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  LHMCسیاسة المساعدة المالیة من

 

LHMC  مكرس لتقدیم المساعدة المالیة للمرضى الذین لدیھم احتیاجات رعایة صحیة وال یملكونتأمین

صحي ، أو لدیھم تأمین صحي منخفض ، أو غیر مؤھلین لبرنامج حكومي ، أو غیر قادرینعلى دفع 

ھم تكالیف الرعایة الطارئة ، أو الرعایة العاجلة ، أو أي رعایة طبیة ضروریة أخرى بناًء علىوضع

المالي الفردي. تھدف سیاسة المساعدة المالیة ھذه إلى االمتثال للقوانین الفیدرالیة وقوانینالوالیة المعمول 

بھا في منطقة خدمتنا. سیحصل المرضى المؤھلون للحصول على المساعدة المالیةعلى رعایة مخفضة 

نللحصول على مساعدة . المرضى الذین تقرر أنھم مؤھلو LHMCیتلقونھا من تأھیل مقدمي خدمات

مالیة من مستشفى تابع )بما في ذلك مستشفى أدیسون جیلبرت ؛ ؛ مستشفىبایریدج؛ مركز بیث إسرائیل 

نیدھام ؛  -میلتون ؛ مستشفىبیت إسرائیل دیكونیس  -دیكونیس الطبي ؛ مستشفى بیث إسرائیل دیكونیس 

فى ومركز الھي الطبي ، برلنغتون بلیموث ؛ مستشفى بیفرلي؛مستش -مستشفى بیث إسرائیل دیكونیس 

؛ مركز الھي الطبي ، بیبودي ؛ مستشفى ماونت أوبورن؛مستشفى نیو إنجالند بابتیست؛ ومستشفى 

خالل فترة   LHMCوینشستر( غیر مطالبون بإعادة تقدیم طلب للحصول علىالمساعدة المالیة من

 التأھیل.

توقع تعاون المرضى مع عملیة تطبیق یتم تقدیم المساعدة المالیة بموجب ھذه السیاسة مع 

 السیاسةوالسیاسات ذات المنفعة العامة أو برامج التغطیة التي قد تكون متاحة لتغطیة تكلفة الرعایة.

Lahey Clinic Hospital, Inc., d/b/a Lahey Hospital &  ت نطبق ھذه السیاسة على

 Medical Center, Inc. and Lahey Medical Center, Peabody .(" LHMC،أو

ریاً )على النحو المحدد فیلوائح "المستشفى"( ، فیما یتعلق بالمستشفى الذي تدیره وأي كیان ذي صلة جوھ

)انظرالملحق   LHMC)ص( من وزارة الخزانة( ومقدمي الخدمة المعینین أو المنتسبین إلى 501قسم 

 ( للحصول على القائمة الكاملة لمقدمي الخدمات المشمولین بھذه السیاسة(.5الخامس )

 تنطبق على

: جمع المعلومات  EMTALAقانون العالج الطبي والعمل في حاالت الطوارئ

 المالیةسیاسة االئتمان والتحصیل

 المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة للفقر ، وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة األمریكیة

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

: طلب المساعدة 2: طلب المساعدة المالیة للرعایة الخیریةالملحق 1(الملحق 

 یة للمشقة الطبیةالمال

: مخطط الخصم على أساس عتبات الدخل 3الملحق 

 (AGB: المبالغ المطلوبة بشكل عام )4والموجوداتالملحق 

المؤمنة و الغیر  -: مقدمو الخدمات واإلدارات 5الملحق 

 : وصول الجمھور إلى الوثائق6مؤمنةالملحق 

 المراجع

رعایة المرضى والتعلیم والبحث ومن خالل تحسینخدمات مھمتنا ھي أن نمیز أنفسنا من خالل التمیز في 

 الصحة في المجتمعات التي نخدمھا.

 الغرض
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لن نقوم بالتمییز على أساس عمر المریض أو الجنس أو العرق أو العقیدة أو الدین أو اإلعاقة أو 

 القومي أو حالة الھجرة عند تحدید األھلیة.التوجھالجنسي أو الھویة الجنسیة أو األصل 

 

 التعریفات التالیة تنطبق على جمیع أقسام ھذه السیاسة. التعریفات

یعتمد تصنیف الخدمات الطارئة وغیر الطارئة على التعریفات العامة التالیة ، باإلضافة إلى التحدیدالطبي 

الطارئة والرعایة العاجلة الواردةأدناه  للطبیب المعالج. یستخدم المستشفى أیًضا تعریفات الرعایة

ألغراض تحدید تغطیة الدیون المعدومة الطارئة والعاجلة المسموح بھا في"برنامج المساعدةالمالیة 

 الخاص بالمستشفى ، بما في ذلك شبكة األمان الصحي.

