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5من  1 صفحة 

I. السیاسة 

 وفقًا لھذه السیاسة، والمھمة والقیم األساسیة لصحة بابتیست، فمن سیاستنا توفیر العنایة الطبیة الالزمة لجمیع المرضى بصرف النظر عن 
السیاسة على ال تنطبق ھذه . تنطبق ھذه السیاسة فقط على مستشفیات صحة بابتیست والمقدم لھم المدرجین في المرفق أ .مواردھم المالیة

.المقدمین المدرجین في المرفق ب أو ألي إجراء إنتخابي أو إجراء آخر ال یتعبر من العنایة الطبیة الالزمة

.II الغرض

لتوفیر مساعدات مالیة للمرضى الذین یستوفون معاییر مساعدات مالیة معینة محددة في ھذه السیاسة بطریقة تنسجم مع متطلبات
 .ن قانون اإلیرادات الداخلیةم (r)501 القسم

.III التعریفات 

 AHCA: وكالة فلوریدا إلدارة الرعایة الصحیة

متوسط الكمیة لجمیع المطالبات المسموح بھا من قبل الرعایة الطبیة التقلیدیة وشركات  :)"AGB"( المبالغ التي تمت فوترتھا بشكل عام
سوف یتم تحدیث المبالغ  .شھًرا الماضیة للرعایة الطبیة الالزمة (12) على مدار اثني عشرالتأمین الطبي التجاریة على الرعایة الصحیة 

 .یوًما من آخر یوم متضمن في حسابات السنة السابقة 120 التي تمت فوترتھا بشكل عام سنویًا خالل

م مقسمة على إجمالي رسوم المرضى لجمیع المبالغ التي تمت فوترتھا بشكل عا: )"%AGB"(نسبة المبالغ التي تمت فوترتھا بشكل عام 
 .شھًرا التي تم سدادھا للرعایة الصحیة وشركات التأمین التجاریة للرعایة الصحیة (12) المطالبات على مدار فترة اثني عشر

.فق دیمكن العثور على نسخة ورقیة في المر .طلب المساعدة المالیة، الذي یتضمن نسخة ورقیة ونسخة عبر اإلنترت: الطلب

مركز طبي بابتیست جاكسونفیل، مركز طبي بابتیست (جمیع مستشفیات الرعایة الصحیة الحادة لصحة بابتیست : مستشفیات صحة بابتیست
، والتي تشمل العیادات الخارجیة ومراكز )بیتشز، مركز طبي بابتیست ناسو، مركز طبي بابتیست ساوث ومستشفى أطفال وولفسون

 .)طواريء بابتیست في كالي، طواريء بابتیست في نورث وطواريء بابتیست في مركز المدینة(ھا الطوارئ القائمة بذات

ھذا الجزء من فاتورة المریض ال یكون المریض مسؤوال فیھا بسبب عدم قدرتھ على الدفع على النحو الذي تحدده معاییر : المساعدة المالیة
 .المساعدة المالیة المبینة في ھذه السیاسة

اللوائح المعتمدة من قبل مراكز الرعایة الصحیة والخدمات الطبیة  EMTALA):( قانون العالج الطبي في حاالت الطوارئ وقانون العمل
 1986.المعتمدة وفقًا لقانون العالج الطبي في حاالت الطواريء وقانون العمل لعام 

األصول  .دوالر 75,000واالستثمارات والممتلكات غیر المسكونة بأعلى من القیمة السوقیة العادلة للمدخرات : األصول التقدیریة الزائدة
 .خطة وغیرھا من خطط التقاعد المؤھلة )ب(403 خطة،  )ألف(401 المستبعدة التي عقدت في خطط التقاعد المؤھلة، 

 .من مستوى الفقر االتحادي % 200من الدخل األسري السنوي أكثر من % 50:دخل األسرة الزائد

.الرعایة الصحیة المقدمة من قبل مستشفى صحة بابتیست للمرضى مع حالة طبیة طارئة: العنایة الطبیة الطارئة

حالة الرعایة الصحیة ھي أعراض حادة ذات شدة كافیة، قد تشمل آالما شدیدة، حیث من المتوقع أن یؤدي غیاب : حاالت طبیة طارئة
جم عنھا خطر جاد على صحة المریض، بما في ذلك المرأة الحامل أو الجنین، أو الضعف الخطیر العنایة الطبیة الفوریة بشكل معقول أن ین

ویشمل ھذا التعریف المرأة الحامل التي تعاني من تقلصات إذا  .لوظائف الجسم أو االختالل الوظیفي الخطیر في أي جزء أو عضو جسدي
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أو  ر قبل الوالدة أو أن النقل قد یشكل خطرا على صحة وسالمة المریضلم یكن ھناك وقت كاف إلجراء عملیة نقل آمنة لمستشفى آخ
 .الجنین، أو أن ھناك أدلة على بدایة واستمرار تقلصات الرحم أو تمزق األغشیة

