعمال  ) من منطقة القبول لدینا.2و

، فسوف نرسل لك نسخة 888.868.1103المركزي على الرقم 
من سیاسة المساعدة المالیة الخاصة بنا وملخص بلغة بسیطة 

واستمارة الطلب مجانًا.  
 

یمكنك التقدم بطلب  كیفیة تقدیم الطلب والحصول على مساعدة.
في أي مرحلة من مراحل عملیة القبول أو إعداد الفواتیر عبر 

یتم إرسال  .إكمال الطلب وتقدیمھ، وتقدیم معلومات عن الدخل
أي طلب للمساعدة المالیة سواء أستكمل  

بصورة شخصیة أو عبر اإلنترنت أو تم تسلیمھ أو أُرِسل عبر 
البرید  

إن کنت  إلى فریق مكتب األعمال المركزي لتقییمھ ومعالجتھ.
تعتقد أن لدیك ظروفًا طبیة استثنائیة أو خاصة، یمکن ألحد 

اج إلى أي مساعدة في إن كنت تحت ممثلینا أن یقدم لك طلبًا.
تقدیم الطلب، یرجى االتصال بقسم القبول لدینا والذي یقع  

في ُمنشأتنا أو االتصال على مكتب األعمال المركزي على الرقم  
888.868.1103.  

 
 

Copies of our Financial Assistance Policy, Application Form, and this Summary are available in English, 
Arabic and Spanish.  

 
Las copias de nuestra Polftica de ayuda financiera, el Formulario de solicitud  y el presente Resumen 

estan disponibles en espana/.   
.من سیاسة المساعدة المالیة، ونموذج الطلب، وھذا الملخص باللغة اإلنجلیزیة والعربیة واإلسبانیة نُسًخاتتوفر   

 
مكتب األعمال المركزي  أرسل طلبك بعد استكمالھ إلى العنوان التالي: ھوسبیتالسبیشلتي  سیلكت -  

15264، بیتسبرغ، بنسلفانیا  642369ص. ب.  12/15نُسخة             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 																																																																																																						 	
 

                   

 

سیاسة المساعدة المالیة  
 

المجموعة المستھدفة:  
 

 

تاریخ اإلصدار األصلي:  

     

 

اإلصدار:  
 

 

  اعتماد:

 

 

  

تاریخ آخر اعتماد/مراجعة:  
 

 

إعداد:  
 

 

تاریخ السریان:  

 

 

  

ول على أحدث ویرجى الرجوع إلى النسخة اإللكترونیة للحص  النُسخ المطبوعة بغرض الرجوع إلیھا فقط.
إصدار.  

 

  المراجع/المتطلب التنظیمي:

(ع) وأنظمة الخزانة ذات الصلة. 501تتوافق ھذه السیاسة مع قانون اإلیرادات الداخلیة القسم   

 

  الرقابة والمسؤولیة:

ي ھوسبیتال أوف ، ومسشتفى ریجنسd/a/bیتولى مدیر الشؤون المالیة لمسشتفى ریجنسي ھوسبیتال أوف نورث سنترال أوھایو ذ.م.م، 
كلیفالند إیست (كلیفالند إیست)، ومسشتفى ریجنسي ھوسبیتال أوف كلیفالند ویست (كلیفالند ویست)، ومسشتفى سیلكت سبیشلتي 

ھوسبیتال  -، ومسشتفى سیلكت سبیشلتي ھوسبیتال d/b/aكلیفالند ذ.م.م،  – فیرھیل (كلیفالند فیرھیل)، ومسشتفى سیلكت سبیشلتي  
ھوسبیتال  فالند جیتاواي (كلیفالند جیتاواي) (المشار إلیھا بصورة جماعیة بلفظ "المستشفى") مسؤولیة مراجعة ھذه السیاسة كلی –

وتعدیلھا وتحدیثھا وتفعیلھا للحفاظ على االمتثال إلى المتطلبات التنظیمیة وغیرھا من المتطلبات، شریطة أن تتطلب جمیع المراجعات 
ستشفى سیلكت كلیفالند ھوسبیتالز ذ.م.م.والتعدیالت موافقة مجلس إدارة م  

