السياسة واإلجراء
 – GOV-2سياسة اإلعانة المالية
النقاط الرئيسية


إن ( )University Hospitals, UHهي منظمة خيرية تقدم الرعاية لألفراد بغض النظر عن قدرتهم على الدفع؛ حيث يتم
التعامل مع جميع األفراد باحترام ،بغض النظر عن الظروف المالية الفردية الخاصة بهم.



قد توفر منظمة  UHرعاية خيرية ،والمُشار إليها في هذه السياسة بالمصطلحات ،اإلعانة المالية/الرعاية المجانية/الرعاية المخفضة
بنسبة /%011الرعاية المخفضة ،إلى األفراد الذين يكونون مرضى في منشآت منظمة ”( UHمنشآت المستشفيات“) .1تنطبق هذه
السياسة على منشآت المستشفيات المُدرجة في الملحق  3وعلى تلك الكيانات المحددة في الملحق .2



ستوفر منشآت مستشفيات  UHالرعاية الطبية الطارئة ،دون تمييز ،بما يتفق مع القسم  0681من Social Security Act
(قانون الضمان االجتماعي) ( )EMTALAوسياسة الرعاية الطبية الطارئة الخاصة بمنظمة  ،UHلألفراد بغض النظر عن أهليتهم
بموجب سياسة اإلعانة المالية هذه (هذه ”السياسة“).



ستوفر منشآت مستشفيات  UHاإلعانة المالية لألفراد الذين يستوفون معايير األهلية التالية:
o
o

1

ليس لديهم أي تأمين صحي؛ أو
لديهم تأمين صحي ودخل أسرة سنوي بقيمة  %138 - %0من ( Federal Poverty Guidelinesتوجيهات
مستوى خط الفقر الفيدرالي) كما هو موضح في الملحق  1المستند أ؛ أو
يكونون في حاجة لدعم طبي كما هو موضح في الملحق  1المستند ب؛



يجب أيضًا:
 oأن يكونوا قد حصلوا على رعاية طارئة أو رعاية الزمة طبيًا في منشأة مستشفى؛
 oوأن يقدموا المعلومات المطلوبة بموجب هذه السياسة وطلب الحصول على اإلعانة المالية.



قد يتقدم األفراد للحصول على اإلعانة المالية في أي وقت حتى مائتين وأربعين ( )921يومًا بعد تاريخ أول بيان فاتورة خاص بهم تم
إصداره بعد الخروج من المستشفى.



يجب أن يُكمل األفراد طلبًا لكل عملية دخول مريض داخلي للمستشفى.



يجب أن يُكمل األفراد طلبًا كل  09يومًا للحصول على خدمات المرضى الخارجيين ولإلبقاء على قبول الطلب.

تنطبق هذه السياسة على منشآت المستشفيات التي يلزم أن تكون مسجلة لدى  Ohio Department of Healthكمستشفى.
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ً
تحليًل لألهلية المفترضة لتحديد إذا ما
في حالة فشل أحد األفراد في التقدم بطلب للحصول على اإلعانة المالية ،قد تجري منظمة UH
ً
مؤهًل للحصول على اإلعانة المالية.
كان الفرد



قد تقوم منظمة  UHبمنح إعانة مالية في أي وقت أثناء عملية الرعاية وحتى يتم حل مسألة جميع الحسابات الخاصة بكل فرد.



يجب أن تتخذ منشآت المستشفيات تدابير لنشر هذه السياسة على نطاق واسع ،ونشر ملخص لهذه السياسة مكتوب بلغة بسيطة ،داخل
المجتمع وعلى موقع منظمة  UHاإللكتروني.



