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الهدف من هذه . من خالل تقديم المساعدة المالية إلى المرضى الذين يحتاجون إلى المساعدة المالية" تحسين حياة كل األطفال" Childrenالتوسع في مهمة : الغرض

 .للحصول على المساعدة الماليةالسياسة تحديد المرضى المؤهلين 

بتوفير الرعاية إلى المرضى غير القادرين على الدفع أو الراغبين في الحصول على  Childrenوفقًا للمهمة الخاصة بها، تلتزم : تنص سياسة المستشفى على
/ دمات أو في وقت توفير الخدمات، وهي تعتمد على دخل األسرة يتم تقرير األهلية للحصول على المساعدة المالية بشكل نموذجي قبل توفير الخ. مساعدة في الدفع

تغطي هذه السياسة رعاية الطوارئ وغير ذلك من الرعاية الطبية الالزمة التي يتم توفيرها في منشآت . الضامن وعدد أفراد األسرة وغير ذلك من الظروف الخاصة
يتم تقديم طلب نسخ من هذه السياسة . تتوفر نسخة من سياسة المساعدة المالية مجانًا عند الطلب. ومن خالل موفري الرعاية الخاضعين للتغطية Childrenمستشفى 

تتوفر أيًضا نسخة رقمية من سياسة المساعدة المالية على موقع الويب .  إلى المستشارين الماليين أو خدمات المرضى المالية أو فريق األخصائيين االجتماعيين
 :على Childrenالخاص بـ 

assistance.aspx-http://www.childrensomaha.org/main/financial 
 
 

 :تعريفات
المبالغ التي يتم إصدار الفواتير بها بصفة عامة ) AGB( لن تتجاوز المبالغ التي يتم إصدار الفواتير بها بصفة عامة :المبالغ التي يتم إصدار الفواتير بها بصفة عامة

وتتاح النسبة المئوية للمبالغ التي . ويتم حساب المبالغ التي يتم إصدار الفواتير بها بصفة عامة اعتماًدا على منهجية الوضع السابق. لألشخاص الذين يكون لديهم تأمين
يجب أن يتم تقديم طلبات الحصول على نسخ من النسبة المئوية ومنهجية الحساب إلى . للعامة عند طلبها يتم إصدار الفواتير بها بصفة عامة ومنهجية حسابها

 .المستشارين الماليين أو إلى الخدمات المالية للمرضى أو إلى فريق العمل االجتماعي
 

الضامن بعد / الذاتية واألرصدة بعد التأمين المستحق من المريض فيما يتعلق بتحصيل المدفوعات  Childrenالعملية التي تستخدمها مستشفى : عمليات التحصيل
وتتاح سياسة عمليات . Childrenسيتم حساب كل المبالغ المستحقة من المرضى بما يتوافق مع سياسة عمليات التحصيل الخاصة بمستشفى . خصم أموال التأمين

على نسخ من سياسة عمليات التحصيل إلى المستشارين الماليين أو إلى الخدمات المالية للمرضى أو يجب أن يتم تقديم طلبات الحصول . التحصيل للعامة حسب الطلب
 .إلى فريق العمل االجتماعي

 
سيتم توفير قائمة من الموفرين تتم . Childrenاألطباء والمتخصصون اآلخرون الذين يوفرون الرعاية إلى المرضى في مستشفى : الموفرون الذين تتم تغطيتهم

تتوفر . ن االجتماعيينتغطيتهم من خالل هذه السياسة للجمهور بنسخة ورقية عند الطلب من المستشارين الماليين، أو الخدمات المالية للمرضى أو فريق األخصائيي
 .يتم تحديث قائمة موفري الرعاية بشكل ربع سنوي.  Childrenكذلك قائمة الموفرين على موقع الويب الخاص بمستشفى 

 
تعيين االمتيازات والذي يحتوي على االتفاقية المالية التي تجعل من يوقع عليها مسؤوالً بشكل كامل / الفرد الذي قام بالتوقيع على الموافقة في نموذج العالج : منالضا