 
بیع دیون الفرد  )i( اإلجراءات من قبل مقدمي الرعایة الصحیة ضد الفرد التي تنطوي على :)"ECAs"(إجراءات مجموعة غیر عادیة 

تأجیل أو  (iii) اإلبالغ عن المعلومات السلبیة عن الفرد إلى وكاالت تقاریر بطاقات ائتمان المستھلك أو مكاتب االئتمان، (ii) لطرف ثالث،
یة إجراءات قانونیة أو قضائ (iv) رفض الرعایة الطبیة الالزمة قبل الدع، أو بسبب، عدم دفع الفرد للرعایة التي تم الحصول علیھا سابقًا، و

 .)باستثناء مطالبات اإلفالس واالمتیازات التي یسمح بھا قانون الدولة المتعلق بحكم اإلصابة الشخصیة أو التسویة أو حل وسط(
 

تسویات، أو أحكام أو حلول وسط صادرة من دعاوى المریض ضد طرف ثالث  ال تتضمن أي :)ECA(إجراءات المجموعة االستثنائیة 
یض من طرف ثالث، ولیس من المریض المصاب، وبالتالي امتیازات المستشفى للحصول على ھذه الذي تسبب في إصابات المر

باإلضافة إلى ذلك، فإن جزء وقائع الحكم، أو التسویة أو الحل  .اإلجراءات یجب أال یتم التعامل معھا كإجراءات مجموعة ضد المریض
 .د ینظر إلیھ بشكل مناسب على أنھ تعویض عن تلك الرعایةالوسط بموجب قانون الوالیة للرعایة الذي قدمتھ المستشفى ق

 
إصدار الدخل الصادر سنویًا من قبل وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة والذي یستخدم لتحدید األھلیة  :)"FPL"(مستوى الفقر االتحادي 

 .جدول مستوى الفقر االتحادي متوفر في المرفق ج .للحصول على بعض البرامج والفوائد
 

 .المبالغ التي فرضتھا بابتیست للخدمات المقدمة قبل أي تعدیالت تعاقدیة أو خصومات: إجمالي رسوم المریض
 

؛ نتیجة وكالة ائتمان توقع الرعایة )حد أدنى للدفع(أو أقل  20نتیجة وكالة ائتمان توقع الرعایة الصحیة بنسبة : نتیجة توقع الرعایة الصحیة
دوالر في مجموعات الدیون النشطة المعدومة، وال تشمل الحساب الذي  5000 وحد أدنى بنسبة )وسط للدفعحد مت(350-21 الصحیة بنسبة 

 .دوالر أو أكثر  20,000تتم مراجعتھ، أو بصرف النظر على نتیجة وكالة ائتمان توقع الرعایة الصحیة، مجموعة الدیون المعدومة النشطة لـ
 

 .قبول وتقییم الطلب للمساعدة المالیةالموظف مخول ل: التأیید المالي للمریض
 

تكون  )i( :الرعایة الطبیة أوالحلیفة أو البضائع أو الخدمات المقدمة أو المطلوبة التي تتوفر فیھا الشروط التالیة: الرعایة الطبیة الالزمة
مخصصة  (ii) لتحدید خروج آمن؛ضروریة لحمایة الحیاة، لمنع مرض خطیر أو عجز كبیر، لتخفیف ألم شدید أو لتقییم أفضل للمریض 

تتفق مع  (iii) .ومحددة، ومتوافقة مع أعراض أو تشخیصات مؤكدة للمرض أو اإلصابة تحت العالج، وال تزید عن احتیاجات المریض
تعكس مستوى  (iv) المعاییر الطبیة المھنیة المتعارف علیھا على النحو الذي یحدده برنامج المعونة الطبیة، ولیست تجریبیة أو تحققیة؛

 و .الخدمة التي یمكن أن تكون مقدمة بأمان، والتي ال تتوافر لھا عالج فعال بنفس القدر أو أكثر تحفظا أو أقل تكلفة على مستوى الوالیة
 (v) دمة في الرعایة المق .مؤھلة مؤثثة بطریقة ال یقصد بھا في المقام األول توفیر الراحة للمتلقي، مقدم الرعایة للمتلقي أو موفرھا

المستشفى على أساس مریض داخلي لیست الزمة من الناحیة الطبیة إذا، كانت متوافقة مع أحكام الرعایة الطبیة المناسبة، ویمكن تقدیمھا 
حقیقة أن المقدم قد وصف أو  .بشكل فعال أكثر اقتصادیة على أساس العیادة الخارجیة أو في منشأة المرضى الداخلیین من نوع مختلف

ال یجعل في حد ذاتھ مثل ھذه الرعایة أو البضائع أو الخدمات  البضائع أو الخدماتو اعتمد الرعایة الطبیة أو رعایة مقابلة، أو أوصى أ
 .ضروریة من الناحیة الطبیة

 
 .فاتورتھا الطبیة خالل فترة متفق علیھا من الزمن/ترتیبات الدفع لمریض أو ضامن لدفع فاتورتھ : وقت الدفع

