لصحية
الية لخدمات الرعاية ا
سياسةالمساعدة الم

عنوان
السياسة
الكلمات المفتاحية

رقم
السياسة:

179

المساعدة المالية ،للمرضى ،الرعاية ،الخيرية ،الخدمات ،المطلوبة ،وكالة األمن القومي ،االستثناء ،االستثناءات من المساعدة
لفيدرالية
المالية ،إدارة الطيران ا

ياسة
 .1غرضالس
طبي ( )D-Hومركز
تشكوكال
برنامج خدماتالرعاية الصحيةفي مركز دارتم وث ه
ياس إلدارةالمساعداتال ماليةل
إرساء س
ياسة مايليفيمايتعلقبجميع خدمات الرعايةفي حاالتالطوارئ والحاالت ذات الضرورة
يشيرالطبي (.)CMCتحدد هذهالس
تش
نشآت مركزي :D-H/CMC
تقدم ها جميع م
الطبيةالتي





تحقاقالمساعدةال مالية
معاييراس
لحصولعلىالمساعدةال مالية
الطرقالتييمكنللمرضى منخالل اه طلب ا
ياسة ،وحدودالمطالبات مقابل
تحقونللمساعدةال ماليةبموجب هذهالس
تسابالمبالغالمطالبب هاالمرضىالمس
أسس اح
حاالتالطوارئ أوالحاالت األخرى ذات الرعايةالطبية الضرورية ،و
للذانيقدمانفيه خدمات هما.
ياسة داخلالمجتمع ا
نشر هذهالس
تخ ذها مركزا D-H/CMCل
التدابيرالتيي

بشاير،
لشارحة لواليةنيو هام
فقرة 12 : 151ب منالنظااألساسيالمنقح ومذكرته ا
تطلباتال
فق مع م
ياسةبمايت
وضعت هذهالس
يسرةلعام  ،2010ويمكنتحديث ها دوريابالقدر
فقرة ) 501 (rمنقانونضرائبالدخل ،وقانون حمايةالمرضى والرعايةال م
اول
لساري.
الذييسمحبهالقانون ا
ياسة
 .2نطاقالس
نشآتالتابعةللمركزين
ياسة على أي منمقدميالخدماتالتابعينلمركزي D-H/CMCالعاملينفي أيال م
تنطبق هذهالس
تقديم خدمات رعاية الحاالتالطارئة وغيرها من الحاالت ذات الضرورةالطبية والتييصدر
مسؤولين عن
المذكورين منال
فواتيرهامقدمةالخدمةفي مركزي .D-H/CMC
تقديم خدمات رعاية الحاالت الطارئة وغيرها من الحاالت ذات
بط طلبات "المساعدةال مالية"ب
ياسة،ترت
تعلقةبهذهالس
لألغراضالم
نشآت مركزي D-H/CMCبواسطة  D-Hأو أيمقدم خدمة آخريعينه مركز .D-H
الضرورةالطبيةفي أي من م
 .3تعريفات
فراد الذينتنطبق
فضةلأل
المساعدة المالية (تعرف أيضاباسم "الرعاية الخيرية"):تقديم خدمات الرعاية الصحية مجانا أوبأسعار مخ
ياسة.
علي همالمعاييرالمحددةفي هذهلاس
نسب أو
يعرف مكتبتعداد السكانفي الواليات المتحدة األسرةبأن ها مجموعة منفردين أو أكثريقيمون معا ،وتربط هما القةال
الزواج أوالتبني.
تشمله األسرة.
فيدراليةفيتحديد من
توجيهيةال
تباطالمدني وكذلك المبادئال
 يطبققانونالواليةالمتعلقبالزواج أو االر
فراد
تسبالبالغالمعاق من أ
صلون على دخل هم من رعايةالبالغين المعاقين داخل منازل هم،فيح
تح
 في حالةاألفراد الذيني
التحديد.
األسرة ،ويندرجدخلهفيعملية
 تطبققواعد إدارةضرائب الدخل التيتحدد منيعتبرفردا مستقالفيمايتعلقبالضرائب كمبادئتوجيهيةللتحقق من حجم
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األسرةأثناءعملية منحالمساعدةال مالية.
لترجيحية:تقديمالمساعدةال ماليةلخدمات رعاية الحاالت ذاتالضرورةالطبيةالمقدمةللمرضى الذينلميكتمل
لية ا
المساعدة الما
تحقاق
ستجابةالمريض .ويعتمداس
نموذج طلبالمساعدةال مالية من مركزي D-H/CMCبسببنقصالوثائقالمؤيدة أو مستوى ا
لحساباتبعد
الترجيحيةل
توفرالمساعدةال مالية
المريضللمساعدة على ظروفحياتهالشخصيةالتيتثبت احتياجهال مال  .الت
برنامج .Medicare
خضوع هال
فسه ،وبين هم رابطةقانونية (النسب أو الزواج أوالتبني) ،وكذلك
فةأساسيةفيالمنزلن
األسرة :مجموعة مناألفرادالمقيمينبص
وطفله الذييعول ،والرجل
طفال مشتركين.تشملأسرةالمريض؛المريض وزوجه،
فل أو أ
تزوجين ولهم ط
اآلباء واألم هات غيرالم
فليعيش مع همافي منزل واحد ،واألزواج من جنس واحد (سواء متزوجين أو مرتبطين مدنيا)
والمرأة غير المتزوجين ول هما ط
الغ باإلقرار الضريبي.
والوالدين المذكورانفي مطالبةابن هماالب
فقر والتيتنشر هاسنويا وزارة الصحة والخدمات
فيدراليةلخط ال
فق ما هو محدد ضمن المبادئ التوجيهية ال
الدخل األسري:يعتمد و
بشريةعلى:
ال
 األرباح ،وإعانةالبطالة ،وتعويضالعمال ،والضمان االجتماعي ،ودخلالضمانالتكميلي ،والمساعدةالعامة،ومدفوعات
نات ،وأرباح األسهم،
تقاعدي ،واإلعا
تقاعدي أوالدخلال
قدامىالمحاربين ،وإعاناتالناجين منالكوارث ،والمعاشال
فقة رعاية
فقة ،ون
تعليمية ،والن
واإليجارات ،والعائدات الريعية ،والدخلالعقاري ،والصناديق االستئمانية ،والمساعدةال
فل ،والمساعدات من خارج األسرة ،وغير ذلك منالمصادرالمتنوعة.
الط