إذا كان أحد األفراد غير مؤهل بموجب هذه السياسة للحصول على اإلعانة المالية ،يجوز له أن يطلب مراجعة حالته بواسطة
مستشار مالي ألحد مستشفيات منظمة .UH



تنطبق هذه السياسة على الخدمات التي تقدمها وتحرر فواتير مقابلها منشآت المستشفيات فقط ومقدمو الخدمات المدرجون في الملحق
3؛ وهي ال تتضمن الرسوم المهنية من األطباء أو أخصائيي الرعاية الصحية اآلخرين .ال تملك منشآت المستشفيات سلطة التنازل
عن أي تكاليف بالنيابة عن األطباء أو أخصائيي الرعاية الصحية اآلخرين.
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السياسة
 .0يمكن أن يتقدم األفراد بطلب للحصول على اإلعانة المالية في أي وقت حتى مائتين وأربعين ) (240يو ًما بعد تاريخ أول بيان فاتورة
خاص بهم تم إصداره بعد الخروج من المستشفى.
 .9سيتم تحديد اإلعانة المالية وف ًقا لهذه السياسة .سيتم تقييم مثل ذلك التحديد باستخدام األدوات التالية:
.9.0

نموذج طلب الحصول على اإلعانة المالية  -يلزم على الفرد أو ضامن الفرد التعاون وتقديم المعلومات الشخصية والمالية وغيرها
من المعلومات والوثائق المتعلقة بإجراء تحديد للحاجة المالية .يمكن العثور على التعليمات بشأن كيفية إكمال نموذج طلب
الحصول على اإلعانة المالية في نموذج الطلب .يمكن الحصول على نموذج طلب حصول على إعانة مالية على الموقع
اإللكتروني http://www.uhhospitals.org/myuhcare/online-bill-pay/uh-online-bill-
pay/hopsital/billling/hopsital-charity-financial-assistance-program؛ و

.9.9

أصول األفراد المتاحة – يلزم على الفرد أو ضامن الفرد تقديم حساب بالموارد المالية المتاحة بالفعل للفرد .يمكن التحقق من
دخل األسرة باستخدام أي من هذه العناصر أو جميعها؛ نموذج  ،W2سجل ائتماني ،إقرار حالي للضريبة الفيدرالية أو ضريبة
الوالية ،بيانات بنكية ،إيصاالت أجور .ينبغي أن تتضمن األصول المالية جميع األصول الخاصة بأحد األفراد فيما عدا محل
إقامته األساسي أو المبالغ المحجوزة لصالح المعاشات أو خطط التقاعد.

.9.3

قبل تقييم أي طلب لتحديد إذا ما كان أي من األفراد غير المؤمَّن عليهم يستوفي متطلبات الحصول على اإلعانة المالية ،يجب على
الفرد إثبات أنه قد تقدم بطلب للحصول على تغطية  Medicaidأو تغطية التأمين من خًلل Federal Health
( Insurance Marketplaceسوق التأمين الصحي الفيدرالي).
.9.3.0
.9.3.9

سيقوم مستشارو اإلعانة المالية التابعين لمنظمة  UHبمساعدة األفراد في التقدم بطلب للحصول على مخصصات
 Medicaidوسيساعدون في وقت الحق هؤالء األفراد أنفسهم بشأن التقدم بطلب للحصول على اإلعانة المالية.
إذا تقدم أحد األفراد بطلب للحصول على اإلعانة المالية خًلل فترة التسجيل المفتوحة في Federal Health
 ،Insurance Marketplaceيلزم على مثل هذا الفرد التقدم بطلب للحصول على التغطية عبر Federal
 Health Insurance Marketplaceقبل تقييم منظمة  UHألي طلب للحصول على اإلعانة المالية.

