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 LHMCمن  سياسة المساعدة المالية

 

                                

 
 nh Cl eayLye tipsyHha/ aLe./  , ,h nh Cl tipsyHha n lC yehaتنطبق هذه السياسة على  تنطبق على

eCLHCn/ aLe. hL  nh Cl lC yeha eCLHCn/ ,Ch i l ."( LHMC ، فيما أو ، )"المستشفى"

)ص(  501يتعلق بالمستشفى الذي تديره وأي كيان ذي صلة جوهريًا )على النحو المحدد في لوائح قسم 

( 5)انظر الملحق الخامس ) LHMCمن وزارة الخزانة( ومقدمي الخدمة المعينين أو المنتسبين إلى 

 ياسة(. للحصول على القائمة الكاملة لمقدمي الخدمات المشمولين بهذه الس

 
 : جمع المعلومات الماليةEMTALAقانون العالج الطبي والعمل في حاالت الطوارئ  المراجع

 سياسة االئتمان والتحصيل

 المبادئ التوجيهية الفيدرالية للفقر ، وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية

 and 29 CFR §§1.501(r)-(4)-(6) 46-2015إشعار مصلحة الضرائب 

 : طلب المساعدة المالية للرعاية الخيرية1ق الملح

 : طلب المساعدة المالية للمشقة الطبية2الملحق 

 : مخطط الخصم على أساس عتبات الدخل والموجودات3الملحق 

 (AGB: المبالغ المطلوبة بشكل عام )4الملحق 

 المؤمنة و الغير مؤمنة  -: مقدمو الخدمات واإلدارات 5الملحق 

 : وصول الجمهور إلى الوثائق 6الملحق 

 
مهمتنا هي أن نميز أنفسنا من خالل التميز في رعاية المرضى والتعليم والبحث ومن خالل تحسين  الغرض

 خدمات الصحة في المجتمعات التي نخدمها.

 

LHMC مين مكرس لتقديم المساعدة المالية للمرضى الذين لديهم احتياجات رعاية صحية وال يملكون تأ

صحي ، أو لديهم تأمين صحي منخفض ، أو غير مؤهلين لبرنامج حكومي ، أو غير قادرين على دفع 

تكاليف الرعاية الطارئة ، أو الرعاية العاجلة ، أو أي رعاية طبية ضرورية أخرى بناًء على وضعهم 

لية وقوانين الوالية المالي الفردي. تهدف سياسة المساعدة المالية هذه إلى االمتثال للقوانين الفيدرا

المعمول بها في منطقة خدمتنا. سيحصل المرضى المؤهلون للحصول على المساعدة المالية على رعاية 

. المرضى الذين تقرر أنهم مؤهلون للحصول على LHMC خدمات مخفضة يتلقونها من تأهيل مقدمي

مركز بيث مستشفى بايريدج؛ ؛ مساعدة مالية من مستشفى تابع )بما في ذلك مستشفى أديسون جيلبرت ؛ 

 -ميلتون ؛ مستشفى بيت إسرائيل ديكونيس  -مستشفى بيث إسرائيل ديكونيس  إسرائيل ديكونيس الطبي ؛

بليموث ؛ مستشفى بيفرلي؛ مستشفى ومركز الهي الطبي ،  -نيدهام ؛ مستشفى بيث إسرائيل ديكونيس 

أوبورن؛ مستشفى نيو إنجالند بابتيست؛  برلنغتون ؛ مركز الهي الطبي ، بيبودي ؛ مستشفى ماونت

 LHMCومستشفى وينشستر( غير مطالبون بإعادة تقديم طلب للحصول على المساعدة المالية من 

 خالل فترة التأهيل.

يتم تقديم المساعدة المالية بموجب هذه السياسة مع توقع تعاون المرضى مع عملية تطبيق السياسة 

 أو برامج التغطية التي قد تكون متاحة لتغطية تكلفة الرعاية.والسياسات ذات المنفعة العامة 

 

لن نقوم بالتمييز على أساس عمر المريض أو الجنس أو العرق أو العقيدة أو الدين أو اإلعاقة أو التوجه 

 الجنسي أو الهوية الجنسية أو األصل القومي أو حالة الهجرة عند تحديد األهلية. 



 
 

 4الصفحة   سياسة المساعدة المالية -  Lahey clinic, incمستشفى 
 2020تمت المراجعة في أغسطس 

 

 

 
 التالية تنطبق على جميع أقسام هذه السياسة.التعريفات  التعريفات

 

يعتمد تصنيف الخدمات الطارئة وغير الطارئة على التعريفات العامة التالية ، باإلضافة إلى التحديد 

الطبي للطبيب المعالج. يستخدم المستشفى أيًضا تعريفات الرعاية الطارئة والرعاية العاجلة الواردة أدناه 

برنامج المساعدة المالية "ديون المعدومة الطارئة والعاجلة المسموح بها فيألغراض تحديد تغطية ال

 الخاص بالمستشفى ، بما في ذلك شبكة األمان الصحي.

 

على أنها المبالغ التي يتم دفعها عموًما للرعاية  AGBيتم تعريف (: AGB) المبالغ المطلوبة بشكل عام

الطارئة أو الرعاية العاجلة أو غيرها من الرعاية الطبية الالزمة لألفراد الذين لديهم تأمين يغطي هذه 

 er( 0 1.501)n(-5( ()3 ) 29" الموصوفة فيLook-Backتستخدم طريقة " LHMCالرعاية. 

 LHMCبقسمة مجموع المبالغ لكل مطالبات  AGBتساب نسبة الخاصة بها. يتم اح AGBلتحديد نسبة 

للرعاية في حاالت الطوارئ ، والرعاية العاجلة ، والرعاية الطبية الضرورية األخرى التي سمحت بها 

 30 -أكتوبر  1شركات التأمين الخاصة ورسوم الرعاية الطبية مقابل الخدمة خالل السنة المالية السابقة )

ذلك التأمين المشترك ، والمساهمات المشتركة والخصومات( بواسطة مجموع الرسوم سبتمبر( )بما في 

مقابل الرسوم اإلجمالية  AGBبضرب نسبة  AGBاإلجمالية المرتبطة بتلك المطالبات. ثم يتم تحديد 

واحدة فقط وال تحسب نسبة مختلفة ألنواع  AGBتستخدم نسبة  LHMC للرعاية المقدمة للمريض.

الذي يلي إغالق السنة المالية السابقة ،  45سنويًا في اليوم  AGBختلفة. سيتم احتساب نسبة الرعاية الم

التالي إلغالق السنة المالية. بعد تحديد أن الفرد مؤهل للحصول على  120 ويتم تنفيذه بحلول اليوم

للرعاية الطارئة أو  AGBالمساعدة المالية بموجب هذه السياسة ، ال يجوز تحميل هذا الفرد أكثر من 

 الرعاية العاجلة أو أي رعاية طبية ضرورية أخرى.

 

 (.4لمزيد من المعلومات ، يرجى مراجعة الملحق الرابع )

 

الفترة التي سيتم فيها قبول الطلبات ومعالجتها للحصول على المساعدة المالية. تبدأ فترة : فترة التقديم

بعد ذلك  240 لما بعد الخروج من الخدمة وتنتهي في اليومالتقديم من تاريخ تقديم أول كشف فواتير 

 التاريخ.

 

  تتكون من:الموجودات: 

 حسابات التوفير 

 الحسابات الجارية 

 ( حسابات التوفير الصحيةHSA* ) 

 ( ترتيبات السداد الصحيHRA* ) 

 ( حسابات النفقات المرنةrSF*) 

 

أو صندوق مماثل مخصص لنفقات األسرة الطبية ، فإن هذا  FSAأو  HRAأو  HSA* إذا كان المريض , الضامن لديه 

 الفرد غير مؤهل للحصول على المساعدة بموجب هذه السياسة حتى يتم استنفاد هذه الموجودات. 
 

٪ أو أقل 400سيتلقى المرضى ، أو ضامنوهم ، الذين لديهم دخل عائلي سنوي بنسبة : الرعاية الخيرية

، والذين يستوفون معايير األهلية األخرى المنصوص عليها في هذه السياسة ، تنازاًل بنسبة  FPLمن 

 .LHMC٪ عن رصيد المريض المسؤول عن الخدمات الطبية المؤهلة التي تقدمها 100

 

خدمة مستشفى غير مؤهلة لرعاية الطوارئ أو الرعاية العاجلة أو رعاية طبية  :الخدمة االختيارية
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  ية )على النحو المحدد أدناه(.أخرى ضرور

 

تقييم و , أو تشخيص و , أو عالج العناصر أو الخدمات المقدمة لغرض  :الرعاية في حاالت الطوارئ

  حالة طبية طارئة.

 

 .U.S.C 42من قانون الضمان االجتماعي ) 1867كما هو محدد في القسم : حالة طبية طارئة

1395dd"يعني حالة طبية تظهر من خالل أعراض حادة ذات  ( ، فإن مصطلح "حالة طبية طارئة

  خطورة كافية بحيث يمكن توقع أن يؤدي غياب الرعاية الطبية بشكل معقول إلى:

 تعريض صحة الفرد )أو فيما يتعلق بالمرأة الحامل ، صحة المرأة أو جنينها( لخطر شديد ؛ .1

 ضعف خطير في وظائف الجسم. .2

 م ؛ أوضعف خطير في أي عضو أو جزء من الجس .3

 بالنسبة للحامل المصابة بانقباضات: .4

a. ال يوجد وقت كاٍف إلجراء نقل آمن إلى مستشفى آخر للوالدة ؛ و 

b. .قد يشكل هذا النقل تهديًدا لصحة أو سالمة المرأة أو الطفل الذي لم يولد بعد 

 

يقيمون مًعا على النحو المحدد من قبل مكتب اإلحصاء األمريكي ، مجموعة من شخصين أو أكثر : أسرة

ويرتبطون بالميالد أو الزواج أو التبني. إذا ادعى المريض أن شخًصا ما يعتمد على إقرار ضريبة الدخل 

 ، وفقًا لقواعد خدمة اإليرادات الداخلية ، فقد يتم اعتباره معااًل لغرض تحديد األهلية لهذه السياسة.

