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 Financial Assistanceعن  Hoag Memorial Hospital Presbyterianتوضح ھذه السیاسة المبادئ التوجیھیة التشغیلیة لمستشفى  الغرض:
Program )FAP.برنامج المساعدة المالیة) فیما یتعلق بإجراء تحصیل فواتیر المرضى ، 

 
 دورة اإلیرادات  النطاق:

 
(الرعایة الخیریة)، ومدیر السداد الذاتي ومشرف السداد الذاتي، والمحصلون، والمستشارون المالیون، والمشرفون على  Charity Careمنسق  العاملون المخول لھم:

 وصول المرضى للخدمات، والمرضى المؤّمن علیھم وغیر المؤّمن علیھم.
 

 الشخص المسؤول الوصف
 السیاسة: 1.0

إلى تلبیة احتیاجات الرعایة الصحیة واالحتیاجات المالیة للمریض مع الحفاظ على التزامھا بإدارة  Hoagتسعى  1.1
على التعویض المناسب لما تقدمھ من خدمات، تتوفر العدید  Hoagعلى نحو جید. ولضمان حصول  Hoagموارد 

فتقرون إلى تغطیة تأمینیة كافیة. من خیارات وبرامج السداد لدعم احتیاجات المرضى غیر المؤّمن علیھم والذین ی
وعند التأكد من عدم إمكانیة الحصول على أحد حلول السداد من خالل خیارات وبرامج السداد ھذه، یتم تزوید 

 ).Hoag Financial Assistance Program )FAPالمریض بمعلومات عن 
 مساعدة المالیة للمریض:المتعلقة بال Hoagیجب أن تمتثل إجراءات تحصیل فواتیر المرضى لسیاسات  1.2

 ستتاح الفرصة ألي مریض یطلب المساعدة المالیة بالتقدم لطلب المساعدة وسیتم النظر فیھ. 1.2.1
ولن یتأثر حصولھ على الرعایة الالزمة بأي طریقة بما إذا كان مؤھالً للحصول على المساعدة المالیة أو ال؛  1.2.2

 ر الذي یستطیع المستشفى توفیره بشكل معقول. حیث یتم دائًما توفیر الرعایة الضروریة طبّیًا بالقد
ُتَعّد الحاجة إلى المساعدة المالیة مسألة حساسة وشخصیة للغایة بالنسبة إلى المرضى. لذا، سیحافظ جمیع  1.2.3

على سریة طلبات المساعدة، والمعلومات التي یتم الحصول علیھا في إجراء التقدم  Hoagالعاملین في 
 المساعدة. بالطلب، والتمویل أو رفض 

في محاولة لضمان تلبیة احتیاجات المرضى من الرعایة الصحیة الالزمة في األدوار الحادة وحاالت المتابعة،  1.2.4
نزود المرضى الذین ال یتمتعون بتغطیة تأمینیة من جھة خارجیة بمعلومات عن كیفیة حصول المریض على 

 Healthyأو  Medi-Calأو  Medicaidأو  Medicareطلبات التقدم لالشتراك في برامج 
Families Program  مة من خالل (برنامج العائالت المعافاة في كالیفورنیا) أو التغطیة المقدَّ

Covered California  لھا الوالیة أو (تغطیة كالیفورنیا) أو غیرھا من برامج التغطیة الصحیة التي تموِّ
في البرامج الخاضعة للرعایة الحكومیة، وستتابع المرضى على التقدم لالشتراك  Hoagالمقاطعة. ستساعد 

 معھم حتى مرحلة القبول أو الرفض. 
 لمحة عن إجراء تحصیل الفواتیر: 2.0

من المتوقع أن یتم تحصیل التكلفة التقدیریة للمریض أو االلتزام المالي علیھ بالكامل قبل حصولھ على الخدمة أو أثناء حصولھ  2.1
تھ على سداد المبلغ بالكامل، نقدم لھ خیارات وبرامج السداد أثناء إجراء تحصیل الفواتیر علیھا. فإذا صرح المریض بعدم قدر

 بالترتیب التسلسلي الثابت الموضح أدناه:
 طلب سداد المبلغ بالكامل. 2.1.1
 عرض خطة سداد معقولة استناًدا إلى التقدیرات. دفع عربون على النحو المطلوب، إذا كان ذلك مناسًبا. 2.1.2
ا، التي تشمل على سبیل المثال ال الحصر:تحري أھلیة الم 2.1.3 لة حكومّیً  ریض لالشتراك في البرامج المموَّ