 .3ال يمكن لمنظمة  UHرفض اإلعانة المالية بموجب هذه السياسة استنادًا إلى فشل الفرد في تقديم المعلومات أو الوثائق التي لم يتم
وصفها بوضوح في هذه السياسة أو في طلب الحصول على اإلعانة المالية.
 .4ستقدم منشآت المستشفيات االستشارة المالية لألشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة في إكمال طلب الحصول على اإلعانة المالية.
يمكن لألفراد الذين يحتاجون إلى المساعدة من أحد ممثلي خدمة عمالء حسابات المرضى التابعين لمنظمة  UHاالتصال على الرقم
صباحا و 4مسا ًء بالتوقيت الشرقي القياسي أو الحضور
 216-844-8299أو  800-859-5906من اإلثنين إلى الجمعة بين 9
ً
شخصيًا إلى ( UH Customer Services Centerمركز خدمة العمالء التابع لمنظمة )20800 Harvard Ave, ،UH
 Beachwood, OH 44122أو إلى أي قسم لخدمات وصول المرضى بمستشفى تابعة لمنظمة .UH
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 .5قد يتأهل األفراد غير المؤ َّمن عليهم أو المحتاجون إلى دعم طبي للحصول على اإلعانة المالية بموجب هذه السياسة إذا استوفوا معايير
األهلية التالية وكانوا قد حصلوا على خدمات الرعاية الطارئة أو الخدمات الالزمة طب ًيا 2أو كانوا يسعون للحصول عليها في منشأة
مستشفى تابع لمنظمة :UH
.2.0
.2.9
.2.3
.2.2
.2.2
.2.8
.2.1

.2.6

سوف توفر منشآت المستشفيات رعاية مجانية لألفراد غير المؤمَّن عليهم الذين يقل دخل أسرهم عن قيمة نسبة  %921من
توجيهات مستوى خط الفقر الفيدرالي الحالية؛
سوف توفر منشآت المستشفيات رعاية مجانية لألفراد المؤمَّن عليهم الذين يقل دخل أسرهم عن قيمة نسبة  %036من توجيهات
مستوى خط الفقر الفيدرالي الحالية.
سوف توفر منشآت المستشفيات رعاية مخفضة لألفراد غير المؤمَّن عليهم الذين يزيد دخل أسرهم عن قيمة نسبة  %250من
توجيهات مستوى خط الفقر الفيدرالي الحالية.
سوف توفر منشآت المستشفيات رعاية مخفضة لألفراد المؤمَّن عليهم الذين يزيد دخل أسرهم عن قيمة نسبة  %036من
توجيهات مستوى خط الفقر الفيدرالي الحالية؛
يعني مصطلح ”الرعاية المخفضة“ الرعاية التي تم تخفيضها إلى المعدل المبين باسم المبالغ المفروضة بشكل عامAGB ،
ً
تفصيًل في الملحق .9
) )Amount Generally Billedوالذي يتم وصفه بشكل أكثر
ً
خططا للسداد.
سوف توفر منشآت المستشفيات
تحتفظ منشآت المستشفيات بالحق في تقديم تخفيض بنسبة  %011أو رعاية مجانية أو رعاية مخفضة إلى أي فرد قد يقع خارج
نطاق المعامًلت المنصوص عليها في الملحق  ،9حيث يكون هذا الفرد الذي تم تحديده ،في التقدير المطلق لمنشأة المستشفى
والذي وافق رئيس المستشفى على حالته ،يعاني من ظروف طبية استثنائية (أي مرض عضال ،فواتير و/أو أدوية طبية زائدة،
وغيرها).
يجب على األفراد اإلقامة في منطقة خدمة منشأة المستشفى لتلقي اإلعانة بموجب سياسة اإلعانة المالية هذه .تتضمن منطقة
الخدمة شمال شرق أوهايو أو منطقة خدمة رئيسية أو ثانوية.

 .6إذا تخلَّف أحد األفراد (لم يسدد الدفعات لمدة شهرين ( )2متتاليين) عن خطة سداد ،تحتفظ منظمة  UHبالحق في بدء إجراءات تحصيل
عادية لبقية األرصدة المخفضة .ينبغي عدم اعتبار إجراءات التحصيل العادية بمثابة إجراءات تحصيل غير عاديةECA ،
) (Extraordinary Collection Activitiesعلى النحو المحدد في  1.7أدناه ،وينبغي اعتبارها ”جهودًا معقولة“ نيابة عن
منشأة المستشفى إلعالم أحد األفراد بشأن قدرته على التقدم بطلب للحصول على اإلعانة المالية بموجب هذه السياسة .سوف تتضمن
مثل إجراءات التحصيل العادية والجهود المعقولة هذه:
.8.0
.8.9
.8.3