  

 ����� �� ������� �������� �������� ���� ��� ��������� ����
.�������   



	 																																																																																																						 	
 

 

سیاسة المساعدة المالیة  

 

	تنص سیاسة المستشفى على تقدیم الرعایة الطبیة الالزمة دون النظر إلى العرق أو العقیدة أو القدرة على سداد نفقات الرعایة. یمكن و	
منح للمرضى الذین ال تتوفر لدیھم الوسائل الالزمة لدفع تكالیف الخدمات المقدمة في المستشفى طلب الحصول على المساعدة المالیة، والتي تُ 

توفر وتستھدف معاییر األھلیة للحصول على المساعدة المالیة بموجب ھذه السیاسة إلى ضمان 		وفًقا للشروط واألحكام المنصوص علیھا أدناه.
		الموارد المالیة لدى المستشفى لتقدیم خدمات الرعایة للمرضى الذین في أمس الحاجة إلى الحصول على الدعم المالي. 	

1- الخلفیة    

  

-أ تتخصص المستشفى في الرعایة الطبیة طویلة األمد للحاالت الحرجة والتي یجري تشغیلھا وإدارتھا على نحو یتسق   
) من قانون اإلیرادات الداخلیة والمؤسسات 3(ج)(501سسة كلیفالند كلینك بموجب القسم بصورة عامة مع متطلبات مؤ
  الخیریة بموجب قانون الوالیة.

 

-ب وتُقدم "الرعایة الطبیة الالزمة" إلى المرضى دون النظر إلى العرق أو   تلتزم المستشفى بتقدیم الرعایة الطبیة الالزمة. 
ات الرعایة.العقیدة أو القدرة على سداد نفق  

 

-ج تھدف سیاسة المساعدة المالیة إلى أن یكون المستفیدون الرئیسیون منھا ھم المرضى غیر المؤمَّن علیھم ممن ال یتجاوز  
) التي FPG% من الدخل المحدد وفقًا للمبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لتعریف فقر الدخل (100الدخل السنوي ألسرھم 

اإلنسانیة في الوالیات المتحدة من وقت آلخر والساریة في تاریخ تقدیم منح المساعدات  تنشرھا وزارة الصحة والخدمات
وقد تُتاح المساعدة المالیة على أساس الدخل للمرضى غیر المؤمَّن علیھم وبعض المرضى   المالیة بموجب ھذه السیاسة.

للمبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لتعریف فقر % من الدخل المحدد وفقًا 400اآلخرین ممن یصل الدخل السنوي ألسرھم إلى 
كما قد یكون المرضى الذین یمرون بصعوبات مالیة أو شخصیة أو ظروف طبیة خاصة مؤھلین للحصول على   الدخل.

ولن یتم تحمیل أي مریض مؤھل للحصول على المساعدة المالیة بموجب ھذه السیاسة بأي حال من  المساعدة المالیة.
  د عن المبالغ المدفوعة بصفة عامة مقابل ھذه الرعایة.األحول نفقات تزی

  

2-   التعریفات 
 

"الدخل السنوي لألسرة" یشمل األجور والرواتب ودخل العمل غیر المأجور بما في ذلك النفقة وإعالة األطفال، والتأمین 
   والدخل من اإلیجارات لألسرة.االجتماعي، وبدل البطالة، واستحقاقات تعویض العمال، والمعاشات، وإیرادات الفوائد 

 

"الطلب" یُقصد بھ عملیة التقدم للحصول على المساعدة المالیة بموجب ھذه السیاسة، بما في ذلك إما (أ) عن طریق استكمال طلب 
ق الحصول على المساعدة المالیة للمستشفى بصورة شخصیة أو عبر اإلنترنت أو عبر الھاتف مع أحد الممثلین، أو (ب) عن طری

إرسال نسخة ورقیة مكتملة من طلب الحصول على المساعدة المالیة للمستشفى بالبرید أو تسلیمھ للمستشفى.  