على أنھا المبالغ التي یتم دفعھا عموًماللرعایة   AGBیتم تعریف (:AGB) المبالغ المطلوبة بشكل عام

الطارئة أو الرعایة العاجلة أو غیرھا من الرعایة الطبیة الالزمة لألفراد الذین لدیھم تأمینیغطي ھذه 

CFR 1.501(r)-5(b)(3 )§ 29" الموصوفة فيLook-Backتستخدم طریقة "  LHMCالرعایة.

  LHMCبقسمة مجموعالمبالغ لكل مطالبات  AGBنسبة الخاصة بھا. یتم احتساب  AGBلتحدید نسبة

للرعایة في حاالت الطوارئ ، والرعایة العاجلة ، والرعایة الطبیةالضروریة األخرى التي سمحت بھا 

 30 -أكتوبر  1شركات التأمین الخاصة ورسوم الرعایة الطبیة مقابل الخدمةخالل السنة المالیة السابقة )

أمین المشترك ، والمساھماتالمشتركة والخصومات( بواسطة مجموع الرسوم سبتمبر( )بما في ذلك الت

مقابل الرسوم اإلجمالیة   AGBبضرب نسبة AGBاإلجمالیة المرتبطة بتلك المطالبات. ثم یتم تحدید

واحدة فقط وال تحسب نسبة مختلفة ألنواع  AGBتستخدم نسبة  LHMCللرعایة المقدمة للمریض.

الذي یلي إغالق السنة المالیة السابقة ،  45سنویاًفي الیوم   AGBم احتساب نسبةالرعایة المختلفة. سیت

التالي إلغالق السنةالمالیة. بعد تحدید أن الفرد مؤھل للحصول على  120ویتم تنفیذه بحلول الیوم 

 للرعایة الطارئة أو  AGBالمساعدة المالیة بموجب ھذه السیاسة ، ال یجوزتحمیل ھذا الفرد أكثر من

 الرعایة العاجلة أو أي رعایة طبیة ضروریةأخرى.

 (.4لمزید من المعلومات ، یرجى مراجعة الملحق الرابع )

الفترة التي سیتم فیھا قبول الطلبات ومعالجتھا للحصول على المساعدة المالیة. تبدأ  :فترة التقدیم

بعد  240فترةالتقدیم من تاریخ تقدیم أول كشف فواتیر لما بعد الخروج من الخدمة وتنتھي في الیوم 

 ذلكالتاریخ.

 تتكون من: الموجودات:

 حسابات التوفیر●

 الحسابات الجاریة●

 (HSAصحیة )حسابات التوفیر ال● *

 (HRAترتیبات السداد الصحي )● *

 (*FSAحسابات النفقات المرنة )●
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إذا كان المریض / الضامن  *

أو   FSAأو  HRAأو  HSAلدیھ

صندوق مماثل مخصص 

لنفقاتاألسرة الطبیة ، فإن ھذا الفرد 

غیر مؤھل للحصول على المساعدة 

بموجب ھذه السیاسة حتى یتماستنفاد 

 ھذه الموجودات.

٪ أو 400سیتلقى المرضى ، أو ضامنوھم ، الذین لدیھم دخل عائلي سنوي بنسبة  :الخیریة الرعایة

 ، والذین یستوفون معاییر األھلیة األخرى المنصوص علیھا في ھذه السیاسة ، تنازاًل بنسبة  FPLأقلمن

 . LHMC٪ عن رصید المریض المسؤول عن الخدمات الطبیة المؤھلة التي تقدمھا100

خدمة مستشفى غیر مؤھلة لرعایة الطوارئ أو الرعایة العاجلة أو رعایة طبیةأخرى  :ختیاریةالخدمة اال

 ضروریة )على النحو المحدد أدناه(.

العناصر أو الخدمات المقدمة لغرض تقییم و / أو تشخیص و / أو عالجحالة  :الرعایة في حاالت الطوارئ

 طبیة طارئة.

  .42U.S.Cمن قانون الضمان االجتماعي ) 1867سم كما ھو محدد في الق :حالة طبیة طارئة

1395dd فإن مصطلح "حالة طبیة طارئة" یعني حالة طبیة تظھر من خالل أعراض حادة ذاتخطورة ، )

 كافیة بحیث یمكن توقع أن یؤدي غیاب الرعایة الطبیة بشكل معقول إلى:

 أو جنینھا( لخطر شدید ؛تعریض صحة الفرد )أو فیما یتعلق بالمرأة الحامل ، صحة المرأة  .1

 ضعف خطیر في وظائف الجسم. .2

 ضعف خطیر في أي عضو أو جزء من الجسم ؛ أو .3

 بالنسبة للحامل المصابة بانقباضات: .4

a. ال یوجد وقت كاٍف إلجراء نقل آمن إلى مستشفى آخر للوالدة ؛ وb.