إرسال بيانات الفواتير التي تتضمن معلومات عن كيفية الحصول على طلب اإلعانة المالية؛
ومعالجة أي طلب للحصول على اإلعانة المالية التي تم تلقيها في غضون  921يومًا بعد تاريخ أول فاتورة تم إصدارها بعد
الخروج من المستشفى وتم إرسالها إلى الفرد وتعليق جميع إجراءات التحصيل العادية إلى أن يتم اتخاذ قرار بشأن اإلعانة
المالية؛
وبدء إجراء المكالمات وإرسال الخطابات الخاصة بالتحصيل والتي ينبغي أن تتضمن كل منها معلومات للفرد عن كيفية التقدم
بطلب للحصول على اإلعانة المالية؛

 2ألغراض هذه السياسة ،سيقوم الطبيب التابع لمنظمة  UHبتحديد إذا ما كانت الرعاية ضرورية من الناحية الطبية باستخدام نفس تعريف الضرورة
الطبية لـ  Medicaidالتابع لوالية أوهايو والمذكور في القانون اإلداري لوالية أوهايو في .57-7-5765
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.8.2
.8.2

.8.8
.8.1
.8.6

وإشراك وكالة تحصيل تابعة لجهة خارجية لتنفيذ إجراءات التحصيل اإلضافية ،إال أنه ينبغي أال تبدأ مثل وكاالت التحصيل
التابعة لجهات خارجية هذه في إجراءات التحصيل االستثنائية حتى يتم إعطاء اإلخطار المناسب في القسم  1أدناه؛
وتقديم إخطار كتابي للفرد ينص على أن اإلعانة المالية متاحة لألشخاص المؤهلين ،ويعرِّ ف إجراءات التحصيل االستثنائية التي
تنوي إحدى منشآت المستشفيات (أو أي جهة خارجية مصرح لها) البدء في اتخاذها للحصول على مقابل خدمات الرعاية التي تم
تلقيها ،ويذكر الموعد النهائي الذي سيتم بعده البدء في اتخاذ إجراءات التحصيل االستثنائية تلك (وذلك في تاريخ ليس قبل 31
يومًا بعد تاريخ تقديم هذا اإلخطار الكتابي)؛
وفي حالة عدم إكمال طلب اإلعانة المالية ،سيتم إخطار الفرد حول كيفية إكمال طلب اإلعانة المالية ومنح فرصة معقولة للفرد
(بفترة ال تقل عن ستين ( )81يومًا) للقيام بذلك؛
وتقديم ملخص لسياسة اإلعانة المالية للفرد بلغة بسيطة مع إخطار كتابي بأن اإلعانة المالية متاحة لألفراد المؤهلين؛ و
وبذل جهود معقولة إلخطار األفراد شفهيًا حول سياسة اإلعانة المالية وطلب اإلعانة المالية قبل ثًلثين ( )31يومًا على األقل من
البدء في اتخاذ إجراءات التحصيل االستثنائية.

سيتم تحديد إذا ما كانت منظمة  UHقد بذلت جهو ًدا معقولة لتحديد األهلية لإلعانة المالية وقامت بإخطار الفرد حول أهليته لتقديم طلب للحصول
على اإلعانة المالية بموجب هذه السياسة من قبل مدير خدمة العمًلء.
 .1إذا لم يسدد الفرد جزء المبلغ الخاص به على النحو المبين أدناه في بيان الفاتورة ،وبذلت منظمة  UHجهودًا معقولة ،في القسم 6
ً
مؤهال للحصول على اإلعانة المالية ،فقد تبدأ منظمة  UHفي إجراءات التحصيل االستثنائية .ال يمكن
أعاله لتحديد إذا ما كان الفرد
لمنظمة  UHالبدء في إجراءات التحصيل االستثنائية قبل مرور مائة وعشرين ( (725يو ًما بعد تاريخ إصدار الفاتورة األولي .ينبغي
إخطارا كتاب ًيا قبل ثالثين ( )35يو ًما من البدء في إجراءات التحصيل االستثنائية.
أن تمنح منظمة  UHالفرد
ً
.1.0

