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)FAP.برنامھ کمک مالی) در رابطھ با روند دریافت ھزینھ از بیمار توضیح داده شده است ، 

 
 چرخھ درآمد  محدوده:

 
 Patient ، مدیر پرداخت شخصی، ناظر پرداخت شخصی، مسئول وصول ھزینھ، مشاورین مالی، ناظرینCharity Careمسئول ھماھنگی  پرسنل مجاز:

Access Services )خدمات دسترسی بیمار، PAS،( بیماران دارای بیمھ و فاقد بیمھ 
 

 فرد مسئول توصیف
 سیاست: 1.0

1.1 Hoag  کند و در عین حال بھ تعھدات خود رفع نیازھای مالی و خدمات مراقبت از سالمت بیماران تالش میبرای
ھزینھ مربوط بھ خدمات ارائھ شده را بھ درستی  Hoagپایبند باشد. برای اطمینان از اینکھ  Hoagنسبت بھ منابع 

ان دارای بیمھ و فاقد بیمھ را برطرف کند. بازپرداخت کند، چندین گزینھ و برنامھ پرداخت وجود دارد تا نیاز بیمار
اگر اطمینان حاصل شود کھ ھر کدام از راھکارھای پرداختی از طریق برنامھ ھا و گزینھ ھای پرداختی موجود 

در اختیار بیمار قرار  Hoag Financial Assistance Program (FAP)کاربرد ندارد، اطالعات مربوط بھ 
 می گیرد.

 و مرتبط با کمک مالی بیمار باشد: Hoagبیماران باید ھمراستا با سیاست ھای  روند وصول ھزینھ از 1.2
ھمھ بیمارانی کھ درخواست کمک مالی می کنند از این فرصت برخوردار ھستند کھ اقدام کرده و  1.2.1

 درخواستشان مورد بررسی قرار خواھد گرفت.
ئلھ است کھ آیا بیمار واجد شرایط دسترسی بھ خدمات درمانی ضروری بدون تحت تأثیر قرار گرفتن این مس 1.2.2

دریافت کمک مالی است و درمان ضروری پزشکی ھمیشھ و تا حدی کھ بیمارستان امکان آن را داشتھ باشد 
 ارائھ خواھد شد. 

نیاز بھ دریافت کمک مالی یک نیاز حساس است و یک مسئلھ کامالً شخصی برای بیماران است. کلیھ  1.2.3
اطالعات دریافت شده از طریق روند درخواست و نتیجھ ارائھ  درخواست ھای کمک، Hoagکارکنان 

 کمک یا عدم ارائھ کمک مالی را بھ صورت محرمانھ حفظ می کنند. 
در تالش برای پاسخگویی بھ نیازھای بیماران در پیگیری ھای سالمت و رسیدگی بعد از درمان بیماری  1.2.4

از پوشش مالی مناسب و کافی برخوردار ھای شدید، اگر بیماران از طرف شرکت بیمھ شخص ثالث خود 
و  Medicare،Medicaid ،Medi-Calنباشند، اطالعاتی در مورد نحوه ارائھ درخواست برای 

Healthy Families Program )CAھای سالم) کھ از طریق ) (برنامھ خانوادهCovered 
California )CA تحت پوشش کالیفرنیا) یا دیگر برنامھ ھای بیمھ سالمت با حمایت مالی سایر کانتی ھا ،

بھ بیماران کمک می کند برای  Hoagیا سایر ایالت ھا ارائھ می شوند، در اختیار آنھا قرار خواھد گرفت. 
 پیگیری خواھد کرد. برنامھ ھای دارای حمایت مالی دولتی اقدام کنند و نتیجھ پذیرش یا عدم پذیرش آنھا را 

 روند کلی وصول ھزینھ: 2.0
انتظار می رود ھزینھ تخمینی یا تعھد بیمار بھ طور کامل قبل از ارائھ خدمات و یا در زمان ارائھ خدمات پرداخت شود. اگر  2.1

وضیح داده بیمار اعالم کند کھ نمی تواند ھزینھ را بھ طور کامل پرداخت کند، برنامھ ھا و گزینھ ھای پرداختی کھ در زیر ت
 شده اند در طول روند وصول ھزینھ در اختیار او قرار خواھد گرفت کھ بھ صورت متوالی ارائھ می شوند:

 پرداخت باید بھ طور کامل انجام شود 2.1.1
طرح پرداخت منطقی بر اساس ھزینھ تخمینی ارائھ شده است. در صورت امکان پرداخت ودیعھ درخواست  2.1.2

 شده است.
رنامھ ھای دارای حمایت مالی دولتی برای موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرد واجد شرایط بودن برای ب 2.1.3

 اما محدود بھ این موارد نیست:
2.1.3.1 Medicare 
2.1.3.2 Medi-Cal (CA) 
2.1.3.3 Covered California 
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 سایر برنامھ ھای بیمھ با حمایت مالی کانتی و ایالت. 2.1.3.4
 Hoagعات مربوط بھ موجود نباشد، در این صورت اطال 3تا  1اگر راھکار پرداخت در مراحل  2.1.4