 

المجمع لجميع أفراد األسرة البالغين الذين دخل األسرة لمقدم الطلب هو إجمالي الدخل : دخل األسرة

يعيشون في نفس المنزل والُمدرج في أحدث إقرار ضريبي فيدرالي. بالنسبة للمرضى الذين تقل أعمارهم 

عاًما ، يشمل دخل األسرة دخل الوالد أو الوالدين و , أو زوج األم أو زوجة األب أو األقارب  18عن 

ل األسرة باستخدام تعريف مكتب التعداد على النحو التالي عند حساب الذين يعتنون بهم. يتم تحديد دخ

 إرشادات الفقر الفيدرالية:

يشمل الدخل ، وتعويضات البطالة ، وتعويضات العمال ، والضمان االجتماعي ، ودخل  .1

الضمان اإلضافي ، والمساعدة العامة ، ومدفوعات المحاربين القدامى ، ومزايا الورثة ، ودخل 

أو التقاعد ، والفوائد ، واألرباح ، واإليجارات ، واإلتاوات ، والدخل من العقارات ،  المعاش

 والصناديق االستئمانية ، والرواتب التعليمية ، والنفقة ودعم األطفال

 الفوائد غير النقدية )مثل قسائم الطعام وإعانات اإلسكان( ال تحسب .2

 ُمحددة على أساس ما قبل الضريبة )إجمالي( .3

 د أرباح وخسائر رأس الماليستبع .4

 

( عتبات الدخل التي تختلف حسب حجم FPLيستخدم مستوى الفقر الفيدرالي ): مستوى الفقر الفيدرالي

األسرة وتكوينها لتحديد من يعاني من الفقر في الواليات المتحدة. يتم تحديثه بشكل دوري في السجل 

( 2الواليات المتحدة بموجب سلطة القسم الفرعي )الفيدرالي من قبل وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية ب

الحالية  FPLمن قانون الواليات المتحدة. يمكن الرجوع إلى إرشادات  42من العنوان  9902من القسم 

 . guidelines-https://aspe.hhs.gov/povertyعلى 

 

المرضى  ساعدة ، التي تتكون من الرعاية الخيرية والمشقة الطبية ، المقدمة إلىالم: مساعدة مالية

المؤهلين ، الذين قد يعانون من ضائقة مالية ، إلعفائهم من التزام مالي للرعاية الطارئة أو الرعاية 

  . LHMCالعاجلة أو الرعاية الطبية الضرورية األخرى التي يقدمها 

 

  ريض المسؤول عن فاتورة المريض.شخص باستثناء الم: الضامن

 

https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
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إجمالي الرسوم بالسعر المحدد الكامل لتقديم خدمات رعاية المرضى قبل تطبيق : الرسوم اإلجمالية

  الخصومات من اإليرادات.

 

على النحو المحدد من قبل الحكومة الفيدرالية ، والمنشور في السجل الفيدرالي : شخص بال مأوى

األسرة التي تفتقر إلى إقامة ليلية ثابتة ومنتظمة وكافية ، مما يعني أن الفرد أو : "الفرد أو HUDبواسطة 

العائلة لديه مكان إقامة ليلي أساسي يكون مكانًا عاًما أو خاًصا ليس مخصص لسكن اإلنسان أو يعيش في 

يًضا األفراد مأوى يديره القطاع العام أو الخاص مصمم لتوفير ترتيبات معيشية مؤقتة. تشمل هذه الفئة أ

يوًما أو أقل والذين أقاموا في ملجأ للطوارئ أو مكان غير  90الذين يغادرون مؤسسة أقاموا فيها لمدة 

 مخصص للسكن البشري مباشرة قبل الدخول إلى المؤسسة ."

 

والشركات التابعة لها متعاقدة مع شركة تأمين المريض للسداد بأسعار  LHMC :شبكة الرعاية الصحية

  عليها. متفاوض

 

٪ أو تساوي 25المساعدة المالية المقدمة للمرضى المؤهلين الذين تزيد فواتيرهم الطبية عن : مشقة طبية

  ٪ من دخل عائلتهم. 25

 

العناصر أو الخدمات الضرورية طبيًا ، مثل خدمات الرعاية الصحية للمرضى : الرعاية الطبية الالزمة

التقييم و , أو التشخيص و , أو العالج لإلصابة أو المرض. الداخليين أو الخارجيين المقدمة لغرض 

ف عادةً على أنها مغطاة  باإلضافة إلى تلبية المعايير السريرية ، مثل هذه العناصر أو الخدمات تُعرَّ

  مقابل الخدمة ، أو شركات التأمين الصحي الخاصة ، أو تأمين طرف ثالث.  Medicareبرسوم 

 

من  Bوالجزء  Fالتأمين الصحي المقدم بموجب الجزء : خدمةمقابل ال Medicareرسوم 

Medicare ( 42من الباب الثامن عشر من قانون الضمان االجتماعي USC 1395c-1395w-5.)  

 

والشركات التابعة لها غير متعاقدة مع شركة التأمين الخاصة  LHMC: خارج شبكة الرعاية الصحية

  بالمريض لسداد التكاليف بأسعار متفاوض عليها ، مما يؤدي عادةً إلى زيادة مسؤولية المريض. 

 

 LHMC، أو مورد طرف ثالث يمثل  LHMCخطة سداد يتم االتفاق عليها من قبل : خطة الدفع

جيبه. ستأخذ خطة الدفع في االعتبار الظروف المالية للمريض والمريض , الضامن مقابل أتعاب من 

 والمبلغ المستحق وأي مدفوعات سابقة.

 

في ظل ظروف معينة ، قد يُفترض أو يُعتبر المرضى غير المؤمن عليهم مؤهلين : األهلية االفتراضية

تبارها بالوسائل أو للحصول على المساعدة المالية بناًء على تسجيلهم في البرامج األخرى التي تم اخ

  مصادر المعلومات األخرى ، والتي ال يوفرها المريض مباشرةً ، إلجراء تقييم فردي للحاجة المالية.

 

أي منظمة ليست وحدة حكومية تقدم التأمين الصحي ، بما في ذلك : شركة التأمين الصحي الخاصة

  .Medicare Advantageالمنظمات غير الحكومية التي تدير خطة تأمين صحي بموجب 

 

سيتم منح المتقدمين الذين تقرر أنهم مؤهلون للحصول على المساعدة المالية المساعدة لمدة : فترة التأهيل

ستة أشهر من تاريخ الموافقة. قد يشهد المرضى المؤهلون للحصول على المساعدة المالية أنه لم تكن 

( 6( أشهر لتمديد األهلية لمدة ستة )6لستة )هناك تغييرات في وضعهم المالي في نهاية فترة التأهيل 

 أشهر أخرى.

 

مريض ليس لديه تغطية من طرف ثالث مقدمة من شركة تأمين صحي  :مريض بدون تأمين صحي
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البرنامج الفيدرالي للرعاية الصحية )بما في ذلك على سبيل المثال ال   ، ERISAخاصة ، شركة تأمين 

( ، CHAMPUS، و  SCHIP، و  Medicaidمقابل الخدمة ، و  Medicareالحصر رسوم 

  وتعويضات العمال ، أو مساعدة الطرف الثالث المتاحة لتغطية تكلفة نفقات الرعاية الصحية للمريض.

 

أي فرد لديه تغطية خاصة أو حكومية والذي سيكون من الصعب عليه : المرضى بتأمين صحي منخفض

  .LHMCعة بالكامل مقابل الخدمات الطبية التي تقدمها دفع المصاريف المالية المتوق

 

الرعاية الالزمة طبيًا المقدمة في مستشفى مخصص للحاالت الخطيرة بعد الظهور : الرعاية العاجلة

المفاجئ لحالة طبية ، سواء كانت جسدية أو عقلية ، والتي تتجلى من خالل أعراض حادة ذات شدة كافية 

ة ساع 24)بما في ذلك األلم الشديد( بحيث يعتقد الشخص العادي الحكيم أن غياب الرعاية الطبية خالل 

يمكن أن تؤدي بشكل معقول إلى تعريض صحة المريض للخطر أو ضعف في وظائف الجسم أو خلل في 

  أي عضو أو جزء من الجسم. 

 
األهلية للحصول على 

 المساعدة المالية من 

LHMC 

يجب أن تكون الخدمات المؤهلة للحصول على المساعدة المالية مناسبة سريريًا وضمن معايير الممارسة 

 المقبولة ، وتشمل: الطبية

 رسوم مؤسسات داخل الشبكة وخارجها لرعاية الطوارئ على النحو المحدد أعاله. .1

الرسوم المهنية داخل الشبكة وخارجها لرعاية الطوارئ على النحو المحدد أعاله ، والتي  .2

والشركات التابعة لها ، على النحو الوارد في  LHMCيقدمها مقدمو الخدمة المعينون من قبل 

  (.5الملحق الخامس )

 رسوم مؤسسات داخل الشبكة للرعاية العاجلة ، على النحو المحدد أعاله. .3

 رسوم مؤسسات داخل الشبكة للرعاية الضرورية طبيًا ، على النحو المحدد أعاله. .4

الرسوم المهنية داخل الشبكة للرعاية العاجلة والرعاية الطبية الالزمة التي يقدمها مقدمو  .5

والشركات التابعة لها ، على النحو الوارد في الملحق  LHMCلون من قبل الخدمة العام

  (.5الخامس )

 
الخدمات غير مؤهلة 

للحصول على 

 المساعدة المالية من 

LHMC 

 تشمل الخدمات غير المؤهلة للحصول على المساعدة المالية ما يلي: 

 النحو المحدد أعاله.الرسوم المهنية ورسوم المؤسسات للخدمات االختيارية ، على  .1

 الرسوم المهنية للرعاية التي يقدمها مقدمو الخدمة الذين ال يتبعون سياسة المساعدة المالية .2

،  LHMCل )على سبيل المثال ، المهنيين الطبيين أو األطباء الخواص أو غير التابعين 

تشجيع  (. يتم5وسيارات اإلسعاف ، وما إلى ذلك( ، كما هو مدرج في الملحق الخامس )

المرضى على االتصال بهؤالء المزودين مباشرة لمعرفة ما إذا كانوا يقدمون أي مساعدة مالية 

( للحصول على قائمة كاملة بمقدمي 5وإلجراء ترتيبات الدفع. راجع الملحق الخامس )

 الخدمات غير المشمولين بهذه السياسة.