2.1.3.1 Medicare 
2.1.3.2 Medi-Cal (كالیفورنیا) 
2.1.3.3 Covered California 
لھا الوالیة أو المقاطعة. 2.1.3.4  برامج تغطیة صحیة أخرى تموِّ

ر العثور على حل للسداد في المراحل من  2.1.4  Hoagعن  ، نقدم للمریض معلومات3إلى  1عند تعذُّ
financial assistance program )FAP ولن َتُحول الطلبات المعلقة للتغطیة من خالل .(FAP 

 ومن أي برنامج صحي ممول حكومّیًا دون أھلیة المریض لالشتراك في برامج أخرى.
 ، ُتقدم لھ على الفور.Hoagإذا طلب المریض في أي وقت معلومات أو استمارة طلب المساعدة المالیة من  مھم:

 
 
 
 

المستشارون 
 المالیون، 

 
 
 

 السداد الذاتي، 
 
 
 

منسق الرعایة 
 الخیریة
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 :FINANCIAL ASSISTANCE PROGRAMلمحة عن  3.0
) على توفیر الرعایة الصحیة الضروریة من الناحیة Hoag Financial Assistance Program )FAPیحرص  3.1

الطبیة بأسعار مخفضة أو بدون تكلفة للمرضى غیر المؤّمن علیھم والذین یفتقرون إلى تغطیة تأمینیة كافیة. ُیعد أي مریض غیر 
 Federalى مستوى مؤّمن علیھ أو یفتقر إلى تغطیة تأمینیة كافیة وال یستطیع سداد فاتورة المستشفى وال یتدنى دخلھ إل

Poverty Level )FPL مؤھالً للحصول على (حد الفقر الفیدرالي ،Hoag Financial Assistance )FA .(
 باإلضافة إلى ذلك، یجوز اعتبار المرضى الذین یتكبدون تكالیف طبیة عالیة مؤھلین للحصول على المساعدة المالیة.

عات التي توجد فیھا. نحن نطمح لتقدیم الخدمات الصحیة بأقصى قدر من خدماتھا لجمیع أفراد المجتم Hoagتقدم مستشفیات  3.2
الكرامة والتعاطف لكل مریض وأسرة تحت رعایتنا. وفي أجواء من السریة واالھتمام، نقدم المساعدة المالیة للمرضى لسداد 

ا عنصًرا أساسّیًا في الحفاظ ، وفي المقابل، لضمان حصولھم على الرعایة الصحیة الالزمة باعتبارھHoagفواتیر مستشفى 
 على كرامتھم اإلنسانیة وقدرتھم على العیش بتعاٍف وسالمة أكبر والمساھمة بشكل أكبر في الصالح العاّم.

 :FAPإكمال استمارة  4.0
) للمریض بناًء على طلبھ. وسیساعد الموظف Financial Assistance Program )FAPیتم توفیر استمارة  4.1

ء استمارة طلب المساعدة المالیة وتحدید مدى أھلیتھ للحصول علیھا أو على الرعایة الخیریة أو المسؤول المریض على مل
البرامج الممولة حكومّیًا، إن وجدت. ویتم أیًضا توفیر إخطار المساعدة المالیة المطبوع باللغَتین اإلنجلیزیة واإلسبانیة في مناطق 

الترجمة الفوریة لمعالجة أي استفسارات أو مخاوف وللمساعدة على ملء . تتوفر خدمات Hoagالدخول العامة في مستشفیات 
 استمارات طلب المساعدة المالیة.

یجب على المریض، أو الممثل القانوني للمریض، الذي یطلب السداد بأسعار مخفضة أو الحصول على رعایة خیریة أو أي  4.2
ل كل جھد ممكن لتزوید المستشفى بوثائق الدخل والتغطیة الصحیة. مساعدة أخرى للوفاء بالتزامھ المالي تجاه المستشفى، أن یبذ

إذا طلب الشخص رعایة خیریة أو تخفیًضا على السداد ولم یقدم معلومات معقولة وضروریة لمساعدة المستشفى على اتخاذ 
 القرار، فیجوز للمستشفى وضع ھذا االمتناع في االعتبار عند اتخاذ قرارھا.