Financial Assistance Program )FAP در اختیار بیمار قرار می گیرد. درخواست ھای معوق (
و برنامھ سالمت با حمایت مالی دولتی سبب نمی شود کھ بیمار برای  FAPبرای پوشش بیمھ از طریق 

 سایر برنامھ ھا واجد شرایط نباشد.
را درخواست کند، فوراً در  Hoagاگر بیمار در ھر زمان اطالعاتی را درخواست کند یا فرم درخواست کمک مالی از  مھم:

 اختیارش قرار می گیرد.
 :FINANCIAL ASSISTANCE PROGRAM ف کلی ازتوصی 3.0

3.1 Hoag Financial Assistance Program )FAP اطمینان حاصل می کند کھ خدمات مراقبتی ضروری پزشکی کھ (
بیمارانی کھ بیمھ مناسبی ندارند قرار نخواھد  با ھزینھ کمتر ارائھ می شوند تحت ھیچ شرایطی در اختیار بیماران فاقد بیمھ یا

 Federalگرفت. بیماران فاقد بیمھ یا دارای بیمھ نامناسب کھ امکان پرداخت قبض بیمارستان خود را ندارند و درآمد آنھا در 
Poverty Level )FPL است، برای (سطح فقر فدرال ،Hoag Financial Assistance )FA(  واجد شرایط

ھمچنین بیمارانی کھ ھزینھ ھای پزشکی زیاد و مورد تأییدی دارند ممکن است واجد شرایط دریافت کمک مالی خواھند بود.
 باشند.

بھ ھمھ افراد حاضر در انجمن ھای ما خدمات رسانی می کنند. ما با کمال میل خدمات سالمت را با  Hoagبیمارستان ھای  3.2
یار بیماران و خانواده ھای تحت مراقبت خود قرار می دھیم. در شرایط باالترین سطح از حفظ شرافت انسانی و شفقت در اخت

محرمانھ و خاص، کمک مالی با حفظ محرمانگی در اختیار بیماران قرار می گیرد تا بتوانند ھزینھ قبض ھای بیمارستانی 
Hoag شود و بتوانند زندگی  را پرداخت کنند، بھ خدمات مراقبتی ضروری دسترسی داشتھ باشند، شرافت انسانی آنھا حفظ

 آرام تری داشتھ باشند و این امکان را داشتھ باشند کھ ھرچھ بیشتر در جھت انجام امور مثبت گام بردارند.
 :FAPتکمیل درخواست  4.0

) در اختیار او قرار خواھد گرفت. Financial assistance program )FAPبھ درخواست بیمار، فرم درخواست  4.1
پرسنل مشخص شده ای بھ بیماران کمک می کنند فرم درخواست کمک مالی را تکمیل کنند و در صورت امکان واجد شرایط 

بودن آنھا را برای کمک مالی، خدمات مراقبتی خیریھ و برنامھ ھایی با حمایت مالی دولتی بررسی می کنند. اعالمیھ کمک 
نصب شده اند.  Hoagبان انگلیسی و اسپانیایی چاپ شده است نیز در محل ھای عمومی در بیمارستان ھای مالی کھ بھ ز

 برای ھرگونھ سؤال یا مسئلھ ای می توانید از خدمات ترجمھ استفاده کنید تا فرم درخواست کمک مالی را تکمیل کنید.
ده است، خدمات درمانی خیریھ یا دیگر خدمات کمکی بیمار، نماینده حقوقی بیمار، فردی کھ درخواست اعمال تخفیف کر 4.2

برای کمک بھ بیمار در پرداخت ھزینھ ھای بیمارستان باید ھمھ تالش خود را بھ کار گیرد تا اسناد مربوط بھ درآمد و پوشش 
تخفیف داشتھ مزایای بیمھ را در اختیار بیمارستان قرار دھد. اگر فرد مورد نظر درخواست خدمات درمانی خیریھ یا اعمال 

باشد و نتواند اطالعات منطقی و الزم را در اختیار بیمارستان قرار دھد تا تصمیم نھایی اتخاذ شود، بیمارستان این مورد را 
 در تصمیم گیری لحاظ خواھد کرد.