"CBO.تعني المكتب المركزي إلعداد الفواتیر وتحصیل الرسوم "  



	 																																																																																																						 	
ال "األسرة" یُقصد بھا المریض وزوج/زوجة المریض (بغض النظر عن المكان الذي یعیش فیھ الزوج/الزوجة) وجمیع أطف

وإن كان عمر المریض یقل عن   المریض الطبیعیین أو بالتبني الذین تقل أعمارھم عن ثمانیة عشر عاًما ویعیشون مع المریض.
ثمانیة عشر عاًما، یشمل مصطلح األسرة المریض، والوالدین الطبیعیین أو بالتبني للمریض (بغض النظر عن المكان الذي یعیش 

األطفال الطبیعیین أو بالتبني للوالدین الذین تقل أعمارھم عن ثمانیة عشر عاًما ویعیشون في المنزل. فیھ الوالد (الوالدین)، وجمیع  

 

"FPGالوالیات في اإلنسانیة والخدمات الصحة " یُقصد بھا المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لتعریف فقر الدخل التي تنشرھا وزارة 
   .الخدمة متقدی تاریخ في والساریة آلخر وقت من المتحدة

 

"HCAP.ویعتبر برنامج ضمان الرعایة بمثابة إصدار والیة  " ھو برنامج ضمان الرعایة الصحیة بمستشفیات والیة أوھایو
ویقدم برنامج ضمان الرعایة  أوھایو من برنامج الدفعات التكمیلیة للمستشفیات ذات الحصص غیر المتكافئة المطلوب فیدرالیًا.

تي تُقدم حصص غیر متكافئة من الخدمات الطبیة األساسیة الالزمة على مستوى المستشفیات للمرضى التمویل للمستشفیات ال
المؤھلین.  

 

"المرضى المؤمَّن علیھم" ھم األفراد الذین یمتلكون أي تأمین صحي حكومي أو خاص.  

 

اإلجراء الوقائي أو الملطف أو العالجي  "الرعایة الطبیة الالزمة" یُقصد بھا تلك الخدمات المعقولة والضروریة للتشخیص وتقدیم
أو الترمیمي للحاالت المرضیة الجسدیة أو النفسیة وفقًا للمعاییر المعترف بھا مھنیًا للرعایة الصحیة المقبولة بصورة عامة في وقت 

  ات الخارجیة.األدویة الواردة في الوصفات الطبیة لمرضى العیادالرعایة الطبیة الالزمة وال تتضمن   تقدیم الخدمات.

 

  "السیاسة" یُقصد بھا سیاسة المساعدة المالیة على النحو الساري في الوقت الحالي.

 

"المقیم" یُقصد بھ أي شخص یقیم بصورة قانونیة في الوالیات المتحدة األمریكیة وكان یقیم بصفة قانونیة في الوالیة التي یتم 
) أشھر في وقت تقدیم الخدمات أو خالف ذلك من لدیھ النیة للبقاء في الوالیة 6ستة (المطالبة بالخدمات الطبیة فیھا لمدة ال تقل عن 

) أشھر بعد تقدیم الخدمات.6التي یتم المطالبة بالخدمات الطبیة فیھا لمدة ال تقل عن ستة (  

 

) الذي ال تغطي استحقاقات 2() الذین ال یمتلكون تأمینًا صحیًا حكومیًا أو خاًصا، 1( "المرضى غیر المؤمن علیھم" ھم األفراد:
  التأمین الخاصة بھم الرعایة الطبیة الالزمة التي یسعى المریض للحصول علیھا.

 

 

3- العالقة بالسیاسات األخرى   
 

1 وتخضع جمیع خدمات برنامج ضمان   تشارك المستشفى في برنامج ضمان الرعایة.  سیاسة برنامج ضمان الرعایة. -
الرعایة التابع للمستشفى وال تنص السیاسة على أي شيء یُقصد منھ أو ینبغي أن الرعایة لسیاسة برنامج ضمان 

یغطي برنامج ضمان الرعایة   یُفسر على أنھ یقید المساعدة المقدمة لألفراد المستحقین وفقًا لبرنامج ضمان الرعایة.
   الخدمات الطبیة الالزمة واألساسیة فقط على مستوى المستشفى.