ستكون التغطیة صالحة لمدة  Financial Assistance Programالكلیة أو الجزئیة لالشتراك في  بمجرد إثبات األھلیة 4.3
دة والموجودة 6ستة ( ) أشھر من تاریخ خطاب التبلیغ باألھلیة. باإلضافة إلى ذلك، سیتم إدراج األرصدة األخرى غیر المسدَّ

 باستثناء االستثناءات المنصوص علیھا في ھذه السیاسة.مسبًقا في حساب المریض عند تحدید األھلیة باعتبارھا مستحقة، 
د للقیمة المعتَمدة الكلیة أو  4.4 سنحرص على تحدیث النظام المالي للمستشفى إلظھار القیمة المخصومة باستخدام رمز التعدیل المحدَّ

 الجزئیة.
 فواتیر المرضى: 5.0

تلقِّي بیانات شھریة بمثابة تعریف  Hoag Financial Assistanceسیواصل المریض الذي یتقدم بطلب الحصول على  5.1
بوجود رصید مفتوح للحث على مشاركة المریض إذا لزم األمر. ستشمل البیانات المرسلة إلى المریض إخطاًرا واضًحا ودقیًقا 

 وبیانات االتصال المناسبة. Hoag Financial Assistance Programیقدم المشورة لمریض 
 یعمل ھذا اإلخطار أیًضا على: 5.2

(كالیفورنیا) أو  Medicare Medi-Calإبالغ المریض بأنھ قد یكون مؤھالً لالشتراك في برنامج مثل  5.2.1
Covered California  .أو وغیرھما من برامج التغطیة الصحیة التي تخضع لتمویل الوالیة أو المقاطعة 

لطریقة التي یمكن للمریض أن یتقدم بھا لطلب أي من ھذه البرامج وأن المستشفى ستزود المریض التعریف با 5.2.2
 باستمارة الطلب. 

مكاتب  الموجودة داخل التعریف بأن المستشفى سیحیل المریض إلى أحد مراكز مساعدة العمالء المحلیة 5.2.3
 للخدمات القانونیة.

 النزاعات: 5.3
یجب أن تلتزم الجھود المبذولة لتحصیل دیون الرعایة الصحیة من ِقبل وكالة تحصیل منتسبة أو تابعة أو  5.3.1

بالمعاییر المنصوص علیھا في ھذه السیاسة، بما في ذلك تعریف خطة سداد معقولة  Hoagخارجیة لمستشفى 
 وتطبیقھا. 

أو خطة سداد  Hoag Financial Assistanceعند التعامل مع المرضى المؤھلین للحصول على  5.3.2
معقولة، ینبغي للمستشفى أال تحجز على مال المدین لدى الغیر أو تحبس ممتلكات المدین من المنازل باعتبار 
ذلك وسیلة لتحصیل فواتیر المستشفى غیر المدفوعة. ال یمنع ھذا الشرط المستشفیات من التماس السداد من 

 تسویات االلتزام المالي الخارجیة. 
ا في ستتح 5.3.3 أو التي ال تملك خطة للسداد إلى وكالة تحصیل خارجیة  FAPول الحسابات غیر المشتركة حالّیً

 
 
 المستشارون المالیون
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 یوًما من أول دورة لوضع فواتیر المرضى.  150 خالل
الحسابات التي لدیھا خطة سداد تلقائیة وتخلَّفت عن السداد لمدة ثالث مرات متتالیة، سوف تتحول إلى وكالة  5.3.4

راجعتھا وموافقة مشرف اإلدارة لضمان إجراء محاوالت معقولة للوصول إلى تحصیل خارجیة عند م
 المریض/الضامن.

 إثبات الدخل: 6.0
، دائرة Internal Revenue Service )IRSیرسل المریض جمیع وثائق الدخل الضروریة مثل نسخ من استمارات  6.1

لألجور واألرباح، وبیانات إعانات اإلعاقة وغیرھا. یجوز استخدام استمارة طلب برنامج  W-2اإلیرادات الداخلیة) واستمارة 
 Department of Human Servicesحكومي (مثل برامج المساعدة في الحصول على األدویة الموصوفة، و

)DHSو ،(إدارة الخدمات اإلنسانیة ،Supplemental Security Income )SSIأو أي ، دخل الضمان التكمیلي ،(
وثیقة أخرى لبرنامج فیدرالي موقَّعة) لَتلَقِّي المساعدة المالیة. ولن ُتستخدم المعلومات المالیة التي یتم الحصول علیھا في تحدید 

 أنشطة التحصیل.
مساعدة في حالة عدم توفُّر ھذه الوثائق، یمكن التحقق من دخل المریض من خالل مطالبة المریض بالتوقیع على استمارة طلب ال 6.2

 وإذا كان إثبات الدخل مشكوًكا فیھ، فیجب طلب التحقق من الدخل على الفور. .التي تشھد على صحة الدخل المقدم
 مستشفیات كالیفورنیا: -مؤھالت الدخل  7.0