، پوشش بیمھ Financial Assistance Programدر صورت تأیید واجد شرایط بودن بھ صورت کلی یا جزئی تحت  4.3
) ماه از تاریخ نامھ تأیید واجد شرایط بودن فرد دارای اعتبار خواھد بود. ھمچنین سایر بدھی ھای 6مدت زمان شش (برای 

 قبلی بیمار در زمان تعیین واجد شرایط بودن او لحاظ خواھد شد، بجز موارد استثنایی کھ در این سیاست عنوان شده باشد.
تا مبلغ تخفیف خیریھ با استفاده از کد تنظیم در نظر گرفتھ شده برای کل یا سیستم مالی بیمارستان بھ روز رسانی می شود  4.4

 بخشی از مبلغ تأیید شده لحاظ شود.
 صورتحساب بیمار: 5.0

اقدام می کنند ھمچنان بھ صورت ماھیانھ صورت حساب ھایی دریافت می کنند  Hoagبیمارانی کھ برای دریافت کمک مالی  5.1
تا از موجودی حسابشان مطلع شوند و در صورت لزوم ترغیب شوند کھ ھمکاری الزم را داشتھ باشند. صورت حساب ھای 

در آن بھ بیماران پست شده برای بیمار شامل اعالمیھ ھای مشخص و دقیقی است کھ درباره اطالعات تماس مناسب نیز 
Hoag Financial Assistance Program .اطالع رسانی شده است 

 ھمچنین این اعالمیھ شامل موارد و اطالعات زیر است: 5.2
) و Medicare Medi-Cal )CAبھ بیمار اطالع رسانی می کند کھ آیا برای برنامھ ھایی مانند  5.2.1

Covered California  حمایت مالی کانتی یا دولت ایالتی واجد یا دیگر برنامھ ھای پوشش سالمت با
 شرایط است یا خیر. 

نحوه اقدام بیمار برای ھرکدام از این برنامھ ھا و اینکھ بیمارستان فرم درخواست را در اختیار بیماران قرار  5.2.2

 مشاورین مالی
 
 
 

 پرداخت شخصی
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 خواھد داد. 
 است. بیمارستان بیمار را بھ یک مرکز کمک مشتری محلی ارجاع خواھد داد کھ شامل دفاتر خدمات حقوقی 5.2.3

 بحث ھا و اختالف نظرھا: 5.3
تالش برای وصول بدھی ھای مربوط بھ خدمات مراقبت از سالمت توسط شرکت ھای وابستھ، سازمان ھای  5.3.1

باید با توجھ بھ استانداردھایی باشد کھ در این سیاست بھ  Hoagوابستھ یا شرکت ھای خارجی وصول بدھی 
 ک برنامھ پرداخت منطقی. آنھا اشاره شده است، از جملھ تعاریف و کاربرد ی

یا طرح پرداخت منطقی واجد شرایط ھستند،  Hoagبیمارستان در ارتباط با بیمارانی کھ برای کمک مالی  5.3.2
نباید ھزینھ ای دریافت کند یا با ھدف وصول بدھی ھای معوقھ مربوط بھ قبض ھای بیمارستانی، نسبت بھ 

نع از این نمی شود کھ بیمارستان نسبت بھ بازپرداخت توقیف خانھ بیمار اقدام کند. این بخش از شرایط ما
 وجوه از محل تعھدات شخص ثالث اقدام نکند. 

یا برنامھ پرداخت بھ سازمان ھای وصول بدھی خارجی ارجاع داده می شوند و  FAPحساب ھای فاقد  5.3.3
 روز بعد از اولین تاریخ صدور قبض بیمار اقدام خواھند کرد.  150

حساب ھای دارای طرح پرداخت پیش فرض کھ سھ بار بھ صورت متوالی پرداخت معوقھ داشتھ باشند بعد  5.3.4
ول بدھی خارجی ارجاع داده می شوند تا اقدام الزم برای از بررسی و تأیید ناظر بخش بھ سازمان وص

 تماس با بیمار/ضامن انجام شود.
 مدارک اثبات کننده درآمد: 6.0

، صورت W-2، حقوق و درآمدھای IRSبیمار کلیھ اسناد الزم در مورد درآمدش را ارائھ خواھد کرد، از جملھ فرم ھای  6.1
خواست برای برنامھ دولتی (برنامھ ھای کمک ھزینھ نسخھ، وضعیت ھای پرداخت ناتوانی و دیگر موارد. فرم در

Department of Human Services )DHS، سازمان خدمات انسانی ،(Supplemental Security Income 
)SSI درآمد تکمیلی بیمھ) یا سایر اسناد با امضای برنامھ ھای دولت فدرال) برای دریافت کمک مالی مفید است. از ،

 اطالعات مالی بھ دست آمده برای تعیین فعالیت ھای مربوط بھ وصول بدھی استفاده نخواھد شد.
اگر اسناد الزم موجود نباشد، از بیمار خواستھ می شود فرم درخواست کمک مالی را امضا کند تا در صورتی کھ شبھھ ای  6.2

 د باید فوراً درخواست شود.در مورد درآمدش وجود داشتھ باشد، درآمد او تأیید شود. تأییدیھ درآم
 :CAبیمارستان ھای  -مشخصات درآمد  7.0