العاجلة والرعاية الضرورية طبيًا رسوم المؤسسات خارج الشبكة والرسوم المهنية للرعاية  .3

 التي ليست رعاية طارئة ، على النحو المحدد أعاله.
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 المساعدة المتاحة
LHMC  تقدم المساعدة للمرضى في التقدم للحصول على برامج المساعدة العامة والمساعدة المالية للمستشفى ، كما هو

  موضح بمزيد من التفصيل أدناه.
 

LHMC  ستبذل جهوًدا حثيثة لجمع حالة التأمين الخاصة بالمريض وغيرها من المعلومات من أجل

التحقق من تغطية خدمات الرعاية الصحية الطارئة أو للمرضى الداخليين أو الخارجيين التي سيقدمها 

ئة المستشفى. سيتم الحصول على جميع المعلومات قبل تسليم أي عناصر أو خدمات ال تشكل رعاية طار

أو رعاية عاجلة. سيقوم المستشفى بتأخير أي محاولة للحصول على هذه المعلومات أثناء تقديم أي رعاية 

،  EMTALAطارئة أو رعاية عاجلة على مستوى قانون العالج الطبي والعمل في حاالت الطوارئ 

أو الخدمات  إذا كانت عملية الحصول على هذه المعلومات ستؤخر أو تتداخل مع دراسة الفحص الطبي

 المقدمة لتحقيق االستقرار في حالة الطوارئ الطبية. 

 
يجب أن تتضمن جهود العناية الواجبة و المعقولة في المستشفى للتحقيق فيما إذا كان تأمين طرف ثالث أو 

مورد آخر مسؤوالً عن تكلفة الخدمات المقدمة من المستشفى ، على سبيل المثال ال الحصر ، تحديد ما إذا 

( سياسة مسؤولية السيارة أو 1انت هناك سياسة قابلة للتطبيق لتغطية تكلفة المطالبات ، بما في ذلك: )ك

( برامج تعويض العمال ، و 3( سياسة حماية الحوادث العامة أو اإلصابة الشخصية ، )2مالك المنزل ، )

ا على تحديد طرف ثالث ( سياسات التأمين للطالب ، من بين أمور أخرى. إذا كان المستشفى قادرً 4)

مسؤول أو تلقى مدفوعات من جهة خارجية أو مصدر آخر )بما في ذلك من شركة تأمين خاصة أو 

برنامج عام آخر( ، فسيقوم المستشفى باإلبالغ عن الدفعة للبرنامج المطبق وتعويضها ، إذا قابلة للتطبيق 

ة قد تم دفعها من قبل الطرف الثالث أو أي وفقًا لمتطلبات معالجة مطالبات البرنامج ، مقابل أي مطالب

مورد آخر. بالنسبة لبرامج المساعدة العامة للوالية التي دفعت بالفعل تكلفة الخدمات ، ال يُطلب من 

المستشفى تأمين التنازل عن حق المريض في تغطية خدمات الطرف الثالث. في هذه الحاالت ، يجب أن 

 بق قد يحاول طلب تخصيص تكاليف الخدمات المقدمة للمريض. يدرك المريض أن برنامج الدولة المط

 

LHMC ( سيتفقد نظام التحقق من األهلية في ماساتشوستسEVS للتأكد من أن المريض ليس مريًضا )

، أو برنامج دفع المساعدة  MassHealthمنخفض الدخل ولم يقدم طلبًا للحصول على تغطية من 

، أو برنامج األمان الطبي لألطفال ، أو شبكة األمان الصحية  Health Connectorالمتميز الذي تديره 

  ، قبل تقديم المطالبات إلى مكتب شبكة األمان الصحية لتغطية الديون المعدومة.

 

 

 
برامج المساعدة 

 العامة
بالنسبة للمرضى بدون تـأمين صحي أو المرضى بتأمين منخفض ، سيعمل المستشفى مع هؤالء 

المرضى لمساعدتهم في التقدم بطلب للحصول على برامج المساعدة العامة التي قد تغطي بعض أو كل 

فواتير المستشفى غير المدفوعة. من أجل مساعدة المرضى بدون تأمين صحي والمرضى بتأمين 

ي العثور على الخيارات المتاحة والمناسبة ، سيزود المستشفى جميع األفراد بإشعار عام بتوفر منخفض ف

برامج المساعدة العامة أثناء التسجيل الشخصي األولي للمريض في موقع المستشفى للحصول على 

د ، أو من خدمة ، في كل الفواتير التي يتم إرسالها إلى المريض أو الضامن ، وعندما يتم إخطار المزو

 خالل العناية الواجبة الخاصة به ، بتغيير في حالة أهلية المريض للتغطية التأمينية العامة أو الخاصة. 

 

قد يكون مرضى المستشفى مؤهلين للحصول على تكلفة مجانية أو مخفضة لخدمات الرعاية الصحية من 

ى سبيل المثال ال الحصر خالل العديد من برامج المساعدة العامة الحكومية )بما في ذلك عل

MassHealth  وبرنامج دفع المساعدة المتميزة الذي يديره ،Health Connector  وبرنامج األمان ،
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الطبي لألطفال ، وشبكة األمان الصحية. (. تهدف هذه البرامج إلى مساعدة المرضى ذوي الدخل 

بالنسبة للمرضى بدون تأمين صحي المنخفض مع مراعاة قدرة كل فرد على المساهمة في تكلفة رعايته. 

أو المرضى بتأمين صحي منخفض ، سيقوم المستشفى ، عند الطلب ، بمساعدتهم في التقدم للحصول 

على التغطية من خالل برامج المساعدة العامة التي قد تغطي كل أو بعض فواتير المستشفى غير 

 المدفوعة. 

 

رامج التغطية الصحية الحكومية. وهي تشمل المستشفى متاح لمساعدة المرضى في التسجيل في ب

MassHealth   وبرنامج دفع المساعدة المتميزة الذي يديره رابط ،Health Connector  ، بالوالية

وخطة التأمين الطبي لألطفال. بالنسبة لهذه البرامج ، يمكن للمتقدمين تقديم طلب من خالل موقع ويب 

اإللكتروني الخاص بالوالية( ، أو  Health Connectorموقع عبر اإلنترنت )والذي يقع مركزيًا على 

. قد Connector أو MassHealthطلب ورقي ، أو عبر الهاتف مع ممثل خدمة العمالء الموجود في 

يطلب األفراد أيًضا المساعدة من المستشارين الماليين بالمستشفى )يُطلق عليهم أيًضا مستشاري الطلبات 

 لب إما على الموقع اإللكتروني أو من خالل طلب ورقي. المعتمدين( لتقديم الط

 
المساعدة من خالل 

 شبكة األمان الصحية
من خالل مشاركتها في شبكة األمان الصحي في ماساتشوستس ، يقدم المستشفى أيًضا مساعدة مالية 

للمرضى ذوي الدخل المنخفض الذين ال يملكون تأمين صحي والذين يملكون تأمين منخفض القاطنين 

لفة توفير بوالية ماساتشوستس والذين يستوفون مؤهالت الدخل. تم إنشاء شبكة األمان الصحي لتوزيع تك

رعاية غير مدفوعة األجر بشكل أكثر إنصافًا للمرضى ذوي الدخل المنخفض الذين ال يملكون تأمين 

صحي والذين يملكون تأمين منخفض من خالل الرعاية المجانية أو المخفضة عبر المستشفيات للحاالت 

ة من خالل تقييم لكل الحادة في ماساتشوستس. يتم تجميع شبكة األمان الصحي للرعاية غير المدفوع

مستشفى لتغطية تكلفة الرعاية للمرضى بدون تأمين صحي والمرضى بتأمين صحي منخفض بدخل أقل 

 مستوى الفقر الفيدرالي. ٪ من 300من 

 

قد يكون المرضى من ذوي الدخل المنخفض الذين يتلقون خدمات في المستشفى مؤهلين للحصول على 

، بما في ذلك الرعاية المجانية أو  Health Safety Netن الصحي مساعدة مالية من خالل شبكة األما

 . CMR 613.00 101المجانية جزئيًا للخدمات المؤهلة لـشبكة األمان الصحي المحددة في 

 

(a)  أساسي -شبكة األمان الصحي 
قد يتم تحديد المرضى الذين ال يملكون تأمين صحي و الساكنين بوالية ماساتشوستس الذين لديهم 

أو دخل عائلي لصعوبة طبية ، كما هو موضح في   MAGI lhpptChaHدخل أسري موثق من 

101 CMR 613.04(1)  من مستوى الفقر الفيدرالي، مؤهلين للحصول على  ٪ 300-0، بين

 الصحي المؤهلة. خدمات شبكة األمان 

 

يقتصر على المرضى المؤهلين  أساسي -شبكة األمان الصحي فترة األهلية ونوع الخدمات ل

كما هو موضح في  Health Connectorللتسجيل في برنامج دفع المساعدة المتميزة الذي يديره 

101 CMR 613.04(5)(a) and (b) المرضى الخاضعين لمتطلبات برنامج صحة الطالب من .

M.G.L. c. 15A, § 18  أساسي -شبكة األمان الصحي غير مؤهلين للحصول على. 