	 																																																																																																						 	
 

2 .ال تُقدم الرعایة الطارئة في المستشفى –ة بالرعایة الطبیة الطارئة السیاسة المتعلق -  
 

3 قد یكون المرضى الذین یحتاجون إلى المساعدة في تكلفة األدویة الواردة   تغطیة األدویة الواردة في الوصفات الطبیة. -
ویرجى   األدویة. في وصفاتھم الطبیة مؤھلین لالستفادة من أحد برامج مساعدات المرضى التي تقدمھا شركات

   االتصال بقسم إدارة الحاالت المعني في المستشفى للحصول على مزید من المعلومات.
        

4-    معاییر األھلیة للحصول على المساعدة المالیة    

 

موجب ھذه یستحق المرضى الذین یستوفون المؤھالت الواردة أدناه الحصول على المساعدة المنصوص علیھا في القسم السابع ب
السیاسة.  

 

یستحق المرضى الذین یسعون للحصول على الرعایة في المستشفى الحصول على المساعدة المالیة بموجب ھذه السیاسة في إطار 
إحدى الفئات الثالث التالیة لألھلیة المالیة:  

 

1-  ����� ���� ��� ������� ��������  
 

1- % من الدخل المحدد وفقًا للمبادئ 400دخل السنوي ألسرھم المرضى غیر المؤمَّن علیھم والذین ال یتجاوز ال  
  التوجیھیة الفیدرالیة لتعریف فقر الدخل،

2- المرضى الذین یسعون للحصول على الرعایة الطبیة الالزمة لخدمات المستشفى المقدمة للمرضى الداخلیین،   
  و

3 المرضى الذین یقیمون في والیة أوھایو.  -  

 

2 - ���� �������� ����� ��� ������ ��� �� ���
یمكن ألي مریض غیر مؤھل للحصول على المساعدة المالیة بموجب ھذه السیاسة إال إنھ   ��������.

غیر قادر على دفع تكلفة الرعایة الطبیة الالزمة السعي للحصول على المساعدة في الحاالت التالیة:  
 

1 ضائقة شخصیة أو مالیة شدیدة (بما في ذلك المرضى الذین أفادوا أنھم یمرون ب –الظروف االستثنائیة  -
المرض العضال أو الحاالت الطبیة المستعصیة األخرى).  

 

2 المرضى الذین یسعون إلى الحصول على العالج الذي ال یمكن تقدیمھ إال من  –الحاالت الطبیة الخاصة  -
ن المستشفى من أجل جانب الطاقم الطبي للمستشفى أو الذین سیستفیدون من الخدمات الطبیة المستمرة م

  استمراریة الرعایة.

 



	 																																																																																																						 	
سیتم تقییم طلبات الحصول على المساعدة نتیجة الظروف االستثنائیة أو الظروف الطبیة الخاصة على أساس كل حالة 

على حدة.  

 

3 قد یتم التواصل مع المرضى غیر المؤمَّن علیھم   .)Medicaidالفحص المؤھل لبرنامج الرعایة الصحیة ( -
للحصول على الرعایة في المستشفى من جانب أحد الممثلین لتحدید ما إذا كان مؤھال لبرنامج الرعایة  الذین یسعون

ویجب على المرضى غیر المؤمَّن علیھم التعاون مع عملیة التأھل لبرنامج الرعایة  ) أم ال.Medicaidالصحیة (
    .) للحصول على المساعدة المالیة بموجب ھذه السیاسةMedicaidالصحیة (

 

5-   طریقة تقدیم الطلب  

 

1 المساعدة المالیة على أساس الدخل. -  
 

3 یمكن ألي مریض یسعى وراء الحصول على المساعدة المالیة على أساس الدخل في أي وقت  -
في عملیة تحدید المواعید أو تحریر الفواتیر استكمال طلب المساعدة المالیة وسیُطالب بتقدیم 

 سرة لفترة األشھر الثالث التي تسبق تاریخ مراجعة األھلیة مباشرة.معلومات بشأن الدخل السنوي لأل
ویمكن الحصول على طلب المساعدة المالیة في مناطق القبول لدینا، أو من أحد الممثلین في منشأتنا 

   أو مكتبنا التجاري.