) است، قادر بھ FPL% از سطح فقر فدرال (400بیماران فاقد بیمھ یا دارای بیمھ نامناسب کھ درآمد خانواده آنھا کمتر از  7.1
یا جزئی بر اساس  پرداخت قبض ھای بیمارستانی خود نیستند و واجد شرایط دریافت کمک مالی ھستند. کمک مالی کامل

 معیارھای عنوان شده در زیر است:
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 گروه بندی خودکار برای خدمات درمانی خیریھ: 8.0

درخواست کمک مالی واجد شرایط در شرایط خاص زیر، ممکن است بیمار بدون وجود الزامی خاص برای ارسال فرم  8.1
 خدمات درمانی خیریھ باشد:

 
 
 
 
 
 

% گر میزان درآمد ا
برابر  FLPاز 

 :باشد با
 :در نتیجھ :و بیمار

در قبض مربوط بھ خدمات از حساب او کسر خواھد ) تعھدات %100(کل تعھدات بیمار  فاقد بیمھ یا دارای بیمھ یا کمتر، 200%
 .شد

201% - 400%، 

 فاقد بیمھ،

بر  Medicareتعھدات بیمار برای پرداخت ھزینھ درصدی از مبلغ کل است کھ برنامھ 
 :اساس سطح توان مالی عنوان شده در زیر برای خدمات پرداخت می کند

 :برابر باشد با FPLاز % اگر درآمد 
از میزان مبلغ قابل پرداخت توسط % 

Medicare برابر است با: 
201 -400% 50% 

 

 دارای بیمھ

 :تعھدات بیمار بر اساس مبلغ پرداختی توسط بیمھ کاھش خواھد یافت
 :در نتیجھ :اگر

مبلغ پرداخت شده توسط بیمھ بیشتر از 
پرداخت می  Medicareمبلغی است کھ 

 کند،
در ) تعھدات %100(کل تعھدات بیمار 

 .قبض از حساب او کسر خواھد شد
 Medicareمیزان قابل پرداخت توسط 

 HMO/PPOبیشتر از مبلغ پرداختی 
 برای خدمات ارائھ شده است،

تعھدات مالی بیمار برای پرداخت ھزینھ 
 HMO/PPOبر اساس نرخ پرداخت 

 .است
 

201% - 400%، 
دارای بیمھ است اما 
خدمات تحت پوشش 
 شرکت بیمھ نیستند،

 :حالت زیر اعمال می شود
 ...در نتیجھ ....اگر

بھ طور معمول کل ھزینھ قبض صادر 
 شده باید توسط بیمار پرداخت شود،

کل تعھد پرداختی بیمار برابر است با 
 HMO/PPOنرخ پرداخت 

 

201% - 400%، 
دارای بیمھ است و 
خدمات تحت پوشش 
 شرکت بیمھ ھستند،

 :مورد زیر اعمال می شود
 :در نتیجھ :اگر

بیمار فقط باید بخشی از ھزینھ درج شده 
مبالغ قابل (در قبض را پرداخت کند 

 ،)کسر، سھم ثابت بیمار و دیگر موارد

 .ھیچ تخفیفی وجود ندارد
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 کالیفرنیا وضعیت

 (در بخش "سایر شرایط خاص" در زیر توضیح داده شده است) FPLواجد شرایط سایر برنامھ ھای مورد تأیید 
 نامشخص ناتوان

در صورت فوت بیمار و عدم وجود پوشش بیمھ شخص ثالث یا ملک  فوت شده
 دارایی قابل شناسایی و ھمسری کھ در قید حیات باشدو 

 نامشخص فرد زندانی

اگر مشخص شود کھ فرد بی خانمان است و درحال حاضر در  بی خانمان
Medicare  وMedicaid  یا ھر برنامھ دیگری با حمایت مالی دولت

 ثبت نام نکرده است و از بیمھ شخص ثالث نیز برخوردار نیست

خش اورژانس بدون صدور ویزیت شده در ب
 قبض

در بخش اورژانس مورد درمان قرار گرفتھ است اما بیمارستان نمی 
 تواند صورتحسابی صادر کند

 از طریق برنامھ "دسترسی بھ خدمات درمانی" درمان شده است دسترسی بھ خدمات درمانی

 
 سایر شرایط خاص: 9.0

. در صورت تأیید توسط اسناد دادگاه برای تخلیھ حساب ھایی کھ ھنوز برای جمع آوری بدھی معوقھ لحاظ نشده اند یا بھ گونھ ای 9.1
اعالم ورشکستگی کرده اند و دادگاه  Hoagکھ توسط سازمان وصول ھزینھ تأیید شده است برای بیمارانی کھ برای بدھی ھای معوقھ 

 الم کرده است. وضعیت تخلیھ حساب را اع
و سایر برنامھ ھای کمک  Medi-Cal ،Medicaidبرنامھ ھای مورد تأییدی مانند  -ھستند  FPLبیمارانی کھ واجد شرایط  9.1

بر درآمد با حمایت مالی دولت، تنگدست در نظر گرفتھ خواھد شد. بنابراین چنین بیمارانی در صورتی برای خدمات درمانی 
خیریھ واجد شرایط ھستند کھ پرداخت ھزینھ این خدمات توسط برنامھ انجام نشود. موجودی حساب بیمار کھ در نتیجھ عدم 

" در برنامھ ھای تخفیف Medi-Calا باشد برای خدمات خیریھ لحاظ نخواھد شد. تعھدات "سھم ھزینھ بازپرداخت ھزینھ ھ
 برای خدمات درمانی خیریھ واجد شرایط نیستند. 