 عد.قد یشكل ھذا النقل تھدیدًا لصحة أو سالمة المرأة أو الطفل الذي لم یولد ب 

على النحو المحدد من قبل مكتب اإلحصاء األمریكي ، مجموعة من شخصین أو أكثر یقیمونمعًا  :أسرة

ویرتبطون بالمیالد أو الزواج أو التبني. إذا ادعى المریض أن شخًصا ما یعتمد على إقرار ضریبةالدخل 

 تحدید األھلیة لھذھالسیاسة.، وفقاً لقواعد خدمة اإلیرادات الداخلیة ، فقد یتم اعتباره معااًل لغرض 

دخل األسرة لمقدم الطلب ھو إجمالي الدخل المجمع لجمیع أفراد األسرة البالغین  :دخل األسرة

الذینیعیشون في نفس المنزل والُمدرج في أحدث إقرار ضریبي فیدرالي. بالنسبة للمرضى الذین 

الدین و / أو زوج األم أو زوجة األب عاًما ، یشمل دخل األسرة دخل الوالد أو الو 18تقألعمارھم عن 

أواألقارب الذین یعتنون بھم. یتم تحدید دخل األسرة باستخدام تعریف مكتب التعداد على النحو التالي 

 عندحساب إرشادات الفقر الفیدرالیة:

یشمل الدخل ، وتعویضات البطالة ، وتعویضات العمال ، والضمان االجتماعي ،  .1

لمساعدة العامة ، ومدفوعات المحاربین القدامى ، ومزایا الورثة ودخاللضمان اإلضافي ، وا
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،ودخل المعاش أو التقاعد ، والفوائد ، واألرباح ، واإلیجارات ، واإلتاوات ، والدخل 

 منالعقارات ، والصنادیق االستئمانیة ، والرواتب التعلیمیة ، والنفقة ودعم األطفال

 وإعانات اإلسكان( ال تحسب الفوائد غیر النقدیة )مثل قسائم الطعام .2

 ُمحددة على أساس ما قبل الضریبة )إجمالي( .3

 یستبعد أرباح وخسائر رأس المال .4

( عتبات الدخل التي تختلف حسب FPLیستخدم مستوى الفقر الفیدرالي ) :مستوى الفقر الفیدرالي

بشكل دوري في  حجماألسرة وتكوینھا لتحدید من یعاني من الفقر في الوالیات المتحدة. یتم تحدیثھ

السجاللفیدرالي من قبل وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة بالوالیات المتحدة بموجب سلطة القسم 

من قانون الوالیات المتحدة. یمكن الرجوع إلى  42من العنوان  9902( من القسم 2الفرعي)

  FPLإرشادات

. https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines الحالیة على 

المساعدة ، التي تتكون من الرعایة الخیریة والمشقة الطبیة ، المقدمة إلى  :مساعدة مالیة

المرضىالمؤھلین ، الذین قد یعانون من ضائقة مالیة ، إلعفائھم من التزام مالي للرعایة الطارئة أو 

 . LHMCالرعایةالعاجلة أو الرعایة الطبیة الضروریة األخرى التي یقدمھا

 یض المسؤول عن فاتورة المریض.شخص باستثناء المر :الضامن

إجمالي الرسوم بالسعر المحدد الكامل لتقدیم خدمات رعایة المرضى قبل  :الرسوم اإلجمالیة

 تطبیقالخصومات من اإلیرادات.

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

لتي تفتقر إلى إقامة لیلیة ثابتة ومنتظمة وكافیة ، مما یعني : "الفرد أو األسرة ا HUDالفیدرالیبواسطة

أن الفردأو العائلة لدیھ مكان إقامة لیلي أساسي یكون مكاناً عاًما أو خاًصا لیس مخصص لسكن اإلنسان 

أویعیش في مأوى یدیره القطاع العام أو الخاص مصمم لتوفیر ترتیبات معیشیة مؤقتة. تشمل ھذه 

یوًما أو أقل والذین أقاموا في ملجأ  90د الذین یغادرون مؤسسة أقاموا فیھا لمدة الفئةأیًضا األفرا

 للطوارئأو مكان غیر مخصص للسكن البشري مباشرة قبل الدخول إلى المؤسسة ."

والشركات التابعة لھا متعاقدة مع شركة تأمین المریض للسدادبأسعار   LHMC:شبكة الرعایة الصحیة

 متفاوض علیھا.