  

2- في حالة وجود أي تناقض بین مصدرین من مصادر المعلومات، قد یطلب ممثل المستشفى تقدیم معلومات     
  إضافیة لدعم الدخل السنوي لألسرة.

    

4 ستقوم المستشفى ببدء طلب ألي مریض ُمحدد   ������ �����������. -
ه بضائقة شخصیة أو مالیة في المستشفى على أنھ قد تكبد أو معرض لخطر تكبد رصید مرتفع أو أفاد مرور

وتُتخذ   وتتولى المستشفى جمع معلومات بشأن الظروف المالیة والصعوبات الشخصیة من المریض.  شدیدة.
القرارات من جانب مدیر المكتب المركزي إلعداد الفواتیر وتحصیل الرسوم بالمستشفى تحت إشراف نائب 

   ریض بالقرار النھائي.وسیتم إخطار الم  المدیر وعملیات إعداد الفواتیر.
 

5 تقوم المستشفى ببدء طلب ألي مریض ُمحدد   ������ ������ ������. -
خالل عملیة تحدید المواعید أو القبول على أنھ یعاني من ظروف طبیة خاصة محتملة ویطلب ممثل المستشفى 

ذا كان المریض بحاجة إلى توصیة من طبیب المستشفى الذي یقدم أو سیقدم العالج أو الرعایة فیما یتعلق بما إ
عالج ال یمكن توفیره إال من جانب الطاقم الطبي للمستشفى أو سیستفید من الخدمات الطبیة المستمرة من 

وتتُخذ القرارات بشأن الظروف الطبیة الخاصة من جانب الطبیب   المستشفى من أجل استمراریة الرعایة.
طار المریض خطیًا إن لم یكن مؤھالً للحصول على المساعدة ویتم إخ  المعالج و/أو المدیر الطبي للمستشفى.
   المالیة نتیجة الظروف الطبیة الخاصة.

 

6 سیتم إخطار المرضى بالمعلومات غیر الواردة في الطلب   الطلبات غیر المكتملة أو الناقصة. -
     ومنحھم فرصة معقولة لتقدیمھا.

 



	 																																																																																																						 	
6- لیةعملیة تحدید أھلیة الحصول على المساعدة الما   

 

1 سیحاول أحد ممثلي المستشفی التواصل ھاتفیًا بجمیع المرضی غیر المؤمن علیھم المتقدمین   مقابلة لتحدید الوضع المالي. -
وسیطلب الممثل معلومات، تتضمن معلومات   للحصول علی المساعدة المالیة في الوقت المحدد في الجدول الزمني.

مالیة أو مخففة أخرى تدعم أھلیة الحصول على مساعدة مالیة  عن حجم األسرة ومصادر دخل األسرة وأي ظروف
وفي وقت الموعد أو عند القبول، سیُطلب من المرضى زیارة ممثل   بموجب ھذه السیاسة وسیُكمل الطلب وفقًا لذلك.

   المستشفى والتوقیع على الطلب.

 

2 أو تم تسلیمھ أو إرسالھ بالبرید، إلى ممثل سیُرسل أي طلب، سواء أستكمل بصورة شخصیة أو عبر اإلنترنت   الطلبات. -
المستشفى لتقییمھ ومعالجتھ.  

 

3   سیقیم ممثل المستشفى ویعالج جمیع طلبات الحصول على المساعدة المالیة.  تحدید أھلیة الحصول على المساعدة المالیة. -
حق لھم الحصول على وسیحصل المرضى الذین سی  وسیتم إخطار المریض عن طریق رسالة بقرار تحدید األھلیة.

٪ على تقدیر بالمبلغ المستحق من ممثل المستشفى، وسوف یطلب منھم إعداد ترتیبات 100مساعدة مالیة أقل من 
   الدفع.