ال ُ
تحتسب اإلعانات غير النقدية (مثلقسامالغذاء ودعم اإلسكان)

 الدخلقبلاقتطاع الضرائب


فراد األسرة (من غير األقارب ،مثل شركاءالسكن)
اليُحتسب الدخل اإلجماليلجميع أ

دفوعات رعايته/رعايت هاالصحية.
متعبتأمين أو مصدر آخر مسؤول عن م
المريض غير المؤ ّمن عليه:المريضال ي اليت
فوعات،لكن
بشيء منالتغطيةالتأمينية أولديه مصدر آخر مسؤول عنالمد
متع
افي:المريضالذييت
مين غير الك
لتأ
ال مريض ذو ا
ياسة.
سدا وفق ماتحدده هذهالس
تحمل ها من ماله الخاصقدرت ه/قدرت هاعلىال د
فقاتهالتيي
تتجاوزن
ؤسسة مقابل خدمات الرعاية الصحيةالمقدمةللمريض.
لرسوم اإلج ماليةب األسعارالكاملةالتيتحد دها الم
لرسوم :ا
إج مالي ا
قسم  1867منقانون الضمان االجتماعي (42 U.S.C.
طبية الطارئة :وهي -وفقالتعريف المذكورفي معنىال
الحاالت ال
ناسبة (بمافيذلك األلمالحاد)بحيثيتوقع
فس هاعل ى هيئة أعراضمفاجئةبدرجة حدة م
) - 1395ddالحالة الصحيةالتيتظ هرن
فورية إلى:
أنيؤديغياب الرعايةالطبية ال
الفرد (أو -في حالة المرأة الحامل  -صحةالمرأة وجنين ها) إلى خطر كبير
 تعريض حياة
لجسم
 إعاقة كبيرةلوظائف ا


لجسم أو أجزائه
عجر كبيرفي أي من أعضاء ا



نسبةللحامل:
بل
وا
تشفىقبل حدوثالوالدة
 oعدمكفايةالوقتلنقل الحامل بأمانإلى مس
 oتهديديطالصحة المرأة أوالجني أو سالمت همافي حالةالنقل أو اإلخراج.

طبية :وهي -وفقتعريفبرنامج Medicareفيما يخصعناصر أو خدمات الرعايةالصحية  -اإلجراءات
لضرورة ال
ذات ا
2