 
 ھزینھ ھای مرتبط با موارد زیر بھ طور خاص واجد شرایط ھستند:

 
 عدم حضور بیمار بستری در بیمارستان برای خدمات پزشکی ضروری 9.1.1
 رش روزھای درمانی برای بیمار بستریعدم پذی 9.1.2
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 خدمات واجد شرایط فاقد پوشش بیمھ 9.1.3
 ، درخواست تأیید درمان)IP Treatment Authorization Request )TARعدم پذیرش  9.1.4
 عدم پذیرش بھ دلیل محدودیت ھای پوشش بیمھ 9.1.5

 
 خدمات خیریھ احتمالی: 10.0

10.1 Hoag  تأیید می کند کھ بخشی از بیماران فاقد بیمھ یا دارای بیمھ نامناسب ممکن است در روند معمولی درخواست
از ابزارھای خودکار برای پیش بینی امتیاز  Hoagکمک مالی شرکت نکنند. اگر اطالعات الزم توسط بیمار ارائھ نشود، 

با استفاده از منابع داده  PARO™مانی خیریھ استفاده می کند. بیماران و در نتیجھ واجد شرایط بودن آنھا برای خدمات در
عمومی موجود پیش بینی می کند کھ ھر بیمار تا چھ حد احتمال دارد برای خدمات درمانی خیریھ واجد شرایط باشد. 

PARO نواده و در ھمچنین بھ صورت تخمینی درباره جایگاه اجتماعی و اقتصادی احتمالی بیمار و ھمچنین تعداد افراد خا
 آمد خانواده بیمار اطالعاتی را ارائھ می کند. 

: واجد شرایط برای کنار گذاشتھ شدن از خدمات درمانی خیریھ Medicare: افراد ذینفع واجد شرایط QMBبیماران  10.2
ان و ارائھ دھندگ :سھم ھزینھقابل دسترسی نباشد بجز  Medi-Calدر صورتی کھ اطالعات ثانویھ یا اطالعات مربوط بھ 

، سھم ثابت بیمار یا Medicareبرای مبالغ قابل کسر  QMBممکن است برای افراد در برنامھ  Medicareتولیدکنندگان 
ممکن است این ھزینھ ھا را پرداخت کند. در بعضی  Medicaidسھم متغیر بیمار قبضی صادر نکنند، اما برنامھ ھای 
تی مجاز ھستند میزان پرداخت بھ ارائھ دھندگان برای سھم ھزینھ شرایط خاص، بر اساس قوانین فدرال دولت ھای ایال

Medicare  را محدود کنند. حتی در این صورت افراد حاضر در برنامھQMB  ھیچ تعھد قانونی برای پرداخت سھم ھزینھ
part A  یاpart B  بھ ارائھ دھندگانMedicare د شرایط در ندارند. بھ "موارد منع" صدور صورتحساب برای افراد واج
 مراجعھ کنید. QMBبرنامھ 

 سطوح تأیید: 11.0
تعیین میزان کمک مالی فقط توسط پرسنل مورد تأیید بیمارستانی و با توجھ بھ سطوح اختیارات بیمارستان محلی انجام  11.1

 می شود. 
 اعالمیھ تصمیم نھایی 11.2

روز از تاریخ ارسال فرم درخواست تکمیل شده و اسناد مربوطھ، اعالمیھ  30بیماران در مدت زمان  11.2.1
 ت خواھند کرد. تصمیم نھایی را از بیمارستان دریاف

 اختالف نظرھای بیمار 11.3
بعد از بررسی فرم درخواست، بر اساس معیارھای عنوان شده در این سیاست برای واجد شرایط بودن،  11.3.1

بررسی می شود. کمک مالی بر اساس تبعیض یا الزام ارائھ نخواھد شد، با این وجود  FAPشرایط برای 
بر اساس شواھد و اطالعات کافی ارائھ شده توسط بیمار یا بیمارستان از اختیارات کامل برخوردار است تا 

 ضامن نسبت بھ تعیین واجد شرایط بودن او اقدام کند. 
در صورت وجود ھرگونھ بحث و اختالف نظر، بیمار یا ضامن می تواند از مدیریت یا مدیر اجرایی دایره درآمدھا  11.4

