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عنوان 
 السیاسة

 179 رقم السیاسة سیاسة المساعدة المالیة لخدمات الرعایة الصحیة

مستثناه، االستثناءات من المساعدة المالیة، طلب المریض، المالیة، المساعدة، الخیریة، الرعایة، الالزمة، الخدمات، وكالة األمن القومي،  الكلمات المفتاحیة
 المساعدة المالیة

 
 

I. الغرض من السیاسة 

وضع سیاسة إلدارة المساعدات المالیة لبرنامج خدمات الرعایة الصحیة في دارتموث ھتشكوك. فیما یتعلق بجمیع خدمات 
جمیع منشآت دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة الرعایة في حاالت الطوارئ والحاالت ذات الضرورة الطبیة التي تقدمھا 

)D-HH:تبین ھذه السیاسة ما یلي ،( 

 معاییر استحقاق المساعدة المالیة. •
 الطرق التي یمكن للمرضى من خاللھا طلب الحصول على المساعدة المالیة. •
ة، وحدود المطالبات أساس احتساب المبالغ التي یتحملھا المرضى المستحقون للمساعدة المالیة بموجب ھذه السیاس •

 المتعلقة بالرسوم المفروضة مقابل الحصول على الرعایة الالزمة طبیًا أو رعایة الحاالت الطارئة.
 التدابیر التي یتخذھا مركز دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة لنشر ھذه السیاسة بین مجموعة المتلقین للخدمة. •

 
ب من النظام األساسي المنقح ومذكرتھ الشارحة لوالیة -12 :151الفقرة الھدف من ھذه السیاسة االمتثال الشتراطات 

) من قانون اإلیرادات الداخلیة "الضریبة المفروضة"، وقانون حمایة المرضى والعنایة بأسعار r( 501نیوھامبشیر، والفقرة 
 ، وسیتم تحدیثھا بشكل دوري بالقدر الذي یسمح بھ القانون الساري.2010معقولة لعام 

 
II. نطاق السیاسة 

) العاملین في D-HHتسري ھذه السیاسة على أي من مقدمي الخدمات التابعین لمركز دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة (
أي من المنشآت التابعة للمركز من المسؤولین عن تقدیم خدمات رعایة الحاالت الطارئة وغیرھا من الحاالت ذات الضرورة 

 أحد مقدمي الخدمة في المركز.الطبیة والتي یصدر فواتیرھا 

ولألغراض المتعلقة بھذه السیاسة، ترتبط طلبات "المساعدة المالیة" بتقدیم خدمات رعایة الحاالت الطارئة وغیرھا من 
الحاالت ذات الضرورة الطبیة في أي من منشآت المركز بواسطة أي مقدم خدمة یعینھ مركز دارتموث ھتشكوك للرعایة 

 الصحیة.

III. التعریفات 

(تعرف أیضاً باسم "الرعایة الخیریة"): تقدیم خدمات الرعایة الصحیة مجانًا أو بأسعار مخفضة لألفراد المساعدة المالیة 
 المستوفون للمعاییر المحددة في ھذه السیاسة.

ا، وتربطھم على أنھا مجموعة تتكون من فردین أو أكثر یقیمون معً األسرة یعّرف مكتب تعداد السكان في الوالیات المتحدة 
 عالقة من خالل النسب أو الزواج أو التبني.

یطبق قانون الوالیة المتعلق بالزواج أو االرتباط المدني وكذلك المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة في تحدید من تشملھ  •
 األسرة.

البالغ في حالة األفراد الذین یتحصلون على دخلھم من رعایة البالغین المعاقین داخل منازلھم، فیحتسب  •
 المعاق من أفراد األسرة، ویندرج دخلھ في عملیة التحدید.

تُطبق قواعد دائرة اإلیرادات الداخلیة (ضرائب الدخل) التي تحدد من یعتبر فردًا مستقًال فیما یتعلق  •

https://www.dartmouth-health.org/
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 بالضرائب كمبادئ توجیھیة للتحقق من عدد أفراد األسرة أثناء عملیة منح المساعدة المالیة.
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رعایة الحاالت ذات الضرورة الطبیة المقدمة للمرضى الذین تقدیم المساعدة المالیة لخدمات المساعدة المالیة المفترضة: 
لم یتم استیفاء نموذج طلب المساعدة المالیة الخاص بھم من مركز دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة بسبب نقص الوثائق 

یاجھ المالي. الثبوتیة أو استجابة المریض. ویعتمد استحقاق المریض للمساعدة على ظروف حیاتھ الشخصیة التي تثبت احت
 كما أن المساعدة المالیة الترجیحیة غیر متاحة للحسابات بعد خضوعھا لبرنامج میدیكیر.

مجموعة من األفراد المقیمین بصفة أساسیة في المنزل نفسھ، وبینھم رابطة قانونیة (مثل النسب أو الزواج أو التبني)، األسرة: 
أو أطفال مشتركین. تشمل أسرة المریض كل من المریض وزوجھ أو وكذلك اآلباء واألمھات غیر المتزوجین ولھم طفل 

المریضة وزوجھا، وطفلھما الذي یعوالنھ، والرجل والمرأة غیر المتزوجین ولھما طفل یعیش معھما في منزل واحد، واألزواج 
 باإلقرار الضریبي. من جنس واحد (سواء متزوجین أو مرتبطین مدنیًا) والوالدین المذكورین في مطالبة ابنھما البالغ

والتي تنشرھا وزارة الصحة  المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لتعریف الفقروفقًا لما ھو محدد بموجب دخل األسرة: 
  والخدمات اإلنسانیة األمریكیة سنویًا بناء على:

 
اعدة العامة، األرباح، وإعانة البطالة، وتعویض العمال، والضمان االجتماعي، ودخل الضمان التكمیلي، والمس •

ومدفوعات قدامى المحاربین، وإعانات الناجین من الكوارث، والمعاش التقاعدي أو الدخل التقاعدي، واإلعانات، 
وأرباح األسھم، واإلیجارات، والعائدات الریعیة، والدخل العقاري، والصنادیق االئتمانیة، والمساعدة التعلیمیة، 

 ت من خارج األسرة، وغیر ذلك من المصادر المتنوعة؛والنفقة، ونفقة رعایة الطفل، والمساعدا

 تُحتسب اإلعانات غیر النقدیة (مثل، قسائم شراء المواد الغذائیة، وإعانات اإلسكان)؛ ال •