تحسين أداء عضوالجسمالمصاب.
تشخيص أو عالج مرض أو إصابةل
عقولة والضروريةل
الم
لتي التعتبر ذات ضرورة طبية.
ختيارية:عناصر أو خدماتالرعاية الصحية
ا
ياسةعلى خدمات
تيارية.تنطبق هذهالس
االستثناءات منالمساعدةال مالية:الخدماتلتي التعتبر ذات ضرورة طبية ،أوتعتبر اخ
نشآت D-Hبواسطة  D-Hأو أيمقدم خدمةيعينه ،D-Hفضال عن مقدمي خدمات الرعاية داخل
الرعايةالمقدمةفي أي من م
ياسةالمساعدةال ماليةلمركزي  D-H/CMCهذه
ير تابعةلمركز  .D-Hالتغطي س
مقرات  D-Hكجزء مننشاط ج هة غ
الخدمات.
ياسة
.4بيانالس
تقديمالمساعدةال ماليةألفراد ذوي احتياجات
يلتزم مركزا  Dartmouth-HitchcockوCheshire Medical Centerب
فع مقابل الخدمات أو األرصدةالواقعةضمنمسؤوليتهم.يسعى D-Hلضمان
متلكون مقدرة ماليةعلى د
الرعايةالصحيةلك هم الي
لحصولعلي ها .ويجوزللمريض
التؤديالقدراتال ماليةلمنيحتاجون خدمات الرعاية الصحية إلى حرمان هم من طلب الرعاية أو ا
تقديمالخدمة وأثناءها وبع دها،بمافيذلكبعد إحالةالحسابإلى جهة خارجية
تقدمللحصولعلىالمساعدة ال ماليةفي أي وقتقبل
ال
تحصيل.
لل
يقدم مركزا  D-H/CMCخدمات رعاية الحاالتالطبية الطارئة والخدمات ذاتالضرورةالطبيةلجميعاألفرادبغضالنظر عن
تحقاقالمساعدةال مالية أوالحكومية ،وبغضالنظر عنالسن ،أوالنوع ،أوالعرق ،أو الحالة االجتماعية أو
لسداد ،أواس
قدرت هم على ا
فقالقانون ()EMTALAال الجالطبيالطارئ وال الدةالنشط  ،اليجوز
فة الدينية .وو
توجهالجنسي ،أو الطائ
حالةالهجرة ،أوال
تقديمالخدمات االزمةللحاالتالطبية الطارئة.
إخضاعالمريض إلجراءاتالمساعدةال مالية أو معلوماتالسدادقبل
لحصول على
التعتبر المساعدة الماليةبديال عن المسؤولية الشخصية.ندعوالمرضى إلىالتعاون مع إجراءات D-H/CMCل
فراد
دفع .كمايجب على األ
فرديةعلىال
تهم حسبقدرت همال
فة رعاي
تكل
فع
لسداد األخرى ،والمساهمةفي د
المساعدةال مالية مصادر ا
صول هم على خدم ات الرعايةالصحية االزمة
وسيلةلضمان ح
لى شراء خدماتالتأمينالصحيفعل ذلك ك
ذويالقدرةال مالية ع
فردية.
صول همال
لصحت همالعام ،ة ولحماية أ
لنيطبق مركزا  D-H/CMCأي إجراءات غير اعتياديةللتحصيلبحق أي مريض دونبذل الج هود الالزمة أواللتحديد ما إذا كان
ثناءاتلذلك.للمزيد منالمعلومات حول
فق المدير المالي على أي است
المريض مستحقا المساعدة المالية أم ال .ويجب أنيوا
اإلجراءات
تحصيل.يمكن االطالععلىنسخ
تنالالئتمان وال
ياس
تخ ذها D-H/CMCفي حالة عدمالسداد،يرجى الرجوعإلى س
التييمكن أني
تحصيل عبر اإلنترنت ،أويمكن طلب ها من مكاتبالخدماتال ماليةللمرضى أويمكنإرسال هاإلي عبرالبريد
ياسة االئتمان وال
من س
إللكترونيعند االتصال بالرقم .844-808-0730
لحصول علىالمساعدةال مالية
تحقاقالمساعدةال مالية .يجب أنتنطبقالمعاييرالتالية علىالمريض من أجل تأهلهل
أ .معاييراس
ياسة:
الواردةفي هذهالس


أنيكون مقيمافينيو هامبشاير أوفيرمونت ،أو غير مقيمفي همالكنهيتلقى عالجالحالة طارئةفي .D-H/CMC