٪ أوتساوي 25المساعدة المالیة المقدمة للمرضى المؤھلین الذین تزید فواتیرھم الطبیة عن  :بیةمشقة ط

 ٪ من دخل عائلتھم.25

العناصر أو الخدمات الضروریة طبیاً ، مثل خدمات الرعایة الصحیةللمرضى  :الرعایة الطبیة الالزمة

ص و / أو العالج لإلصابة أوالمرض. الداخلیین أو الخارجیین المقدمة لغرض التقییم و / أو التشخی

باإلضافة إلى تلبیة المعاییر السریریة ، مثل ھذه العناصر أو الخدمات تُع   رف عادةً على أنھامغطاة 

 مقابل الخدمة ، أو شركات التأمین الصحي الخاصة ، أو تأمین طرف ثالث.  Medicareبرسوم

https://www.lahey.org/lhmc/your-visit/insurance-billing-records/financial-counseling-assistance/
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 Medicareمن  Bوالجزء  Aدم بموجب الجزءالتأمین الصحي المق :مقابل الخدمة  Medicareرسوم

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

والشركات التابعة لھا غیر متعاقدة مع شركة التأمین   LHMCخارج شبكة الرعایة الصحیة:

 زیادة مسؤولیة المریض. الخاصةبالمریض لسداد التكالیف بأسعار متفاوض علیھا ، مما یؤدي عادةً إلى

 LHMC، أو مورد طرف ثالث یمثل  LHMCخطة سداد یتم االتفاق علیھا من قبل :خطة الدفع

والمریض / الضامن مقابل أتعاب من جیبھ. ستأخذ خطة الدفع في االعتبار الظروف المالیة 

 للمریضوالمبلغ المستحق وأي مدفوعات سابقة.

ینة ، قد یفُترض أو یعُتبر المرضى غیر المؤمن علیھم في ظل ظروف مع :األھلیة االفتراضیة

مؤھلینللحصول على المساعدة المالیة بناًء على تسجیلھم في البرامج األخرى التي تم اختبارھا بالوسائل 

أومصادر المعلومات األخرى ، والتي ال یوفرھا المریض مباشرةً ، إلجراء تقییم فردي للحاجة 

أي منظمة لیست وحدة حكومیة تقدم التأمین الصحي ، بما في  :ي الخاصةالمالیة.شركة التأمین الصح

 . Medicare Advantageذلكالمنظمات غیر الحكومیة التي تدیر خطة تأمین صحي بموجب

سیتم منح المتقدمین الذین تقرر أنھم مؤھلون للحصول على المساعدة المالیة المساعدةلمدة ستة  :فترة التأھیل

موافقة. قد یشھد المرضى المؤھلون للحصول على المساعدة المالیة أنھ لمتكن ھناك أشھر من تاریخ ال

 ( أشھر لتمدید األھلیة لمدة ستة6تغییرات في وضعھم المالي في نھایة فترة التأھیل لستة )

 ( أشھر أخرى.6)

مریض لیس لدیھ تغطیة من طرف ثالث مقدمة من شركة تأمین صحیخاصة ،  :مریض بدون تأمین صحي

 ، البرنامج الفیدرالي للرعایة الصحیة )بما في ذلك على سبیل المثال  ERISAشركة تأمین

(  CHAMPUS، و  SCHIP، و  Medicaidمقابل الخدمة ، و  Medicareال الحصر رسوم

 ث المتاحة لتغطیة تكلفة نفقات الرعایة الصحیة للمریض.،وتعویضات العمال ، أو مساعدة الطرف الثال

أي فرد لدیھ تغطیة خاصة أو حكومیة والذي سیكون من الصعبعلیھ  :المرضى بتأمین صحي منخفض

 . LHMCدفع المصاریف المالیة المتوقعة بالكامل مقابل الخدمات الطبیة التي تقدمھا
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ً المقدمة في مستشفى مخصص للحاالت الخطیرة بعد  الرعایة العاجلة: الرعایة الالزمة طبیا

الظھورالمفاجئ لحالة طبیة ، سواء كانت جسدیة أو عقلیة ، والتي تتجلى من خالل أعراض حادة ذات 

بیة خالل شدةكافیة )بما في ذلك األلم الشدید( بحیث یعتقد الشخص العادي الحكیم أن غیاب الرعایة الط

ساعة یمكن أن تؤدي بشكل معقول إلى تعریض صحة المریض للخطر أو ضعف في وظائف الجسمأو 24

 خلل في أي عضو أو جزء من الجسم.

 

( للحصول على قائمة كاملة بمقدمیالخدمات 5مالیة وإلجراء ترتیبات الدفع. راجع الملحق الخامس )

 غیر المشمولین بھذه السیاسة.

المؤسسات خارج الشبكة والرسوم المھنیة للرعایة العاجلة والرعایة الضروریة طبیاًالتي لیست . رسوم 3

 رعایة طارئة ، على النحو المحدد أعاله.