 الدخل قبل اقتطاع الضرائب؛ •

 یُحتسب الدخل اإلجمالي لجمیع أفراد األسرة (من غیر األقارب، مثل شركاء السكن). ال •

 المریض الذي ال یتمتع بتأمین أو مصدر آخر لسداد تكلفة الرعایة الطبیة.المریض غیر المؤّمن علیھ: 
المریض الذي یتمتع ببعض أشكال التغطیة التأمینیة أو لدیھ مصدر آخر مسؤول عن سداد المریض ذو التأمین غیر الكافي: 

 القدرة على السداد على النحو المحدد وفقًا لھذه السیاسة.التكلفة، لكن تتجاوز نفقاتھ التي یتحملھا من مالھ الخاص 
 الرسوم اإلجمالیة باألسعار الكاملة التي تحددھا المؤسسة مقابل خدمات الرعایة الصحیة المقدمة للمریض.إجمالي الرسوم: 

 جتماعي من قانون الضمان اال 1867على النحو المحدد بالمعنى الوارد في المادة الحاالت الطبیة الطارئة: 
)42 U.S.C. 1395dd حالة طبیة تتجلى عبر أعراض حادة شدیدة (بما في ذلك األلم الشدید) إذ یُتوقع تسبب غیاب ،(

 الرعایة الطبیة الفوریة في:

 صحة المرأة وجنینھا) إلى خطر كبیر -في حالة المرأة الحامل  -تعریض حیاة الفرد (أو  •

 إعاقة كبیرة لوظائف الجسم •

 أي من أعضاء الجسم أو أجزائھعجر كبیر في  •

 وبالنسبة للمرأة الحامل: •
o .عدم كفایة الوقت لنقل الحامل بأمان إلى مستشفى أخرى قبل حدوث الوالدة 
o .تھدید یطال صحة المرأة أو الجنین أو سالمتھما في حالة النقل أو اإلخراج من المستشفى 

اإلجراءات  -یخص عناصر أو خدمات الرعایة الصحیة وفق تعریف برنامج میدیكیر فیما  -وھي الضرورة الطبیة: 
 المعقولة والضروریة لتشخیص أو عالج مرض أو إصابة لتحسین أداء عضو الجسم المصاب.

 عناصر أو خدمات الرعایة الصحیة التي ال تعتبر ذات ضرورة طبیة. اختیاریة:
ة طبیة، أو تعتبر اختیاریة. تسري ھذه السیاسة على الخدمات التي ال تعتبر ذات ضروراالستثناءات من المساعدة المالیة: 

الرعایة المقدمة في دارتموث ھتشكوك أو ألیس بیك داي أو إحدى منشآت مركز شیشایر الطبي من جانب أي مقدم خدمة معین 
) D-Hوك (من قبل دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة. باإلضافة إلى ذلك، قد یوفر مقدمو الخدمة الرعایة في دارتموث ھتشك

) كجزء غیر مشمول ضمن كیان دارتموث ھتشكوك للرعایة CMC) أو مركز شیشایر الطبي (APDأو ألیس بیك داي (
 ) ھذه الخدمات.D-HH). وال تغطي سیاسة المساعدة المالیة لمركز دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة (D-HHالصحیة (
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ألغراض ھذه السیاسة فإن أعضاء نظام ): Dartmouth-Hitchcock Healthنظام دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة (
) ھم مستشفى ألیس بیك داي میمولایر، ومركز شیشایر الطبي، ومستشفى ومركز D-HHدارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة (

جمیع  صحي أسكوتني، ومستشفى نیو لندن، وخدمات التمریض ورعایة المسنین المتنقلة في فیرمونت ونیوھامبشیر. تُعتبر
 المستشفیات التي تقع في نیوھامبشیر وفیرمونت منشآت غیر أعضاء.

تسري ھذه السیاسة على عیادة دارتموث ھتشكوك، ومستشفى ماري ھتشكوك میمولایر، ومستشفى ألیس بیك داي میمولایر ومستشفى نیو 
 لندن ومركز شیشایر الطبي.

 
IV. بیان السیاسة 

 
الصحیة بتقدیم المساعدة المالیة لألفراد من ذوي احتیاجات الرعایة الصحیة ممن ال یلتزم مركز دارتموث ھتشكوك للرعایة 

 یمتلكون مقدرة مالیة على سداد مقابل الخدمات أو المبالغ المتبقیة الواقعة ضمن مسؤولیتھم.
 

عایة الصحیة إلى یسعى مركز دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة لضمان أال تؤدي القدرات المالیة لمن یحتاجون خدمات الر
حرمانھم من طلب الرعایة أو الحصول علیھا. ویجوز للمریض التقدم للحصول على المساعدة المالیة في أي وقت قبل تقدیم 

 الخدمة وأثناءھا وبعدھا، بما في ذلك بعد إحالة الحساب إلى جھة خارجیة للتحصیل.
 

االت الطبیة الطارئة والخدمات ذات الضرورة الطبیة لجمیع یقدم مركز دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة خدمات رعایة الح
األفراد بغض النظر عن قدرتھم على السداد أو استحقاق المساعدة المالیة أو الحكومیة، وبغض النظر عن السن أو النوع أو العرق 

ن العالج الطبي الطارئ والوالدة النشطة، ال أو الحالة االجتماعیة أو حالة الھجرة أو التوجھ الجنسي أو االنتماء الدیني. ووفقًا لقانو
 یجوز إخضاع المریض إلجراءات المساعدة المالیة أو معلومات السداد قبل تقدیم الخدمات الالزمة للحاالت الطبیة الطارئة.