تنوي منظمة  UHالبدء في أنشطة التحصيل االستثنائية التالية:
.1.0.0

بيع دين أحد األفراد إلى طرف آخر؛

.1.0.9

اإلبًلغ عن المعلومات السلبية حول الفرد إلى وكاالت جمع المعلومات االئتمانية للمستهلكين أو مكاتب االئتمان؛

.1.0.3

إرجاء أو رفض أو المطالبة بدفعة قبل تقديم الرعاية الًلزمة طبيًا التي يتم تغطيتها بموجب هذه السياسة؛ و

.1.0.2

اإلجراءات التي تتطلب عملية قانونية أو قضائية:
.1.0.2.0
.1.0.2.9
.1.0.2.3
.1.0.2.2

وضع رهن على ممتلكات أحد األفراد؛
حجز أو مصادرة الحساب المصرفي ألحد األفراد أو أي ممتلكات شخصية أخرى؛
الشروع في رفع دعوى مدنية ضد أحد األفراد؛
الحجز على أجور أحد األفراد.
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 .8األهلية المفترضة.
.6.0

ً
مؤهًل بشكل افتراضي“ للحصول على اإلعانة المالية إذا كان الفرد قد تلقى إعانة مالية من منشأة المستشفى خًلل
قد يُعتبر الفرد ”
األشهر الثًلثة ( )3السابقة.

.6.9

ً
مؤهًل بشكل افتراضي لتلقي رعاية
قد يُعتبر الفرد الذي تلقى فيما سبق رعاية مجانية مخفضة بنسبة  %011من منشأة المستشفى
مجانية مخفضة بنسبة  %011من منشأة المستشفى على كل الخدمات الًلزمة طبيًا لمدة ثًلثة ( )3أشهر من تاريخ تحديد اإلعانة
المالية األولي.
.6.9.0

.8.3

ً
مؤهًل بشكل افتراضي لتلقي
الشخص الذي تلقى فيما سبق تخفيضًا بنسبة تقل عن  %011من منشأة المستشفى يمكن أن يعتبر
التخفيض نفسه من منشأة المستشفى على كل الخدمات الًلزمة طبيًا لمدة ثًلثة ( )3أشهر من تاريخ تقرير اإلعانة المالية األولي.
.6.3.0

.6.2

الشخص الذي يتلقى رعاية مجانية مخفضة بنسبة  %011يمكن أال يتلقى إخطارً ا مكتوبًا بذلك التخفيض.

في حالة وجود شخص يتلقى تخفيضًا بنسبة تقل عن  ،%011سيتم إبًلغ الشخص كتابيًا عن اإلعانة المالية المقدمة
وس ُتقدم له معلومات عن كيفية التقدم بطلب اإلعانة المالية اإلضافية.

عندما ال يقدم المريض طلبًا لإلعانة المالية أو وثائق داعمة ،يمكن لمنشآت المستشفيات مراجعة التقارير االئتمانية والمعلومات
األخرى المتاحة للعامة لتحديد حجم األسرة التقديري والمبالغ التقديرية للدخل كأساس لتحديد األهلية لإلعانة المالية ،وذلك بشكل
متسق مع المتطلبات القانونية .الشخص الذي يثبت أنه مؤهل بشكل افتراضي للحصول على اإلعانة المالية ،والذي لم يقدم طلب
إعانة مالية مسب ًقا في األشهر الثًلثة ( )3الماضية ،يتلقى تخفيضًا بنسبة .%011

 .9السياسة المعلن عنها على نطاق واسع.
.2.0

تتيح منشآت المستشفيات هذه السياسة ونماذج طلب اإلعانة المالية و المعلومات اإلضافية عن اإلعانة المالية بالطرق التالية:
.2.0.0