 

عدة المالیة مناسبة سریریاً وضمن معاییرالممارسة یجب أن تكون الخدمات المؤھلة للحصول على المسا

 الطبیة المقبولة ، وتشمل:

 رسوم مؤسسات داخل الشبكة وخارجھا لرعایة الطوارئ على النحو المحدد أعاله. .1

الرسوم المھنیة داخل الشبكة وخارجھا لرعایة الطوارئ على النحو المحدد أعاله ، والتییقدمھا مقدمو  .2

 (.5والشركات التابعة لھا ، على النحو الواردفي الملحق الخامس )  LHMCبلالخدمة المعینون من ق

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

 رسوم مؤسسات داخل الشبكة للرعایة الضروریة طبیاً ، على النحو المحدد أعاله. .4

ایة الطبیة الالزمة التي یقدمھا مقدموالخدمة الرسوم المھنیة داخل الشبكة للرعایة العاجلة والرع .5

 (.5والشركات التابعة لھا ، على النحو الوارد في الملحقالخامس )  LHMCالعاملون من قبل

األھلیة للحصول 

علىالمساعدة المالیة 

 LHMCمن

 تشمل الخدمات غیر المؤھلة للحصول على المساعدة المالیة ما یلي:

 المؤسسات للخدمات االختیاریة ، على النحو المحدد أعاله.الرسوم المھنیة ورسوم  .1

 الرسوم المھنیة للرعایة التي یقدمھا مقدمو الخدمة الذین ال یتبعون سیاسة المساعدة المالیة .2

  LHMC)على سبیل المثال ، المھنیین الطبیین أو األطباء الخواص أو غیر التابعین ل

(. یتم 5ھو مدرج في الملحق الخامس )،وسیارات اإلسعاف ، وما إلى ذلك( ، كما 

 تشجیعالمرضى على االتصال بھؤالء المزودین مباشرة لمعرفة ما إذا كانوا یقدمون أي مساعدة

الخدمات غیر 

 مؤھلةللحصول على

المساعدة المالیة 

 LHMCمن
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LHMC  تقدم المساعدة للمرضى في التقدم للحصول على برامج المساعدة العامة والمساعدة

 المالیةللمستشفى ، كما ھو موضح بمزید من التفصیل أدناه.

LHMC  ستبذل جھودًا حثیثة لجمع حالة التأمین الخاصة بالمریض وغیرھا من المعلومات من

أو للمرضى الداخلیین أو الخارجیین التي  أجاللتحقق من تغطیة خدمات الرعایة الصحیة الطارئة

سیقدمھاالمستشفى. سیتم الحصول على جمیع المعلومات قبل تسلیم أي عناصر أو خدمات ال تشكل 

رعایةطارئة أو رعایة عاجلة. سیقوم المستشفى بتأخیر أي محاولة للحصول على ھذه المعلومات أثناء 

ى قانون العالج الطبي والعمل في حاالت تقدیمأي رعایة طارئة أو رعایة عاجلة على مستو

، إذا كانت عملیة الحصول على ھذه المعلومات ستؤخر أو تتداخل مع دراسة  EMTALAالطوارئ

 الفحصالطبي أو الخدمات المقدمة لتحقیق االستقرار في حالة الطوارئ الطبیة.

ما إذا كان تأمین طرف ثالثأو یجب أن تتضمن جھود العنایة الواجبة و المعقولة في المستشفى للتحقیق فی

مورد آخر مسؤوالً عن تكلفة الخدمات المقدمة من المستشفى ، على سبیل المثال ال الحصر ، تحدیدما 

( سیاسة مسؤولیةالسیارة 1إذا كانت ھناك سیاسة قابلة للتطبیق لتغطیة تكلفة المطالبات ، بما في ذلك: )

( برامجتعویض العمال 3العامة أو اإلصابة الشخصیة ، )( سیاسة حمایة الحوادث 2أو مالك المنزل ، )

( سیاسات التأمین للطالب ، من بین أمور أخرى. إذا كان المستشفى قادًرا علىتحدید طرف ثالث 4، و )

مسؤول أو تلقى مدفوعات من جھة خارجیة أو مصدر آخر )بما في ذلك من شركةتأمین خاصة أو 

باإلبالغ عن الدفعة للبرنامج المطبق وتعویضھا، إذا قابلة للتطبیق  برنامج عام آخر( ، فسیقوم المستشفى

ً لمتطلبات معالجة مطالبات البرنامج ، مقابل أي مطالبة قد تم دفعھا من قباللطرف الثالث أو أي  وفقا

مورد آخر. بالنسبة لبرامج المساعدة العامة للوالیة التي دفعت بالفعل تكلفةالخدمات ، ال یُطلب من 

 شفى تأمین التنازل عن حق المریض في تغطیة خدمات الطرف الثالث.المست

في ھذه الحاالت ، یجب أن یدرك المریض أن برنامج الدولة المطبق قد یحاول طلب تخصیص 

 تكالیفالخدمات المقدمة للمریض.

LHMC ( سیتفقد نظام التحقق من األھلیة في ماساتشوستسEVS للتأكد من أن المریض لیسمریًضا )

، أو برنامج دفعالمساعدة المتمیز   MassHealthخفض الدخل ولم یقدم طلباً للحصول على تغطیة منمن

، أو برنامج األمان الطبي لألطفال ، أو شبكةاألمان الصحیة ، قبل   Health Connectorالذي تدیره

 تقدیم المطالبات إلى مكتب شبكة األمان الصحیة لتغطیة الدیون المعدومة.