 .عن الخدمات التي يتم تقديمها إلى المريض
 

ير القادرين على دفع التزامات الدفع الشخصية الناجمة عن توفير خدمات الرعاية الصحية الطارئة أو المساعدة المالية التي يتم توفيرها إلى أولئك غ: المساعدة المالية
 .Childrenالضرورية طبيًا والتي يتم توفيرها من خالل مستشفى 

 
FPL- توجيهات الفقر الفيدرالية التي يتم نشرها بصفة سنوية من خالل الحكومة الفيدرالية: مستوى الفقر الفيدرالي. 

http://www.childrensomaha.org/main/financial-assistance.aspx
http://www.childrensomaha.org/main/financial-assistance.aspx
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 :اإلجراء
. المسؤولية الرئيسية لتحديد الضرورة الطبية تكون متاحة للمستشارين الماليين أو الخدمات المالية للمرضى أو لفريق العمل االجتماعي: تعريف المساعدة المالية

تتاح نسخ من سياسة المساعدة المالية وطلبات المساعدة . المريض ولإلجابة على أسئلة المساعدة الماليةويتم تدريب أفراد فريق العمل من أجل تحديد احتياجات 
تتم إحالة جميع األسئلة أو المخاوف التي ال يمكن اإلجابة عنها . على اإلنترنت Childrenالمالية للعامة عند الطلب، كما تتاح كذلك من خالل موقع ويب مستشفى 

 .ات المالية للمرضى أو المشرف من أجل المساعدةإلى مدير الخدم
 
 

 :لكي نكون من بين الرعاة المتميزين للموارد المالية المحدودة، يعتمد قرار المساعدة المالية على المعايير التالية: معايير األهلية
مساعدة المالية على اإلجراءات التجميلية أو غير ذلك من تضم الخدمات غير المؤهلة لل. تتاح المساعدة المالية لإلجراءات والخدمات الطبية الضرورية .1

ت اإلجراءات االنتقائية وعيادات خوذات تعديل رأس األطفال وبرنامج اضطرابات األكل وبرنامج تناول الطعام بشكل صحي مع الموارد والخيارا
 ).HEROES(واالستراتيجيات اليومية 

وتعد شهادة االعتماد أو دليل رفض المساعدة من برنامج . Medicaidيجب أن يتقدم كل مقدمي الطلبات للحصول على المساعدة من برنامج  .2
Medicaid ويمكن التنازل عن هذا المطلب من خالل نائب الرئيس وكبير مسؤولي اإليرادات في الظروف . مطلبًا ضروريًا العتبارات المساعدة المالية

 .تي يرى أنها تتطلب التخفيفال
 .ينبغي أن يرفق مقدم الطلب الوثائق التالية. يجب أن يتم ملء طلب المساعدة المالية .3

i. دخل األسرة اإلجمالي. 
ii.  أحدث وثيقةW-2 أو إقرار ضريبة الدخل لكل من يكسب رزقه من أفراد األسرة. 
iii. واإليداعات البنكية وما إلى ذلكمثل كعوب الراتب . (أحدث وسيلة للتحقق من الدخل الشهري( 
iv.  خطاب قرارMedicaid 
v. 5 .البيان المالي المكتمل والموقع عليه لألسرة التي تقول أنها ال تتحصل على أي دخل. 

 .يجب أن تتم إعادة الطلبات المكتملة إلى المستشفى خالل ثالثين يوًما .4
 

 .عدة المالية من خالل إدارة الخدمات المالية للمرضى في المستشفىتتم معالجة كل طلبات المسا: تقييم الطلب وإصدار القرار حوله
 .تتم معالجة الطلبات خالل ثالثين يوًما من تاريخ تلقي الطلب .1
 للتعرف على مقياس مستوى الفقر" أ"ارجع إلى الفهرس . تعتمد األهلية على نسبة مئوية من دخل األسرة مقارنةً بمستوى الفقر الفيدرالي للعام الحالي .2

 .الفيدرالي الحالي وتعديالت المساعدة المالية
% 20ا وتتجاوز يمكن أن تكون األسر غير المؤهلة على المساعدة المالية بناًء على الدخل والتي تتحمل ديونًا طبية يجب على األسرة دفعها ويمكن إثباته .3