 

(b)  ثانوي  -شبكة األمان الصحي 
قد يتم تحديد المرضى من سكان ماساتشوستس الذين لديهم تأمين صحي أولي و دخل أسري معيشي 

 101أو الدخل األسري المعتبر للمشقة الطبية ، كما هو موضح في  MassHealth MAGIمن 

CMR 613.04(1)  من مستوى الفقر الفيديرالي ٪ 300و  0، بينFPL مؤهلين للحصول على ،

 ثانوي -شبكة األمان الصحي المؤهلة. فترة األهلية ونوع الخدمات ل Health Safety Netخدمات 
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 Healthيقتصر على المرضى المؤهلين للتسجيل في برنامج دفع المساعدة المتميزة الذي يديره 

Connector  101كما هو موضح في CMR 613.04(5)(a) and (b) . المرضى الخاضعين

 برنامج غير مؤهلين للحصول على M.G.L. c. 15A, § 18لمتطلبات برنامج صحة الطالب من 

 .ثانوي -شبكة األمان الصحي 

 

(c)  الخصومات الجزئية  -شبكة األمان الصحي 
مع  ثانوي -شبكة األمان الصحي أو  أساسي -شبكة األمان الصحي قد يخضع المرضى المؤهلين ل 

٪ و 150.1أو دخل عائلي محسوب بنسبة تتراوح بين  MassHealth MAGIدخل أسري من 

، للخصم السنوي إذا كان جميع أعضاء مجموعة عائلة FPLمن مستوى الفقر الفيديرالي ٪ 300

ف هذه المجموعة في . تم تعريFPL٪ من 150.1( لديهم دخل أعلى من PBFGالفواتير المميزة )

130 CMR 501.0001 . 

 

٪ ، فال يوجد خصم 150.1أقل من  FPLلديه مستوى فقر فيديرالي  PBFGإذا كان أي عضو في 

 . الخصم السنوي يساوي القيمة األكبر من:PBFGألي عضو في 

،  Health Connector premium. أقل تكلفة لبرنامج دفع المساعدة المتميزة الذي يديره 1

، اعتباًرا من  MassHealth FPLبما يتناسب مع معايير الدخل  PBFGالمعدلة حسب حجم 

 بداية السنة التقويمية ؛ أو 

أو الدخل  MassHealth MAGI٪ من الفرق بين أدنى قيمة لدخل األسرة المعيشي 40. 2

، لمقدم الطلب  CMR 613.04(1) 101األسري للمشقة طبية ، كما هو موصوف في 

PBFG  من مستوى الفقر الفيديرالي 200و ٪FPL. 

 
(d)  مشقة طبية -شبكة األمان الصحي 

مشقة طبية )ضائقة  -شبكة األمان الصحي قد يتأهل أي شخص له دخل مقيم في ماساتشوستس ل

من خالل شبكة األمان الصحي إذا كانت النفقات الطبية المسموح بها قد استنفدت دخله  طبية(

، يجب أن تتجاوز مشقة طبيةه دفع تكاليف الخدمات الصحية. للتأهل ل المعتبر بحيث يتعذر علي

النفقات الطبية المسموح بها لمقدم الطلب نسبة مئوية محددة من الدخل المعتبر لمقدم الطلب محددة 

 .CMR 613 101في 

 

 101يتم احتساب المساهمة المطلوبة لمقدم الطلب كنسبة مئوية محددة من الدخل المعتبر في 

CMR 613.05(1)(b)  الخاص باألسرة مضروب  للمشقة طبيةبناًء على مستوى الفقر الفيديرالي

في الدخل الفعلي المعتبر مطروًحا منه الفواتير غير المؤهلة لدفع شبكة األمان الصحي ، والتي 

 CMR 101محددة في  مشقة طبيةسيظل مقدم الطلب مسؤوالً عنها. مزيد من المتطلبات لل

613.05. 

 

٪ من 20يطلب المستشفى وديعة من المرضى المؤهلين للمشقة الطبية. ستقتصر اإليداعات على  قد

دوالر. ستخضع جميع األرصدة المتبقية لشروط خطة  1،000مساهمة المشقة الطبية التي تصل إلى 

 .CMR 613.08(1)(g) 101الدفع المنصوص عليها في 

 

 Medicalلتحديد ما إذا كان برنامج مثل المشقة الطبية للمشقة الطبية ،  سيعمل المستشفى مع المريض 

Hardship  سيكون مناسبًا وتقديم طلب المشقة الطبية إلى شبكة األمان الصحي. من واجب المريض

تقديم جميع المعلومات الضرورية حسب طلب المستشفى في إطار زمني مناسب للتأكد من أن المستشفى 

 يمكن أن يقدم طلبًا كامالً. 
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دور مستشار 

 المساعدة المالية
سيساعد المستشفى المرضى بدون تأمين صحي والمرضى الذين يملكون تأمين منخفض على التقدم 

للحصول على تغطية صحية من خالل برنامج المساعدة العامة )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر 

MassHealth  وبرنامج دفع المساعدة المتميزة الذي تديره ،Health Connector  وبرنامج التأمين ،

الطبي لألطفال( ، والعمل مع األفراد من أجل تسجيلهم حسب االقتضاء. سيساعد المستشفى أيًضا 

 Healthالمرضى الذين يرغبون في التقدم للحصول على مساعدة مالية من خالل شبكة األمان الصحي 

Safety Net . 

 

 سيقوم المستشفى بما يلي: 

a)  توفير معلومات حول المجموعة الكاملة من البرامج ، بما في ذلكMassHealth  ،

، وبرنامج األمان  Health Connectorوبرنامج الدفع للمساعدة المتميزة الذي تديره 

 الطبي لألطفال ، وشبكة األمان الصحية ؛

b) لية ؛مساعدة األفراد على إكمال طلب جديد للتغطية أو تقديم تجديد للتغطية الحا 

c) العمل مع الفرد للحصول على جميع الوثائق المطلوبة ؛ 

d)  تقديم الطلبات أو التجديدات )مع جميع الوثائق المطلوبة( ؛ 

e)  التفاعل ، عند االقتضاء وعلى النحو المسموح به بموجب قيود النظام الحالية ، مع البرامج

 المتعلقة بحالة هذه الطلبات والتجديدات ؛

f)  تسجيل المتقدمين أو المستفيدين في برامج التأمين ؛ والمساعدة في تسهيل 

g) .عرض وتقديم المساعدة في تسجيل المصوتين 

 

سيقوم المستشفى بإبالغ المريض بالتزامه بتزويد المستشفى والوكالة الحكومية المعنية بمعلومات دقيقة 

الميالد ورقم الضمان  وفي الوقت المناسب فيما يتعلق باالسم الكامل والعنوان ورقم الهاتف وتاريخ

االجتماعي )إن وجد( وخيارات التغطية التأمينية الحالية ) بما في ذلك تأمين المنزل والمركبة وتأمين 

مسؤولية آخر( الذي يمكن أن يغطي تكلفة الرعاية المتلقاة وأي موارد مالية أخرى قابلة للتطبيق 

إلى الدولة كجزء من طلب مساعدة البرنامج العام  ومعلومات الجنسية واإلقامة. سيتم تقديم هذه المعلومات

 لتحديد تغطية الخدمات المقدمة للفرد. 

 

إذا كان الفرد أو الضامن غير قادر على تقديم المعلومات الالزمة ، يجوز للمستشفى )بناًء على طلب 

ود أيًضا الفرد( بذل جهود معقولة للحصول على أي معلومات إضافية من مصادر أخرى. تشمل هذه الجه

العمل مع األفراد ، عندما يطلب منهم الفرد ، لتحديد ما إذا كان ينبغي إرسال فاتورة للخدمات إلى الفرد 

للمساعدة في تلبية المبلغ المقتطع لمرة واحدة. سيحدث هذا عندما يقوم الفرد بجدولة خدماته ، أثناء 

خروج ، أو لفترة معقولة بعد الخروج من التسجيل المسبق ، أثناء دخول الفرد إلى المستشفى ، عند ال

سيتم االحتفاظ بها وفقًا لقوانين الخصوصية واألمن  المستشفىالمستشفى. المعلومات التي سيحصل عليها 

 الفيدرالية المعمول بها والخاصة بالوالية. 

 

ن المستشفى سيقوم المستشفى أيًضا بإخطار المريض أثناء عملية تقديم الطلب بمسؤوليته عن إبالغ كل م

والوكالة الحكومية التي تقدم تغطية لخدمات الرعاية الصحية ألي طرف ثالث قد يكون مسؤوالً عن دفع 

المطالبات ، بما في ذلك المنزل أو السيارة أو أي سياسة مسؤولية تأمينية أخرى. إذا قام المريض بتقديم 

سوف يخطر المريض مستشفى ال دعوى من طرف ثالث أو رفع دعوى قضائية ضد طرف ثالث ، فإن

أيام من هذه اإلجراءات. سيتم إبالغ  10بضرورة إخطار مقدم الخدمة وبرنامج الوالية في غضون 

المريض أيًضا بأنه يجب عليه سداد مبلغ الرعاية الصحية التي يغطيها برنامج الوالية للوكالة الحكومية 

ص حقوق للدولة للسماح لها باسترداد المبلغ المناسبة إذا كان هناك استرداد في المطالبة ، أو تخصي

 المطبق.
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عندما يتصل الفرد بالمستشفى ، سيحاول المستشفى تحديد ما إذا كان الفرد مؤهالً لبرنامج المساعدة 

العامة أو للحصول على مساعدة مالية من المستشفى. قد يتأهل الفرد المسجل في برنامج المساعدة العامة 

ينة. قد يتأهل األفراد أيًضا للحصول على مساعدة إضافية بناًء على برنامج للحصول على مزايا مع

 المساعدة المالية بالمستشفى بناًء على الدخل الموثق للفرد واألصول والنفقات الطبية المسموح بها.

 
االستقرار لمريض تقرر قبل تقديم أي خدمات رعاية صحية )باستثناء الخدمات التي يتم توفيرها لتحقيق  التزامات المريض

أنه يعاني من حالة طبية طارئة أو يحتاج إلى رعاية عاجلة( ، من المتوقع أن يقدم المريض معلومات 

دقيقة وفي الوقت المناسب عن حالة التأمين الحالية ، والمعلومات الديموغرافية والتغييرات في دخل 

معروفة ، معلومات عن الخصومات  األسرة أو سياسة تغطية المجموعة )إن وجدت( ، وإذا كانت

والتأمين المشترك والمدفوعات المشتركة التي يتطلبها التأمين المطبق أو البرنامج المالي. يجب أن 

 تتضمن المعلومات التفصيلية لكل عنصر ، على سبيل المثال ال الحصر:

 

 الجتماعي )إن وجد( ، االسم الكامل ، والعنوان ، ورقم الهاتف ، وتاريخ الميالد ، ورقم الضمان ا

وخيارات تغطية التأمين الصحي الحالية ، ومعلومات الجنسية واإلقامة ، والموارد المالية المطبقة لدى 

 المريض والتي يمكن استخدامها لدفع فاتورته ؛

  إن أمكن ، االسم الكامل لضامن المريض وعنوانه ورقم هاتفه وتاريخ ميالده ورقم الضمان االجتماعي

وجد( وخيارات تغطية التأمين الصحي الحالية والموارد المالية المطبقة التي يمكن استخدامها لدفع )إن 

 فاتورة المريض ؛ و

  الموارد األخرى التي يمكن استخدامها لدفع فواتيرهم ، بما في ذلك برامج التأمين األخرى ، أو

ان العالج ناتًجا عن حادث ، وبرامج سياسات التأمين على السيارات أو التأمين ألصحاب المنازل إذا ك

تعويض العمال ، وسياسات تأمين الطالب ، وأي دخل عائلي آخر مثل الميراث ، الهدايا ، أو 

 التوزيعات من صندوق ائتمان متاح ، و غيرها.