يمكن الحصول على نموذج طلب اإلعانة المالية وملخص لهذا النموذج بلغة بسيطة على الموقع اإللكتروني
http://www.uhhospitals.ort/myuhcare/online-bill-pay/uh-online-billpay/hopsital/billling/hopsital-charity-financial-assistance-program؛
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.2.0.9

سيكون من المتاح الحصول على نسخ ورقية من هذه السياسة ونموذج طلب اإلعانة المالية وملخص هذه السياسة بلغة
بسيطة بدون رسوم ،عن طريق البريد أو في المواقع العامة في منشآت المستشفيات وفي غرفة الطوارئ وأماكن
اإلدخال وأماكن التسجيل بالمستشفى وأماكن االستشارات المالية ومكاتب اإلعانة المالية؛

.2.0.3

سيتم توزيع معلومات حول هذه السياسة على أعضاء المجتمع الذي تقدم له منشآت المستشفيات الخدمات بطريقة
مصممة للوصول إلى أعضاء المجتمع الذين سيحصلون على األرجح على اإلعانة المالية من إحدى منشآت
المستشفيات؛

.2.0.2

سيتم تقديم النسخ الورقية من ملخص هذه السياسة المكتوب بلغة بسيطة لألفراد كجزء من عملية إدخال المرضى أو
خروجهم من المستشفى؛

.2.0.2

يمكن إيجاد المعلومات المتعلقة بكيفية التقدم بطلب للحصول على اإلعانة المالية في كل بيانات الفواتير الخاصة
بمنشآت المستشفيات ،بما في ذلك رقم الهاتف الخاص بمكتب منشأة المستشفى أو القسم الذي يمكن أن يقدم المعلومات
عن هذه السياسة وعملية التقدم بالطلب وعنوان الموقع اإللكتروني المباشر لمنظمة  UHوالمواقع التي يمكن فيها
الحصول على نسخ من هذه السياسة ونماذج طلب اإلعانة المالية والملخصات المكتوبة بلغة بسيطة؛

.2.0.8

بشكل بارز في أماكن الطوارئ واإلدخال
سيتم عرض وسائل العرض العامة حول برنامج اإلعانة المالية لمنظمة UH
ٍ
في كل منشأة مستشفى؛

.2.0.1

ستقدم منشآت المستشفيات االستشارات المالية لألفراد الذين يحتاجون إلى المساعدة في إتمام طلب اإلعانة المالية.
يمكن لألفراد الذين يحتاجون إلى المساعدة من ممثل خدمة عمًلء حسابات المرضى التابع لمنظمة  UHاالتصال على
الرقم  6922-622-908أو  2218-622-611من اإلثنين إلى الجمعة بين  2صباحً ا و 2مسا ًء بالتوقيت الشرقي
القياسي.

.2.0.6

طرق أخرى كما تتطلب الوالية أو يتطلب القانون الفيدرالي.

 .75مقدمو الخدمة الذين يقدمون اإلعانة المالية بموجب هذه السياسة.
 .01.0توجد قائمة بمقدمي الخدمة في منشآت المستشفيات الذين يقدمون اإلعانة المالية بموجب هذه السياسة مدرجة في الملحق رقم .2
قائمة مقدمي الخدمة دقيقة اعتبارً ا من التاريخ المدرج على الملحق رقم  ،4والذي سيتم تحديثه ،إذا لزم األمر ،ولكن على فترات
ال تقل عن كل ثًلثة أشهر.
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 .77مقدمو الخدمة الذين ال يقدمون اإلعانة المالية بموجب هذه السياسة.
 .00.0توجد قائمة بمقدمي الخدمة في منشآت المستشفيات التابعة لمنظمة  UHوالذين ال يقدمون اإلعانة المالية بموجب هذه السياسة
مدرجة في الملحق رقم  .2قائمة مقدمي الخدمة دقيقة اعتبارً ا من التاريخ المدرج على الملحق رقم  ،2والذي سيتم تحديثه ،إذا
لزم األمر ،ولكن على فترات ال تقل عن كل ثًلثة أشهر.
 .72الفوترة والتحصيالت
 .09.0توضح اإلجراءات التي يمكن أن تتخذها منشآت المستشفيات التابعة لمنظمة  UHفي حالة عدم الدفع في سياسة فوترة
وتحصيًلت منفصلة ( .)Gov-11يمكن ألفراد من الجمهور الحصول على نسخ من سياسة الفوترة والتحصيًلت Gov-11
عن طريق االتصال بممثل خدمة عمًلء حسابات المرضى التابع لمنظمة  UHعلى الرقم  216-844-8299أو
 800-859-5906من اإلثنين إلى الجمعة بين  2صباحً ا و 2مسا ًء بالتوقيت الشرقي القياسي.
ً
مؤهال وف ًقا لها لإلعانة بموجب هذه السياسة؛ وذلك بموافقة مجلس إدارة
 .12تحتفظ إدارة منظمة  UHبحق تعديل المعايير التي يكون الفرد
منظمة .UH
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الملحق 1
اإلعانة المالية واالحتياج إلى الدعم الطبي
المستند A
شبكة اإلعانة المالية – بدون تأمين
توجيه مستوى خط الفقر الفيدرالي
التخفيض