ایمیل ارسال کند، یا نامھ خود را بھ  PFS@hoag.orgرس درخواست بررسی داشتھ باشد، برای این کار می تواند بھ آد
 صورت کتبی بھ آدرس زیر ارسال کرده و اطالعات دیگری را برای حمایت از خود ارائھ کند: 

Hoag Memorial Hospital Presbyterian  
Attn: Executive Director of Revenue Cycle  

500 Superior, Suite 250  
Newport Beach, CA 92663  

 مدارک اثبات بیمھ: 12.0
اگر بیمارستان برای بیماری قبض صادر کرده است کھ در زمان ارائھ خدمات یا زمان ترخیص از بیمارستان، گواھی  12.1

) در اختیار بیمار قرار NAFAیک "اعالمیھ وجود کمک مالی" ( Hoagبرای پوشش بیمھ شخص ثالث ارائھ نکرده است، 
 خواھد داد
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 تعریف: 13.0
 تعریف شرایط و مقررات

ارائھ خدمات کم ھزینھ قانون 
)Affordable Care Act ،

ACA( 

 یک حکم دولتی با ھدف افزایش کیفیت خدمات درمانی و بیمھ سالمت کم ھزینھ.

خدمات بیمارستانی ضروری پزشکی بدون ھیچ ھزینھ ای در اختیار بیمارانی قرار می گیرد کھ بیمھ ندارند یا  خدمات درمانی خیریھ
 از شرایط افراد "کم درآمد" برخوردار ھستند.بیمھ کافی ندارند و 

Covered California  برنامھHealth Insurance Marketplace  کالیفرنیا کھ در زمینھ خرید مربوط بھ خدمات درمانی کم ھزینھ
در صورت امکان نسبت بھ تعیین واجد شرایط  Covered Californiaکمک ھایی را ارائھ می کند، ھمچنین 

 بھ افراد کمک خواھد کرد. Medi-Cal بودن برای
بعد از انجام مقدمات مربوط بھ پرداخت، اولین قسط پرداختی بھ عنوان "سپرده" در نظر گرفتھ می شود کھ این  سپرده

 % کل تعھد مالی بیمار شروع خواھد شد.50مبلغ قابل بحث است و از میزان تقریبی 
برنامھ ھای بیمھ با حمایت 

 مالی دولت
 بیمھ ھای زیر جزء "برنامھ ھای بیمھ با حمایت مالی دولت" ھستند (اما محدود بھ این موارد نیست):

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

Health Insurance 
Marketplace 

 Health Insurance Marketplace) بیمھ Affordable Care Act )ACAبیمھ ھای وابستھ بھ  یکی از
)Exchange  سابق) است. در ھر ایالت باید محلی برای بررسی آنالین در اختیار مشتریان و شرکت ھای

ری کنند و تجاری کوچک قرار بگیرد تا بتوانند انواع مختلف پوشش بیمھ را با یکدیگر مقایسھ کرده، خریدا
 بررسی کنند کھ آیا واجد شرایط کمک ھای مالی بیمھ فدرال ھستند یا خیر.

 کالیفرنیا: ھزینھ ھای پزشکی زیاد
 اگر بیمار ھرکدام از شرایط زیر را داشتھ باشد، "ھزینھ ھای پزشکی زیاد" برای او لحاظ خواھد شد:

درصد از درآمد  10بیمارستان بیشتر از ھزینھ شخصی سالیانھ قابل پرداخت توسط فرد در  .1
 ماه گذشتھ باشد 12خانوادگی بیمار در 

درصد از درآمد  10ھزینھ شخصی سالیانھ قابل پرداخت توسط فرد در بیمارستان کھ بیشتر از  .2
خانوادگی بیمار باشد، در صورتی کھ بیمار اسنادی ارائھ کند مبنی بر اینکھ ھزینھ ھای پزشکی او 

 تھ توسط بیمار یا خانواده او پرداخت شده استماه گذش 12در 
طرف قرارداد برای ارائھ خدمات. این  HMO/PPOمبلغ متوسط دریافتی توسط بیمارستان از کلیھ بیمھ ھای  HMO/PPOنرخ پرداخت 

نرخ نشان دھنده درصدی از کل ھزینھ ھای صورتحساب صادر شده است کھ برای ھر بیمارستان مبلغی خاص 
 ورت دوره ای بھ روز می شود.است و بھ ص

Out of State Medicaid  ،در صورت تأیید قرارداد توسط ایالت و/یا دریافت از ارائھ دھنده خدمات خارجیHoag  صورتحساب را در
 صادر خواھد کرد Out of State Medicaidوجھ 
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 تعریف شرایط و مقررات
Medi-Cal (CA) Medi-Cal  یک شرکت بیمھ سالمت با حمایت مالی دولت فدرال کالیفرنیا است کھ برای کودکان و بزرگساالنی

کھ منابع مالی محدودی دارند و کم درآمد ھستند، برای خدمات پزشکی مختلفی ھزینھ پرداخت می کند. تحت 
ACA .Medi-Cal .طیف افراد واجد شرایط خود را گسترش داده است 

خدمات یا تجھیزاتی کھ برای تشخیص، خدمات مراقبت مستقیم یا درمان شرایط پزشکی مناسب و ضروری  ضروریخدمات پزشکی 
 باشند و از استانداردھای اصول پزشکی مناسب در مراکز پزشکی برخوردار باشند.