       

7-    أساس احتساب المبالغ المطلوبة من المرضى ونطاق المساعدة المالیة ومدتھا   

 

لمالیة على أساس الدخل بموجب السیاسة على المساعدة وفقًا لمعاییر سیحصل المرضى المؤھلون للحصول على منح المساعدة ا
الدخل التالیة:  

 

٪ من الدخل المحدد وفقًا للمبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لتعریف فقر 250إن كان دخل أسرتك السنوي یصل إلى  •
الدخل، ستحصل على رعایة مجانیة.  

 

ل المحدد وفقًا للمبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لتعریف % من الدخ400% و251إن كان دخل أسرتك السنوي بین  •
فقر الدخل، ستحصل على رعایة مخفضة من الرسوم اإلجمالیة "بالمبلغ المدفوع بصفة عامة" إلى المرضى 

المؤمن علیھم مقابل الحصول على ھذه الخدمات.  
 

) وأي لوائح 5(ع) ( 501نى المنصوص علیھ في القسم على النحو المستخَدم ھنا، فإن "المبلغ المدفوع بصفة عامة" یُقصد بھ المع
انظر الملحق أ للحصول   أو إرشادات أخرى صادرة عن وزارة الخزانة األمریكیة أو دائرة اإلیرادات الداخلیة تُحدد ھذا المصطلح.

على شرح تفصیلي حول كیفیة احتساب "المبلغ المدفوع بصفة عامة".  

 

مریض یحق لھ الحصول على المساعدة المالیة على أساس الدخل، یسري ھذا القرار لمدة تسعین وبمجرد أن تُقرر المستشفى أن ال
) یوًما، یمكن للمریض استكمال طلب جدید للحصول على مساعدة مالیة 90بعد تسعین ( ) یوًما من تاریخ مراجعة األھلیة.90(

   إضافیة.



	 																																																																																																						 	
 

مساعدة في ظل ظروف طبیة استثنائیة أو خاصة، سیتم تغطیة المریض بالنسبة للمرضى الذین تمت الموافقة على حصولھم على ال
٪ من الرسوم غیر المدفوعة ورسوم كل الرعایة الطبیة الالزمة المقدمة خالل الفترة الالزمة 100بموجب ھذه السیاسة بنسبة 

یطرأ على وضعھ المالي أي تغییر ویمكن ألي مریض ممن  الستكمال العالج أو الرعایة التي قد یحددھا طبیب المستشفى المعالج.
  أن یطلب إعادة تقییمھ في أي وقت.

 

 

8- تحدید أھلیة الحصول على المساعدة المالیة قبل اتخاذ إجراء عدم الدفع    

 

1 تسعى المستشفى لتحدید ما إذا كان  إعداد الفواتیر والجھود المعقولة لتحدید مدى أھلیة الحصول على المساعدة المالیة. -
إذا   الً للحصول على المساعدة بموجب ھذه السیاسة وقت القبول أو الحصول على الخدمة أو قبل ذلك.المریض مؤھ

تم اتخاذ قرار بعدم أھلیة المریض في الحصول على مساعدة مالیة قبل الخروج من المستشفى أو الحصول على 
المریض مؤمنًا علیھ، ستحتسب إن كان   الخدمة، فإن المستشفى ستُحاسب المریض مقابل حصولھ على الرعایة.

وعندما تتخذ شركة التأمین  المستشفى الرسوم المتكبدة على شركة التأمین التابع لھا المریض والواردة في السجل.
إن كان المریض غیر مؤمن  التابع لھا المریض قراًرا، فإن أي مسؤولیة متبقیة على المریض ستُحتسب مباشرة علیھ.

وسیحصل المرضى على سلسلة تصل إلى أربع  المریض مباشرة على الرسوم المتكبدة. علیھ، ستُحاسب المستشفى
یوًما تبدأ بعد خروج المریض من المستشفى وتُسلم ھذه البیانات على العنوان  120بیانات فوترة على مدى فترة 

ن بیانات الفوترة تتضم  ولن یتلقى بیانات فوترة إال المرضى الذین لدیھم رصید غیر مدفوع. المسجل للمریض.
تشمل الجھود   موجًزا بلغة واضحة لھذه السیاسة وتعلیمات حول كیفیة التقدم بطلب للحصول على مساعدة مالیة.