 

يكون المريض مسؤوالً عن تتبع فاتورة المستشفى غير المدفوعة ، بما في ذلك أي مدفوعات مشتركة 

والتأمين المشترك ، والخصومات ، واالتصال بالمستشفى إذا احتاجوا إلى المساعدة في دفع حالية ، 

فاتورتهم. يُطلب من المريض أيًضا إبالغ شركة التأمين الصحي الحالية )إذا كان لديه واحدة( أو وكالة 

حالة التأمين. قد الوالية التي حددت حالة أهلية المريض في برنامج عام بأي تغييرات في دخل األسرة أو 

يساعد المستشفى أيًضا المريض في تحديث أهليته في برنامج عام عندما تكون هناك أي تغييرات في 

دخل األسرة أو حالة التأمين بشرط أن يقوم المريض بإبالغ المستشفى بأي تغييرات من هذا القبيل في 

 حالة أهلية المريض.

 

لبرنامج المطبق الذي يتلقون فيه المساعدة )على سبيل يُطلب من المرضى أيًضا إخطار المستشفى وا

( ، بأي معلومات تتعلق بتغيير في Health Safety Net أو Connectorأو  MassHealthالمثال ، 

دخل األسرة ، أو إذا كانوا جزًءا من مطالبة التأمين التي قد تغطي تكلفة الخدمات التي يقدمها المستشفى. 

)على سبيل المثال ال الحصر ، التأمين على المنزل أو على السيارة( مسؤول إذا كان هناك طرف ثالث 

عن تغطية تكلفة الرعاية بسبب حادث أو واقعة أخرى ، فسيعمل المريض مع المستشفى أو البرنامج 

أو  Connectorأو  MassHealthالقابل للتطبيق )بما في ذلك ، على سبيل المثال ال الحصر ، 

Health Safety Net .لتعيين الحق في استرداد المبلغ المدفوع أو غير المدفوع مقابل هذه الخدمات ) 

 

 

 
سيتم تقديم المساعدة المالية إلى المرضى بدون تأمين صحي ، والمرضى بتأمين صحي منخفض ، المساعدة المالية 
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وضامنيهم الذين يستوفون معايير محددة على النحو المحدد أدناه. ستضمن هذه المعايير أن يتم تطبيق  للمستشفى

تحتفظ بالحق في مراجعة أو تعديل أو  LHMC .LHMCسياسة المساعدة المالية هذه باستمرار عبر 

للحصول على ستساعد األفراد على التقدم  LHMCتغيير هذه السياسة حسب الضرورة أو المناسبة. 

 (.2والملحق  1المساعدة المالية للمستشفى من خالل استكمال الطلب )انظر الملحق 

 

صناديق المعوزين ،  Medicaidيجب مراجعة موارد الدفع )التأمين متاح من خالل التوظيف ، 

لية. إذا وضحايا الجرائم العنيفة وما إلى ذلك( وتقييمها قبل اعتبار المريض للحصول على المساعدة الما

ستحيل المريض إلى الوكالة  LHMCظهر أن المريض قد يكون مؤهالً للحصول على مساعدة أخرى ، 

المناسبة للمساعدة في استكمال الطلبات واالستمارات أو مساعدة المريض في تلك الطلبات. يُطلب من 

فقتهم على المساعدة المتقدمين للحصول على المساعدة استنفاد جميع خيارات الدفع األخرى كشرط لموا

المالية للمستشفى ، بما في ذلك التقدم إلى برامج المساعدة العامة وشبكة األمان الصحية ، كما هو موضح 

 أعاله.

 

مقدمو طلبات المساعدة المالية مسؤولون عن التقدم للبرامج العامة والسعي للحصول على تغطية التأمين 

 LHMCعدم التعاون في التقدم للبرامج المحددة بواسطة الصحي الخاص. اختيار المرضى , الضامنون 

كمصادر محتملة للدفع قد تحرمهم من المساعدة المالية. من المتوقع أن يساهم مقدمو الطلبات في تكلفة 

 رعايتهم بناًء على قدرتهم على الدفع كما هو موضح في هذه السياسة.

 

أو أي تأمين صحي  Medicaidل على برنامج يجب على المرضى , الضامنين الذين قد يتأهلون للحصو

أو إظهار دليل على أنه تقدم بطلب للحصول على  Medicaidآخر التقدم بطلب للحصول على تغطية 

Medicaid  أو تأمين صحي آخر عبر منصة التأمين الصحي الفيديراليFederal Health 

Insurance Marketplace ( السابقة من الت6خالل األشهر الستة ) قدم للحصول على المساعدة المالية

. يجب على المرضى , الضامنين التعاون في عملية التقديم الموضحة في هذه LHMCالخاصة ب 

 السياسة من أجل التأهل للحصول على المساعدة المالية.

 

ية عند تقييم أهلية المريض للحصول على المساعدة المال LHMCالمعايير التي يتعين النظر فيها من قبل 

  من المستشفى ، تشمل:

 دخل األسرة؛ 

 الممتلكات 

 االلتزامات الطبية 

 استنفاد جميع المساعدات العامة والخاصة األخرى المتاحة 

 

متاح لجميع المرضى الذين يستوفون شروط األهلية  LHMC برنامج المساعدة المالية الخاص بـ 

الجغرافي أو حالة اإلقامة. سيتم منح المنصوص عليها في هذه السياسة ، بغض النظر عن الموقع 

 المساعدة المالية للمرضى , الضامنين بناًء على الحاجة المالية ووفقًا لقانون الوالية والقانون الفيدرالي.

 

سيتم تقديم المساعدة المالية للمرضى المؤهلين الذين يملكون تأمين صحي منخفض ، شريطة أن تكون 

التعاقدية لشركة التأمين. ال تتوفر المساعدة المالية بشكل عام للرسوم هذه المساعدة وفقًا لالتفاقية 

  المشتركة أو األرصدة في حالة فشل المريض في االمتثال لمتطلبات التأمين.

 

( أو HRA( أو حساب تعويض صحي )HSAيُتوقع من المرضى الذين لديهم حساب توفير صحي )

قبل اعتبارهم مؤهلين للحصول على المساعدة المالية  ( استخدام أموال الحسابFSAحساب إنفاق مرن )

تحتفظ بالحق في تغيير التخفيضات الموضحة في هذه السياسة في حالة ما إذا  LHMCفي المستشفى. 

 .LHMCقررت بشكل معقول أن هذه الشروط تنتهك أي التزام قانوني أو تعاقدي لـ 
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تخفيضات المساعدة 

 المالية
بناًء على تقييم دخل عائلة لمقدم الطلب وممتلكاته والتزاماته الطبية ، قد يتلقى المرضى أحد الخصومات 

المدرجة أدناه. جميع الخصومات المذكورة تتعلق بالرصيد المسؤول للمريض. المدفوعات المشتركة 

الية. بطريقة والتأمين المشترك والخصومات خارج الشبكة غير مؤهلة للحصول على المساعدة الم

المرضى الذين يمتلكون تأمين صحي و يختارون عدم االستفادة من تغطية الطرف الثالث المتاحة مماثلة، 

للحصول على المساعدة المالية للمبلغ المستحق على أي حساب  )"الدفع الذاتي االختياري"( غير مؤهلين

ومع ذلك ، لن يتم بأي حال من األحوال تحميل المريض الذي تقرر أنه   مسجل كدفع ذاتي اختياري.

 .AGBمؤهل للحصول على المساعدة المالية بالمستشفى أكثر من المبلغ الوارد في الفاتورة 

 

٪ بموجب هذه السياسة للمرضى , الضامنين الذين 100ستوفر الرعاية بخصم  LHMC: رعاية خيرية

الذين يستوفون الحالي ،  FPL٪ من مستوى الفقر الفيديرالي 400اوي يكون دخل أسرتهم أقل أو يس

  .معايير األهلية األخرى المنصوص عليها في هذه السياسة

 

٪ للمرضى المؤهلين الذين تساوي أو تزيد ديونهم الطبية عن 100سيتم تقديم خصم بنسبة : مشقة طبية

  األخرى المنصوص عليها في هذه السياسة. % من دخل عائلتهم ، والذين يستوفون معايير األهلية25

 

 
سياسة المساعدة 

 المالية
المعلومات المتعلقة بسياسة المساعدة المالية وملخص اللغة البسيط و طلب المساعدة المالية الخاصة ب 

LHMC   تتوفر مجانًا على موقع الويب الخاص بـLHMC  معروضة في مواقع المستشفيات ،

٪ من سكان 5شخص أو  1،000والعيادات وستتم ترجمتها إلى أي لغة تعتبر أساسية و التي يتحدث بها 

 أيهما أقل. LHMCالمجتمع الذي تخدمه 

 

ستراجع سياسات الدفع والمساعدة المالية في جميع كشوفات المرضى الشهرية  LHMCباالضافة، 

تحصيل. المعلومات المتعلقة بسياسة المساعدة المالية متاحة ، في أي وقت ، عند المطبوعة وخطابات ال

 الطلب.

 

يمكن للمرضى , الضامنين التقدم بطلب للحصول على مساعدة مالية في أي وقت خالل فترة  .1

 تقديم الطلب.