ویتعذر علیھ  FPL% من حد 400ُیَعّد أي مریض غیر مؤّمن علیھ أو یفتقر إلى تغطیة تأمینیة كافیة، ویقل دخل أسرتھ عن  7.1
 ع فاتورة المستشفى، مؤھالً للحصول على مساعدة مالیة. تستند المساعدة الكلیة أو الجزئیة إلى المعاییر الموضحة أدناه:دف
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 تصنیف تلقائي للرعایة الخیریة: 8.0
في ظل الظروف االستثنائیة التالیة، یجوز اعتبار المریض مؤھالً للحصول على رعایة خیریة دون الحاجة المطلقة إلى تقدیم  8.1

 استمارة طلب المساعدة المالیة:
 
 
 
 
 

إذا كانت نسبة 
الدخل المئویة من 

FLP: 
 :فإن :وكان المریض

غیر مؤّمن علیھ أو  أو أقل،% 200
 .من الفاتورة مقابل الخدمات )%100(سیتم شطب حصة االلتزام المالي للمریض بأكملھا  مؤّمنًا علیھ

إلى % 201من 
400%، 

 غیر مؤّمن علیھ،

سیكون التزام المرضى بالسداد نسبة مئویة من المبلغ اإلجمالي الذي دفعھ برنامج 
Medicare مقابل الخدمة بناًء على المقیاس المتحرك أدناه: 

 :FPLإذا كانت نسبة الدخل المئویة من 
 Medicare LIKEفإن نسبة 

Rate Payable المئویة تكون: 
 %50 %400إلى  201

 

 مؤّمنًا علیھ

 :سیتم خفض التزام المریض عن طریق مدفوعات التأمین
 :فإن :إذا

كان المبلغ المدفوع من التأمین یفوق ما 
 ،Medicareكان سیدفعھ برنامج 

حصة االلتزام المالي للمریض ستُشطَب 
 .من الفاتورة) %100(بأكملھا 

 Medicare Paymentكان معدل 
LIKE Rate  أكبر من معدل

HMO/PPO Payment Rate 
 مقابل الخدمات المقدمة،

سیستند االلتزام المالي للمریض إلى 
HMO/PPO Payment Rate. 

 

إلى % 201من 
400%، 

مؤّمنًا علیھ، إال أن 
الخدمات ال تخضع 
 لتغطیة القائم بالسداد،

 :فسینطبق التالي
 ...فإن ...إذا

كان المریض مسؤوالً عادة عن الرسوم 
 للفواتیر،الكاملة 

إجمالي االلتزام المالي للمریض ھو 
HMO/PPO Payment Rate. 

 

إلى % 201من 
400%، 

مؤّمنًا علیھ، والخدمات 
تخضع لتغطیة القائم 

 بالسداد،

 :فسینطبق التالي
 :فإن :إذا

یتحمل المریض مسؤولیة حصة واحدة 
قابلة للخصم أو (من الرسوم المستحقة 

 ،)رسم تأمین صحي أو غیرھما

 .ال یوجد خصم
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 الظروف

 كالیفورنیا

 (تم تناولھا في قسم الظروف الخاصة األخرى أدناه) FPLمؤھل لبرامج أخرى معتمدة من 

 ال ینطبق معاق

متوفى وبدون تغطیة تأمینیة خارجیة أو عقار یمكن التعرف علیھ،  متوفى
 والزوج(ة) میت(ة)

 ال ینطبق مسجون

أو برنامج  Medicareتقرر أنھ مشرد وغیر مسجل حالیًّا في برنامج  مشرد
Medicaid  أو أي برنامج ترعاه الحكومة، ودون تغطیة تأمینیة

 خارجیة
یتلقى العالج في إدارة الطوارئ، لكن المستشفى ال یستطیع إصدار بیان  دخل غرفة الطوارئ. تعذرت محاسبتھ

 فوترة.