 
 

.IV اإلجراءات 
 

A. الفحص/التعریف 
 

عند تقدیم شخص إلى غرفة الطواريء أو في الحاالت التي توجد فیھا  .تقییم االحتیاجات لتلقي الرعایة الطبیة سوف یعتمد على التقییم الطبي 
نظر عن القدرة حاالت طبیة طارئة، سوف تقدم مستشفیات صحة بابتیست عالج طاريء لجمیع المرضى الذین یطلبون الرعایة، بصرف ال

بناء على ذلك، ینبغي أن یتم التقییم المالي لصحة بابتیست فقط بعد التقییم الطبي المناسب وتقدیم  EMTALA.على الدفع وفقًا مع متطلبات 
  .الرعایة الطبیة المناسبة

 
أو المالي، قد یحال األشخاص إلى /التقییم الطبي وبعد  .عند طلب خدمات غیر طارئة، ینبغي أن یتم تقییم مالي قبل تقدیم الرعایة كلما أمكن

باإلضافة  .إذا رفض المریض الحصول على الرعایة في المنشأة المناسبة، قد یتم رفض المساعدات المالیة .برامج بدیلة مناسبة من الخدمات
 طارئة، سوف ینظر للمریض منإلى ذلك، إذا استمر المریض في المجيء لغرفة الطواريء للخدمات التي من الواضح أنھا غیر 

 .كما ھو مطلوب، ولكن قد یتم رفض المساعدة المالیة EMTALA قبل
 

تبدأ اإلحاالت لتقریر المساعدة المالیة ابتداء أو تحدد بواسطة ممثلي أو دعاة الخدمات المالیة للمرضى، خدمات الوصول للمرضى وقسم  
 .تم تحدیدھا بواسطة موظفي صحة بابتیست آخرین أو أطباؤھم أو أعضاء المجتمع الدوليیمكن أن تبدأ اإلحاالت أو ی .الخدمات االجتماعیة

باإلضافة إلى ذلك، فإن جمیع بیانات المریض تبلغ المرضى بتوفر المساعدات المالیة وكیفیة التقدیم للحصول على مساعدة بموجب سیاسة 
 .المساعدة المالیة لمستشفیات صحة بابتیست
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من المرضى المحتملین المؤھلین للحصول على المساعدة المالیة بواسطة المسؤول المالي للمرضى أو ممثل الخدمات  سوف یتم التحقق 
سوف یعمل  .المالیة للمرضى للمساعدة من خالل البرنامج الفدرالي، أو الواللیة او الدولة وغیرھا من برامج الخدمات االجتماعیة

 .بالتعاون مع أعضاء رعایة صحیة آخرین الستكشاف الموارد المالیة األخرى للمرضى ممثلي الخدمات المالیة للمریض/مسؤولي
  

.B  األھلیة للحصول على المساعدة المالیة 
  
  ).fap\www.baptistjax.com (تنشر ھذه السیاسة ومعلومات االتصال بمسؤول الخدمات المالیة للمریض على موقعصحة بابتیست على 

 
للمرضى الذین لدیھم  .دخل األسرة، وفي بعض األحیان، األصول التقدیریة ھي المعیار األساسي لألھلیة للحصول على المساعدة المالیة 

للحصول على من مستوى الفقر االتحادي، والذي یمكن العثور علیھ في المرفق ج، المبلغ المؤھل  200% دخل أسري مساو أو أقل من
من مستوى الفقر االتحادي، المبلغ المؤھل  200% للمرضى الذین لدیھم دخل أسري أكبر من .المساعدة المالیة یساوي رصید المریض

تشمل األصول  .للمساعدة المالیة یساوي رصید المریض مع تخفیض األصول األصول التقدیریة الزائدة ودخل األسرة السنوي اإلضافي
 .دوالر75,000 ائدة مدخرات القیمة السوقیة العادلة للمدخرات واالستثمارات والممتلكات غیر السكنیة التي تزید قیمتھا عن التقدیریة الز

المرضى المؤھلین للحصول  .من مستوى الفقر االتحادي 200% من دخل األسرة السنویفوق 50% الدخل السنوي األسري الزائد یساوي
لن یتم محاسبة المریض في أي وقت  .على تكلفة حصتھم 77% لدیھم حصة في التكالیف سوف یمنحون خصمعلى المساعدة المالیة الذین 

  .للرعایة الطبیة الالزمة، بما في ذلك الرعایة الطبیة الطارئة AGB% على أكثر من
 

  خدمات المقدمة لمدة ال تزید عنمع ذلك، أرصدة المریض غیر المدفوعة لل .تنشأ أرصدة المریض من عادة من حلقة واحدة من الرعایة 
للحد المطلوب بموجب القانون، سوف یتلقى  .شھًرا التالیة لتاریخ تقدیم المساعدة المالیة سوف تكون مؤھلة للنظر في المساعدة المالیة12 