 لكي يتم النظر في طلب المساعدة المالية ، يتعين على المرضى , الضامنين التعاون وتقديم .2

المستندات المالية أو الشخصية أو غيرها من الوثائق ذات الصلة لتحديد الحاجة المالية. يمكن 

 الحصول على نموذج طلب المساعدة المالية بأي من الطرق التالية:

: LHMCعلى الموقع عام ل 

 HHsp:,,ggg.ah Cl.inw,a /e,litn-eypyH,yLptnhLeC- yaayLw-nCein 

p,iyLhLeyha-eitLpCayLw-hppypHhLeC, 

a. شخصياً في وحدة اإلرشاد المالي 

41 lhaa (ih                              

BtnayLwHiL/ lF 01803                             

(781 )744-8815                             

b. اتصل بالرقم أعاله لطلب نسخة إلرسالها بالبريد 

c. اتصل بالرقم أعاله لطلب نسخة إلكترونية 

يُطلب من المرضى , الضامنين تقديم حساب للموارد المالية المتاحة بسهولة للمريض ,  .3

 الضامن. 

https://www.lahey.org/lhmc/your-visit/insurance-billing-records/financial-counseling-assistance/
https://www.lahey.org/lhmc/your-visit/insurance-billing-records/financial-counseling-assistance/
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 يلي: يمكن التحقق من دخل األسرة باستخدام أي من أو كل ما

a.  النماذج الحاليةW-2  1099و , أو النماذج 

b. اإلقرارات الضريبية الحكومية أو الفيدرالية الحالية 

c. ( أحدث قوائم الرواتب4أربعة ) 

d. ( أحدث كشوف مراجعة و , أو بيانات توفير4أربعة ) 

e. حسابات التوفير الصحية 

f. ترتيبات السداد الصحي 

g. حسابات النفقات المرنة 

لحصول على المساعدة المالية ، يجب على المريض , الضامن تقديم دليل قبل تقييم األهلية ل .4

أو تأمين صحي آخر عبر منصة التأمين  Medicaidعلى أنه تقدم بطلب للحصول على 

، ويجب عليه تقديم  Federal Health Insurance Marketplaceالصحي الفيديرالي 

 وثائق عن أي تغطية طرف ثالث موجودة.

a. ماليون لالمستشارون ال LHMC  سيساعدون المريض , الضامنون في التقدم بطلب

وسيساعدون هؤالء األفراد الحقًا في التقدم للحصول  Medicaidللحصول على 

  على المساعدة المالية.

b.  إذا تقدم الفرد بطلب للحصول على المساعدة المالية أثناء التسجيل المفتوح لمنصة

 LHMCالتأمين الصحي الفيدرالي ، فيجب على هذا الفرد طلب التغطية قبل تقييم 

  ألي طلب مساعدة مالية.

5. LHMC  ترفض المساعدة المالية بموجب هذه السياسة بناًء على فشل الفرد في ان  يمكنال

موصوفة بوضوح في هذه السياسة أو في طلب المساعدة  ليستمعلومات أو وثائق تقديم 

  المالية.

6. LHMC ( يوم 30ستحدد األهلية النهائية للحصول على المساعدة المالية في غضون ثالثين )

  عمل عند استالم الطلب المكتمل.

لرصيد المفتوح( بأثر سيتم توثيق تقرير األهلية النهائي على جميع حسابات المرضى الحالية )ا .7

 أشهر من تقديم الطلب. سيتم إرسال القرار كرسالة للمريض , الضامن. 6رجعي حتى 

إذا قدم المريض , الضامن طلبًا غير مكتمل ، فسيتم إرسال إشعار إلى المريض , الضامن  .8

يم ( يوًما لالمتثال وتقد30يوضح المعلومات المفقودة. سيكون لدى المريض , الضامن ثالثون )

 المعلومات المطلوبة. سيؤدي عدم استكمال الطلب إلى رفض المساعدة المالية.

سيظل تحديد األهلية للحصول على المساعدة المالية بناًء على تقديم طلب المساعدة المالية  .9

ساريًا لفترة التأهيل لجميع الخدمات الطبية المؤهلة المقدمة ، وسيشمل جميع المستحقات غير 

المرضى ( السابقة بما في ذلك تلك في وكاالت الديون المعدومة . 6ر الستة )المسددة لألشه

أو مستشفى تابع خالل  LHMCالذين تم تحديد أهليتهم للحصول على المساعدة المالية من قبل 

أشهر  6فترة التأهيل سيتم اعتباره تلقائيًا مؤهالً للحصول على المساعدة المالية للمستشفى لمدة 

ألي تغيير  LHMC يتحمل المريض , الضامن مسؤولية إخطار يد األهلية هذا.من تاريخ تحد

 مالي خالل فترة التأهيل. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى فقدان األهلية.

سيتلقى المرضى المؤهلون للحصول على المساعدة المالية استرداًدا ألي مدفوعات تتجاوز  .10

 ا. المبلغ الذي يتحمل الفرد مسؤولية دفعه شخصيً 
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  قد ترفض طلب المساعدة المالية لعدة أسباب تشمل ، على سبيل المثال ال الحصر: LHMC أسباب الرفض

 دخل أسري كافي 

 مستوى أصول كافي 

 المريض غير متعاون أو غير مستجيب للجهود المعقولة للعمل مع المريض , الضامن 

  المعقولة للعمل مع المريض , الضامنطلب مساعدة مالية غير مكتمل بالرغم من الجهود 

 مطالبات التأمين أو المسؤولية المعلقة 

  , حجب مدفوعات التأمين و , أو أموال تسوية التأمين ، بما في ذلك المدفوعات المرسلة إلى المريض

، والمطالبات المتعلقة باإلصابة الشخصية و , أو  LHMCالضامن لتغطية الخدمات المقدمة من قبل 

   دثبالحوا

 

 

 
تدرك أنه ليس كل المرضى قادرين على إكمال طلب المساعدة المالية أو االمتثال لطلبات  LHMC األهلية االفتراضية

التوثيق. قد تكون هناك حاالت يتم فيها إثبات أهلية المريض , الضامن للحصول على المساعدة المالية 

 لتحديد ما إذا كان حساب LHMCدون إكمال نموذج الطلب. يمكن استخدام معلومات أخرى من قبل 

 المريض , الضامن غير قابل للتحصيل وسيتم استخدام هذه المعلومات لتحديد األهلية االفتراضية.

 

 يمكن منح األهلية االفتراضية للمرضى بناًء على أهليتهم للبرامج األخرى أو ظروف الحياة مثل:

 

 طب رصيد المرضى , الضامنين الذين أعلنوا إفالسهم. في الحاالت المتعلقة باإلفالس ، سيتم ش

 الحساب فقط اعتباًرا من تاريخ اإلفالس.

 .المرضى , الضامنين المتوفين بدون تركة في الوصية 

 .المرضى , الضامنون الذين تقرر أنهم بدون مأوى 

  الحسابات التي أعادتها وكالة التحصيل على أنها غير قابلة للتحصيل ألي من األسباب المذكورة أعاله

 مدفوعات.ولم يتم استالم أي 

  سيكون المرضى , الضامنون المؤهلون لبرامجMedicaid  الحكومية مؤهلين للحصول على

 المساعدة المالية ألي التزامات تقاسم التكاليف المرتبطة بالبرنامج أو الخدمات غير المغطاة.

 

مالية. لن ستتم إعادة تصنيف حسابات المرضى الممنوحة لألهلية االفتراضية بموجب سياسة المساعدة ال

 يتم إرسالها إلى التحصيل ولن تخضع لمزيد من إجراءات التحصيل.

 
٪  30سيتم منح المرضى غير المؤهلين للحصول على مساعدة عامة أو مساعدة مالية خصًما بنسبة  خصم الدفع الفوري

بشرط الدفع الفوري لرصيد حسابهم على جميع الرعاية المقدمة ، بما في ذلك الرعاية الطارئة والرعاية 

لمتفاوض عليه بالكامل العاجلة والرعاية الطبية الالزمة والخدمات االختيارية. يجب أن يتم سداد المبلغ ا

في غضون خمسة عشر يوًما من استالم المريض لكشفه األول. لن يتم تقديم هذا الخصم ألي خدمة تم فيها 

المدفوعات المشتركة والتأمين المشترك تعيين جدول منفصل لرسوم ذاتية الدفع. باإلضافة إلى ذلك ، 

لتجنب الشك ، لن والخصومات داخل و خارج الشبكة ليست مؤهلة للحصول على خصم الدفع الفوري. 

 يتم تقديم هذا الخصم أيًضا ألي مريض يدفع مقابل الخدمات وفقًا لخطة الدفع. 
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الخدمات الطبية 

 الطارئة
( ، لن يتم فحص أي مريض EMTALAي الطارئ وقانون العمل )وفقًا للوائح الفيدرالية للعالج الطب

قد  LHMCللحصول على المساعدة المالية أو معلومات الدفع قبل تقديم الخدمات في حالة الطوارئ. 

في وقت تقديم  تطلب أن يتم تقديم مدفوعات تقاسم التكاليف الخاصة بالمريض )أي المدفوعات المشتركة(

هذه الطلبات في تأخير الفحص أو العالج الالزم لتحقيق االستقرار للمريض  الخدمة ، بشرط أال تتسبب

ستقدم ، دون تمييز ، الرعاية للحاالت الطبية الطارئة لألفراد بغض النظر  LHMCفي حالة الطوارئ. 

لن تشارك في أعمال تثني األفراد عن طلب  LHMCعما إذا كانوا مؤهلين بموجب هذه السياسة. 

 ئة.الرعاية الطار

 
في حالة عدم الدفع موصوفة في سياسة منفصلة لالئتمان  LHMC اإلجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل االئتمان والتحصيالت

 والتحصيل.