وث ھتشكوك ال تعتبر المساعدة المالیة بدیًال عن المسؤولیة الشخصیة. ندعو المرضى إلى التعاون بشأن إجراءات مركز دارتم
للرعایة الصحیة للحصول على المساعدة المالیة أو غیرھا من أشكال السداد األخرى، والمساھمة في سداد تكلفة رعایتھم 

 حسب قدرتھم الفردیة على السداد.
كما یجب على األفراد ذوي القدرة المالیة على شراء خدمات التأمین الصحي فعل ذلك كوسیلة لضمان حصولھم على 

 الرعایة الصحیة الالزمة لصحتھم العامة، ولحمایة أصولھم الفردیة.خدمات 

لن یطبق مركز دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة أي إجراءات غیر اعتیادیة للتحصیل بحق أي مریض دون بذل 
المالي على أي الجھود الالزمة أوًال لتحدید ما إذا كان المریض مستحقًا للمساعدة المالیة أم ال. ویجب أن یوافق المدیر 

 استثناءات لذلك. للحصول على معلومات حول اإلجراءات
H-D  .التي یمكن أن یتخذھا مركز دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة في حالة عدم السداد، یرجى الرجوع إلى سیاستنا لالئتمان والتحصیل

عبر اإلنترنت، ویمكن طلب الحصول علیھا من مكاتب الخدمات المالیة للمرضى أو یمكنك سیاسة االئتمان والتحصیل نسخة من  تتوفر
 .844-808-0730الحصول على نسخة عبر البرید اإللكتروني من خالل االتصال على 

A. یجب أن تنطبق المعاییر التالیة على المریض لمساعدة المالیة لمرضى فیروس نقص المناعة البشریة. معاییر استحقاق ا
 من أجل تأھلھ للحصول على المساعدة المالیة الواردة في ھذه السیاسة:

 أن یكون مقیًما في نیوھامبشیر أو فیرمونت أو غیر مقیم فیھما لكنھ یتلقى عالًجا لحالة طارئة في منشأة تتبع •
 دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة.

أن یكون غیر متمتع بتأمین، أو لدیھ تأمین غیر كاف، وغیر مستحق ألي من برامج إعانات الرعایة  •
الصحیة الحكومیة، وغیر قادر على سداد مقابل خدمات الرعایة على الموضح في سیاسة االئتمان 

 ھذه السیاسة. والتحصیل، وذلك بناًء على تقدیر احتیاجھ المالي بموجب

% من 300شھراً أقل من  12خالل  -شامالً جمیع أفراد أسرة المریض  -أن یكون إجمالي دخل أسرتھ  •
 خط الفقر الفیدرالي.

% من مستوى الفقر الفیدرالي، وتكون الحسابات اإلجمالیة مستحقة السداد عن 300أن یكون دخل أسرتھ یتجاوز  •
% من دخل األسرة على مدار عامین، 10ھتشكوك للرعایة الصحیة تتجاوز الخدمات التي قدمت في مركز دارتموث 

 % من قیمة األصول المملوكة لألسرة بما یتجاوز المبالغ المحفوظة (على النحو الموضح أدناه).10مضافاً إلیھ 

http://policy.hitchcock.org/docview/?docid=41736
http://policy.hitchcock.org/docview/?docid=41736
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ى فیما یتعلق ببرنامج نیوھامبشیر لرعایة مرضى فیروس نقص المناعة البشریة للجزء ج والجزء د، یجب عل •
المریض للتأھل للحصول على تمویل رعایة من والیة نیوھامبشیر التقدم أوًال بطلب المعونة الطبیة ببرنامج 

% من 500میدیكید نیوھامبشیر وأن یتم رفضھ. وفي حال رفض طلب المریض، وكان دخل المریض أقل من 
ت المطلوبة، ستغطي اإلعانة تكلفة مستوى الفقر الفیدرالي، وإذا كان المریض مستحقًا لذلك وقد قدم المستندا

خدمات العالج بالعیادات الخارجیة فیما یتعلق برعایة فیروس نقص المناعة البشریة فقط. الخدمات المقدمة 
للمرضى بالعیادات الداخلیة غیر مشمولة بالتغطیة بموجب ھذه اإلعانة، ومع ذلك یتم احتساب ھذه التكالیف 

موال الخاصة. یتطلب اعتماد اإلعانة سقف أو حد أقصى للتكالیف بناًء على ضمن التكالیف التي تُسدد من األ
نسبة من دخل المریض. تشمل التكالیف ذات الصلة بالحد األقصى جمیع التكالیف ذات الصلة بالرعایة 

الصحیة، والرعایة المنزلیة، والوصفات الطبیة، حتى وإن لم یقدمھا مقدمو خدمات مركز دارتموث ھتشكوك 
 ایة الصحیة.للرع

تُطبق المساعدة المالیة الخاصة بمركز دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة دائماً قبل تطبیق الحد األعلى 
المفروض من التكالیف. األصول التي ال یتم احتسابھا من الجزء ج والجزء د فیما یتعلق بالحد األعلى المفروض 

 من التكالیف.
 اشتراطات البرنامج:

o  المناعة البشریة (الجزء ج)تشخیص فیروس نقص 
o  تشخیص فیروس نقص المناعة البشریة أو أحد أفراد العائلة سواء امرأة أو طفل

مصابین بفیروس نقص المناعة البشریة اشتراطات برنامج والیة ونیوھامبشیر برنامج تقدیم 
 الرعایة في نیوھامبشیر:

 اإلقامة في نیوھامبشیر •
 ةالتشخیص بفیروس نقص المناعة البشری •
 % من مستوى الفقر الفیدرالي أو أقل300الدخل  •
 یجب التقدم بطلب المعونة الطبیة میدیكید مرة في السنة على األقل •

یوضح الجدول أدناه النسبة المتوقع أن یسددھا المریض من الدخل للسداد من مالھ الخاص قبل أن یتوقف مركز دارتموث 
(المشاركة في السداد أو المشاركة في التأمین أو المبالغ المقتطعة أو رسوم ھتشكوك للرعایة الصحیة عن تحمیلھ أي مبلغ 

 الزیارات) ألي زیارات أخرى.
 

 الحد األقصى للتكلفة دخل الفرد
 أو أقل من المبادئ التوجیھیة لمستوى 100%

 الفقر الفیدرالي الحالي
 دوالر أمریكي $0

% من المبادئ 200% إلى 101من 
 الفقر الفیدرالي الحاليالتوجیھیة لمستوى 

% من إجمالي الدخل السنوي 5نسبة ال تتعدى 
 دوالر 18,000(مثال: في حال كان الدخل 

فإن الحد األعلى المفروض من التكالیف یبلغ 
 دوالر أمریكي) 500

% من المبادئ 300% إلى 201من 
 التوجیھیة لمستوى الفقر الفیدرالي الحالي

الدخل السنوي % من إجمالي 7نسبة ال تتعدى 
دوالر  33,000(مثال: في حال كان الدخل 

 فإن الحد األعلى المفروض من التكالیف یبلغ
 دوالر أمریكي) 2,310

% من المبادئ 300نسبة تفوق 
التوجیھیة لمستوى الفقر الفیدرالي 

 الحالي

% من إجمالي الدخل 10نسبة ال تتعدى 
 49,000السنوي (مثال: في حال كان الدخل 

فإن الحد األعلى المفروض من التكالیف دوالر 
 دوالر) 4,900 یبلغ

 
o  یجب الحصول على مستندات تثبت الدخل من كل مریض مشمول في الجزء ج والجزء د من

أشھر إذا امتد قرار طلب المساعدة  6اإلعانة مرة كل سنة على األقل، والتحقق من الدخل كل 
 تتضمن المعلومات الداعمة واحدًا مما یلي: أشھر. 6المالیة من دارتموث ھتشكوك ألكثر من 