 لعالج من خالل برنامج الحصول على الرعایةیتلقى ا الحصول على الرعایة

 
 ظروف خاصة أخرى: 9.0

 . وفًقا لما أكدتھ وثیقة المحكمة بالتسریح للحسابات التي لم یتم تحصیلھا بعد أو لما أكدتھ وكالة التحصیل، فإن المرضى الذین أعلنوا9.1
د حصلوا على أمر م Hoagإفالسھم وعدم قدرتھم على الوفاء بدین   حكمة بالتسریح. غیر المسدَّ

وغیرھا من  Medicaidو Medi-Calمثل  FPLأما المرضى المؤھلون لالشتراك في البرامج التي تعتمد على معاییر  9.1
ون من المعوزین. ومن َثمَّ یتأھل ھؤالء المرضى لتلقِّي  إذا  Charity Careبرامج المساعدة الحكومیة لمحدودي الدخل، فُیَعدُّ

دة لطلب الرعایة الخیریة.  لم یقم البرنامج بسداد تكلفة الخدمات. تتأھل أرصدة حسابات المرضى الناتجة عن الرسوم غیر المسدَّ
 بدفع حصتھا من التكلفة، فال تتأھل للحصول على رعایة خیریة أو برنامج الخصم.  Medi-Calت أما التزاما

 
 ومن األشیاء المؤھلة خصیًصا الرسوم المتعلقة بما یلي:
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 رفض البقاء داخل المستشفى لتلقِّي الخدمات الالزمة من الناحیة الطبیة 9.1.1
 رفض أیام الرعایة داخل المستشفى 9.1.2
 تخضع للتغطیةخدمات مستَحقَّة ال  9.1.3
، طلب تصریح In-Patient Treatment Authorization Request )IP TARرفض  9.1.4

 بالعالج داخل المستشفى) 
 الرفض بسبب تقیید التغطیة 9.1.5

 
 الرعایة الخیریة االفتراضیة: 10.0

أن جزًءا من فئة المرضى غیر المؤّمن علیھم أو الذین یفتقرون إلى تغطیة تأمینیة كافیة قد ال یشارك في  Hoagتدرك  10.1
ِئیَّة آلیة  Hoagاإلجراء التقلیدي لطلب المساعدة المالیة. إذا لم یقدم المریض المعلومات المطلوبة، فستستخدم  أداة تسجیل َتَنبُّ

استناًدا  Charity Careباحتمالیة تأھل المریض لتلقِّي  ™PAROتنبأ أداة . تCharity Careلتأھیل المرضى لتلقي 
تقدیرات للوضع االجتماعي واالقتصادي المحتمل للمریض، باإلضافة إلى  PAROإلى مصادر البیانات المتوفرة للعامة. تقدم 

 دخل المریض وحجم أسرتھ. 
: )Medicare، المستفیدون المؤھلون لبرنامج Qualified Medicare Beneficiary )QMBمرضى  10.2

Qualified Medicare Beneficiaries ثانویة أو  تغطیة: یتأھلون لتلقِّي الرعایة الخیریة عندما یصعب الحصول على
 ال یجوز لمقدمي وموردي برنامج الثانویة لیس حصة التكلفة: لتغطیةا بعد المتوفر ، أو كان الرضیدMedi-Calمعلومات عن 
Medicare  محاسبة المشتركین في برنامجQMB  على استقطاعاتMedicare  أو التأمین المشترك فیھ أو المشاركة في

المحلیة للوالیة سداد ھذه التكالیف. وفي ظل بعض الظروف، یسمح القانون الفیدرالي  Medicaidالدفع، لكن یجوز لبرامج 
. حتى عندما یكون األمر كذلك، ال یلتزم المشاركون Medicareللوالیات بتحدید ما ُیدفع للمقدمین مقابل التشارك في تكالیف 

ا بسداد الجزء (أ) أو الجزء (ب) من تقاسم ال QMBفي برنامج  . Medicareتكالیف إلى الجھات المقدمة لبرنامج قانونّیً
 .QMBراجع حظر محاسبة األفراد المؤھلین بشكل مزدوج والمسجلین في برنامج 

 مستویات الموافقة: 11.0
 لن ُیتخذ قرار المساعدة المالیة إال بواسطة موظف معتَمد من المستشفى وفًقا لمستویات سلطة المستشفى المحلیة.  11.1
 إخطار بالقرار 11.2

 یوًما من إرسال استمارة الطلب المكتملة والوثائق الداعمة.  30المرضى إخطاًرا بقرار المستشفى خالل  سیتلقى 11.2.1
 نزاعات المرضى 11.3

بعد مراجعة استمارة الطلب لتحدید األھلیة على أساس المعاییر الواردة في ھذه  FAPیتم تحدید مؤھالت  11.3.1
یزي أو تعسفي، بْید أن المستشفى یحتفظ بالسلطة السیاسة. ال یجوز تقدیم المساعدة المالیة على أساس تمی