 

 المتاحة المساعدة

بالنسبة للمرضى بدون تـأمین صحي أو المرضى بتأمین منخفض ، سیعمل المستشفى مع ھؤالءالمرضى 

لمساعدتھم في التقدم بطلب للحصول على برامج المساعدة العامة التي قد تغطي بعض أو كلفواتیر 

منخفض في المستشفى غیر المدفوعة. من أجل مساعدة المرضى بدون تأمین صحي والمرضى بتأمین

العثور على الخیارات المتاحة والمناسبة ، سیزود المستشفى جمیع األفراد بإشعار عامبتوفر برامج 

 المساعدة العامة أثناء التسجیل الشخصي األولي للمریض في موقع المستشفى للحصول

 برامج المساعدة العامة

الضامن ، وعندما یتم إخطار المزود ،أو على خدمة ، في كل الفواتیر التي یتم إرسالھا إلى المریض أو 

 من خالل العنایة الواجبة الخاصة بھ ، بتغییر في حالة أھلیة المریض للتغطیة التأمینیة العامة أوالخاصة.

قد یكون مرضى المستشفى مؤھلین للحصول على تكلفة مجانیة أو مخفضة لخدمات الرعایة الصحیةمن 

مة الحكومیة )بما في ذلك على سبیل المثال ال خالل العدید من برامج المساعدة العا
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،   Health Connector، وبرنامج دفع المساعدة المتمیزة الذي یدیره MassHealthالحصر

وبرنامجاألمان الطبي لألطفال ، وشبكة األمان الصحیة. (. تھدف ھذه البرامج إلى مساعدة المرضى 

ساھمة في تكلفة رعایتھ. بالنسبة للمرضى بدونتأمین ذویالدخل المنخفض مع مراعاة قدرة كل فرد على الم

صحي أو المرضى بتأمین صحي منخفض ، سیقوم المستشفى ، عند الطلب ، بمساعدتھم فیالتقدم للحصول 

 على التغطیة من خالل برامج المساعدة العامة التي قد تغطي كل أو بعض فواتیرالمستشفى غیر المدفوعة.

ضى في التسجیل في برامج التغطیة الصحیة الحكومیة. وھي المستشفى متاح لمساعدة المر

بالوالیة   Health Connector، وبرنامج دفع المساعدة المتمیزة الذي یدیره رابط MassHealthتشمل

،وخطة التأمین الطبي لألطفال. بالنسبة لھذه البرامج ، یمكن للمتقدمین تقدیم طلب من خالل موقع ویبعبر 

اإللكتروني الخاص بالوالیة( ،أو طلب   Health Connectorع مركزیاً على موقعاإلنترنت )والذي یق

. قد یطلب Connectorأو  MassHealthورقي ، أو عبر الھاتف مع ممثل خدمة العمالء الموجود في

األفراد أیًضا المساعدة من المستشارین المالیین بالمستشفى )یُطلق علیھم أیًضامستشاري الطلبات 

 لتقدیم الطلب إما على الموقع اإللكتروني أو من خالل طلب ورقي. المعتمدین(

 

من خالل مشاركتھا في شبكة األمان الصحي في ماساتشوستس ، یقدم المستشفى أیًضا مساعدة 

مالیةللمرضى ذوي الدخل المنخفض الذین ال یملكون تأمین صحي والذین یملكون تأمین منخفض 

ین یستوفون مؤھالت الدخل. تم إنشاء شبكة األمان الصحي لتوزیع القاطنینبوالیة ماساتشوستس والذ

ً للمرضى ذوي الدخل المنخفض الذین ال  تكلفةتوفیر رعایة غیر مدفوعة األجر بشكل أكثر إنصافا

یملكونتأمین صحي والذین یملكون تأمین منخفض من خالل الرعایة المجانیة أو المخفضة عبر 

اساتشوستس. یتم تجمیع شبكة األمان الصحي للرعایة غیر المدفوعة من المستشفیاتللحاالت الحادة في م

خاللتقییم لكل مستشفى لتغطیة تكلفة الرعایة للمرضى بدون تأمین صحي والمرضى بتأمین 

 ٪ من مستوى الفقر الفیدرالي.300صحیمنخفض بدخل أقل من 

المساعدة من 

خاللشبكة األمان 

 الصحیة

ل المنخفض الذین یتلقون خدمات في المستشفى مؤھلین للحصول قد یكون المرضى من ذوي الدخ

، بما في ذلك الرعایة المجانیة   Health Safety Netعلىمساعدة مالیة من خالل شبكة األمان الصحي

 . 613.00CMR 101أوالمجانیة جزئیاً للخدمات المؤھلة لـشبكة األمان الصحي المحددة في 

(a) أساسي - الصحي األمان شبكة 

یتم تحدید المرضى الذین ال یملكون تأمین صحي و الساكنین بوالیة ماساتشوستس الذین لدیھمدخل قد 