o أحدث إقرار ضریبي 
o ورقة بیان راتب حدیثة 
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o إشعار التحقق من البطالة 
o تخصیص قسائم شراء المواد الغذائیة 
o دخل الضمان االجتماعي 

 
o  یُفضل أن یستوفي المریض الطلب الخاص بالحصول على مساعدة مالیة خاصة لمرضى

ولكن سیتم أیًضا قبول طلب مركز دارتموث ھتشكوك للرعایة فیروس نقص المناعة البشریة 
 الصحیة. ویجب أیًضا الحصول على معلومات إضافیة مثل أماكن اإلقامة والتحقق من صحتھا.

وألغراض تحدید قیمة األصول، فإن األصول تشمل على سبیل المثال ال الحصر: المدخرات، والنفقة، ووثائق  •
)، والصنادیق 401Kفردیة، واألسھم، والسندات، وحسابات خطة التقاعد (اإلیداع، وحسابات التقاعد ال

 المشتركة. وعند حساب مقدار األصول بغرض تأھل المریض للحصول على المساعدة الخیریة أعاله:

o  تعتبر المدخرات (التي تشمل حسابات االدخار أو النفقة أو وثیقة (وثائق) اإلیداع) مبالغ
 من خط الفقر الفیدرالي.% 100محفوظة بما یصل إلى 

o  تعتبر حسابات التقاعد (التي تشمل حسابات التقاعد الفردیة، واألسھم، والسندات، وحسابات
 100,000)، والصنادیق المشتركة) مبالغ محفوظة بما یصل إلى 401Kخطة التقاعد (

إلى دوالراً، وتعتبر القیمة السوقیة في محل اإلقامة األساسي مبلغًا محفوًظا بما یصل 
عاًما، وتعتبر الحصة في محل السكن األساسي  54دوالراً للمتقدمین حتى سن  200,000

 عاماً فأكثر. 55دوالراً للمتقدمین البالغین  250,000مبلغًا محفوًظا بما یصل 

o  عند ذكر أرباح األسھم في اإلقرار الضریبي، سوف یطلب ذكر مصدر األرباح وكذلك
 لھا.بیان القیمة السوقیة الحالیة 

o .یجب تقدیم وثائق جمیع مدفوعات صنادیق االستئمان والقدرة على الوصول إلى الصنادیق 

إبداء االمتثال الشتراطات طلب الحصول على تغطیة الخطة الصحیة المناسبة التابعة لبرنامج تبادل الرعایة  •
لبرنامجین. یجوز لكبار القیادات الصحیة في نیوھامبشیر أو فیرمونت إذا كان المتقدم مؤھًال لالستفادة من ھذین ا

الموافقة على االستثناء من تلك االشتراطات لسبب وجیھ وذلك حسب كل حالة على حدة. یعتمد "السبب الوجیھ" 
 على الحقائق والظروف التي قد تشمل ما یلي:

o مجرى من فاتتھم فترة التسجیل المفتوحة ولم یندرج السبب الوجیھ الخاص بھم ضمن األحداث المغیرة ل
 الحیاة خارج فترة التسجیل المفتوح.

o  أولئك الذین سیكون العبء المالي علیھم نتیجة تقدم المریض للتسجیل في الخطة الصحیة المناسبة أكبر
 منھ في حالة عدم تسجیلھم.

 

B. الطرق التي یمكن للمرضى من خاللھا طلب الحصول على المساعدة المالیة 

فیما یخص المساعدة المالیة، أو إذا كان المریض غیر قادر على إكمال في حالة عدم وجود تواصل مع المریض 
إجراءات الطلب التي تنص علیھا ھذه السیاسة، فیمكن بالرغم من ذلك أن یتم النظر في استحقاق أولئك المرضى 

 المساعدة المالیة المفترضة.
و/أو السداد من خالل  یبحث مركز دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة عن المصادر البدیلة للتغطیة .1

البرامج الفیدرالیة أو البرامج التابعة للوالیة أو برامج أخرى، ومساعدة المرضى في التقدم لتلك البرامج. 
ستجري دارتموث ھتشكوك  فیما یتعلق بأي رصید متبٍق بعد استنفاد المصادر األخرى المشار إلیھا،

على المستوى المالي وذلك لتحدید ما إذا كان الفرد للرعایة الصحیة تقییًما فردیًا لمدى حاجة المریض 
 مؤھًال للحصول على المساعدة المنصوص علیھا في ھذه السیاسة أم ال، وذلك باتباع اإلجراءات التالیة:
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o  یُطلب من المریض أو الضامن تقدیم طلب على أحد النماذج المعتمدة من إدارة مركز دارتموث ھتشكوك
لمعلومات الشخصیة والمالیة وغیرھا من المعلومات والوثائق على النحو للرعایة الصحیة، وتقدیم ا

المطلوب من مركز دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة لتحدید ما إذا كان الفرد مؤھًال للحصول على 
وثائق تأكید دخل األسرة واألصول المتوفرة،  -على سبیل المثال ال الحصر  -المساعدة أم ال، بما في ذلك 

ذلك من األموال. في حالة عدم تمكن مركز دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة من الحصول على  أو غیر
الطلب أو أي وثائق داعمة مطلوبة من المریض أو من ضامن المریض، فیمكن في ھذه الحالة أن ینظر 

 مركز دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة في استحقاق المریض المساعدة المالیة المفترضة.
o  استخدام أي مما یلي لدعم  -بدالً من تقدیم المریض الطلب والوثائق الداعمة لھ  -للموظفین یمكن

 التوصیة بالموافقة على طلب الحصول على المساعدة المالیة:
o  یمكن أن یستعین مركز دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة بواحد أو أكثر من مقدمي الخدمات لفرز

مصادر البیانات المتاحة للجمھور والتي تقدم معلومات حول قدرة  األفراد حسب استحقاقھم مستخدمین
 المریض أو ضامنھ على السداد ومدى استعداده لذلك.