 التقدیریة الكاملة لتحدید معاییر األھلیة بناًء على أدلة ومعلومات كافیة یقدمھا المریض أو الضامن. 
في حالة حدوث نزاع، قد یسعى المریض أو الضامن لطلب المراجعة من اإلدارة أو المدیر التنفیذي لدورة اإلیرادات عبر  11.4

 ، أو كتابًة بتقدیم معلومات إضافیة لدعم النزاع إلى: PFS@hoag.orgاإللكتروني على البرید 
Hoag Memorial Hospital Presbyterian  

Attn: Executive Director of Revenue Cycle  
500 Superior, Suite 250  

Newport Beach, CA 92663  
 إثبات التأمین: 12.0

م إثباًتا على تغطیتھ من ِقَبل جھة خارجیة في وقت تقدیم الرعایة أو عند التخریج،  12.1 إذا أصدر مستشفى فاتورة لمریض لم یقدِّ
، إخطار توفُّر Notice Of Availability Financial Assistance )NAFAإلى المریض  Hoagفستقدم 

 المساعدة المالیة)
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 التعریفات: 13.0

 التعریف المصطلح
Affordable Care Act 

(قانون الرعایة میسورة 
 التكلفة)

 تكلیف فیدرالي یھدف إلى زیادة جودة التأمین الصحي والقدرة على تحمل تكالیفھ.

Charity Care  كاٍف ُتقدم الخدمات الطبیة الضروریة طبّیًا بدون أي تكلفة على المریض الذي یفتقر إلى تأمین أو لدیھ تأمین غیر
 ویستوفي متطلبات محددة لذوي الدخل المحدود

Covered California  برنامجCalifornia’s Health Insurance Marketplace  الذي یوفر المساعدة في البحث عن الرعایة
أیًضا في تحدید األھلیة  Covered Californiaالصحیة میسورة التكلفة وربما المساعدة المالیة. سیساعد 

 .Medi-Cal لبرنامج
م الحساب عند إجراء ترتیبات السداد، ُتَعّد الدفعة األولى ھي مقدم الحساب، ویتم التفاوض على مقدم الحساب بدًءا من  مقدِّ

 % من إجمالي االلتزام المالي المقدر على المریض.50
برامج التأمین التي تمولھا 

 الحكومة
لھا   الحكومة" ما یلي (على سبیل المثال ال الحصر):تتضمن "برامج التأمین التي تموِّ

1. Medicare 
2. Presumptive Eligibility (Medi-Cal( 
3. Medi-Cal (كالیفورنیا) 
4. Covered California (كالیفورنیا) 
5. Out Of State Medicaid 

Health Insurance 
Marketplace 

) من مكونات Exchangeسم (والذي كان ُیعرف في السابق با Health Insurance Marketplaceیعد 
Affordable Care Act )ACA یتم تكلیف كل والیة بامتالك ھذا الموقع اإللكتروني للمستھلكین .(

والشركات الصغیرة لمقارنة خیارات التغطیة التأمینیة وشرائھا ومعرفة ما إذا كانوا مؤھلین للحصول على 
 إعانات تأمین فیدرالیة.

 یا:كالیفورن تكالیف طبیة عالیة
 ُتَعّد التكالیف الطبیة للمریض عالیة في الحاالت التالیة:

في المئة من دخل أسرة  10كانت التكالیف غیر المستردة السنویة التي یتكبدھا في المستشفى تتجاوز  .1
 المریض خالل االثني عشر شھًرا السابقة لذلك

أسرة المریض، إذا قدم المریض في المئة من دخل  10كانت النفقات غیر المستردة السنویة تتجاوز  .2
 وثائق بالنفقات الطبیة التي قام ھو أو أسرتھ بسدادھا خالل االثني عشر شھًرا السابقة لذلك

HMO/PPO Payment 
Rate 

المتعاقد معھا مقابل تقدیم  HMO/PPOمتوسط المبلغ المدفوع الذي ستحصل علیھ المستشفى من جمیع خطط 
تي في شكل نسبة مئویة من إجمالي الرسوم المستحقة، خاص بالمستشفى ویخضع الخدمات. ھذا المعدل، الذي یأ

 للتحدیث بصفة دوریة.
Out of State Medicaid  ستحررHoag  فاتورةOut of State Medicaid  شریطة موافقة الوالیة على كتابة عقد و/أو الحصول

 علیھ من جھة خارجیة
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 التعریف المصطلح
Medi-Cal (كالیفورنیا) Medi-Cal  ھو برامج التأمین الصحي التي تخضع للتمویل الفیدرالي في كالیفورنیا والتي تسدد تكالیف مجموعة

متنوعة من الخدمات الطبیة لألطفال والبالغین من أصحاب الموارد المحدودة والدخل المنخفض. وبموجب قانون 
ACA فقد وسعت ،Medi-Cal لھا. نطاق المتأھلین 

ا ر أنھا مناسبة والزمة للتشخیص أو الرعایة المباشرة أو مباشرة الحالة الطبیة وتستوفي  الخدمات الضروریة طبّیً خدمات أو إمدادات َتقرَّ
 معاییر الممارسة الطبیة الجیدة في المجتمع الطبي.