 يمكن ألفراد المجتمع الحصول على نسخة مجانية عن طريق:

a.  الدخول للموقع العام لLHMC :

 HHsp:,,ggg.ah Cl.inw,a /e,litn-eypyH,yLptnhLeC- yaayLw-nCein p,iyLhL

eyha-eitLpCayLw-hppypHhLeC, 

b. :زيارة وحدة االستشارة المالية الموجودة في 

41 lhaa (ih  

BtnayLwHiL/ lF 01803 

(781 )744-8815 
c. اتصل بالرقم أعاله لطلب نسخة إلرسالها بالبريد 

d. اتصل بالرقم أعاله لطلب نسخة إلكترونية 

 

 
تلتزم بجميع القوانين والقواعد واللوائح الفيدرالية والوالئية والمحلية ومتطلبات إعداد التقارير  LHMC المتطلبات التنظيمية

بتتبع المساعدة  LHMCالتي قد تنطبق على األنشطة وفقًا لهذه السياسة. هذه السياسة تتطلب أن تقوم 

بالمساعدة المالية المقدمة المالية المقدمة لضمان دقة التقارير. سيتم اإلبالغ عن المعلومات المتعلقة 

 . IRS form 990 Schedule Hبموجب هذه السياسة سنويًا على نموذج 

 

LHMC  سوف توثق جميع المساعدات المالية من أجل الحفاظ على الضوابط المناسبة وتلبية جميع

  . متطلبات االمتثال الداخلية والخارجية

  

https://www.lahey.org/lhmc/your-visit/insurance-billing-records/financial-counseling-assistance/
https://www.lahey.org/lhmc/your-visit/insurance-billing-records/financial-counseling-assistance/
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استمارة 1الملحق 

طلب الرعاية 

 الخيرية

 طلب المساعدة المالية للرعاية الخيرية 
 يرجى الطباعة

 

 تاريخ اليوم: _________________ الضمان االجتماعي #____________________ 

 

 رقم السجل الطبي:______________________

                                                                                                                                                            

اسم المريض:  

______________________________________________________________

_________ 

                                     

العنوان:  

______________________________________________________________

_____________ 

رقم الشقة                  الشارع                                                                               

____________ _____________ _________________________________ 

 الوالية                                                   المدينة                            الرمز البريدي

 

 تاريخ خدمات المستشفى: _______________________ 

 

 تاريخ ميالد المريض

                 

 ** وقت تقديم الخدمة في المستشفى؟  Medicaidهل كان لدى المريض تأمين صحي أو 

 ☐ ال  ☐نعم  

 أرفق نسخة من بطاقة التأمين )من األمام والخلف( واستكمل اآلتي:إذا كانت اإلجابة بنعم ، 

 

 اسم شركة التأمين:_____________________ 

 

 رقم وثيقة التأمين:

 

 تاريخ السريان:___________________ 

 

 رقم هاتف التأمين: ________________________

 

كون قد تقدمت بطلب للحصول على ** قبل التقدم بطلب للحصول على مساعدة مالية ، يجب أن ت

Medicaid .في األشهر الستة الماضية وستحتاج إلى إظهار دليل على الرفض 

 

، أو حساب تعويض صحي  (HSA): إذا كان لدى المريض , الضامن حساب توفير صحي ملحوظة

(HRA( أو حساب إنفاق مرن ، )FSA) ا أو صندوق مماثل مخصص للنفقات الطبية لألسرة ، فإن هذ

  الشخص غير مؤهل للحصول على مساعدة مالية حتى يتم استنفاد هذه الموجودات.
  

 لتقديم طلب للحصول على مساعدة مالية أكمل ما يلي:

ضع قائمة بجميع أفراد األسرة بما في ذلك المريض والوالدين واألطفال و , أو األشقاء ، الطبيعيين أو 

 عاًما والذين يعيشون في المنزل. 18المتبنين ، الذين تقل أعمارهم عن 
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الصلة مع  العمر فرد العائلة

 المريض

مصدر الدخل أو اسم 

 صاحب العمل

الدخل اإلجمالي 

 الشهري

1.     

2.     

3.     

4.     

 

 باإلضافة إلى طلب المساعدة المالية ، نحتاج أيًضا إلى المستندات التالية المرفقة بهذا الطلب:

  الضريبية الحكومية أو الفيدرالية الحاليةاإلقرارات 

  النماذج الحاليةW-2  1099و , أو النماذج 

 ( أحدث قوائم الرواتب4أربعة ) 

 أحدث أربعة كشوف حسابات تدقيق و , أو حساب توفير 

 حسابات التوفير الصحية 

 ترتيبات السداد الصحي 

 حسابات النفقات المرنة 

 

 بوحدة االستشارات المالية لمناقشة الوثائق األخرى التي قد تقدمها.إذا لم تكن متوفرة ، يرجى االتصال 

 

بتوقيعي أدناه ، أقر بأنني قد قرأت بعناية سياسة المساعدة المالية والطلب وأن كل ما ذكرته أو أي وثائق 

أرفقتها حقيقية وصحيحة على حد علمي. أفهم أنه من غير القانوني تقديم معلومات خاطئة عن عمد 

 ل على مساعدة مالية.للحصو

 

توقيع مقدم الطلب:_____________________________ 

 _____________________________ 

 

الصلة مع المريض:  

 __________________________________________________________ 

 

 تاريخ اإلكمال:______________________

 

دوالر في هذا الطلب ، فقم  0.00أو أبلغت عن دخل بقيمة إذا تم استكمال دخلك بأي شكل من األشكال 

 بإكمال بيان الدعم أدناه من قبل الشخص )األشخاص( الذي يقدم المساعدة لك ولعائلتك.

 

 بيان الدعم

لقد حددت من قبل المريض , الطرف المسؤول على أنني أقدم الدعم المالي. فيما يلي قائمة بالخدمات 

 والدعم التي أقدمها.

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

أقر بموجب هذا وأتحقق من أن جميع المعلومات المقدمة حقيقية وصحيحة على حد علمي. أفهم أن 

 توقيعي لن يجعلني مسؤوالً مالياً عن النفقات الطبية للمريض.

 

 

 التوقيع:_________________________________________ 

 

 إلكمال:_______________________تاريخ ا

 

 يوًما من تاريخ استالم الطلب المكتمل لتحديد األهلية. 30يُرجى االنتظار 

  
إذا كنت مؤهالً ، يتم منح المساعدة المالية لمدة ستة أشهر من تاريخ الموافقة وهي صالحة لجميع 

كما هو موضح في  Beth Israel Lahey Healthالشركات التابعة ل 

 من سياسات المساعدة المالية الخاصة بها: 5الملحق 

 Anna Jaques Hospital  
 Addison Gilbert Hospital  
 BayRidge Hospital 

 Beth Israel Deaconess Medical Center-Boston 

 Beth Israel Deaconess Milton 

 Beth Israel Deaconess Needham 

 Beth Israel Deaconess Plymouth 

 Beverly Hospital 

 Lahey Hospital & Medical Center, Burlington 

 Lahey Medical Center, Peabody 

 Mount Auburn Hospital 

 New England Baptist Hospital 

 Winchester Hospital 

 

 الموظفين فقط.

 تم استالم الطلب من قبل:

AJH                   ☐ 
AGH                 ☐ 

BayRidge          ☐ 
BIDMC             ☐  

BID Milton       ☐  

BID Needham  ☐  
BID Plymouth  ☐ 

Beverly             ☐ 
ntle              ☐ 

LMC Peabody   ☐ 
MAH                 ☐ 

NEBH               ☐ 
WH                   ☐ 
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طلب  2الملحق 
 المشقة الطبية

 طلب المساعدة المالية للمشقة الطبية 
 يرجى الطباعة

 

 تاريخ اليوم:________________________

 

 الضمان االجتماعي#_____________________________ 

 

 الطبي:______________________رقم السجل 

                                                                                                                                                            

اسم المريض:  

______________________________________________________________

 _____________ 

 

 تاريخ ميالد المريض____________________

                                     

العنوان:  

______________________________________________________________

_____________ 

 الشقة الرقم                                    الشارع                                                                    

 

           _____________                 _________________________________

 ____________ 

 الرمز البريدي للوالية المدينة 

 

 وقت تقديم الخدمة في المستشفى؟  Medicaidهل كان لدى المريض تأمين صحي أو 

 نعم    ال

 كانت اإلجابة بنعم ، أرفق نسخة من بطاقة التأمين )من األمام والخلف( واستكمل اآلتي:إذا 

 

 اسم شركة التأمين:_____________________ 

 

 رقم وثيقة التأمين:________________________________

 

 تاريخ السريان:_________________________________ 

 

 ___________رقم هاتف التأمين: _____________

 

( ، أو حساب تعويض صحي HSA: إذا كان لدى المريض , الضامن حساب توفير صحي )ملحوظة

(HRA( أو حساب إنفاق مرن ، )FSA أو صندوق مماثل مخصص للنفقات الطبية لألسرة ، فإن هذا )

  الشخص غير مؤهل للحصول على مساعدة مالية حتى يتم استنفاد هذه الموجودات.
  

 بطلب للحصول على مساعدة طبية ، أكمل ما يلي:للتقدم 

ضع قائمة بجميع أفراد األسرة بما في ذلك المريض والوالدين واألطفال و , أو األشقاء ، الطبيعيين أو 

 عاًما والذين يعيشون في المنزل. 18المتبنين ، الذين تقل أعمارهم عن 

 
الدخل اإلجمالي  مصدر الدخل أو اسم الصلة مع المريض العمر فرد العائلة



 
 

 22الصفحة   سياسة المساعدة المالية -  Lahey clinic, incمستشفى 
 2020تمت المراجعة في أغسطس 

 

 الشهري صاحب العمل

1.     
2.     
3.     
4.     
 

 باإلضافة إلى طلب المشقة الطبية ، نحتاج أيًضا إلى الوثائق التالية مرفقة بهذا الطلب:

 اإلقرارات الضريبية الحكومية أو الفيدرالية الحالية 

  النماذج الحاليةW-2  1099و , أو النماذج 

 ( أحدث 4أربعة )قوائم الرواتب 

 أحدث أربعة كشوف حسابات تدقيق و , أو حساب توفير 

 حسابات التوفير الصحية 

 ترتيبات السداد الصحي 

 حسابات النفقات المرنة 

  نسخ من جميع الفواتير الطبية 

 

 إذا لم تكن متوفرة ، يرجى االتصال بوحدة االستشارات المالية لمناقشة الوثائق األخرى التي قد تقدمها.

 

 قائمة بجميع الديون الطبية وقدم نسًخا من الفواتير المتكبدة في االثني عشر شهًرا السابقة: ضع

 

  المبلغ المستحق   مكان الخدمة     تاريخ الخدمة
  

 

_____________  _____________________             _________________ 

 

_____________  _____________________             _________________ 

 

_____________  _____________________             _________________ 

 

_____________  _____________________              _________________ 

 

_____________  _____________________             _________________ 

 

 صعوبة دفع هذه الفواتير الطبية:يُرجى تقديم شرح موجز عن سبب 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

بتوقيعي أدناه ، أشهد أن جميع المعلومات المقدمة في الطلب صحيحة وفقًا لمعرفتي ومعلوماتي 
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 واعتقادي.