إخطار المریض من جانب المستشفى بالسیاسة عند القبول وإجراء اتصاالت كتابیة  المعقولة لتحدید مدى األھلیة:
الرعایة بجانب محاولة إخطار الفرد عبر الھاتف عن السیاسة وعملیة  وشفویة مع المریض بشأن فاتورة حصولھ على

یوًما على األقل من اتخاذ إجراء للبدء في رفع أي دعوى قضائیة.  30تقدیم الطلبات للحصول على المساعدة قبل 
السیاسة  باإلضافة إلى تقدیم رد خطي على أي طلب یُقدم للحصول على مساعدة المالیة بغرض المساعدة بموجب ھذه

یوًما من تاریخ إرسال بیان الفوترة األول فیما یتعلق بالرصید غیر المدفوع أو، إذا كان في وقت  240في غضون 
الحق، یكون في التاریخ الذي تقوم فیھ وكالة التحصیل التي تعمل نیابة عن المستشفى بإرجاع الرصید غیر المدفوع 

    ة المستشفیات ذات الصلة.إلى المستشفى المعنیة الخاضعة إلدارة مجموع

 

2 إن كان ال یزال على المریض رصیًدا مستحقًا للمستشفى بعد إرسال، بحد   إجراءات تحصیل األرصدة غیر المدفوعة. -
یوًما، فسیتم إحالة رصید المریض إلى إحدى وكاالت التحصیل التي  120أقصى، أربعة بیانات فوترة في غضون 

وال تخضع المستشفى أو وكاالت التحصیل  حصیل الرصید المستحق للمستشفى.تُمثل المستشفى والتي ستسعى لت
لدى   التابعة لھا إلى إشراف مكاتب االئتمان وال تسعى إلى حجز أموال المدین وال إجراءات التحصیل المماثلة.

من یوم إرسال شھًرا بدایة  18وكاالت التحصیل التي تمثل المستشفی القدرة علی متابعة التحصیل لمدة تصل إلی 
قد یتقدم المریض بطلب للحصول علی المساعدة المالیة بموجب ھذه السیاسة حتى بعد   الرصید إلی وكالة التحصیل.

یوًما على األقل من إرسال بیان الفوترة  120بعد مرور   إحالة رصید المریض غیر المدفوع إلی وكالة التحصیل.
الرسوم التي لم تُدفع بعد، وعلى أساس كل حالة على حدة، یمكن أن األول بعد الخروج من المستشفى والذي یوضح 

تتابع المستشفى تحصیلھا من خالل رفع دعوى قضائیة عندما یكون على المریض رصید غیر مدفوع وال یرغب في 
      التعاون مع طلبات الحصول على معلومات أو الدفع من المستشفى أو وكالة التحصیل التي تعمل نیابة عنھا.

في أي حال من األحوال، سیتم تأجیل أو رفض تقدیم الرعایة الطبیة الالزمة للمریض قبل بذل جھود معقولة 
وفي المستشفى، سیتم التواصل مع المریض غیر  لتحدید ما إذا كان المریض مؤھالً للحصول على مساعدة مالیة.



	 																																																																																																						 	
رض كونھ مؤھالً للحصول علی المساعدة المؤمن علیھ والذي یسعی إلی تحدید مواعید خدمات جدیدة ولم یُفت

المالیة من قبل أحد الممثلین الذي ُسیخطر المریض بالسیاسة وسیساعده علی تقدیم طلب للحصول علی المساعدة 
     المالیة إن طلب ذلك.

3 ییم مدى أھلیة یتمتع ممثل المستشفى بسلطة مراجعة وتحدید ما إذا كانت قد بذلت جھوًدا معقولة لتق  المراجعة والموافقة. -
المریض للحصول على المساعدة بموجب السیاسة بحیث یمكن أن تبدأ إجراءات التحصیل االستثنائیة للحصول على 

    رصید غیر مدفوع.

