
 3از  - 1 -صفحه 

 
 
 

 ADM071 :سياست  شماره سرپرست :بندی دسته

 6/04 :تاريخ اجراء خدمات درمانی خيريه/کمک مالی :موضوع

 1/14، 12/10 :تاريخ بررسی VPمدير ارشد بخش درآمد  :سمت مسئول

، 4/07، 10/05، 3/05، 6/004 :تاريخ اصالح 3از  1 :صفحه
1/11 ،11/15 ،11/16 ،1/18 

 

اين سياست به منظور شناسايی . از طريق ارائه کمک مالی به بيماران نيازمند» برای بهبود زندگی تمام کودکان« Children’sکمک به مأموريت  :هدف
 .بيمارانی که واجد شرايط دريافت کمک مالی هستند، ايجاد شده است

همگام با مأموريت خود دارای تعهدی است جهت ارائه خدمات مراقبتی به بيمارانی که قادر به پرداخت هزينه درمان  Children’s :بيمارستانطبق سياست 
اساس  شود و بر واجد شرايط بودن دريافت کمک مالی يا پيش از ارائه خدمات يا در زمان ارائه خدمات مشخص می. خود نيستند يا نيازمند کمک مالی هستند

دهندگان  شده توسط ارائه اين سياست، خدمات مراقبتی ضروری پزشکی و اضطراری ارائه. ضامن، تعداد افراد خانواده و ساير شرايط خاص است/درآمد خانواده
ای ارائه  ينهدر صورت درخواست، يک نسخه از سياست کمک مالی بدون دريافت هيچ هز. دهد را پوشش می Children’sتحت پوشش و در بيمارستان 

نسخه ديجيتال سياست کمک .  های اين سياست بايد به مشاورين مالی، خدمات مالی بيمار يا کارمندان مددکاری اجتماعی ارسال شود های نسخه درخواست. شود می
 :به اين آدرس قابل دسترسی است Children’sسايت  مالی نيز در وب

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

 :ها تعريف
بر اساس روش بررسی  AGB. بيش از مبلغ صورتحساب کلی به افراد دارای پوشش بيمه نخواهد بود) AGB(مبلغ صورتحساب کلی : مبلغ صورتحساب کلی

و روش  AGBهای نسخه درصد  درخواست. گيرد و روش محاسبه در دسترس عموم قرار می AGBدر صورت درخواست، درصد . شود سوابق محاسبه می
 .محاسبه بايد به مشاورين مالی، خدمات مالی بيمار يا کارمندان مددکاری اجتماعی ارسال شود

 
آوری تمام مبالغ  جمع. ضامن پس از پول بيمه/در وصول پرداخت مستقيم و ميانگين مبلغ پس از بدهی بيمه از بيمار Children’sفرآيند مورد استفاده  :وصوالت

. گيرد در صورت درخواست، سياست وصول بدهی در دسترس عموم قرار می. شود انجام می Children’sطلب از بيماران مطابق با سياست وصول 
 .سياست وصول بدهی بايد به مشاورين مالی، خدمات مالی بيمار يا کارمندان مددکاری اجتماعی ارسال شودهای  های نسخه درخواست

 
 اين پوشش تحت دهندگانارائه فهرست .Children’sدهنده خدمات درمانی به بيماران در  ای ارائه پزشکان و ساير کارکنان حرفه :دهندگان تحت پوشش ارائه

 .گيردمی قرار عموم اختيار در کتبی صورت به اجتماعی، مددکاری کارمندان يا بيمار مالی خدمات مالی، مشاورين طرف زا درخواست صورت در سياست
 .شود روز می دهنده هر سه ماه يکبار به فهرست ارائه.  قابل مشاهده است Children’sسايت  دهنده نيز در وب فهرست ارائه

 
شود امضا کننده مسئول پرداخت کامل  کند و باعث می نامه مالی است را امضا می تخصيص مزايا که شامل موافقت/فردی که فرم رضايت جهت درمان :ضامن
 .های بيمار شود هزينه

 
شود که قادر به پرداخت تعهدات شخصی خود در نتيجه دريافت خدمات مراقبت بهداشتی ضروری پزشکی در  کمک مالی به افرادی ارائه می :کمک مالی

Children’s نيستند. 
 

FPL- شود رهنمودهای فقر فدرال که به صورت ساالنه توسط دولت فدرال منتشر می: خط فقر فدرال. 

http://www.childrensomaha.org/main/financial-assistance.aspx
http://www.childrensomaha.org/main/financial-assistance.aspx
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 :ها رويه
اين کارمندان جهت . مددکاری اجتماعی استمسئوليت اوليه شناسايی نياز مالی بر عهده مشاورين مالی، خدمات مالی بيمار يا کارمندان : شناسايی کمک مالی

های  های سياست کمک مالی و فرم در صورت درخواست، نسخه. اند شناسايی نيازهای بيمار و پاسخگويی به سؤاالت آنها در مورد کمک مالی آموزش ديده
هرگونه سؤال يا . قابل دسترسی خواهد بود Children’sسايت  ها در وب ها و فرم گيرد؛ همچنين اين نسخه درخواست کمک مالی در اختيار عموم قرار می

 .شود تواند به آن رسيدگی شود به مدير خدمات مالی بيمار يا سرپرست کمک ارجاع می نگرانی که نمی
 
 

 :به منظور صرف بهينه منابع مالی محدود، تعيين کمک مالی بر اساس اين معيارها خواهد بود :)واجد شرايط بودن(معيارهای شايستگی 
های زيبايی و  خدماتی که واجد شرايط کمک مالی نيستند شامل عمل. شود ها و خدمات پزشکی ضروری ارائه می کمک مالی برای عمل .1