 

 توقيع مقدم الطلب: 

 

    __________________________________________________________ 

 

الصلة مع المريض: 

__________________________________________________________ 

 

 تاريخ اإلكمال:______________________

 

 يوًما من تاريخ استالم الطلب المكتمل لتحديد األهلية.  30يُرجى االنتظار 

 

نت مؤهالً ، يتم منح المساعدة المالية لمدة ستة أشهر من تاريخ الموافقة وهي صالحة لجميع إذا ك

من سياسات المساعدة  5كما هو موضح في الملحق  Beth Israel Lahey Healthالشركات التابعة ل 

 المالية الخاصة بها:

 

 Anna Jaques Hospital  
 Addison Gilbert Hospital  
 BayRidge Hospital 

 Beth Israel Deaconess Medical Center-Boston 

 Beth Israel Deaconess Milton 

 Beth Israel Deaconess Needham 

 Beth Israel Deaconess Plymouth 

 Beverly Hospital 

 Lahey Hospital & Medical Center, Burlington 

 Lahey Medical Center, Peabody 

 Mount Auburn Hospital 

 New England Baptist Hospital 

 Winchester Hospital 

 

 

 الموظفين فقط.

 تم استالم الطلب من قبل:

AJH                   ☐ 

AGH                 ☐ 

BayRidge          ☐ 

BIDMC             ☐  

BID Milton       ☐  

BID Needham  ☐  

BID Plymouth  ☐ 

Beverly             ☐ 

ntle              ☐ 

LMC Peabody   ☐ 

MAH                 ☐ 

NEBH               ☐ 

WH                   ☐ 

 

  



 
 

 24الصفحة   سياسة المساعدة المالية -  Lahey clinic, incمستشفى 
 2020تمت المراجعة في أغسطس 

 

 

 

مخطط  3الملحق 

الخصم على أساس 

عتبات الدخل 

 والموجودات

سيتم منح المرضى غير المؤهلين للحصول على مساعدة عامة أو مساعدة مالية  :خصم الدفع الفوري

٪ بشرط الدفع الفوري لرصيد حسابهم على جميع الرعاية المقدمة ، بما في ذلك  30خصًما بنسبة 

الرعاية الطارئة والرعاية العاجلة والرعاية الطبية الالزمة والخدمات االختيارية. يجب أن يتم سداد 

المتفاوض عليه بالكامل في غضون خمسة عشر يوًما من استالم المريض لكشفه األول. لن يتم المبلغ 

تقديم هذا الخصم ألي خدمة تم فيها تعيين جدول منفصل لرسوم ذاتية الدفع. باإلضافة إلى ذلك ، 

 المدفوعات المشتركة والتأمين المشترك والخصومات داخل و خارج الشبكة ليست مؤهلة للحصول على

لتجنب الشك ، لن يتم تقديم هذا الخصم أيًضا ألي مريض يدفع مقابل الخدمات وفقًا خصم الدفع الفوري. 

 لخطة الدفع.

 

يتم تطبيق الخصومات على المساعدة المالية والمشقة الطبية على الرصيد المسؤول للمريض للحصول 

 على الخدمات الطبية المؤهلة كما هو موضح في السياسة.

 

 اعدة المالية للمرضى المؤهلين:خصم المس

 

 رعاية خيرية

 

 الخصم مستوى الدخل

٪ من مستوى الفقر الفيديرالي 400أقل أو يساوي 

FPL 

100 % 

  

 مشقة طبية

 

سيتم تحديد المرضى على أنهم مؤهلين للحصول على برنامج المشقة الطبية إذا كانت الفواتير الطبية 

 ٪.100وسيحصلون على خصم بنسبة  ٪ من دخل األسرة25أكبر من أو تساوي 
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المبالغ  4الملحق 

 المطلوبة بشكل عام
(AGB ) 

 AGBراجع تعريف المبالغ المطلوبة بشكل عام في السياسة أعاله ، للحصول على وصف لكيفية حساب 

 ".  Look-Back باستخدام طريقة "

 

  ٪. 43.23تساوي  LHMCالخاصة ب  2020أساس المطالبات للسنة المالية الحالية على  AGBنسبة 

 

AGB :عرضة للتغيير في أي وقت لألسباب التالية 

 تغييرات عقد التأمين الصحي الخاص ورسوم الخدمات الطبية 

  التسويات التي تتلقاها خطط شركة التأمين الصحي الخاصة ورسوم الرعاية الطبية مقابل

 الخدمة

 

 2021, 01تم التحديث في 
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مقدمي  5الملحق 

 -الخدمات والعيادات 

المؤمنة و الغير 

 مؤمنة

 التالية: LHMCتغطي سياسة المساعدة المالية هذه جميع رسوم المستشفى )المؤسسة( في مواقع 

 

 Lahey Hospital & Medical Center, 41 Mall Road, Burlington, MA 

 Lahey Medical Center, Peabody, 1 Essex Center Drive, Peabody, MA 

 Lahey Hospital & Medical Center, 20 Wall Street, Burlington, MA 

 Lahey Hospital &Medical Center, 31 Mall Road, Burlington, MA 

 Lahey Hospital & Medical Center, 5 Federal Street, Danvers, MA 

 Lahey Outpatient Center, Lexington, 16 Hayden Avenue, Lexington, MA 

 Lahey Hospital & Medical Center, 50 Mall Road, Burlington, MA 

 Lahey Hospital & Medical Center, 67 Bedford Street, Burlington, MA 

 

تغطي سياسة المساعدة المالية هذه أيًضا الرسوم المفروضة من األفراد والكيانات المدرجة في الصفحات 

رفق بعنوان "مقدمي الخدمات والعيادات المغطاة وغير المغطاة" للخدمات المقدمة من الم 15إلى  1من 

 داخل مرافق المستشفى المذكورة أعاله.

 

من المرفق المعنون "مقدمي الخدمات والعيادات  16بالنسبة لمقدمي الخدمات المدرجين في الصفحة 

المالية هذه تغطي فقط رسوم منشأة المغطاة وغير المغطاة وغير المغطاة" ، فإن سياسة المساعدة 

من المرفق. يتم  16المستشفى. ال يغطي رسوم مقدم الخدمة من األفراد والكيانات المدرجة في الصفحة 

تشجيع المرضى على االتصال بهؤالء المزودين مباشرة لمعرفة ما إذا كانوا يقدمون أي مساعدة وإلجراء 

 ترتيبات الدفع.

 

 2021, 01تم التحديث في 
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اطالع  6الملحق 
الجمهور على 

 المستندات

 

،وملخص بلغة بسيطة ، وطلب  LHMCسيتم توفير معلومات عن سياسة المساعدة المالية الخاصة ب 

للمرضى  LHMC المساعدة المالية ، وتطبيق المشقة الطبية و سياسة االئتمان والتحصيل الخاصة ب

 مجموعة متنوعة من المصادر مجانًا:من خالل  LHMCوالمجتمع الذي يخدمه 

 

يمكن للمرضى والضامنين طلب نسخ من جميع المستندات المتعلقة بالمساعدة المالية واالئتمان  .1

والتحصيل ، وقد يطلبون المساعدة في استكمال كل من طلبات المساعدة المالية والمشقة الطبية 

 ، عبر الهاتف أو البريد أو شخصيًا على:

LHMC 

 االستشارات المالية

41 BtnayLwHiL lhaa (ih  

BtnayLwHiL/ lF 01803 

يمكن للمرضى والضامنين تنزيل نسخ من جميع المستندات المتعلقة بالمساعدة المالية وسياسة  .2

 موقع عام:  LHMCاالئتمان والتحصيل عبر 

 HHsp:,,ggg.ah Cl.inw,a /e,litn-eypyH,yLptnhLeC- yaayLw-nCein p,iyLhLeyha-eit

LpCayLw-hppypHhLeC, 

ة البسيط ، وطلب المساعدة المالية ، وطلب المساعدة ستتم ترجمة سياسة المساعدة المالية ، وملخص اللغ

يخدم  من  الطبية وسياسة االئتمان والتحصيل إلى أي لغة هي اللغة األساسية التي يتحدث بها المؤجر 

 . LHMC ٪ من سكان المجتمع5شخص أو  1،000

 

LHMC  قام بنشر إخطارات )عالمات( بتوفر المساعدة المالية كما هو موضح في هذه السياسة في

 المواقع التالية: 

 

القبول العام ، وصول المريض ، مناطق االنتظار , التسجيل ، أو ما يعادلها ، بما في ذلك  .1

 ، لتجنب الشك ، منطقة االنتظار , التسجيل في قسم الطوارئ ؛

 لتسجيل أو ما يعادلها من المرافق المرخصة خارج الموقع ؛ و مناطق االنتظار , ا .2

 مجاالت المستشار المالي للمرضى. .3

 

بوصة( ومقروءة للمرضى الذين يزورون هذه المناطق.  11×  8.5العالمات المنشورة مرئية بوضوح )

 تقرأ الالفتات: 

 

 إشعار المساعدة المالية
مجموعة متنوعة من برامج المساعدة المالية للمرضى المؤهلين. لمعرفة ما إذا كنت  المستشفي قدمت

مؤهالً للحصول على مساعدة بشأن فواتير المستشفى الخاصة بك ، يرجى زيارة مكتب االستشارات 

1المالية الخاص بنا في 
st
 floor of the main Lobby   على للحصول    8815-744-781أو أتصل

 البرامج المختلفة ومدى توفرها. معلومات حول

 

 

 

https://www.lahey.org/lhmc/your-visit/insurance-billing-records/financial-counseling-assistance/
https://www.lahey.org/lhmc/your-visit/insurance-billing-records/financial-counseling-assistance/


 
 

 28الصفحة   سياسة المساعدة المالية -  Lahey clinic, incمستشفى 
 2020تمت المراجعة في أغسطس 

 

 

 تاريخ السياسة
 

 عمل التاريخ

 اعتماد السياسة من قبل مجلس االمناءتم  2016 سبتمبر

 زودينتم تحديث قائمة الم 2020يوليو 

تمت الموافقة على السياسة المنقحة من قبل  2020أغسطس 

BILH EVP / CFO و LHMC  أمين

مجلس صندوق مجلس اإلدارة كهيئة مفوضة من 

 اإلدارة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

 

 