)، أو كانت CDUن المخدرات الكیمیائیة (إذا كانت الخدمات لیست ضرورة طبیة، أو كانت في وحدة إدما الخدمات المستثناة
 تجمیلیة، أو كانت جراحة المجازة المعدیة لفقدان الوزن.

الرعایة الخیریة االفتراضیة 
 PARO SOS(برامج 

 La Amistadو

یان المبادئ التوجیھیة  La Amistad) وShare ourselves program )SOSتقرر مسبًقا أن  یلبِّ
 La Amistadو SOSأو أقل. یكمل  FPL% من 200ء األفراد في مستوى للبرنامج، حیث تقرر أن ھؤال

 Payment Assistance Rank ordering )PARO :(PAROالفرز والموافقات الخاصة بھما. حساب 
للتقییم مرَتین في السنة والمعایرة لتعكس سیاسة الرعای  PAROھي آلیة تسجیل حساب المریض. یخضع حساب 

 تجاه معاییر التقییم واألھلیة. Hoagالخیریة لدى 
Medicare Medicare  ل من الحكومة الفیدرالیة لصالح من یتأھل لھ ممن یبلغون عاًما أو  65ھو برنامج تأمین صحي مموَّ

عاًما بناًء على ما یعانون منھ من إعاقات أو  65ھم عن أكثر. یتأھل أیًضا بعض األشخاص الذین تقل أعمار
أمراض كلویة. یساعد ھذا البرنامج في دفع تكالیف الرعایة الصحیة، ولكنھ ال یغطي جمیع النفقات الطبیة أو 

 Health Insuranceتكالیف الرعایة طویلة األجل. ال یقوم البرنامج على محدودي الدخل وال ُیَعّد جزًءا من 
Marketplace.لكن تحدث بعض التغییرات في التغطیة نتیجة لذلك ، 

Medicare Payment 
Rate 

مقابل تقدیم الخدمات. ھذا المعدل خاص  Medicareمتوسط المبلغ المدفوع الذي سیحصل علیھ المستشفى من 
 بالمستشفى ویخضع للتحدیث بصفة دوریة.

ترتیبات السداد / خطط 
 التقسیط

التفاوض واالتفاق علیھا من ِقَبل المستشفى والمریض، وھي تحدد شروط الدفع الممتد مقابل الخدمات خطة یتم 
التي تقدمھا المستشفى. تعتمد أي خطة سداد قبل الخدمة على تقدیر، ویعمل المستشارون المالیون و/أو المخططون 

 النھائیة بعد الفوترة النھائیة. على تنسیق خطط السداد من خالل مشرف الدفع الذاتي، حیث توضع الشروط
خطة السداد المعقولة 

 (كالیفورنیا)
والمریض/الضامن الوصول إلى اتفاق، یضع المستشفى خطة سداد معقولة. ال یمكن أن  Hoagإذا لم تستطع 

في المئة من الدخل الشھري ألسرة  10تتجاوز المدفوعات الشھریة وفًقا ألي خطة سداد معقولة أكثر من 
 ض، باستثناء الخصومات المتعلقة بنفقات المعیشة األساسیة.المری

نفقات المعیشة األساسیة 
 (كالیفورنیا)

نفقات أي مما یلي: إیجار المنزل أو صیانتھ: الطعام واللوازم المنزلیة: المرافق والھاتف؛ المالبس؛ سداد النفقات 
إعالة طفل أو زوج/زوجة؛ النقل ونفقات السیارة،  الطبیة والخاصة باألسنان: التأمین؛ المدرسة أو رعایة الطفل؛

 بما في ذلك التأمین والبنزین واإلصالحات وسداد األقساط؛
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 بتوفر المساعدة المالیة HOAGالمرفق (أ): إخطار 
 المھمة

 بصفتنا مستشفى دینّیًا وغیر ربحي، تتمثل مھمتنا في تقدیم أعلى مستوى من خدمات الرعایة الصحیة للمجتمعات التي نخدمھا. 
 

 الخاص بالمریض؟FINANCIAL ASSISTANCE PROGRAMما المقصود ببرنامج 
) عروًضا مالیة مجانیة لمن لیس لدیھم تأمین Hoag(االستشارة المالیة لمستشفى  Financial Counseling Departmentتقدم إدارة 

ن في صحي وال یمكنھم سداد فاتورة المستشفى، باإلضافة إلى المرضى الذین لدیھم تأمین لكنھم ال یستطیعون سداد حصتھم التي ال یغطیھا التأمی
 الفاتورة. 

 
أو تغطیة  Medi-Calأو  Healthy Families Programأو  Medicareمشاركة في سیراجع المستشارون المالیون مدى أھلیتك لل

 Californiaأو برنامج  (تبادل المزایا الصحیة في كالیفورنیا) California Health Benefit Exchangeأخرى تقدمھا 
Children’s Services (خدمات األطفال في كالیفورنیا)  أو تغطیة صحیة أخرى تخضع لتمویل الوالیة أو المقاطعة أو الرعایة الخیریة. إذا

أھلون كانت لدیك تغطیة بالفعل من أحد ھذه البرامج، فیرجى إخطار المستشارین المالیین لدینا على الفور. ال یزال بإمكان المرضى الذین ال یت
 .Hoagأو البرامج الخیریة المتاحة من خالل مستشفى للحصول على المساعدة الحكومیة التأھل لخفض األسعار 

  
 كیفیة التقدم ووقتھ

، أو من خالل 5564-764-949یرجى التواصل مع المستشارین المالیین على الفور بعد التخریج أو إتمام الخدمات عن طریق االتصال على 
أو  Medicareلطلب وتقدیم استمارات طلب التقدم إلى . یمكننا المساعدة في ملء استمارة اFC@hoag.orgالبرید اإللكتروني على 

Healthy Families Program  أوMedi-Cal  أو تغطیة أخرى تقدمھاCalifornia Health Benefit Exchange  أو
 أو تغطیة صحیة أخرى تخضع لتمویل الوالیة أو المقاطعة. یمكنك أیًضا الرجوع إلى California Children’s Servicesبرنامج 

www.OCGOV.com  .لتلقِّي مساعدة محلیة 
و لتلقِّي إذا لم یكن لدیك تأمین أو كان لدیك تأمین غیر كاٍف، وتستوفي متطلبات الدخل المنخفض والمتوسط، فیمكنك التأھل لسداد أسعار مخفَّضة أ

ر أن الحصول على الرعایة الصحیة الالزمة ال یتأثر بأھلیتك   Hoagللحصول على المساعدة المالیة أو عدمھا. تلتزم الرعایة الخیریة. یرجى تذكُّ
Memorial Hospital  .بمعالجة جمیع من یأتي إلینا طلًبا للرعایة 

 
 یمكنك أیًضا التقدم بشكل مباشر لطلب االشتراك في البرامج المذكورة أعاله من خالل الدخول إلى موقعھا اإللكتروني مباشرة: 

Cal-Medi : cal.aspx-cal/pages/applyformedi-http://www.dhcs.ca.gov/services/medi 
Affordable Care Act  :(قانون الرعایة میسورة التكلفة)www.HealthCare.gov للتقدم عبر الھاتف، اتصل على رقم 

1-800-318-2596  
 : www.ssa.gov/medicare/apply.htmlMedicare 

www.Hoag.orgm: Hoag Charity care progra  عالمة تبویب)Patient & Visitors  ،(المرضى والزوار)Billing 
  (استمارة الرعایة الخیریة)) Charity Care Application(إصدار الفواتیر)، 

 
 السریة

 ندرك أن الحاجة إلى المساعدة المالیة قد تكون مسألة حساسة وشخصیة للغایة. ونلتزم بالحفاظ على سریة الطلبات والمعلومات والتمویل. 
 

، نحن نعمل من االثنین إلى الجمعة، من 5564-764-949لمزید من المعلومات، یرجى التواصل مع أحد المستشارین المالیین األربعة على رقم 
 .FC@hoag.orgعصًرا، أو عبر البرید اإللكتروني على  4:30صباًحا إلى  8:30الساعة 
 مرجع:

  تقدیمھا من خالل ما یلي:تمت مراجعة ھذه اإلجراءات و/أو 
 مراجعات طفیفة على السیاسة أو اإلجراءات -ج  تعیین المراجعة:

mailto:FC@hoag.org