 

 9- ال تُغطي سیاسة المساعدة المالیة للمستشفى األطباء    

     الیة لنظام كلیفالند كلینیك الصحي.یتم تغطیة بعض الخدمات من جانب أطباء كلیفالند كلینك وسیاسة المساعدة الم

 

المرفقة، حسب  قائمة المقدمین، الملحق بالمشمولین بموجب ھذه السیاسة في غیر یتم تحدید فئات األطباء العاملین في المستشفی 
 ویتم تحدیث القائمة كل ثالثة أشھر، وتتوفر أیًضا على اإلنترنت على الموقع التالي:  الفئة.

 ospital.comhttp://clevelandeast.regencyh  
 t.regencyhospital.comhttp://clevelandwes  

spitals.comhttp://clevelandfairhill.selectspecialtyho 
,  in our admissions areas, and upon request by  ay.selectspecialtyhospitals.comhttp://clevelandgatew

asking an Hospital representative.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 																																																																																																						 	
 

سیاسة المساعدة المالیة  

الملحق أ  

أساس احتساب المبالغ المطلوبة من المرضى  

تستخدم مستشفى ریجنسي ھوسبیتال أوف نورث سنترال أوھایو ذ.م.م، التي تمارس نشاطھا التجاري باسم مستشفى ریجنسي 
ویست (كلیفالند ویست)، ومستشفى  ھوسبیتال أوف كلیفالند إیست (كلیفالند إیست)، ومستشفى ریجنسي ھوسبیتال أوف كلیفالند

ھوسبیتال  كلیفالند ذ.م.م، التي تمارس نشاطھا التجاري باسم مستشفى سیلكت سبیشلتي –ھوسبیتال  سیلكت سبیشلتي فیرھیل  -
بلفظ  كلیفالند جیتاواي (كلیفالند جیتاواي) (المشار إلیھا بصورة جماعیة –ھوسبیتال  (كلیفالند فیرھیل)، ومستشفى سیلكت سبیشلتي

) لألشخاص الذین یتمتعون بالتأمین الذي یغطي AGB"المستشفى") طریقة "األثر الرجعي "لتحدید المبالغ المدفوعة بصفة عامة" (
في كلیفالند إیست  7/1/17وقد بلغت نسبة المبالغ المدفوعة بصفة عامة المطبقة في   خدمات الرعایة الطبیة الالزمة األخرى.

وقد بلغت نسبة المبالغ المدفوعة بصفة   % على إجمالي الرسوم.78.6مما نتج عنھ تطبیق خصم بنسبة % 21.4وكلیفالند ویست 
% على إجمالي 67.83% مما نتج عنھ تطبیق خصم بنسبة 32.17في كلیفالند فیرھیل وكلیفالند جیتاواي  7/1/17عامة المطبقة في 

الرسوم.  

  

كلیفالند ذ.م.م وحدة الحاالت غیر الحرجة داخل مستشفى كلیفالند فیرھل التي  –كما تُدیر مستشفى سیلكت سبیشلتي ھوسبیتال 
) لألشخاص الذین یتمتعون بالتأمین الذي AGBتستخدم أیًضا طریقة "األثر الرجعي" لتحدید "المبالغ المدفوعة بصفة عامة" (

% مما 38.37نسبة  7/1/17عامة المطبقة في  وقد بلغت المبالغ المدفوعة بصفة  یغطي خدمات الرعایة الطبیة الالزمة األخرى.
% على إجمالي الرسوم.61.63نتج عنھ تطبیق خصم بنسبة   

وقد احتسبت المبالغ المدفوعة بصفة عامة باستخدام جمیع المطالبات المسموح بھا من جانب مراكز الرعایة الصحیة والخدمات 
. وتمت قسمة إجمالي الدفعات 2017یونیو  30إلى 2016یولیو  1ا بین الطبیة (التقلیدیة) والتي تتراوح تواریخ المغادرة فیھا م

المتوقعة من المطالبات المسموح بھا على إجمالي الرسوم المدفوعة لھذه المطالبات.  

 

 