o .التأھل الحالي لبرنامج میدیكید 
o .بیان جدید من ھیئة فیدرالیة أو ھیئة اإلسكان بالوالیة 
o  المؤھلة.تأكید من أحد مالجئ المشردین أو أحد المراكز الصحیة الفیدرالیة 
o .تأكید حالة السجن وعدم وجود مصدر للسداد من أحد المرافق اإلصالحیة 
o  بالنسبة لحاالت المرضى كل على حدة، یمكن قبول الشھادة اللفظیة للمریض بشأن دخلھ وأصولھ بدًال

) فقط، وبشرط أن یكون رصید ھذا الحساب 1من بیان الدخل الكتابي، وذلك فیما یخص حساب واحد (
 دوالر. 1,000 أقل من

التقدم بطلب المساعدة المالیة وتحدید درجة االحتیاج المالي قبل تقدیم الخدمات ذات  -لكن ال یشترط  -یفضل  .2
الضرورة الطبیة غیر الطارئة. ومع ذلك یمكن النظر في استحقاق المریض المساعدة المالیة في أي وقت أثناء 

موافق علیھ على جمیع الحسابات التي تقدم بھا المریض دورة التحصیل. ینطبق طلب المساعدة المالیة ال
للحصول على مساعدة خیریة بشأنھا، عالوة على خدمات رعایة الحاالت الطارئة والحاالت ذات الضرورة 

الطبیة المقدمة لفترة زمنیة معینة، وتواریخ الخدمات المقدمة قبل استالم طلب الحصول على المساعدة المالیة بما 
سابات المرسلة إلى وكالة التحصیل، وأي خدمة مقدمة قبل تاریخ االنتھاء المدون في خطاب اإلقرار في ذلك الح

أو في ذلك التاریخ، ما لم تكن الخدمة مذكورة أدناه. وبعد ذلك الوقت، أو في أي وقت تُعرف فیھ معلومات 
یة الصحیة تقییم االحتیاج المالي إضافیة تتعلق بتأھل المریض للمساعدة المالیة، تعید دارتموث ھتشكوك للرعا

 للفرد طبقًا لھذه السیاسة.

H-D ) یقر مركز دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیةD-HH بالقرارات التي اتخذتھا برامج المساعدة التالیة بدون (
) بالحق في قبول أو رفض D-HHطلب نسخ من طلبات التقدم إلیھا. یحتفظ مركز دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة (

) المقدمة من المؤسسات D-HHي قرار خارج إطار المبادئ التوجیھیة لمركز دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة (أ
المذكورة أدناه. یجب طلب جمیع المدفوعات المشتركة األخرى، أو أي مبالغ مسؤول عنھا المریض وفقًا الشتراطات 

 تلك البرامج.

 ھامبشیر للمرضى المؤمن علیھم فقطبطاقة شبكة الحصول على الخدمات الصحیة في نیو •
 عیادة جود نیبور ھیلث •
 مركز مانشستر كومیونیتي ھیلث •
 عیادة ناشوا أریا ھیلث •
 موبایل كومیونیتي ھیلث •
 عیادة تین ھیلث •
 األھلیة الحالیة لبرنامج میدیكید إذا لم یكن بأثر رجعي لتغطیة الخدمات السابقة •
 نحو ما اكده منفذ الوصیة أو الوالیة)المریض المتوفي الذي ال یملك عقارات (على  •

 
یھدف مركز دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة إلى التعامل مع طلب المساعدة المالیة وإبالغ المریض  .3

 یوًما من استالم الطلب المستوفي. 30بالقرار خالل 
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یة جزئیًا أو في حالة رفض مركز دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة طلب المساعدة المال عملیة االلتماس: .4
یوًما. ویجب أن یكتب المریض  30كلیًا، فیمكن للمریض (أو من ینوب عنھ/عنھا) تقدیم التماس في غضون 

خطابًا موجًھا إلى مدیر االستحقاق والتسجیل لشرح سبب عدم صحة القرار الذي اتخذه مركز دارتموث 
ویرسل إخطاًرا  حیة خطاب االلتماسھتشكوك للرعایة الصحیة. یراجع مركز دارتموث ھتشكوك للرعایة الص

 یوًما من استالم طلب االلتماس. 30بالقرار النھائي إلى المریض في غضون 

C. تحدید مبلغ المساعدة المالیة 

تؤخذ في االعتبار جمیع مدفوعات التأمین والتسویات التعاقدیة وكذلك الخصم المقدم لغیر المؤّمن علیھم قبل تطبیق 
المالیة. یُرجى االطالع على سیاسة الخصم للمرضى غیر المؤمن علیھم المقدمة من مركز تسویات المساعدة 

 دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة: قسم إدارة اإلیرادات (الرابط أدناه)

في حالة الموافقة على منح أحد األفراد المساعدة المالیة، فإن مبلغ تلك المساعدة التي ستقدم بخصوص خدمات 
 الیة سیكون على النحو التالي:الرعایة الح

 % من المساعدة المالیة100% أو أقل من مستوى الفقر الفیدرالي، تتلقى األسرة 225إذا كان دخل األسرة  •
 %75% من مستوى الفقر الفیدرالي، تتلقى األسرة خصم 250-%226إذا كان دخل األسرة یتراوح بین  •
 %50توى الفقر الفیدرالي، تتلقى األسرة خصم % من مس275-%251إذا كان دخل األسرة یتراوح بین  •
 %25% من مستوى الفقر الفیدرالي، تتلقى األسرة خصم 300-%276إذا كان دخل األسرة یتراوح بین  •
% من خط الفقر الفیدرالي 300وكما ذكرنا أعاله، قد یستحق المرضى الذین یتجاوز دخل أسرھم  •

ھ من أموالھم الخاصة. تقدم الخصومات بحیث ال الحصول على خصم بناًء على الرصید الذي یسددون
% من إجمالي دخل األسرة لمدة عامین، مضافاً 10یتجاوز إجمالي ما یسدده المریض من مالھ الخاص 

% من األصول الفائضة عن حساب األصول المحفوظة كما ذكرنا من قبل في ھذه السیاسة. یجب 10إلیھ 
ي خصومات غیر تلك المذكورة أعاله بناًء على التماس مكتوب أن توافق لجنة التماسات المساعدة على أ
 من المریض أو الطرف المسؤول عنھ.