%831-0
*%011

شبكة اإلعانة المالية – بتأمين
توجيه مستوى خط الفقر الفيدرالي
التخفيض

%831-0
*%199

%050-831
%011

%050-831
ال يوجد

%300-058
AGB

%300-058
ال يوجد

%000-308
AGB

%000-308
ال يوجد

>%008
AGB

>%008
ال يوجد

*قانون Ohio HCAP

المستند B
ما زال يمكن للمرضى غير المؤهلين وف ًقا للمستند أ أعًله التأهل لإلعانة المالية إذا كان باستطاعتهم إثبات أن نفقاتهم الطبية تتجاوز النسبة
المقررة المحددة أدناه من دخل األسرة الخاص بهم.
يجب أن تكون النفقات مستحقة في خًلل العام التقويمي والخدمات الًلزمة طبيًا أو خدمات طوارئ المستشفى وخدمات الطبيب والعقاقير
الصيدالنية واألجهزة الطبية المعمرة .يجب على المرضى الراغبين في أن يتم النظر في حصولهم على التخفيضات بموجب هذه السياسة
تقديم الوثائق المطلوبة الخاصة بالدخل واإلقامة والنفقات الطبية المُؤهِلة للحصول على اإلعانة ،وذلك في الوقت المناسب.

االحتياج للدعم الطبي
مستوى خط الفقر الفيدرالي
المسؤولية المالية القصوى كنسبة
مئوية من دخل األسرة

%831-0

%050-831

%300-058

%000-308

>%008

ال يوجد

%01

%01

%01

%01
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الملحق 2
المبالغ المفروضة بشكل عام
وف ًقا للقسم  )r(210من ( Internal Revenue Codeقانون مصلحة الضرائب األمريكية ،)IRC ،ال بد أن تقصر المستشفيات الرسوم
التي ُتفرض على المرضى المؤهلين في مقابل الخدمات المشمولة في ظل سياسة اإلعانة الماليةFinancial Assistance) FAP ،
 )Policyعلى المبالغ المفروضة بشكل عام )Amounts Generally Billed) AGB ،الخاصة بشركات التأمين التجارية
و.Medicare