ھي عنھا بموجب /المسؤول ھوالمریض المؤھل للحصول على المساعدة المالیة رد ألي مبالغ تم دفعھا بواسطتھ أو بواسطتھا تتجاوز المبلغ 
مع ذلك، إذا كان ھناك أي مؤشر أن الوضع المالي للمریض قد تغیر، فقد یتم تحدیث المعلومات بصرف النظر عن  .سیاسة المساعدة المالیة

  .تاریخ تقدیم الطلب الماضي، والذي قد یؤثر على أھلیة الفرد للحصول على المساعدة المالیة
 

عند استنفاد الفوائد، سوف یكونون مؤھلین تلقائیًا للحصول على المساعدة المالیة طالما أنھم مؤھلین للحصول على  مرضى الرعایة الطبیة، 
حصة تكلفة المریض في الرعایة الصحیة بموجب أحكام االحتیاجات الطبیة لبرنامج الرعایة الطبیة سوف تجعلھ مؤھالً  .المساعدة الطبیة

 .للحصول على المساعدة المالیة
   

C. عملیة تقدیم الطلبات والوثائق 
 

أي شخص یعتقد أنھ رجال كان أم امرأة قد یكون مؤھال للحصول على المساعدة المالیة للرعایة الطبیة الالزمة یمكنھ إكمال طلب الحصول  
على أرصدة الخدمات المقدمة یمكن تقدیم اطلب في أیوقت، ولكنھ لن ینطبق  .على المساعدة المالیة، والذي قد یكون موجودًا في المرفق د

بمجرد انتھاء الطلب، یجب إكمال طلب جدید من أجل الحفاظ على األھلیة للمساعدة  .شھرا التالیة لتاریخ تقدیم الطلب 12 لمدة ال تزید عن
رضى للمساعدة في تقدیم یتم تشجیع مقدمي الطلبات الستخدام مسؤول الخدمات المالیة للم .تتوافر الطلبات الورقیة واإللكترونیة .المالیة

 .الضامن والمسؤول المالي للمریض/یجب توقیع الطلب من قبل مقدم الطلب .شكل ثابت لتوثیق المساعدة المالیة
 

باإلضافة  .یكون مقدم الطلب مسؤوال عن إكمال الطلب بكاملھ وتقدیم المستندات المستخدمة لتحدید األھلیة للحصول على المساعدة المالیة 
 :ب، قد تشمل الوثائق المناسبة واحد أو أكثر من التاليإلى الطل

 
 ؛W-2نماذج اقتطاع  .1
 قسائم الرواتب؛ .2
 عائدات ضریبة الدخل؛ .3
 بیانات األرباح والخسائر من العمل الخاص؛ .4
 ؛النماذج التي تعتمد أو تنكر بطالة أو تعویض العمال .5
 تحقق مكتوب من األجور من صاحب العمل؛ .6
 االثنيتحقق مكتوب من وكاالت الرعایة االجتماعیة العامة أو أي وكالة حكومیة یمكنھا توثیق حالة دخل المریض على مدى  .7

 شھًرا الماضیة؛ (12) عشر
الرسوم المطبقة (قسیمة المساعدة الطبیة التي تعكس أن الفوائد الطبیة للمریض الخاصة بالسنة المالیة للمساعدة الطبیة قد استنفدت  .8

 ؛)بیرتون والتعدیالت التعاقدیة ال ینبغي اعتبارھا مساعدات مالیة-على ھیل 
 ؛ Vision is Pricelessو Gift of Sight ،وWeCareدلیل اإلعسار من مقدم رعایة آخر، مثل  .9

 إثبات وضع طالب بدوام كامل من مكتب القبول في الجامعات؛ .10
، وما إلى ذلك، أو أي برنامج دولي  Solace for the Children،وPatrons of the Heartدلیل القبول في برنامج مشاركة مثل  .11

سوف یعتبر ھؤالء المرضى محتاجون دولیون ویتم وضعھم وفق القانون (آخر من رئیس المستشفى المناسب أو من ینوب عنھ فیھا؛ 
  )االنتھاء بشكل صحیح(؛ و شھادة من دعم )المناسب

 )شكل صحیحمكتملة ب(شھادة دعم  .12
 

في ھذه المواقف فإن المعلومات المالیة المدرجة في الطلب سوف یتم  .التنازل عن الوثائق الداعمة یرجع إلى قرار صحة بابتیست 
 .استخدامھا
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 دفي جمیع الحاالت، إذا لم یكتمل الطلب، ولكن المریض قد أكمل ووقع على شھادة الدعم، والتي یمكن العثور علیھا في الملحق 

 .، سوف یتم استخدامھا لتحدید أھلیة المساعدة المالیة المقدمة بدون تناقض مع الوثائق الداعمة)"الشھادة"(
 

محاوالت، ال تكون صحة بابتیست قادرة على الحصول على أي تطبیق كامل أو شھادة كاملة، سوف یتم التحقق من أھلیة المریض  3 بعد 
للحصول على مساعدة مالیة باستخدام نتیجة توقع الرعایة الصحیة، مع ذلك، شریطة أن صحة بابتیست لن تقوم بمثل عملیات نتیجة توقع 