 % من المساعدة المالیة.100یحصل المرضى الذین تنطبق علیھم معاییر المساعدة المالیة المفترضة على  •
 

المؤّمن علیھم من المستحقین بمن فیھم المرضى غیر  -یمكن أن ال تتم مطالبة المرضى غیر المؤّمن علیھم 
بأكثر من المبلغ الذي یطالب بھ في الفواتیر العامة للمرضى الذین  -للمساعدة المالیة بموجب ھذه السیاسة 

یتمتعون بتغطیة تأمینیة لدرجة الرعایة نفسھا. یطبق مركز دارتموث ھتشكوك خصًما على إجمالي رسوم جمیع 
علیھم، ویكون الناتج ھو الحساب بعد الخصم الذي یطلب من  الحسابات الخاصة بالمرضى غیر المؤمن

 المریض سداده.
 

"  یعتمد الخصم على طریقة "إعادة النظر في رسوم برنامج میدیكیر للخدمة باإلضافة إلى جھات التأمین الخاصة
الخصم المقدم  من قانون ضرائب الدخل. یطبق ھذا (r)501على النحو المذكور في قسم تطبیق اللوائح الساریة 

قبل إعداد فواتیر المریض وقبل تطبیق أي تسویات تخص المساعدة المالیة. ال یطبق الخصم على أي مدفوعات 
تشاركیة أو تأمین مشترك أو مبالغ مقتطعة أو مدفوعات مسبقة أو باقات الخدمات التي تنطوي بالفعل على أي 

 شمولة لدى جمیع شركات التأمین.خصم مطلوب، أو على الخدمات المصنفة على أنھا غیر م
 

 :30/6/2022إلى  1/7/2021تطبق نسب الخصم التالیة للسنة المالیة من 
 

 %61.6 عیادة دارتموث ھتشكوك
 %61.6 مستشفى ماري ھتشكوك میمولایر

 %64.3 مركز شیشایر الطبي
 %30.8 مستشفى ألیس بیك داي میمولایر

 %51.7 مستشفى نیو لندن
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D.  سیاسة المساعدة المالیة التي یقدمھا مركز دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة للمرضى وداخل بیان حول
 المجتمع

یمكن أن تتم إحالة المرضى للحصول على المساعدة المالیة بواسطة أي من العاملین في مركز دارتموث  •
التمریض، والمستشارون  ھتشكوك للرعایة الصحیة أو من ینوب عنھم، بما في ذلك األطباء المعالجون، وھیئة

المالیون، واألخصائیون االجتماعیون، ومدیرو الحاالت، ورجال الدین، والرعاة الروحیون. یمكن أن یتقدم 
المریض أو أحد أفراد أسرتھ أو أصدقائھ المقربین، أو زمالئھ بطلب الحصول على المساعدة المالیة، طبقاً 

 لقوانین الخصوصیة الساریة.

ر ولمرضى مركز دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة المعلومات المتعلقة بالمساعدة سوف تتاح للجمھو •
ھذه  -المالیة التي یقدمھا مركز دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر 

من السیاسة، وملخص واضح بلغة بسیطة لھا، ونموذج الطلب، والمعلومات المتعلقة بسیاسات التحصیل 
 مرضى مركز دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة وإجراءاتھ عبر الوسائل المذكورة أدناه على األقل:

o على مواقع مركز دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة للرعایة الصحیة اإللكترونیة 
o ،معلقة في المناطق الخاصة برعایة المرضى 
o  والدخول،متاحة على بطاقات المعلومات الموجودة في أقسام التسجیل 
o متاحة في المساحات العامة األخرى وفق ما یحدده مركز دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة 
o  تقدم باللغات األساسیة التي یتحدث بھا السكان المتلقین لخدمات دارتموث ھتشكوك/مركز

 شیشایر الطبي، مع االستعانة بخدمات الترجمة عند الحاجة.
 

 ل إلى المریض خطاب بالموافقة.في حالة الموافقة على الحساب، یرس •
 

E. المساعدة في استیفاء الطلبات 

 یمكنك الحصول على مساعدة مباشرة في استیفاء ھذا الطلب في أي من المواقع التالیة:
 
 

 )Dartmouth-Hitchcockدارتموث ھتشكوك (
One Medical Center Drive 

 عیادة دارتموث ھتشكوك كونكورد
253 Pleasant Street 

 دارتموث ھتشكوك مانشسترعیادة 

Lebanon, NH 03756 Concord, NH 03301 100 Hitchcock Way 

(603) 650-8051 (603) 229-5080 Manchester, NH 03104 
  (603) 695-2692 

 مركز شیشایر الطبي دارتموث ھتشكوك كین  دارتموث ھتشكوك ناشوا
2300 Southwood Drive 580-590 Court Street 580 Court Street 

Nashua, NH 03063 Keene, NH 03431 Keene, NH 03431 
 5430-354 (603) 4444داخلي: 5454 354 (603) 577-4055 (603)

  مستشفى نیو لندن مستشفى ألیس بیك داي میمولایر

10 Alice Peck Day Drive 273 County Road 
Lebanon, NH 03766 New London, NH 03257 

(603) 443-9579 (603)526-2911 
 

 سوف تظل مسؤوًال مالیًا عن أي خدمات تتلقاھا حتى استالم طلبك الذي قمت باستیفائھ.

یمكن االطالع على الخیارات اإلضافیة عبر موقع شبكة الوصول إلى خدمات الرعایة الصحیة في نیو 
 )network.html-access-health-https://www.healthynh.com/nhھامبشایر (

 

https://www.healthynh.com/nh-health-access-network.html
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F. عملیة التماس إعادة النظر في المساعدة المالیة 

نسخة من الطلب  -عند الطلب  -في حالة عدم الموافقة على الحساب، فسوف یرسل إلى المریض خطاب رفض، أو  •
موضح فیھا سبب الرفض. سوف یرسل كذلك خطاب یوضح خطوات عملیة االلتماس الرسمیة مع كل خطاب رفض أو مع 

 الخطابات التي تنص على خصم جزئي فقط.
تراجع لجنة مكونة من ثالثة من قیادات مركز دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة للرعایة الصحیة من غیر المشاركین  •

 العملیة األصلیة االلتماس وتقدم توصیاتھا بشأن جمیع االلتماسات المقدمة بشأن الرفض.في 
 

G. االستحقاق المفترض للمساعدة المالیة 

H-D  .یمكن أن یستعین مركز دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة بالغیر لمراجعة معلومات المریض لتقییم احتیاجھ المالي
بؤي المتعارف علیھ في مجال الرعایة الصحیة، والذي یعتمد على قواعد بیانات وتعتمد تلك المراجعة على النموذج التن

السجالت العامة. یشمل النموذج بیانات السجالت العامة المستخدمة لحساب مدى القدرة االجتماعیة واالقتصادیة والمالیة، 
نموذج لتقییم كل مریض وفق المعاییر ُصممت مجموعة قواعد ھذا ال والتي تتضمن تقدیرات للدخل واألموال والسیولة. وقد

نفسھا، كما تتم معایرة التقییم وفق الموافقات السابقة على المساعدة المالیة الخاصة بنظام دارتموث ھتشكوك للرعایة 
  الصحیة.

یمكن أن یستخدم مركز دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة المعلومات الواردة في النموذج التنبؤي إلقرار االستحقاق 
الترجیحي في الحاالت التي ال تتوفر فیھا المعلومات التي یقدمھا المریض مباشرة. كما أن المساعدة المالیة الترجیحیة غیر 

 متاحة للحسابات بعد خضوعھا لبرنامج میدیكیر.

لیھا أكثر تستخدم عملیة الفرز الترجیحي، بغض النظر عن الحسابات المستحقة، مع الحسابات المستوفیة للشروط التي مر ع
یوًما من إصدار بیانات وإخطارات تحصیل الدیون وقبل إحالة الحساب إلى جھة تحصیل خارجیة لتقدیم المساعدة  120من 

المالیة للمرضى الذین لم یستجیبوا إلبالغھم بخیار استیفاء طلب الحصول على المساعدة المالیة. تتأھل الحسابات الخاضعة 
 الزمنیة لعملیة الفرز الترجیحي.للمراقبة التي تجاوزت الحدود 

وال تحل المؤسسة الخیریة الترجیحیة محل اإلجراءات التقلیدیة لسیاسة المساعدة المالیة بل تُستخدم الستكمال ھذه الجھود، 
 كما أن المعنیین بخدمتھا ھم المرضى الذین ال یستجیبون بطریقة أخرى لإلجراءات التقلیدیة لسیاسة المساعدة المالیة. في
إطار إزالة العقبات التي تعترض سبیل ھؤالء المرضى، وتحسین المزایا التي نقدمھا للمریض، یستخدم المستشفى عملیة 

فرز إلكترونیة قبل وضع الدیون المعدومة. لن یتم وضع المرضى المؤھلین للمؤسسة الخیریة الترجیحیة في جھة خارجیة 
 لتحصیل الدیون المعدومة.

ھذا البرنامج على منھجیة إحراز نقاط باستخدام معلومات السجل العام وال یستخدم عادة نظام الرسوم یعتمد التسجیل في 
المتغیرة. ال یُسمح بالخصومات الجزئیة عند التعامل مع مؤسسة خیریة ترجیحیة. تشمل المجموعات السكانیة الدیموغرافیة 

 المحددة ما یلي:

 شخص متوفى بال تركة أو عائلة معروفة •
 غیر مقیم أو بال مأوى شخص •
 شخص منفصل عن األسرة دون وجود مجموعة تدعمھ •
 مرضى غیر مستجیبین أو غیر قادرین على استكمال اإلجراء التقلیدي •

اقتصادیًا وبیانات قائمة على أساس غیر ائتماني. تستفید -یتضمن تسجیل المؤسسة الخیریة الترجیحیة عنصًرا اجتماعیًا
 بیانات العامة التي تحتوي على المعلومات التالیة:عملیة الفرز من قواعد ال

 المعامالت االستھالكیة •
 سجالت المحكمة •
 ملكیة األصول •
 ملكیة المنزل مقابل المستأجر •
 التركیبة السكانیة واألحوال االقتصاد بالمنطقة •
 الحالة الوظیفیة •
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 ملفات المرافق •
 الملفات الحكومیة •
 والمتوفین) وتشمل (اإلفالس، ورقم التأمین االجتماعي، •

ال تعتمد المؤسسة الخیریة الترجیحیة على بیانات اإلبالغ عن مكتب االئتمان وال تترك أي نتائج بسیطة على اإلبالغ عن 
(األقل  1000(األكثر احتیاًجا) إلى  0االئتمان. تشمل المعلومات التي یتم الحصول علیھا درجة مؤسسة خیریة ترجیحیة من 

مات حاجة الضامن استنادًا إلى العوامل المعروفة بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر الدخل احتیاًجا). تفترض المعلو
 واألصول والسیولة المالیة.

 استرداد األموال:

إذا كان المریض قد سدد الحساب المستحق، ثم قدم طلبھ للحصول على المساعدة المالیة وتمت الموافقة على مساعدة مالیة لھ 
 طلب، ترد المستشفى أي مبالغ سددھا الفرد نظیر رعایتھ.خالل عملیة ال

H. مستویات تحدید المؤسسات الخیریة 

 فیما یلي مستویات الموافقة: ■
 

دارتموث ھتشكوك  المسمى الوظیفي
)Dartmouth-Hitchcock( 

 المستشفیات األعضاء

 نائب الرئیس/
 المدیر المالي/الرئیس

 دوالر 100.000>  دوالر 350.000> 

 قسممدیر 
 اإلیرادات

 دوالر 50,0000>  دوالر 50,0000> 

 دوالر 50,000حتى  دوالر 50,000حتى  كونیفر -عضو مجلس اإلدارة 
 دوالر 5000حتى  دوالر 5000حتى  كونیفر -المدیر 

 دوالر 1000حتى  دوالر 1000حتى  كونیفر -المشرف 
 دوالر 500حتى  دوالر 500حتى  كونیفر -المحاسب 

 
I.  الخدمات -االستثناءات من المساعدة المالیة 

a. االعتبارات الخاصة 

 ال تعتبر اإلجراءات الطبیة المذكورة أدناه شاملة بالكامل. •
 وفق تقدیر مقدم الخدمة. -یمكن استبعاد الخدمات غیر ذات الضرورة الطبیة  •
ر مشمولة في سوف تبذل جمیع الجھود الممكنة إلبالغ المریض قبل تقدیم أي عالجات جدیدة غی •

 برنامج المساعدة المالیة.