تحق ألي منبرامج إعاناتالرعايةالصحيةالحكومية،
ي تأمين غير كاف ،وغير مس
متعبتأمين ،أولده
 أنيكون غير مت
فع مقابل خدمات الرعاية كما هو موضحفيسياسة االئتمان والتحصيل ،وذلكبناء علىتقدير احتياجه
وغيرقادر على د
ياسة.
ال ماليبموجب هذهالس
فقر
فراد أسرة المريض  -خالل 12ش هرا أقل من  %300من خطال
 أنيكون إجمالي دخلأسرته -شامال جميع أ
فيدرالي.
ال
التي
دفع عنالخدمات
تحقةال
سابات اإلج مالية مس
فيدرالي ،وتكونالح
فقرال
 أنيكون دخلأسرتهيتجاوز  %300من خطال
فا إليه  %10منقيم األصولال مملوكة
قدمتفي D-H/CMCتتجاوز  %10من دخل األسرة على مدار عامين ،مضا
فوظة (كما هو موضحأدناه).
ألسرةبمايتجاوزالمبالغالمح
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فقة ،ووثائق اإليداع،
اض تحديدقيم األصول،فإن األصولتشملعلى سبيل المثا الالحصر:المدخرات ،والن
 وألغر
بغض تحديد
السندات ،وحسابات  ،401Kوالصناديقالمشتركة .وعند حساب مقدا األصول
سابات  ،IRAواألسهم ،و
وح
تأهلالمريضللحصولعلىالمساعدةالخيرية أعاله:
فوظةبمايصل إلى
فقة أو وثيقة (وثائق) اإليداع)مبالغ مح
سابات االدخار أوالن
 oتعتبرالمدخرات (التيتشمل ح
فيدرالي.
فقرال
 %100من خطال
سابات  ،401Kوالصناديقالمشتركة)
تقاعد (التيتشمل حسابات  ،IRAواألسهم ،والسندات ،وح
 oتعتبر حساباتال
فوظابمايصل إلى
فوظةبمايصل إلى  100ألف دوالر ،وتعتبر الحصةفي محل اإلقامة األساسي مبلغا مح
مبالغ مح
فوظابمايصل إلى
تقدميحتى سن  54عاما ،وتعتبر الحصةفي محل اإلقامة األساسي مبلغا مح
 200ألف دوالرلل م ن
تقدمينالبالغين  55عامافأكثر.
 250ألف دوالرلل م
السوقيةالحاليةل ها.
بيانالقيمة
يبي،سوفيطلب ذكر مصدر األرباح وكذلك
 oعند ذكر أرباح األس همفياإلقرارالضر
يع مدفوعاتصناديق االستئمان والقدرة علىالوصول إلىالصناديق.
تقديموثائق جم
 oيجب
برنامجتبادل الرعايةالصحيةفينيو
ناسبةالتابعةل
لحصول علىتغطيةالخطةالصحيةال م
بات طلب ا
تطل
تثالب م
 إبداء االم
فقة على االستثناءات منتلك
هامبشاير أوفيرمونت إذا كان المتقدم مؤ هاللتلك البرامج.يجوزلكبار القيادات الموا
التيقدتشمل:
لسببالوجيه"علىالحقائق والظروف
تطلباتلسبب وجيه وذلك حسب كل حالة على حدة.يعتمد "ا
الم
تسجيل
غيرة لمجرىالحياة خارجفترةال
توحة ولميتعرضوا ألينمفئات األحداثالم
ف
تسجيلالم
 oمنفاتتهمفترةال
فتوح.
الم
ناسبة أكبر منهفي حالة عدم
تسجيلفيالخطة الصحيةال م
تقدمالمريضلل
 oمن سيكونالعبءال ماليعلي همنتيجة
يلهم.
تسج
لطلب
تفاعل معالمريضفيمايخصالمساعدةال مالية ،أو إذا كانالمريض غيرقادر على إكمال إجراءات ا
في حالة عدم وجود
الترجيحية.
تحقاقأولئكالمرضىالمساعدةال مالية
ياسة،فيمكن مع ذلكالنظرفياس
التيتنصعلي ها هذهالس
لية
لتي يمكن للمرضى من اللها طلب الحصول على المساعدة الما
ب .الطرق ا
يساعدا
فيدرالية أوالتابعةللوالية ،و
فع من خاللالبرامجال
البديلةللتغطية و/أوالد
بحث  D-H/CMCعنالمصادر
 .1ي
نفاذالمصادر األخرى،يجري D-H/CMCتقييما
تعلق بأي حسابات متبقيةبعداست
المرضىفيالتقدملتلكالبرامج.فيماي
فرد مؤ هالللحصول على المساعدة المنصوص علي هافي هذه
فرديالدرجة احتياج المريض ماليا وذلكلتحديد ما إذا كان ال
تباع اإلجراءاتالتالية:
ياسة أم ال ،با
الس
تقديمالمعلوماتالشخصية
تقديم طلبعلىنموذج معتمد من إدارة  ،D-H/CMCو
فيل
 oيطلب منالمريض أوالك
فرد مؤ هالللحصول على
ئق وفق مايطلبه D-H/CMCلتحديد ما إذا كان ال
وال مالية وغيرها منالمعلومات اولوثا
توفرة ،أو غير
لى سبيلالمثا الالحصر -وثائق تأكيد دخل اسرة واألصول الم
المساعدة أم ال،بمافي ذلك  -ع
لطلب أو أيوثائق داعمةمطلوبة من
لحصول على ا
ذلك منالموارد.في حالة عدمتمكن  D-H/CMCمن ا
الترجيحية.
تحقاقالمريضالمساعدةال مالية