 بایپس معده برای کاھش وزن.موارد زیبایی و  ،CDUاگر خدمات از نظر پزشکی ضروری نباشند، از جملھ  خدماتی کھ شامل نمی شوند
Presumptive Charity 

)PARO برنامھ ھای .SOS 
 La Amistadو 

 La) و Share ourselves) "SOS% یا کمتر است، برنامھ ھای "200افراد  FPLاگر مشخص شود کھ میزان 
Amistad  .بھ تأیید اولیھ رسیده اند کھ از دستورالعمل ھای برنامھ پیروی کنندSOS  وLa Amistad 

): PAROغربالگری و تأییدیھ مربوطھ را خودشان انجام می دھند. امتیاز رتبھ بندی کمک در پرداخت ھزینھ (
PARO  یک مکانیسم امتیازدھی حساب بیمار است. امتیازPARO ی و تعیین می دو بار در ھر سال ارزیاب

 را برای ارزیابی معیارھای واجد شرایط بودن نشان دھد. Hoagشود تا سیاست خدمات خیریھ 
Medicare Medicare  سال یا بیشتر و بعضی از افراد  65یک برنامھ بیمھ سالمت با حمایت مالی دولت فدرال برای افراد

یوی واجد شرایط شناختھ می شوند. در این سال است کھ بر اساس ناتوانی ھای خاص یا مشکالت کل 65زیر 
برنامھ در پرداخت ھزینھ خدمات مراقبت از سالمت کمک می شود اما کلیھ ھزینھ ھای پزشکی یا ھزینھ درمان 

 Healthھای طوالنی مدت را تحت پوشش قرار نمی دھد. این برنامھ بر اساس درآمد کم نیست و بخشی از 
Insurance Marketplace  در نتیجھ آن بعضی از خدمات بیمھ تغییر خواھند کرد.نیست اما 

 Medicareنرخ پرداخت 
برای ارائھ خدمات. این نرخ برای ھر بیمارستان مبلغی  Medicareمبلغ متوسط دریافتی توسط بیمارستان از 

 خاص است و بھ صورت دوره ای بھ روز می شود.
قراردادھای پرداخت / طرح 

 ھای پرداخت قسط
طرحی توافقی بین بیمارستان و بیمار کھ شرایط مربوط بھ پرداخت اضافی برای خدمات ارائھ شده توسط 

رح ھای پرداخت ھزینھ اولیھ خدمات بر اساس نرخی تقریبی ھستند و بیمارستان را تعیین می کند. کلیھ ط
مشاورین مالی و/یا مسئولین ھماھنگی پرداخت از طریق ناظرین پرداخت شخصی نسبت بھ تعیین طرح اقدام 

 کرده و شرایط و مقررات نھایی بعد از صدور نھایی صورت حساب مشخص می شود.
یمار/تضمین کننده بھ توافق نرسند، بیمارستان یک طرح پرداخت منطقی را ایجاد خواھد کرد. و ب Hoagاگر  )CAطرح پرداخت منطقی (

پرداخت ھای ماھیانھ پیرو طرح پرداخت منطقی، با حذف مبالغ قابل کسر برای ھزینھ ھای ضروری زندگی، 
 درصد از کل درآمد ماھیانھ خانواده بیمار باشد. 10نباید بیشتر از 

ندگی ھزینھ ھای ضروری ز
)CA( 

ھزینھ مربوط بھ ھرکدام از موارد زیر: کرایھ یا پرداخت ھزینھ منزل و ھزینھ نگھداری: غذا و وسایل مورد 
نیاز منزل: قبض ھای آب، برق، گاز و تلفن؛ ھزینھ پوشاک؛ ھزینھ پزشکی و دندانپزشکی؛ بیمھ، مدرسھ و 

ین، از جملھ بیمھ، ھزینھ سوخت و تعمیرات، نگھداری از کودک؛ حمایت کودک یا ھمسر؛ ھزینھ جابجایی و ماش
 پرداخت اقساط؛

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 روندھای موجودسیاست ھا و     
 

 بھ پانویس مراجعھ کنید تاریخ اعمال: چرخھ درآمد دستھ بندی:

 مدیر اجرایی، چرخھ درآمد مالک: 

 Financial Assistance Policy عنوان:
 

 9از  9 
   قرار داده شده است. Hoagجدیدترین نسخھ سیاست ھا و روندھای موجود در اینترانت کارکنان 
 لطفاً تاریخ ھای اعمال را بررسی کنید.