 101أو دخل عائلي لصعوبة طبیة ، كما ھو موضحفي   MAGI MassHealthأسري موثق من

613.04)1CMR  من مستوى الفقر الفیدرالي، مؤھلین للحصولعلى خدمات 300-0( ، بین ٪

 لمؤھلة.شبكة األمان الصحي ا

أساسي یقتصر على المرضى المؤھلینللتسجیل  - شبكة األمان الصحي فترة األھلیة ونوع الخدمات ل

 101CMRكما ھو موضح في  Health Connectorفي برنامج دفع المساعدة المتمیزة الذي یدیره

613.04(5)(a) and (b  المرضى الخاضعین لمتطلبات برنامج صحة الطالبمن .)18 §M.G.L. 

c. 15A,  أساسي. - غیر مؤھلین للحصول على شبكة األمان الصحي 

(b) ثانوي - الصحي األمان شبكة 



 

تمت 11سیاسة المساعدة المالیة الصفحة -  Lahey clinic, incمستشفى

 2020 المراجعة في أغسطس

قد یتم تحدید المرضى من سكان ماساتشوستس الذین لدیھم تأمین صحي أولي و دخل أسریمعیشي 

 101أو الدخل األسري المعتبر للمشقة الطبیة ، كما ھو موضحفي   MassHealth MAGIمن

613.04)1CMR  ) من مستوى الفقر الفیدیرالي300و  0، بین ٪FPL  مؤھلینللحصول على ،

ثانوي  - شبكة األمانالصحي المؤھلة. فترة األھلیة ونوع الخدمات ل  Health Safety Netخدمات

 Healthیقتصر على المرضى المؤھلین للتسجیل في برنامج دفع المساعدة المتمیزة الذییدیره

Connector  101 كما ھو موضح فيCMR 613.04(5)(a) and (b  المرضى الخاضعین.)

غیر مؤھلینللحصول على برنامج   ,M.G.L. c. 15A§ 18لمتطلبات برنامج صحة الطالب من 

 ثانوي. - الصحي األمان شبكة

(c) الجزئیة الخصومات - الصحي األمان شبكة 

ثانویمع  - أساسي أو شبكة األمان الصحي - قد یخضع المرضى المؤھلین ل شبكة األمان الصحي

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

، للخصم السنوي إذا كان جمیع أعضاء مجموعةعائلة  FPL٪ من مستوى الفقر الفیدیرالي300

ھذھالمجموعة في . تم تعریف  FPL٪ من150.1( لدیھم دخل أعلى من PBFGالفواتیر الممیزة )

130 501.0001CMR . 

٪ ، فال یوجدخصم ألي 150.1أقل من   FPLلدیھ مستوى فقر فیدیرالي  PBFGإذا كان أي عضو في

 . الخصم السنوي یساوي القیمة األكبر من: PBFGعضو في

  Health Connector premiumأقل تكلفة لبرنامج دفع المساعدة المتمیزة الذي یدیره .1

، اعتباًرامن   MassHealth FPLبما یتناسب مع معاییر الدخل  PBFGحجم، المعدلة حسب 

 بدایة السنة التقویمیة ؛ أو

أو   MassHealth MAGIمن الفرق بین أدنى قیمة لدخل األسرة المعیشي ٪40 .2

( ، لمقدم  1CMR(613.04 101الدخالألسري للمشقة طبیة ، كما ھو موصوف في 

 . FPLالفیدیرالي ٪ من مستوى الفقر200و  PBFGالطلب

 (d) طبیة مشقة - الصحي األمان شبكة 

 مشقة طبیة - شبكة األمان الصحي قد یتأھل أي شخص لھ دخل مقیم في ماساتشوستس ل

من خالل شبكة األمان الصحي إذا كانت النفقات الطبیة المسموح بھا قد استنفدت  (ضائقةطبیة)

دخلھالمعتبر بحیث یتعذر علیھ دفع تكالیف الخدمات الصحیة. للتأھل ل مشقة طبیة، یجب أن 

تتجاوزالنفقات الطبیة المسموح بھا لمقدم الطلب نسبة مئویة محددة من الدخل المعتبر لمقدم 

 . 613CMR 101الطلبمحددة في 

یتم احتساب المساھمة المطلوبة لمقدم الطلب كنسبة مئویة محددة من الدخل المعتبر في 

101CMR 613.05(1)(b بناًء على مستوى الفقر الفیدیرالي للمشقة طبیة الخاص )

باألسرةمضروب في الدخل الفعلي المعتبر مطروًحا منھ الفواتیر غیر المؤھلة لدفع شبكة األمان 

مشقة طبیة محددة في  والتي سیظل مقدم الطلب مسؤوالً عنھا. مزید من المتطلبات للالصحي، 

101 

.CMR 613.05 
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٪ 20قد یطلب المستشفى ودیعة من المرضى المؤھلین للمشقة الطبیة. ستقتصر اإلیداعات على 

 دوالر. ستخضع جمیع األرصدة المتبقیة لشروط 1،000منمساھمة المشقة الطبیة التي تصل إلى 

 101CMR 613.08(1)(g .)خطةالدفع المنصوص علیھا في 

 Medicalللمشقة الطبیة ، سیعمل المستشفى مع المریض لتحدید ما إذا كان برنامج مثل المشقة الطبیة

Hardship  سیكون مناسباً وتقدیم طلب المشقة الطبیة إلى شبكة األمان الصحي. من واجبالمریض تقدیم

سب طلب المستشفى في إطار زمني مناسب للتأكد من أنالمستشفى یمكن جمیع المعلومات الضروریة ح

 أن یقدم طلباً كامالً.