فيله،فيجوز أنينظر D-C/CMCفياس
المريض أو ك
افقة
تخدام أيمما يليلدعمالتوصيةبالمو
 oيجوزللعاملين -بدال منتقديم المريض الطلب والوثائق الداعمةله -اس
لحصولعلىالمساعدةال مالية:
على طلب ا
تحقاقهم مستخدمين
فراد حسب اس
 oيجوز أنيستعين D-H/CMCبواحد أو أكثر من مقدمي الخدماتلفرز األ
دفع.
فيله ورغبتهفيال
تقدم معلومات حولقدرةالمريض أو ك
بياناتالمتاحةللجم هور والتي
مصادرال
برنامج .Medicaid
 oتأهلهالحاليل
اإلسكا بالوالية.
 oبيان جديد م ن هيئةفيدرالية أو هيئة ن
فيدراليةالمؤهلة.
 oتأكيد من أحد الجئالمشردين ،أو أحدالمراكز الصحيةال
افق اإلصالحية.
دفع من أحدالمر
كيد اإلعسار وعدم وجود مصدرلل
 oتأ
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أو
فظيةللمريضبشأن دخله وأصولهبدال من البيان
 oبالنسبةلحاالت المرضى كل على حدة،يمكنقبول الش هادة الل
بشرط أنيكون رصي د هذاالحسابأقل من 1000
المكتوبللدخل ،وذلكفيمايخص حساب واحد ()1فقط ،و
دوالر.
تقديم الخدمات ذاتالضرورة
شترط  -أنيقدم طلبالمساعدةال مالية وتحديد درجة االحتياجالماليقبل
فضل -لك الي
 .2ي
تحصيل.
تحقاقالمريضالمساعدةال ماليةفي أي وقتأثناء دورةال
الطبية غير الطارئة .ومعذلكفيمكنالنظرفي اس
تقدمالمريضللحصولعلى مساعدة خيريةبشأن ها،
ساباتالتي
افقعليهعلى جميعالح
بق طلبالمساعدةال ماليةالمو
ينط
فترة زمنية معينة ،وتواريخالخدمات
الوةعلى خدمات رعايةالحاالت الطارئة والحاالت ذاتالضرورةالطبيةالمقدمةل
تحصيل ،وأي خدمة
المرسلةإلى وكالةال
لحسابات
المقدمةقبلاس الم طلبالحصولعلىالمساعدةال ماليةبمافيذلك ا
بعد ذلكالوقت،
لتاريخ ،مالمتكنالخدم ة مذكورةأدناه .و
مقدمةقبل تاريخ االنت هاءالمدونفي خطاب اإلقرار أوفي ذلك ا
أوفي أي وقت ُ
تعرففيه معلومات إ
ييم االحتياج
ضافيةتتعلقبتأهلالمريضللمساعدةال مالية،يعيد D-H/CMCتق
فرد طبقال هذه السياسة.
الماليلل
فظ D-
تقدمإلي ها.يحت
يقر D-H/CMCالقراراتالتياتخذت هابرامجالمساعدةالتالية دون طلبنسخ من طلباتال
ّ
ؤسسات المذكورة
توجيهيةلـD-H/CMCاتخذتهالم
فض أيقرار خارج إطارالمبادئال
H/CMCبالحقفيقبول أو ر
فوعات المشتركة األخرى ،أو أي مبالغ مسؤول عن ها المريض طبقالمتطلباتتلك البرامج.
أدناه.يجب طلب جميع المد
بشايرللمرضىالمؤ مّنعليهمفقط
 بطاقة شبكة Health Access Networkفينيو ها م
 مركز  Good Neighborالصحي ،ومركز Manchester Communityالصحي ،وعيادة Nashua
Area Health Clinic
 مركز Mobile Community Health
 عيادة Teen Health Clinic
بأثر رجعي
برنامج  Medicareإذالميكنيغطيالخدماتالسابقة
 بيان حديثبالتأهلل
فذالوصية أوالوالية)
في الذ اليملكعقارات(وفقتأكيد من
 المريضالمتو
مريض بالقرر خالل 30يوما من استالم الطلب المعبأ.
لطلبال مالي وإبالغال
 .3يهدف D-H/CMCإلىالتعامل مع ا
لتماس:في حالةرفض  D-H/CMCالمساعدة المالية جزئيا أو كليا،فيمكنللمريض (أو منينوب عنه/عن ها)
لية اال
 .4عم
التماس إع ادةالنظرفيالقرار الل 30يوما .ويجب أنيكتب المريض خطابا موج ها إلى مدير االستحقاق والتسجيل
يرسلالقرارالنهائي إلى
لشرح سبب عدمصحةالقرار الذي اتخذه .D-H/CMCيراجع  D-H/CMCخطابااللتماس و
المري خالل 30يوما من استالم طلب االلتماس.
لية
ج .تحديدمبلغ المساعدة الما
يع مدفوعاتالتأمين والتسوياتالتعاقدية وكذلكالخصمالمقدملغيرالمؤ مّنعليهمقبلتطبيقتسويات
تبار جم
تؤخذفي االع
ياسة D-H/CMC
نظر س
المساعدةال مالية .ا
للخصمالمقدمللمرضى غيرالمؤ مّنعلي هم:قسم إدارةالعائدات (الرابطأدناه)
ق بخصوص خدمات الرعايةالحالية
التي ستدم
افقةعلى منح أحدألفرادالمساعدةال مالية،فإنمبلغتلكالمساعدة
في حالةالمو
سيكون كمايلي:
تتلقى األسر
نسبة %100
فيدرالي مساعدة ماليةب
فقرال
تتلقى األسرالتييبلغدخل ها أويقل عن  %225من خطال