خارج "( "الشبكة"یض تكون خطتھ التأمینیة غیر متعاقد علیھا مع مستشفى صحة بابتیست المعتمدة لتكون في الرعایة الصحیة ھذه ألي مر
المرضى خارج الشبكة یجب علیھم تقدیم طلب كامل أو إفادة كاملة لیكونوا مؤھلین للحصول على مساعدة مالیة بموجب ). "شبكة المرضى

 . ھذه السیاسة
 

 (30)ساعدة المالیة یمكن أن یطلبوا مراجعة القرار عن طریق إرسال طلب إلعادة النظر في خالل ثالثین األشخاص الذین حرموا من الم
مسؤول المساعدة : عنایة ,Baptist Health, P.O. Box 45094, Jacksonville, FL 32232 :یوًما من تاریخ القرار للعنوان التالي

سوف تتم مراجعة الحسابات  .ول المبینة وفق السیاسة وغیرمؤھلة إلعادة النظر فیھامستویات الموافقة بناء على الدخل واألص .المالیة
الخاطئة أو سوء تطبیق المعاییر أو السھو غیر المقصود أو الخطأ في استكمال الطلب لتحدید إذا كان تصحیح مثل ھذه األخطاء سوف ینجم 

 .عنھ نتائج مختلفة بشأن األھلیة أو مستوى المساعدة المالیة
 

D.  الفئات الخیریة 
 

 )FPL(من مستوى الفقر الفیدرالي  200%< الدخل اإلجمالي لألسرة: المساعدة المالیة األساسیة 
 

من مستوى الفقر الفیدرالي والرصید  400%> من مستوى الفقر الفیدرالي ولكن 200%> إجمالي دخل األسرة: المساعدة المالیة الجزئیة
 من إجمالي دخل األسرة 50%> األصول ھوالمستحق من المریض بعد خصم 

 
من مستوى الفقر الفیدرالي والرصید المستحق من المریض بعد خصم األصول  400%> إجمالي دخل األسرة: المساعدات المالیة الكارثیة

 من إجمالي دخل األسرة  50%> ھو
 

قد  .ا بخالف ذلك وفقًا لمعاییر األھلیة العامة لھذه السیاسةقد تدعم حاالت التخفیف المساعدة المالیة التي ال ینص علیھ: اعتبارات خاصة
جمیع ھذه االعتبارات الخاصة تتطلب الموافقة  .تتطلب مثل ھذه الظروف التزامات مالیة أخرى مھمة أو احتیاجات طبیة مستقبلیة متوقعة

 .دائرة العائد، نائب الرئیس للشؤون المالیة أو المدیر المالي -من نائب الرئیس
 

E. ممارسات التحصیل/الفواتیر 
 

 بیانات المریض
  

ما لم یكونوا دفعوا كامل المبلغ، وقاموا بعمل الترتیبات المالیة الالزمة، التي  بیانات ٤ یوًما وسوف یتلقى المرضى 30 ترسل البیانات كل
مالیة ووضع المریض في قائمة الدفع، یتم تحویل إذا تمت ترتیبات  .اعتمدت للمساعدة المالیة، أو البیانات التي صنفت على أنھا برید مسترد

إذا تخلف المریض عن  .سوف یستمر المریض في تلقي بیانات شھریة حتى یتم دفع الحساب بالكامل .الحسابات إلى رمز الدفع المناسب
عدة مالیة ورقم الھاتف للشخص المعلومات المتعلقة بكیفیة التقدیم للحصول على مسا .الدفع، یتم إعادة الحساب إلى مسار الدفع الكامل

  .المسؤول عن تسریع الحصول على القرار ألي نزاع حول الفاتورة سوف یعرض في جمیع البیانات
 

 عملیة الجمع
 

جمیع المرضى یتلقون، سواء بشكل مباشر  .الحسابات التي لیست في وقت الدفع وتحمل صفة الدفع الشخصیة تتم بواسطة المحصلین الذاتیین
تتم المكالمات  .من المكالمات الھاتفیة اآللیة 2 بیانات و 4 ، مجموعة من)بواسطة الوصي الخاص بھم، أو الضامن أو المحامي(مباشر أو غیر 

لن یتم إجراء أي عملیات جمع استثنائیة ضد األفراد الذین تم  .اإلضافیة من قبل محصل الدفع الذاتي بناء على مبلغ الدوالرات في الحساب
قد تقدم التقاریر لوكالة التأمین ضد األفراد الذین لم یتم اعتمادھم  .)أو لدیھم طلب معلق لذلك(للحصول على المساعدة المالیة اعتمادھم 

یوًما بعد تاریخ أول بیان فواتیر بعد  240 یتجاوزالمساعدات المالیة حتى موعد ال  )أو لدیھم طلب معلق للحصول على(للحصول على 
 .یوًما بعد أن تقدم صحة بابتیست أو عمیلھا للفرد إخطاًرا مكتوبًا بالموعد النھائي الذي تبدأ بعده مثل ھذه التقاریر 30 الخروج وعلى األقل