 

 Hoag: اعالمیھ وجود کمک مالی Aپیوست    
 ھدف

ھدف ما بھ عنوان یک بیمارستان غیرانتفاعی و مذھبی، ارائھ با کیفیت ترین خدمات مراقبت از سالمت بھ انجمن ھای تحت سرویس دھی ما 
 است. 

 
FINANCIAL ASSISTANCE PROGRAM بیمار چیست؟ 

، غربالگری ھای رایگان برای افرادی انجام می Hoag(بخش مشاوره مالی) بیمارستان  Financial Counseling Departmentدر 
خود  شود کھ بیمھ سالمت ندارند و نمی توانند قبض ھای بیمارستانی خود را پرداخت کنند، ھمچنین بیمارانی کھ بیمھ دارند اما نمی توانند سھم

 را کھ فاقد پوشش بیمھ است از قبض پرداخت کنند. 
 

یا دیگر بیمھ  Medicare ،Healthy Families Program ،Medi-Calورین مالی ما شرایط شما را برای واجد شرایط بودن برای مشا
 California(تبادل مزایای سالمت کالیفرنیا) و برنامھ  California Health Benefit Exchangeھای ارائھ شده از طریق 

Children’s Services  (خدمات کودک کالیفرنیا) یا دیگر بیمھ ھای سالمت با حمایت مالی کانتی یا ایالت یا خدمات درمانی خیریھ مورد
ی کھ بررسی قرار می دھند. اگر از طریق یکی از این برنامھ ھا بیمھ دریافت کرده اید، لطفاً فوراً بھ مشاورین مالی ما اطالع دھید. بیماران

 واجد شرایط باشند. Hoagیط نیستند ھمچنان ممکن است برای تخفیف یا برنامھ ھای خیریھ از طریق بیمارستان برای کمک دولتی واجد شرا
  

 نحوه و زمان اقدام
یا ارسال ایمیل بھ آدرس  949-764-5564لطفاً فوراً بعد از ترخیص از بیمارستان یا پایان ارائھ خدمات از طریق تماس با شماره 

FC@hoag.org ن مالی ما تماس بگیرید. ما بھ درخواست شما رسیدگی می کنیم و برای با مشاوریMedicare ،Healthy Families 
Program ،Medi-Cal  یا دیگر بیمھ ھای ارائھ شده از طریقCalifornia Health Benefit Exchange  و برنامھCalifornia 

Children’s Services انتی یا ایالت فرم ھای درخواست در اختیارتان قرار خواھیم داد. یا دیگر بیمھ ھای سالمت با حمایت مالی ک
 مراجعھ کنید.  www.OCGOV.comھمچنین برای کمک محلی می توانید بھ سایت 

ت ن اساگر بیمھ ندارید یا بیمھ نامناسبی دارید و از شرایط الزم و مربوط بھ افراد کم درآمد یا افرادی با درآمد متوسط برخوردار ھستید، ممک
واجد شرایط تخفیف یا خدمات درمانی خیریھ باشید. لطفاً توجھ داشتھ باشید کھ دسترسی بھ خدمات مراقبت از سالمت ضروری تحت تأثیر 

متعھد می شود کھ بھ ھمھ کسانی کھ برای درمان بھ ما  Hoag Memorial Hospitalکمک مالی یا واجد شرایط بودن شما نخواھد بود. 
 ات ارائھ کند. مراجعھ می کنند خدم

 
 ھمچنین می توانید برای برنامھ ھای عنوان شده در باال مستقیماً با مراجعھ بھ وبسایت آنھا در زیر اقدام کنید: 

Cal-Medi : cal.aspx-cal/pages/applyformedi-http://www.dhcs.ca.gov/services/medi 
Affordable Care Act  :(قانون مراقبت مقرون بھ صرفھ)www.HealthCare.gov  :2596برای اقدام از طریق تماس تلفنی-

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

www.Hoag.org Hoag Charity care program: " زبانھ)Patient & Visitors tab, Billing, Charity Care 
Application(بیماران و بازدیدکنندگان، صدور صورتحساب، درخواست خدمات درمانی خیریھ) "  

 
 محرمانگی

ما می دانیم کھ نیاز بھ دریافت کمک مالی یک نیاز حساس است و یک مسئلھ کامالً شخصی برای بیماران است. ما متعھد شده ایم کھ 
 محرمانگی درخواست ھا، اطالعات و امور مالی را حفظ کنیم. 

 
با یکی از  949-764-5564شماره  عصر از طریق 4.30صبح تا  8.30برای کسب اطالعات بیشتر، لطفاً روزھای دوشنبھ تا جمعھ از 

 مشاورین مالی ما تماس بگیرید، یا می توانید بھ آدرس ایمیل ارسال کنید.
 مرجع:

  انجام بررسی و/یا ارائھ اطالعات برای این روند توسط موارد زیر بوده است:
 بررسی ھای کوچک در مورد سیاست ھا یا روندھای موجود C-  تعیین بررسی:


