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)الصحیة للرعایة UMassMemorial نظام(
 :ةإلدار 

 قسم االستشارات المالیة 
 

 :السیاسة
 الصحیة للرعایة UMass Memorial لنظام التابع المالیة المساعدات برنامج

 

 :القسم
 

 :رقم السیاسة
 

 :صفحة
 3_من  1

 :تم منح الموافقة
 

 :تاریخ السریان
 

 :تحل محل السیاسة بتاریخ
 
 

   :النطاق     1

 .للرعایة الصحیة UMass Memorialنظام 
  

 :الغرض    2

لتلبیة . للرعایة الصحیة بتقدیم الرعایة العاجلة والطارئة والالزمة طبیًا لجمیع المرضى بغض النظر عن قدرتھم على الدفع UMass Memorialیلتزم نظام 
معاییر األھلیة وطرق التطبیق وأساس حساب المبالغ التي یتحملھا المرضى  السیاسة تحددلیة، فإن ھذه احتیاجات المرضى الذین قد یحتاجون إلى المساعدات الما

 . المؤھلون
 

 

 :السیاسة    3

إدارة  من قانون  (r)501 التكلفة للمرضى المؤھلین بموجب القسم  خصم في الرعایة معللرعایة الصحیة ھي توفیر  UMass Memorialإن سیاسة نظام  
للرعایة الصحیة تكالیف أكثر من المبلغ  UMass Memorialبالنسبة لألشخاص الذین قد تقررت أھلیتھم، فلن یحملھم نظام . (IRS)رادات الداخلیة اإلی

ضى ھو نقطة االتصال سیكون قسم االستشارات المالیة للمر. المفروض بشكل عام على المریض الذي یحظى بتغطیة تأمینیة للخدمات العاجلة والطارئة ولالزمة طبیًا
 .من أجل تزوید المرضى بالسیاسة المكتوبة وملخص للسیاسة ونموذج طلب التقدم وبالمساعدة المتعلقة بعملیة التقدم بطلب

 

  :   التعریفات    4

     

 

 :اإلجراء    5

 
 عملیة التقدم بطلب

 
یجب أن یكون طلب التقدم . للرعایة الصحیة، مكتمل وموقع UMass Memorial امنظ طلب إلى المالیة تقدیمیجب على المتقدم بطلب للحصول على المساعدات 

 .الدخل المطلوبة وثائق إثباتمصحوبًا بجمیع 
 

 .سیكون طلب تقدم واحد كافیًا لجمیع أفراد األسرة المذكورین في الطلب
 
 

 األھلیة
 

للرعایة الصحیة، یجب أن تنطبق علیھ  UMass Memorialاعدات المالیة التابع لنظام من أجل أن تتقرر أھلیة أحد المتقدمین بالطلبات لاللتحاق ببرنامج المس
 :المعاییر التالیة

 
 . من توجیھات مستوى الفقر الفیدرالي% 600-0یجب أن یكون كل من الدخل وعدد أفراد األسرة بین  •
 .إكمال طلب للتقدم للحصول على المساعدات المالیة وتوقیعھ •
 .من الدخل لجمیع أفراد األسرة الذین ینطبق علیھم ھذا األمر تقدیم وثائق التحقق •
 .التقدم بطلب للحصول على أي مساعدات طبیة حكومیة أو تابعة للوالیة قد یكون مؤھًال للحصول علیھا •
 .یوًما من تاریخ أول فاتورة 240البدء في عملیة التقدم بطلب خالل  •
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 طلبات التقدم المكتملة
 

 :المعاییر التالیة استیفاء عند" طلًبا مكتمًال "للحصول على المساعدات المالیة سیعتبر طلب التقدم 
 

 .تلقي طلب التقدم في قسم االستشارات المالیة للمرضى •
 .الضامن أو ممثل مصرح لھ على طلب التقدم/توقیع المریض •
 .اإلجابة على جمیع األسئلة الواردة في طلب التقدم •
 .كافیة من أجل تقریر األھلیةتقدیم وثائق التحقق من الدخل ال •

 
جمیع طلبات التقدم بواسطة أحد مشرفي االستشارات المالیة للمرضى  سیتم مراجعة. سیتم تقییم طلب التقدم المكتمل بواسطة مستشار مالي من أجل تقریر األھلیة

 .للحصول على الموافقة النھائیة
 

 .سیتم حساب الدخل وإرفاقھ مع طلب التقدم بوضوح .1
 .بالطلب المتقدم أفراد أسرةدید عدد سیتم تح .2
 .سیتم إكمال نموذج خاص باالستخدام المؤسسي فقط وإرفاقھ مع طلب التقدم .3
 .سیتم إعطاء طلب التقدم للمشرف لمراجعتھ والموافقة علیھ .4
 .المستشار للمعالجة النھائیة/إلى الداعمسیقوم المشرف بمراجعة طلب التقدم وتوقیعھ وإعادتھ  .5
 .الضامن یحدد فترة األھلیة ونسبة الخصم/جمیع معاییر األھلیة، فسیتم إرسال خطاب بالموافقة إلى المتقدم بالطلب اءاستیف إذا تم  .6
 .الضامن/جمیع معاییر األھلیة فسیتم إرسال خطاب بالرفض إلى المتقدم بالطلب استیفاء لم یتمإذا  .7
 .تھا في ملف مركزي في مكتب العمل المركزيالتقدم التي تمت الموافقة علیھا ومعالج بطلبات سیتم االحتفاظ .8

 
 طلبات التقدم غیر المكتملة

 
سیشیر ھذا الخطاب إلى المعلومات الالزمة . إذا لم یكن طلب التقدم للحصول على المساعدات المالیة مكتمًال فسیرسل المستشار المالي خطاب متابعة إلى المریض

 .من أجل معالجة طلب التقدم
 

إذا لم یتم تلقي المعلومات خالل ھذا اإلطار الزمني فسیتم رفض . یوًما من تلقي خطاب المتابعة 30الضامن تقدیم الوثائق الالزمة خالل /بالطلبیجب على المتقدم 
 .سیتم إرسال خطاب بسبب الرفض إلى المتقدم بالطلب. طلب التقدم

 
یوًما یجب أن  30التي تبلغ  في نھایة فترة السماح . ضامن من أجل تقدیم المعلومات اإلضافیةال/یوًما من تاریخ الرفض للمتقدم بالطلب 30سُتمنح فترة سماح مدتھا 
 .یتم إكمال طلب تقدم جدید

 
 الدخل إثبات 

 
 .إلثبات الدخل الضامن تقدیم وثائق /یجب على المتقدم بالطلب

 
 :ھي كالتالي اإلثباتات المقبولة للدخل 

 
 .كعبین لشیكات األجور أحدث  •
 .ن أحدث بیان أو شیك بمخصصات التقاعد أو الضمان االجتماعي أو البطالة أو مخصصات الدخل األخرىنسخة م •
 .أشھر السابقة 3بالنسبة ألصحاب األعمال الحرة، البیان الخاص باألرباح والخسارة للـ •
 .أشھر 6نسخة من أحدث إقرارات ضریبیة ما لم یمض علیھا أكثر من  •
 .بیان من صاحب العمل یحدد الدخل الكلي األسبوعي •
 .إعالة الطفل، نسخة من أمر المحكمة أو شیك بالمدفوعات التي تم تلقیھا/بالنسبة للنفقة •
 .أحد أفراد األسرة الذي ال یملك أي دخل/بیان موقع بالدعم بالنسبة للمتقدم بالطلب •
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 فترة األھلیة

 
ستكون األھلیة ساریة لمدة عام واحد . اعدات المالیة من تاریخ تلقي طلب التقدم الموقع في قسم االستشارات المالیة للمرضىستبدأ فترة األھلیة للحصول على المس

 .جمیع معاییر األھلیة استیفاء مكتمًال عندسیتم اعتبار طلب التقدم . من تاریخ الموافقة
 

 .والمذكورین في طلب التقدم األسرة المؤھلینوستسري نفس فترة األھلیة على جمیع أفراد . افقةشھًرا بأثر رجعي من تاریخ المو 12وستغطي فترة األھلیة أیًضا 
 