 
وتم بذل الجھود المعقولة لتحدید ما إذا (إذا لم یتم دفع الحساب بالكامل بعد إرسال جمیع البیانات ولم یتم اعتماد الشخص للمساعدة المالیة 

 120سوف یظل الحساب في الوكالة األولیة لمدة .، سوف یتم إرسال الحساب لوكالة تجمیع أولیة)مؤھالً لمثل ھذه المساعدةكان الشخص 
الحسابات  .إذا لم تتم أي ترتیبات دفع أو إذا لم تتم المدفوعات المعتادة للوكالة، سوف یتم غلق الحساب وإعادتھ إلى صحة بابتیست .یوًما

 .ل أساسي ال یتم اإلبالغ عنھا لمكتب التأمینالتي تحتوي على محص
 

 الخدمات المالیة للمرضى كل ثالثة ِأھر، أو عندما تحدث تغییرات، قائمة بخطط التأمین التي ال تتعاقد مع مستشفى صحة بابتیست لقسمقسم الرعایة الطبیة سوف یقدم  1 
 .'كشبكة مرضى داخلیین'
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 365األساسیة وما زال ھناك رصید، سوف یتم تحویل الحساب إلى وكالة ثانویة لفترة تصل إلى بمجرد غلق الحساب وإعادتھ من الوكالة
یوًما أي حساب ما زال یوجد بھ رصید  365 بعد مرور .یتم اإلبالغ عن الحسابات التي تم وضعھا في وكالة ثانویة إلى مكتب االئتمان .یوًما

  .سوف تظل األرصدة في ملف مكتب االئتمان .بابتیست ولیس في خطة السداد یتم إغالقھ وإعادتھ إلى صحة
 

F. نشر ھذه السیاسة 
 

الحصول على نسخة مكتوبة من ھذه السیاسة ، وملخص بلغة بسیطة، والطلب واإلجراءات لحساب الخصومات  بدون رسومیمكن لألفراد 
أو من خالل تقدیم طلب مكتوب لصحة  http://www.baptistjax.com\fap وتحدید األھلیة بزیارة موقع ویب صحة بابتیست على

ستكون ھذه الوثائق متوفرة باللغة  .مسؤول المساعدة المالیة: عنایة ، Box 45094 ،Jacksonville ،FL 32232بابتیست صندوق برید
تتوافر ھذه السیاسة والملخص اللغوي على موقع  .لوب قانونًا أو من خالل سیاسة صحة بابتیستاألسبانیة ولغات أخرى وفق ما ھو مط

سوف تنتھج صحة  .ویب صحة بابتیست وفي غرف طوارئ مستشفیات صحة بابتیست، ومكاتب القبول وغیرھا من نقاط االشتراك
 .ھذه السیاسة كما ھو مطلوب من قبل الدولة والقانون االتحاديبابتیست إجراءات إلخطار وإبالغ المقیمین في الشمال الشرقي لفلوریدا ب

 
 

 المراجع
 

A. المقدمین الذین تشملھم سیاسة المساعدة المالیة - الملحق أ 
B. المقدمین الذین ال تشملھم سیاسة المساعدة المالیة  - الملحق ب 
C. توجیھات الفقر الفدرالیة - الملحق ج 
D. طلب المساعدة المالیة - الملحق د 

 



 أ ملحق

 بابتیست مستشفیات

 المالیة المساعدة سیاسة تشملھم لذین الخدمات مزودي قائمة
 : 2017/08/31تحدیث آخر

 
 
 الطبیة والرعایة الطواريء مقدمي القائمة ھذه تحدد ، 46-2015وإشعار 4(b)(1)(iii)(F)-(r)1.504 رقم التسجیل قسم في

 التي الرعایة من وغیرھا االنتخابیة اإلجراءات (FAP). المالیة المساعدة برنامج یشملھم الذین المستشفى في المقدمة الالزمة
 .رعایة مقدم لكل المالیة المساعدة برنامج یشملھا ال طبیًا الزمة أو الطواريء حالة في لیست

 
 

 بیتشز بابتیست الطبي المركز
 كالي بابتیست الطبي المركز
 جاكسونفیل بابتیست الطبي المركز
 ناساو بابتیست الطبي المركز
 ساوث بابتیست الطبي المركز

 كالي في بابتیست طواريء
 نورث في بابتیست طواريء
 المدینة مركز في بابتیست طواريء
 وولفسون أطفال مستشفى

 
  



 ب المرفق

 بابتیست مستشفیات

 المالیة المساعدات سیاسة تشملھم ال الذین الخدمات مزودي قائمة
 : 2017/08/31تحدیث آخر

	

 .مخفضة ورعایة مالیة مساعدة یقدمون قد ألنھم الخدمة مزود مكتب لمراجعة وأسرھم المرضى تشجیع یتم
	