معدل منظمة  UHللمبالغ المفروضة بشكل عام هو%38 :
سيتم تضمين الحسابات التي تم تقييمها أثناء فترة الحساب فقط في عملية الحساب.
سيتم تحديث عملية الحساب كل عام في  30ديسمبر وستكون سارية في  1يناير من العام التالي و س ُتستخدم عملية الحساب تلك لتعديل الرسوم
المفروضة في مقابل الخدمات الخاصة بالعام المالي التالي.
تتم عملية حساب  AGBعن طريق قسمة النسبة المئوية من التعويض المتوقع على إجمالي الرسوم المفروضة لكل التأمينات مجتمعة.
تم حساب نسبة  AGBلكل منشأة بمنظمة  .UHاشتق المعدل العام لـ AGBمن أقل معدل من جميع معدالت  AGBبالمنشآت الفردية.
يتم تعريف التعويض المتوقع بأنه مبلغ المدفوعات المتوقع الحصول عليه مقابل خدمة يتم تقديمها وف ًقا للمبلغ المتفق عليه بين منظمة  UHوالقائم
بسداد التأمين.
فئات التأمين المتضمنة في عملية الحساب هي  Medicareو Anthemو Commercialو HMOو MMOو PPOوالرعاية
المدارة
فئات التأمين المستثناة تحدي ًدا من عملية الحساب هي  Medicare HMOو Medicaidو Medicaid HMOوخطط الدفع الذاتي
المتوقعة األخرى والبرامج الحكومية األخرى التي تقوم بالسداد وخطط الدفع الذاتي من قِبل المريض.
المثال
إجمالي الرسوم
التعويض المتوقع
معدل %38 = AGB

 01111دوالر
 3611دوالر

سيحصل المرضى المؤهلون للخصم الخاص بـ  AGBعلى خصم على األرصدة المتأخرة ال يزيد عن معدل  AGBالخاص بدورة الرعاية
تلك إال إذا تقرر أنهم مؤهلون بشكل افتراضي وف ًقا للقسم  6أعًله.
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3 الملحق
منشآت المستشفيات التي تقدم اإلعانة المالية
University Hospitals Ahuja Medical Center
University Hospitals Avon Rehabilitation Hospital
 تقوم بمزاولة العمل تحت اسمUniversity Hospitals Cleveland Medical Center
University Hospitals Conneaut Medical Center
University  تقوم بمزاولة العمل تحت اسمUniversity Hospitals EMH Regional Medical Center
Hospitals Elyria Medical Center
University Hospitals Geneva Medical Center
University Hospitals Geauga Medical Center
University Hospitals Rainbow Babies & Children’s Hospital
University Hospitals Regional Hospitals (Bedford and Richmond Campuses)
University Hospitals Samaritan Medical Center
 تقوم بمزاولة العمل تحت اسمThe Parma Community General Hospital Association
University Hospitals Parma Medical Center
Robinson Memorial Hospital  تُعرف سابقًا باسمUniversity Hospitals Portage Medical Center
University Hospitals Rehabilitation  تقوم بمزاولة العمل تحت اسم.Beachwood RH, LLC
 تقوم بمزاولة العمل تحت اسم.Robinson Health System, Inc
University Hospitals Portage Medical Center
St. John Medical Center
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الملحق 4
مقدمو الخدمة الذين يقدمون اإلعانة المالية بموجب هذه السياسة



St. John Medical Group
University Hospitals Medical Group, Inc.
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5 الملحق
مقدمو الخدمة الذين ال يقدمون اإلعانة المالية بموجب هذه السياسة
IMMH – شركة تابعة لـ4M Emergency
Anesthesia Associates
Anesthesia Consultants, Inc.
Behavioral Healthcare Association, Inc.
Cardiovascular Clinic
Centers for Orthopedics
Community Intesivists
Community Hospitalists, LLC










Elyria Anesthesia
Elyria Physician Services, Inc.
Geauga Anesthesia
Inpatient Medical Services
Martian Healthcare Group
Midwest Pathology
North Ohio Heart
Northcoast Anesthesia Providers
Parma Professional Corporation
Pediatrix Medical Group, Inc.
Physicians Emergency Services, Inc.
Physicians Link Centers, Inc.
Physician Staffing, Inc.
Portage Pathology Association, Inc.
Ravenna Radiology, LLC
Robinson Health Affiliates
Roseline Okon MD, LLC
Safe Anesthesia, LLC
Samaritan Professional Corporation
Southwest Orthopedics
St. Vincent Medical Group
Superior
Team Health
Tri-City
University Emergency Specialists, Inc.
 تقوم بمزاولة العمل تحت اسم.University Primary Care Practices, Inc
University Hospitals Medical Practices
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West Branch Anesthesia Association, Inc.
Westside Pathology Associates
Westshore Primary Care
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