من إجمالي دخل األسرة لكي تتحمل % 1الحساب بحيث يتم ترك نسبة  يتم تعديل. من إجمالي دخل األسرة مؤهلة للحصول على مساعدة الحاالت الكارثية
 .األسرة مسؤوليتها

 .يتم إرسال خطابات تبلغ الضامن باألهلية إلى العنوان الذي يتم تسجيله في الطلب بمجرد أن يتم إصدار القرار .4
 .يؤدي عدم توفير الوثائق المطلوبة إلى رفض معالجة الطلب أو التأخر في معالجته .5
يل عد حصول الحساب على تعديل في المساعدة المالية، تكون أي أرصدة متبقية به خاضعة لشروط المدفوعات القياسية بموجب سياسة عمليات التحصب .6

 .Childrenالخاصة بمستشفى 
وتكون كل خصومات المساعدة المالية . بصفة عامةلن يتم إصدار فواتير لألسر المؤهلة للمساعدة المالية بقيمة تتجاوز المبالغ التي يتم إصدار الفواتير بها  .7

 .في شكل تعديالت للنفقات اإلجمالية
 :تكون المستويات المصرح بها للموافقة كما يلي .8

a.  دوالًرا 3000حسابات المشرف على الخدمات المالية للمرضى أقل من. 
b.  دوالًرا 25000دوالًرا إلى  3001حسابات مدير الخدمات المالية للمرضى تتراوح من. 
c.  دوالر 100000دوالر إلى  25001حسابات نائب الرئيس وكبير مسؤولي اإليرادات من 
d.  دوالر أو أكثر 100001حسابات كبير نواب الرئيس والمدير المالي من 

 
سبب مجموعة من األسباب التي تشتمل، أن بعض المرضى لن يتمكنوا من االستجابة لعملية طلبات الرعاية الخيرية ب Childrenتدرك مستشفى : األهلية االفتراضية

 :دون الحصر، على ما يلي
 .نقص الوثائق المطلوبة لالمتثال لمتطلبات طلب الرعاية الخيرية التقليدي .1
 .عدم توافر المستوى التعليمي لفهم وإكمال طلب الرعاية الخيرية .2
 .لية التحصيل في حالة رفض الطلبخشية أن يتم استخدام المعلومات التي يتم تجميعها أثناء عملية الطلب في عم .3
 .أو طلب المساعدة المالية Medicaidالمرضى من الواليات األخرى الذين ال يستجيبون لضرورة إكمال طلب  .4

 
استخدام عملية تقييم تعتمد في حالة غياب المعلومات التي يتم توفيرها من خالل المريض أو في الحاالت التي تكون المعلومات التي يوفرها المريض غير مكتملة، يتم 

ويشتمل النموذج التنبؤي على تقديرات للدخل وعدد أفراد األسرة وعامل الحاجة االقتصادية . على النموذج التنبؤي لتقرير األهلية لالستفادة من الرعاية الخيرية
وبيانات كتلة )) HUD(، وبرامج وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية ، وبرنامج مساعدة التغذية التكميلية(WIC(برنامج النساء واألطفال والرضع (واالجتماعية 

 .التعداد، باإلضافة إلى المعلومات المتعلقة بملكية المنازل
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الضامنين الذين لم يقوموا بتقديم طلب / ويتم استخدام عملية التسجيل التنبؤية والمساعدة المالية االفتراضية قبل تنفيذ تعيين الديون المعدومة الرئيسية لكل المرضى 
المريض من خالل ) حسابات(بإشعار الضامن إذا تم تقليل حساب  Childrenتقوم . للحصول على المساعدة الخيرية والذين لم يقوموا بدفع األموال في حساباتهم

الوصي إذا / غير ملزمة بإشعار الوالد  Childrenمستشفى . إعادة النظرلتسمح له باالستئناف أو % 100تسوية الرعاية الخيرية االفتراضية والتي تكون أقل من 
 .من رصيد الحساب% 100كانت تسوية الرعاية الخيرية االفتراضية 
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