	

  والعشرین الحادي القرن أورام جاكسونفیل
 للسرطان أكرمان مركز

 فلوریدا والیة شمال في والربو الحساسیة أمراض متخصصین
 للتخدیر أمیلیا
 الباطني للطب أمیلیا
 الدمویة واألوعیة للقلب آشي مركز
 آجویل بابتیست أطباء

 لبابتیست السلوكیة الصحة
 لبابتیست والحنجرة واألذن األنف متخصصي
 لبابتیست القلب متخصصي

  لبابتیست الداخلي الطلب مجموعة
 بابتیست في أندرسون دكتور سرطان أطباء
 ببابتیست األعصاب قسم

 ببابتیست والوالدة النساء أمراض
 ببابتیست األولیة الرعایة

 ببابتیست الرئة أمراض متخصصین
 ببابتیست الروماتیزم

 ببابتیست البولیة المسالك جراحة
 وحنجرة وأذن باركأنف بارتارم أسرة
 وحنجرة وأذن أنف بیتشز
 جروفر بورالند عیادة
 فلوریدا شمال السرطان خبراء
 الدمویة واألوعیة القلب جراحة شركاء

 األطفال لطب كارریثرز مجموعة
 الكلى أمراض عیادة

 الھضمي الجھاز أمراض أستشاریو
 وبروكس بین موري، األطباء

 الطواريء حالة في الموارد مجموعة
 الطبیب تریبیوزو، دي، إدوارد
  والوالدة النساء ألمراض فابین

 األسرة وحساسیة الربو متخصصي
 العائلیة الطبیة المراكز

 الدمویة واألوعیة للقلب األول الساحل معھد
 للتخدیر وشركاه فلوریدا

 الداخلیة الطبیة المجموعة
 الساحلیة الجلدیة األمراض

 األلم إدارة معھد
  للتخدیر جاكسونفیل

 التخصصات متعددة جاكسونفیل مجموعة
 للعظام جاكسونفیل معھد

 األطفال لطب جاكسونفیل
 األطفال لطب جاكسونفیل شركاء
 واألعصاب المخ لجراحة لیرلي
 ماكلیفر البولیة المسالك عیادة

 نیمورس ألطفال  المتخصصة العنایة



 ب المرفق

 بابتیست مستشفیات

 المالیة المساعدات سیاسة تشملھم ال الذین الخدمات مزودي قائمة
 : 2017/08/31تحدیث آخر

	

 .مخفضة ورعایة مالیة مساعدة یقدمون قد ألنھم الخدمة مزود مكتب لمراجعة وأسرھم المرضى تشجیع یتم
	
	

 فلوریدا شرق شمال الكلى أمراض
 فلوریدا شمال والتولید/النساء أمراض شركاء

 فلوریدا شمال جراحین
 بفلوریدا األقدام طب شركاء

 اإلقلیمي التولید مستشاري
 شرق جنوب الفقري والعمود التخدیر متخصصي

 شرق جنوب األمراض علم
 شرق جنوب الشبكیة متخصصي

 األطفال لطب جون سانت
 فلوریدا جامعة صحة أطباء
 فلوریدا جامعة جاكسونفیل أطباء
 فلوریدا بجامعة جاكسونفیل الصحیة العلوم مركز
 جاكسونفیل في المرأة أطباء



 ج مرفق
 

 التوجیھیة ألھلیة الحصول على المساعدة المالیة المبادئ
	

نحن ننظر . تنظر صحة بابتیست في وضعك المالي لتقرر إذا كنت تلبي المبادئ التوجیھیة للحصول على مساعدة مالیة أو رعایة مخفضة
نحن نستخدم المعلومات التي تقدمھا . في دخلك األسري، عدد األشخاص في أسرتك، وغیرھا من الموارد مثل المدخرات أو االستثمارات

 .التوجیھیة االتحادیة للفقر أدناه دلیل توجیھي المبادئ جدول .التوجیھیة االتحادیة للفقر لتحدید أھلیتك والمبادئ
 
   

 المساعدة المالیة عدد األفراد في األسرة
 100%)تخفیض (

 
 التوجیھیة االتحادیة للفقر المبادئمن 200% أقل من 

 الرعایة المخفضة
 )تخفیض(%77 

 
 التوجیھیة االتحادیة للفقر المبادئمن  200% - 400% بین

1 $0 - $24,120 $24,121 - $48,240 

2 $0 - $32,480 $32,481 - $64,960 

3 $0 - $40,840 $40,841 - $81,680 

4 $0 - $49,200 $49,201 - $98,400 

5 $0 - $57,560 $57,561 - $115,120 

6 $0 - $65,920 $65,921 - $131,840 

7 $0 - $74,280 $74,281 - $148,560 

8 $0 - $82,640 $82,641 - $165,280 

 لكل شخص إضافي 9,621$ - 19,240$ إضافة لكل شخص إضافي 9,620$ إضافة أفراد 8 أكثر من

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 والتراحم االحترام یعزز جو في معقول بسعر إلیھا للوصول  قابلة مؤھلة صحیة رعایة خدمات تقدم أن بابتیست صحة مھمة إنھا
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 طلب مساعدة مالٌة لخدمات المستشفى
 