قد یتكون ھذا األمر من التغییرات في الدخل أو . سیتم إیقاف المساعدات المالیة إذا تغیرت معاییر األھلیة في أي وقت إلى الحد الذي یجعل المتقدم بالطلب غیر مؤھل
إیقاف  طریق خطاب عن أي بالطلب عنفي مثل ھذه الحاالت، سیتم إخطار المتقدم . أو األھلیة لاللتحاق ببرامج المساعدات الطبیة الحكومیة عدد أفراد األسرة

 .سیتم توضیح سبب اإلیقاف. للمساعدات
 

 الخدمات المؤھلة
 

للرعایة الصحیة فقط على الرعایة  UMass Memorialالیة التابع لنظام ستنطبق خصومات المساعدات المالیة التي تم اعتمادھا من ِقبل برنامج المساعدات الم
سیشمل ھذا األمر على سبیل المثال ال الحصر خدمات المرضى الداخلیین وخدمات المالحظة وخدمات المرضى . الصحیة العاجلة والطارئة والالزمة طبًیا

 .الخارجیین والنقل بسیارات اإلسعاف
 

 الخدمات غیر المؤھلة
 

تشتمل ھذه الخدمات، على سبیل المثال ال الحصر، جراحات التجمیل . تكون الخدمات الطبیة غیر الالزمة طبًیا مؤھلة للحصول على خصومات المساعدات المالیة لن
الیة على الخدمات المقدمة بواسطة ال تنطبق المساعدات الم. وخدمات عالج العقم ووسائل المساعدات السمعیة والخدمات االجتماعیة وخدمات إعادة التأھیل المھني

 .الزمة طبًیا غیر یتم إصدار فواتیر بالرسوم الكاملة مقابل أي خدمات سوف .  المجموعات المستقلة األخرى مثل، األطباء الخاصین أو المجموعات التخصصیة
 

 أساس حساب المبالغ المفروضة
 

. لمبالغ المفروضة بشكل عام على المرضى كما ینطبق على سیاسة المساعدات المالیة ھذها الماضي لحساب طریقة مراجعة UMassMemorialسیستخدم نظام 
 Payment(في تحدید عامل نسبة المدفوعات  Medicareیتم استخدام الدمج بین رسوم العام السابق والمدفوعات الخاصة بمنتجات التأمین التجاري وتأمین 

on Account Factor, PAF .(سیكون الخصم لعام . المدفوعات لتحدید الحد األدنى من الخصم المطبق على الرسوم المجمعة الكلیة یستخدم عامل نسبة
 %.  75بنسبة  2016

 
 .سیتم إجراء جمیع المطالبات والمدفوعات والتعدیالت الخاصة بالتأمین قبل أن یطبق أٌي من خصومات المساعدات المالیة

 
 اإلعالن على النطاق الواسع

 
ھلة االستشارات المالیة للمرضى ھو نقطة االتصال بالنسبة للمرضى لطلب نسخة ورقیة مجانیة من كل من السیاسة وملخص السیاسة المكتوب بلغة سسیكون قسم 

 :ناهیمكن طلب ھذه األوراق الثالث عن طریق الھاتف أو بصفة شخصیة أو عن طریق البرید اإللكتروني كما ھو موضح أد. وطلب التقدم والحصول علیھا
 

 :UMassMemorialمعلومات االتصال الخاصة بقسم االستشارات المالیة للمرضى بنظام 
 508-486-5864: ھاتف •
 Financial Counseling: البرید اإللكتروني الداخلي •
 rial.orgmhneedinsurance@umassmemo :البرید اإللكتروني الخارجي •
 Patient Financial Counseling: العنوان •

157  Union St. 
Marlborough, MA   01752 

 
وطلب التقدم باستخدام الموقع اإللكتروني الخاص بنظام  وسیاسة المساعدات المالیة یمكن الوصول إلى ملخص السیاسة المكتوب بلغة سھلة

UMassMemorial للرعایة الصحیة :www.marlboroughhospital.org ,تحت قسمPatients and Visitors  ) المرضى
 .)االستشارات المالیةFinancial Counseling (، )والزائرین
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