تتلقى األسرالتييتراوح
فيدرالي خصمابنسبة %75
فقر ال
التييتراوحدخل هابين  %226و %250من خط ال
بقى األسرالتييتراوحدخل هابين
فيدرالي خصمابنسبة %50تت
فقر ال
دخل هابين  %251و %275من خط ال
فيدرالي خصمابنسبة .%25
فقر ال
 %276و %300من خط ال
لحصولعلى
فيدرالي ا
فقرال
تحقالمرضى الذينيتجاوز دخلأسر هم  %300من خطال
 وكما ذكرنا عاله،قديس
فعه
فعونه من أموال هم الخاصة.تقدم الخصوماتبحيث اليتجاوز إجمالي مايد
خصمبناء على الرصيد الذييد
الفائضة
فا إليه  %10م األصول
المريض من مالهالخاص  %10من إجمالي دخل األسرةلمدة عامين ،مضا
افقلجنةالتماساتالمساعدة على
سياسة.يجب أنتو
فوظة كما ذكرناه منقبلفي هذهال
ع حساب األصولالمح
أي خصومات غيرتلك المذكورة أعالهبناء على التماس مكتوب من المريض أو الطرف المسؤول عنه.
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الترجيحيةعلى  %100منالمساعدةال مالية.
 يحصلالمرضى الذينتنطبقعلي هم معاييرالمساعدةال مالية
تحقينللمساعدةال مالية
يمكن أ التتم مطالبةالمرضى غيرالمؤ مّنعلي هم -بمنفيهم المرضى غيرالمؤ مّنعلي هم من المس
ي تأمينيةلدرجةالرعاية
الفواتيرالعامةللمرضى الذينيتمتعونبتغطة
بموجب هذهالوثيقة -بأكثر منالمبلغ الذييطالببهفي
ن
فس ها.يطبق مركز  Dartmouth-Hitchcockخصما على إجمالي رسوم جميع الحسابات الخاصةبالمرضى غير المؤمن
عليهم ،ويكونالنات ج هوالحساببعدالخصم الذييطلب منالمريضدفعه.يعتمدالخصمعلى طريقة "رسوم look-back
لسارية ) 501(rمنقانون
ف قسمتطبيقاللوائح ا
Medicareلمسددي  service plusالخاصين"وفق ما هو مذكوري
ضرائبالدخل.يطبق هذاالخصمالمقدمقبل إعدادفواتيرالمريض وقبلتطبيق أيتسوياتتخصالمساعدةال مالي  .اليطبق
فعل
الخصم علىأي مدفوعاتتشاركية وأ تأمين مشترك أومبالغ مقتطعةأو مدفوعات مسبقة أو حزمالخدماتالتيتنطويبال
ميع شركاتالتأمين.
فة على أن ها غير مشمولةلدى ج
على أي خصم مطلوب ،العلىالخدماتالمصن
تطبقنسبالخصمالتاليةللعام ال مالي من  2018 / 7 / 1إلى :2019 / 6 / 30
%58.1
عيادة Dartmouth-Hitchcock
تشفى %58.1 Mary Hitchcock Memorial
مس
مركز %64.7 Cheshire Medical Center
الترجيحيللمساعدة ال مالية:
تحقاق
االس
تياجهال مالي .وتعتمدتلكالمراجعة على
ييم اح
يمكن أنيستعين D-H/CMCبأي طرف آخرلمراجعة معلوماتالمريضلتق
ياناتالس التالعامة.يشملالنموذج
تعارفعليهفي مجال الرعايةالصحية ،والذييعتمد علىقواعدب
النموذجالتنبؤيالم
تقديراتللدخل ،والموارد
بياناتال جالتالعامةالمستخدمةلحساب درجةالقدرة االجتماعية-القتصادية وال مالية ،والتيتشمل
افقات
فس ها ،كماتتم معايرةالتقيمي وفقال مو
ض وفقالمعاييرن
يولة .وقدصممت مجموعةقواع د هذاالنموذجلتقييم كل مري
الس
و
السابقةعلىالمساعدةال ماليةالخاصةبمركز .Dartmouth-Hitchcock
يمكن أنيستخدم  D-H/CMCالمعلومات الواردةفي النموذج التنبؤي إلقرار االستحقاق الترجيحيفي الحاالت التي ُ
فتقر
ي
برنامج
لحساباتبعدخضوع هال
الترجيحيةل
توفرالمساعدةال مالية
في هاإلىالمعلوماتالتييقدم هاالمريض ماشرة .الت
.Medicare
لحساباتالتي مر علي ها أكثر من 120يوما من
تحقة  -مع ا
لحساباتالمس
الترجيحي -بغضالنظر عن ا
الفرز
تخدمعملية
تس
تقديمالمساعدةال ماليةللمرضى الذين
لحساب إلى ج هةتحصيل خارجية وذلكل
تحصيل وقبل إحالة ا
بيانات وإخطاراتال
إصدار
لحساباتالخاضعةللمراقبةالتيتجاوزت
لحصولعلىالمساعدة ال مالية.تتأهل ا
تجيبوا إل الغ همبخيارتعبئة طلب ا
لميس
الترجيحية.
الفرز
الحدود الزمنيةلعملية
استرداد األموال:
افقة على مساعدة ماليةله
تحق،ثمقدم طلبهللحصول علىالمساعدةال مالية وتمتالمو
فعالحسابالمس
إذا كانالمريضقد د
الفردنظير رعايته.
فى أيمبالغدفع ها
تش
لطلب،تردالمس
اللعملية ا
لية
ياسة  H-Dللمساعدة الما
فيما يخصس
سسات المجتمعية
د .المرسالت مع المرضى والمؤ
تتم إحالةالمرضىللحصول علىالمساعدةال ماليةبواسطة أي منالعاملينفي  D-H/CMCأو منينوب عن هما،
 يمكن أن
تشارونال ماليون ،واألخصائيون االجتماعيون ،ومديرو الحاالت،
بمافيذلك األطباءالمعالجون ،والممرضات ،اولمس
لحصولعلىالمساعدةال ماليةالمريض أو أحدأفراد أسرت ه أو
ورجال الدين ،والرعاةالروحيون.يمكن أنيقدم طلب ا
أصدقائه المقربين ،أو زمالئه ،طبقالقوانين الخصوصية السارية.
 سوفتتاحللجم هور ولمرضى D-H/CMCالمعلوماتالمتعلقةبالمساعدةال ماليةالتييقدم ها - D-H/CMCبمافيذلك
تعلقة
ض بلغةبسيطة لها ،ونموذجالطلب ،والمعلوماتالم
ياسة ،وملخص وا ح
لى سبيلالمثا الالحصر  -هذهالس
ع
لوسائل المذكورة أدناه على األقل:
تحصيل من مرضى  D-H/CMCوإجراءاته عبر ا
ياساتال
بس
 oعلىموقع D-H/CMCإللكتروني،
 oمعلقةفيالمناطق الخاصةبرعايةالمرضى،
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تسجيل والدخول،
 oمتاحةعلىبطاقاتالمعلومات الموجودةفيأقسامال
ى وفق مايحدده ،D-H/CMC
 oمتاحةفيالمساحاتالعامة األخر
الترجمةعند
متلقينلخدمات  ،D-H/CMCمع االستعانةبخدمات
يتحدثب هاالسكانال
للغات األساسيةالتي
 oتقدم با
الحاجة.
افقة.
افقةعلىالحساب،يرسلإلىالمريض خطاببالمو
 في حالةالمو
تعبئة الطلبات
هـ .المساعدةفي
لطلبفي أي منالمواقعالتالية:
باشرةفيتعبئ ة هذا ا
لحصولعلى مساعدة م
يمكنك ا
DartmouthHitchcock
Medical Center