  :الحساب  :التارٌخ

 

 

 )عن المرٌض مختلفًاإن كان (معلومات الضامن  معلومات المرٌض

 :االسم  :االسم

 :الشارع  :الشارع

 :المدٌنة  :المدٌنة

 :الرمز البرٌدي  الدولة: :الرمز البرٌدي  الدولة:

 :هاتف المنزل  :هاتف المنزل

 :هاتف العمل  :العملهاتف 

 :تارٌخ المٌالد  :تارٌخ المٌالد

 :رقم التأمٌن االجتماعً  :رقم التأمٌن االجتماعً

 :الحالة االجتماعٌة  :الحالة االجتماعٌة
 

 
 سنة 25حت سن سنة الذٌن ٌعٌشون فً المنزل والطالب بدوام كامل المعالٌن ت 18واألطفال المعالٌن تحت سن  إضافة معلىمات عن الشخص والزوج

 رقم التأمٌن االجتماعً تارٌخ المٌالد العالقة االسم

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 تارٌخ التوظٌف/الدخل
 ( شهًرا الماضٌة لجمٌع أفراد األسرة12/مبالغ الدخل األسبوعً لألثنى عشر )مصادرقائمة بالوظائف وغٌرها من 

 تارٌخ التوظٌف األجور شهريًا هاتف صاحب العملرقم  صاحب العمل أعضاء األسرة

 شهر/سنة-شهر/سنة

     

     

     

     

     

     

     

 

 جاكسونفٌل بابحيسث□ 

 جنوب بابتٌست□ 

 شواطًء بابتٌست□ 

 بابتٌست ناسو□ 

 بابتٌست كالي□ 

 مركز مدٌنة بابتٌست□ 

 شمال بابتٌست□ 

 مستشفى وولفسوف لألطفال□ 

 

 

 

 

 

 



  Hospital Services.doc طلب مساعذة مالية لـ

 22/9/2016روجع في 

 

 

 أي دخل آخر سجل
 ( شهًرا الماضٌة لجمٌع أفراد األسرة12قائمة بجمٌع مصادر الدخل الشهرٌة على مدار األثنى عشر )

 المبلغ   إلى من أسم عضو األسرة دخل شهري آخر

     االجتماعًالضمان 

     دخل استثماري

     معاش

     إضافً دخل جأميني

     بطالة

     منافسة العامل

     نفقة

     المعونات المؤقتة

      VAفوائد

      ممتلكات مستأجرة

     األقساط السنوٌة للتأمٌن

     دعم الطفل

     إٌرادات الفوائد

     أخرى

     إلٌرادات األخرىمجموع ا

المجموع الكلً لألجور 
 واإلٌرادات األخرى

    

 األصول

  $ نقًدا، مدخرات، فحص الحسابات

  $ شهادة إٌداع

  $ سندات ادخار الوالٌات المتحدة، سندات/فواتٌر الخزانة األمرٌكٌة

  $ األسهم، صنادق االستثمار، الصنادٌق االئتمانٌة

  $ ، IRA) ألف 403ألف،  401دخل التقاعد )

 هل تملك منزالً آخر/ممتلكات أخرى بخالف محل إقامتك

 ال          نعم         األساسً:

$  

 )القٌمة السوقٌة العادلة(

  عنوان المنزل اإلضافً/الممتلكات

  $ إجمالً األصول
 

بموجبه أن المعلومات فً هذا الطلب للحصول  أشهذ بً إلى نظام صحة بابتٌست. الخاصةت العمل والراتب و/أو صاحب العمل الحالً أو السابق بتقدٌم معلوما أفىض زوجيأنا الموقع أدناه 
 .نظام صحة بابتٌست، وفق تقدٌره الخاص، قد ٌطلب إثباًتا بالدخل للتحقق من أهلٌة الحصول على الرعاٌة الخٌرٌة على المساعدة المالٌة حقٌقٌة وصحٌحة ألفضل معلوماتً.

 

 .للحصول على تقرٌر ائتمانٌة المساعدة على تقٌٌم بً التطبٌق المساعدة المالٌة صحة بابحيسثأفوض  
 

من قانون والٌة فلورٌدا، فإن تقدٌم معلومات خاطئة لالحتٌال على المستشفى لغرض الحصول على السلع أو الخدمات هو  817.50وفًقا للقسم 
 .جنحة من الدرجة الثانٌة

 

  : _______________________________التارٌخ                                                   :الطالب/الضامن

                 

 : _______________________________التارٌخ                                                           الشاهد:

                 

  : ________________________________التارٌخ                                                ممثل المستشفى:
 

 لتحقق المستشفى من األجور

 :األجور المتحقق منها :صاحب العمل

 :توقٌع الموظف :ممثل الشركة

 