 .شود هيروز می های انتخابی، هلمت کلينيک، برنامه اختالالت تغذيه و ساير عمل
گواهی يا تأييديه رد مديکيد يکی از الزامات در نظر گرفته شدن برای . بدهند) Medicaid(تمام متقاضيان بايد تقاضای دريافت مديکيد  .2

ضروری تشخيص داده شده است،  VP/CROدر شرايط تخفيفی که توسط  VP/CROتواند توسط  اين الزام می. کمک مالی است
 .پوشی شود چشم

 .متقاضيان بايد اين مدارک را ارائه دهند. واست کمک مالی بايد تکميل شوددرخ .3
i. درآمد ناخالص خانوار. 
ii.  جديدترين فرمW-2 بگيران خانواده يا فرم برگشت ماليات بر درآمد برای تمام حقوق. 
iii. فيش حقوقی، رسيد بانکی و غيره. (تأييديه ماه درآمد اخير( 
iv. نامه تأييديه مديکيد 
v.  کند هيچ درآمدی ندارد ای که ادعا می تکميل و امضا شده برای خانوادهاظهاريه مالی. 

 .شده بايد ظرف سی روز به بيمارستان تحويل داده شوند های تکميل درخواست .4
 

 .شود های کمک مالی توسط دپارتمان خدمات مالی بيمار بيمارستان بررسی می تمام درخواست :ارزيابی و تصميم نهايی در مورد درخواست
 .ها ظرف سی روز از تاريخ دريافت بررسی خواهند شد درخواست .1
فعلی  FPLرا برای مشاهده جدول  Aپيوست . سال جاری خواهد بود FPLواجد شرايط بودن بر اساس درصد درآمد خانوار در مقايسه با  .2

 .و ميزان کمک مالی مشاهده نماييد
از درآمد ناخالص % 20د برخوردار نيستند و مبلغ بدهی مالی آنها بيشتر از هايی که از شرايط دريافت کمک مالی بر پايه درآم خانواده .3

از درآمد ناخالص خانوار % 1شود که  ای تنظيم می حساب به گونه. توانند واجد شرايط دريافت کمک شرايط بحرانی باشند آنها است می
 .را به عنوان مسئوليت شخصی آنها بگذارد

شود که زمان تکميل تعيين بر روی درخواست ذکر شده  ر مورد واجد شرايط بودن به آدرسی ارسال میرسانی به ضامن د های اطالع نامه .4
 .است

 .شود عدم ارائه مدارک ضروری باعث رد يا تأخير در پردازش درخواست می .5
پرداخت استاندارد ، منوط به شرايط Children’sپس از اينکه حساب، تنظيمات کمک مالی دريافت کرد، باقيمانده تحت سياست وصول  .6

 .شود می
های  تمام تخفيف. شود بيش از مبلغ صورتحساب کلی نخواهد بود ای که برای خانواده واجد شرايط دريافت کمک مالی لحاظ می هزينه .7

 .های ناخالص خواهد بود کمک مالی، تنظيمات هزينه
 :سطوح تأييد به اين صورت است .8

a. باشد 3,000$های سرپرست خدمات مالی بيمار کمتر از  حساب. 
b. باشد 25,000$تا  3,000$های سرپرست خدمات مالی بيمار از  حساب. 
c. های  حسابVP/CRO  باشد 100,000$تا  25,001$از 
d. های  حسابSVP/CFO  و باالتر باشد 100,001$از 

 
تشخيص دهد که بعضی از بيماران به داليل مختلف شامل اما نه محدود به موارد زير، به فرآيند  Children’s :احتمالی) واجد شرايط بودن(شايستگی 

 :درخواست مراقبت خيريه پاسخ ندهند
 .عدم برخورداری از مدارک ضروری جهت رعايت الزامات درخواست مراقبت خيريه سنتی .1
 .هعدم برخورداری از سطح آموزش جهت درک و تکميل درخواست مراقبت خيري .2
 .شده در طول فرآيند درخواست در فرآيند وصول استفاده شود آوری ترس از اينکه در صورت رد درخواست، اطالعات جمع .3
 .دهند بيماران خارج از ايالت که به تکميل درخواست مديکيد يا درخواست کمک مالی پاسخ نمی .4

 
شده توسط بيمار ناقص باشد، جهت تعيين واجد شرايط بودن دريافت  اطالعات ارائهشده توسط بيمار يا در مواردی که  در صورت عدم وجود اطالعات ارائه

کننده برآوردهای درآمد و تعداد افراد خانواده، فاکتور نياز اجتماعی  بينی مدل پيش. کننده استفاده خواهد شد بينی مراقبت خيريه از فرآيند ارزيابی به کمک مدل پيش
های بلوک سرشماری و نيز اطالعات مربوط به صاحب خانه بودن را مورد استفاده قرار  ، داده(HUDهای  الحاقی، برنامه ، برنامه کمک تغذيهWIC(اقتصادی 

 .دهد می
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تقاضای خدمات مراقبتی ضامنينی که /نشده اوليه برای تمام بيماران کننده و کمک مالی فرضی پيش از تخصيص بدهی پرداخت بينی استفاده از فرآيند امتيازدهی پيش
بيمار تا ميزان تنظيم خدمات مراقبتی ) های(در صورتی که مبلغ حساب. گيرد اند مورد استفاده قرار می اند و از حساب خود پرداختی واصل نکرده خيريه نداده

. تجديدنظر بدهد و مورد آنها بيشتر بررسی شود دهد تا بتواند تقاضای درخواست به ضامن اطالع می Children’sاست کاهش يابد، % 100خيريه که کمتر از 
 .ضامن نخواهد بود/رسانی به والد متعهد به اطالع Children’sميانگين حساب باشد، % 100در صورتی که تنظيم خدمات مراقبتی خيريه فرضی در ميزان 
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