DartmouthHitchcock
Concord

DartmouthHitchcock
Manchester

DartmouthHitchcock
Nashua

DartmouthHitchcock Keene

One Medical
Center Drive

253 Pleasant
Street

100 Hitchcock
Way

2300 Southwood
Drive

580-590 Court
Street

Lebanon, NH
03756

Concord, NH
03301

Manchester, NH
03104

Nashua, NH
03063

Keene, NH
03431

(603) 650-8051

(603) 229-5080

(603) 695-2692

(603) 577-4055

)5454-354 (603
خارجي4444:

سوفتظل مسؤوال ماليا عن أي خدماتتتلقا ها حتى استالم طلبك الذي عبأته.
بشاير
ضافية عبرموقع شبكة Health Access Networkفينيو ها م
يمكن االطالععلىالخيارات اإل
)(https://www.healthynh.com/nh-health-access-network.html
لية
لتماس إعادةالنرظ في المساعدة الما
لية ا
و .عم
لطلب موضح
فسوفيرسل إلىالمريض خطابرفض ،أو -عندطلبه -نسخة من ا
افقة علىالحساب،
 في حالة عدمالمو
فض أو معالخطابات
لرسمية معكل خطاب ر
رفض .سوفيرسلكذلك خطابيوضح خطوات عملي ةااللتماس ا
في هاسببال
ص جزئيفقط.
التيتنصعلى خ م
توصيات هابشأن جميع
تقدم
صلي ةااللتماس و
 تراجعلجنة مكونة من الثةنم قيادات  D-Hمن غيرالمشاركينفيالعملية األ
رفض.
اللتماساتالمقدمةبشأنال
ويات تحديد المساعدة الخيرية
ز .مست
افقة:
يما يلي مستوياتالمو
 ف
المنصب
نائب
ئيس/المديرالمالي/الرئيس
الر
مديرقسم
العائدات
عضو مجلس اإلدارة Conifer -
المدير Conifer -
المشرف Conifer -

Dartmouth-Hitchcock
>  350.000دوالر

Cheshire Medical Center
>  100.000دوالر

>  50.000دوالر

>  50.000دوالر

حتى  50.000دوالر
حتى  5000دوالر
حتى  1000دوالر

حتى  50.000دوالر
حتى  5000دوالر
حتى  1000دوالر
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المحاسب Conifer -