b. (غیر مشمولة) جراحات التجمیل االختیاریة 

 استئصال محفظة الثدي بدون/عملیات الزرع •
 شد الصدر (رفع الثدیین) •
 عالج الثدي (استئصال الثدي لدى الرجال) •
 استئصال الثدي (جراحة تجمیلیة) •
 إزالة تجاعید الوجھ (شد الوجھ) •
 العین)رأب الجفن (جفون  •
 رفع الحواجب (دھون/تجاعید في الجبھة) •
 تكبیر الثدي (زراعة الثدي) •
 تصغیر الثدي (تقلیل حجم الثدي إذا لم یكن یغطیھ التأمین) •
 رأب األنف (األنف) •
 الجراحات الجلدیة •
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 رأب البطن (شد ترھالت البطن) •
د الجلدیة أو الدھنیة وھو ما ال یمكن أن یندرج ضمن إزالة الزوائ -استئصال الشحم من أي نوع (شفط الدھون)  •

 یعتبر ذا ضرورة طبیة

 عادة ما یراقب منسقو المعلومات المالیة اإلجراءات المذكورة أعاله ویحددونھاملحوظة: 

c. التلقیح الصناعي 

 المفاغرة الدقیقة (االنعكاس األنبوبي) •
 المفاغرة األسھریة (انعكاس قناة المني) •
 نقل المشیج داخل قناة فالوب) -التلقیح الصناعي  -التلقیح داخل الرحم تنظیر البطن لعالج العقم (برامج  •
 عالج العقم •

d. غیر ذلك 

 الوخز باإلبر •
 خدمات المعالجة الیدویة •
 األجھزة المساعدة على السمع وإصالحھا •
 النظارات الطبیة •
 العالج بالتدلیك •
 األدویة التي تصرف بوصفة أو بدونھا -األدویة  •
 رالعیادات في أثناء السف •
 دراسة الحبل السري •
 مبیعات التجزئة •
 Renaissance Psychiatry of New England, LLCالخدمات التي تقدمھا شركة  •

e. المساعدة المالیة فقط بعد الموافقة على حالة الضرورة الطبیة 

 جراحة السمنة •

f. أقسام مانشستر وناشوا فقط 

 فحوص العین الروتینیة •

o  الطبیة و/أو وجود مشكلة صحیة فیھا.غیر مشمولة إال عند تحدید ضرورتھا 
o .عند عدم وجود تلك المشكالت، فسوف یخبر المنسق المریض بأن المساعدة المالیة ال تنطبق في ھذه الحالة 
o .تشطب أقسام الرمد في كین ولبنان ھذه الخدمات 

g. االستثناءات 
الطبیة ضمن سیاسة المساعدة قد تندرج بعض الخدمات التي تدخل في الفئة االختیاریة وغیر ذات الضرورة  •

 المالیة في مركز دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة لجمیع الخدمات المرتبطة بالرعایة أو بعضھا.
 یحدد فریق موارد الوصول إلى المرضى السیاسات واإلجراءات الخاصة بالخدمات المعروفة ویتابعھا. •
 ي تعدیالت مطلوبة.تتم مراجعة تلك السیاسات واإلجراءات سنویًا للتأكد من أ •
 تراجع قیادات فریق الوصول إلى المرضى ونائب رئیس إدارة اإلیرادات الحاالت الفردیة للموافقة على االستثناء. •

h.  مقدمو الخدمات غیر التابعیین لمركز دارتموث ھتشكوك -االستثناءات من المساعدة المالیة 

 Radiology Associates of Keene -تشیشیر  •
 Surgicare Medical Equipment -تشیشیر  •
 Monadnock Family Services -تشیشیر  •
 Foundation Medical Partners -مانشستر  •
 Amoskeag Anesthesia -مانشستر  •
 Dietician Services -مانشستر  •
 Alliance Health Services/Catholic Medical Centerمركز  -مانشستر  •
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 Alliance Health Services/Catholic Medical Centerمركز  -بیدفورد  •
 (أخصائي اجتماعي) Greater Nashua Mental Health Centerمركز  -ناشوا  •
 Nashua Anesthesiologist Group -ناشوا  •
 (خدمات عالج طبیعي/إعادة تأھیل) St. Josephمستشفى  -ناشوا  •
 Riverbend Community Mental Health -كونكورد  •
 لمقدمة في مستشفى كونكوردالخدمات ا -كونكورد  •
 Orthocare medical equipment -لبنان  •
• Alice Peck Day – Medstream Anesthesia 
• Alice Peck Day – Upper Valley Neurology and Neurosurgery (UVNN( 
• Alice Peck Day – Envision *(قسم الطوارئ وأطباء المستشفیات) 
• New London Hospital – Concord Orthopaedics (أخصائي) 
• New London Hospital – Concord Podiatry (أخصائي) 
• New London Hospital – Concord Urology (أخصائي) 
• New London Hospital – Counseling Associates (أخصائي) 
• New London Hospital -  جراحة الفم والوجھ والفك (أخصائي) -د.ریتشارد روزاتا 
• New London Hospital – Valley Regional Healthcare (أخصائي) 
• New London Hospital – Peraza Dermatology Group (أخصائي) 
• New London Hospital – متجر لألجھزة البصریة 
• New London Hospital - (أخصائي) خدمات القابالت 

 

 *إنھاء العقد المبرم
 

V. ال ینطبق المراجع 
 

 كیمبرلي مندر بیانات االتصال: الشؤون المالیة للشركاتقسم  المالك المسؤول:
المالیة ؛ لجنة دعم السیاسات  -كبیر الموظفین  اعتمده:

)COPS السیاسات  -)؛ مكتب دعم السیاسات
كیران؛  التنظیمیة فقط؛ جروس، دانیال، كایس،

 نایمي، تینا؛ روبرتس، تود

 11 رقم اإلصدار:

 RMD 0031 رقم الوثیقة القدیمة: 08/11/2021 تاریخ االعتماد الحالي:
 08/11/2021 تاریخ سریان السیاسة:

 24/6/2016بتاریخ  MHMH/DHCومجلس أمناء  23/6/2016بتاریخ  MHMH/DHCاعتمدتھا لجنة المالیة في 

السیاسات واإلجراءات 
 ذات الصلة:

 سیاسة االئتمان والتحصیلقسم إدارة اإلیرادات -سیاسة الخصم للمرضى غیر المؤمن علیھم 
 قسم إدارة اإلیرادات -سیاسة سداد المیزانیة 

  المساعدات ذات الصلة بالعمل:
 

http://policy.hitchcock.org/docview/?docid=42758
http://policy.hitchcock.org/docview/?docid=42758
http://policy.hitchcock.org/docview/?docid=41736
http://policy.hitchcock.org/docview/?docid=41736
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