حتى  500دوالر

حتى  500دوالر

ح .االستثناءات من المساعدة المالية  -الخدمات
أ .العتبارات الخاصة
ناه شاملة.
 التعتبر اإلجراءاتالطبية المذكورة أد
تقديرمقدمالخدمة.
 يمكناستبعادالخدمات غير ذاتالضرورةالطبية -وفق
تقديم أي الجاتجديدة غير مشمولةفيبرنامجالمساعدة
تبذل جميعالج هودالممكن ة إلبالغالمريضقبل
 سوف
ال مالية.
ختيارية (غير مشمولة)
لية اال
لتجمي
ب .اإلجراءات ا
 جراحةالسمنة
فظةالثدي مع/عمليات الزرع
 استئصال مح
فعالثديين)
 شدالصدر (ر
 الجالتثدي (استئصالالثديلدى الرجال)
تجميل)
تحويلالجنس أوال
 استئصالالثدي (ل
 شدالوجه
فونالعين)
لجفن (ج
 رأب ا
تجاعيدفيالجبهة)
 رفع الحواج ب (دهون/
 تكبيرالثدي (زراعةالثدي)
تقليل حجمالثدي إذالميكنيغطيهالتأمين)
 تصغيرالثدي (
 رأب األنف (األنف)
 العملياتالجلدية
 رأبالبطن(شد رهالتالبطن)
فطال دهون) -يمكن أنيندرجضمن إزالة الزوائدالجلدية أوال دهني ة وهو ا اليعتبر
 استئصالالشحم من أينوع(ش
ذا ضرورة طبية
نسقوالمعلوماتال مالية اإلجراءاتالمذكورة أعاله ويحددون ها
ملحوظة :عادة مايراقب م
لصناعي
قيح ا
لتل
ج .ا
وبي)
فاغرة الدقيقة (االعتكاس األنب
 الم
فاغرة األس هرية (اعتكاسقناةالمني)
 الم
لصناعي (- )IVFنقلالجاميت داخلالبوق
 تنظيرالبطنل الجالعقم (برامج اإلمناء داخل الرحم (- )IUIالتلقيح ا
))(GIFT
تشخيصي أم عالجي
الجالعقم -يحتاجإلىبحث :ه ل هو

د .غير ذلك
 الوخز باإلبر
 خدماتالمعالجةاليدوية
 مساعدات وصالحالسمع
 النظارات
 ال الجبالتدليك
فة أوبدون ها
 األدوية  -األدويةالتيتصرفبوص
فر ()Travel Clinic
عياداتأثناءالس
 ال
لسري
 دراسةالحبل ا
 اضطراباتالجنس
التجزئي ة
 مبيعات
تقدم ها Renaissance Psychiatry of New England, LLC
 الخدماتالتي
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ناشوافقط
شستر و
قسام مان
هـ .أ
تينية
لعين الرو
 فحوص ا
 oغير مشمولة إال عندتحديدضرورت هاالطبية و/أو وجودمشكلةصحيةفي ها.
يض بأنالمساعدةال مالي التنطبقفي هذه الحالة.
نسقالمر
 oعند عدم وجودتلكالمشكالت،فسوفيخبرال م
بنانذلك
قسام الرمدفي كين ول
 oتشطب أ
و .االستثناءات
ياسةالمساعدةال ماليةفي
تيارية وغير ذاتالضرورةالطبيةضمن س
فئة االخ
أ .قدتندرجبعضالخدماتالتيتدخلفيال
ط بالرعاية.
H/CMC-Dلكل أوبعضالخدماتالمرتب ة
روفة.
سياسات واإلجراءات الخاصةبالخدماتالمع
تابعال
ب .يحددفريق مواردالوصولإلىالمرضى وي
ج .تتم مراجعةتلك السياسات واإلجراءاتسنوياللتأكد من أيتنقيحات مطلوبة.
افقة على االستثناء.
فرديةللمو
ئيس إدارةالعائدات الحاالتال
اجع قياداتفريقالوصول إلىالمرضىونائب ر
د .تر
لية  -مقدمو الخدماتغير H-D
استثناءات االستثناءات من المساعدة الما
ط.
يشير Radiology Associates of Keene -
 تش
يشير Surgicare Medical Equipment -
 تش
يشير Monadnock Family Services -
 تش
نشستر Foundation Medical Partners -
 ما
نشستر Amoskeag Anesthesia -
 ما
نشستر Dietician Services -
 ما
نشستر  -مركز Alliance Health Services/Catholic Medical Center
 ما
دفورد  -مركز Alliance Health Services/Catholic Medical Center
 بي
صائي اجتماعي)
 ناشوا  -مركز ( Greater Nashua Mental Health Centerأخ
 ناشوا Nashua Anesthesiologist Group -
يعي/إعادةتأهيل)
تشفى ( St. Josephخدمات عالج طب
 ناشوا  -مس
 كونكورد Riverbend Community Mental Health -
فى كونكورد
تش
 كونكورد -الخدماتالمقدمةفي مس
بنان Orthocare medical equipment -
 ل
 .5المراجع

ال يوجد

المالك المسؤول:
وافق عليه:
افقة الحالية:
تاريخ المو
تاريخسريان السياسة:
السياسات واإلجراءات ذات الصلة:
المساعدات ذات الصلةبالعمل:

القسمالمالي
معاون

تصال :البريد
بيانات اال
اإللكتروني
رقم اإلصدار

كيمبرلي مندر

مجلس ألمناء،المدير
ياسات
ياسات -الس
المالي ،مكتب دعملاس
يلبارجر ،كاثرين
يميفقط،نايمي،تينا؛ و
التنظ ة
يقة القديمة:
رقم الوث
RMD 0031
2018 /9 /17
افقت علي اه لجنةال ماليةفي MHMH/DHCبتاريخ  ،2016 / 6 / 23ومجلس أمناء MHMH/DHCبتاريخ
و
2016 / 6 / 24
ليهم:قسم إدارةالعائدات
ياسةالخصمللمرضى غيرالمؤمن ع
س
تحصيل
ياسة الئتمان اول
س
دفوعاتالميزاني ة
سياسة م
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