 

سیساعد المستشفى المرضى بدون تأمین صحي والمرضى الذین یملكون تأمین منخفض على 

التقدمللحصول على تغطیة صحیة من خالل برنامج المساعدة العامة )بما في ذلك على سبیل المثال 

  Health Connector، وبرنامج دفع المساعدة المتمیزة الذي تدیره  MassHealthالالحصر

،وبرنامج التأمین الطبي لألطفال( ، والعمل مع األفراد من أجل تسجیلھم حسب االقتضاء. 

سیساعدالمستشفى أیًضا المرضى الذین یرغبون في التقدم للحصول على مساعدة مالیة من خالل شبكة 

 . Health Safety Netاألمانالصحي

 سیقوم المستشفى بما یلي:

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

، وبرنامج   Health Connector،وبرنامج الدفع للمساعدة المتمیزة الذي تدیره

 األمانالطبي لألطفال ، وشبكة األمان الصحیة ؛

b) للتغطیة أو تقدیم تجدید للتغطیة الحالیة ؛ مساعدة األفراد على إكمال طلب جدیدc )

( تقدیم الطلبات أو التجدیدات dالعمل مع الفرد للحصول على جمیع الوثائق المطلوبة ؛

 )مع جمیع الوثائق المطلوبة( ؛

e)  التفاعل ، عند االقتضاء وعلى النحو المسموح بھ بموجب قیود النظام الحالیة ، معالبرامج

 طلبات والتجدیدات ؛المتعلقة بحالة ھذه ال

f) المساعدة في تسھیل تسجیل المتقدمین أو المستفیدین في برامج التأمین ؛ وg عرض )

 وتقدیم المساعدة في تسجیل المصوتین.

دور مستشار 

 المساعدةالمالیة

سیقوم المستشفى بإبالغ المریض بالتزامھ بتزوید المستشفى والوكالة الحكومیة المعنیة بمعلومات 

الوقت المناسب فیما یتعلق باالسم الكامل والعنوان ورقم الھاتف وتاریخ المیالد ورقم دقیقةوفي 

الضماناالجتماعي )إن وجد( وخیارات التغطیة التأمینیة الحالیة ) بما في ذلك تأمین المنزل والمركبة 

ابلة وتأمینمسؤولیة آخر( الذي یمكن أن یغطي تكلفة الرعایة المتلقاة وأي موارد مالیة أخرى ق

للتطبیقومعلومات الجنسیة واإلقامة. سیتم تقدیم ھذه المعلومات إلى الدولة كجزء من طلب مساعدة 

 البرنامجالعام لتحدید تغطیة الخدمات المقدمة للفرد.

إذا كان الفرد أو الضامن غیر قادر على تقدیم المعلومات الالزمة ، یجوز للمستشفى )بناًء على طلبالفرد( 

ة للحصول على أي معلومات إضافیة من مصادر أخرى. تشمل ھذه الجھودأیًضا العمل بذل جھود معقول

مع األفراد ، عندما یطلب منھم الفرد ، لتحدید ما إذا كان ینبغي إرسال فاتورة للخدمات إلىالفرد للمساعدة 
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التسجیل المسبق  في تلبیة المبلغ المقتطع لمرة واحدة. سیحدث ھذا عندما یقوم الفرد بجدولة خدماتھ ،أثناء

، أثناء دخول الفرد إلى المستشفى ، عند الخروج ، أو لفترة معقولة بعد الخروجمن المستشفى. المعلومات 

التي سیحصل علیھا المستشفى سیتم االحتفاظ بھا وفقاً لقوانین الخصوصیةواألمن الفیدرالیة المعمول بھا 

 والخاصة بالوالیة.

مریض أثناء عملیة تقدیم الطلب بمسؤولیتھ عن إبالغ كل منالمستشفى سیقوم المستشفى أیًضا بإخطار ال

والوكالة الحكومیة التي تقدم تغطیة لخدمات الرعایة الصحیة ألي طرف ثالث قد یكونمسؤوالً عن دفع 

المطالبات ، بما في ذلك المنزل أو السیارة أو أي سیاسة مسؤولیة تأمینیة أخرى. إذاقام المریض بتقدیم 

طرف ثالث أو رفع دعوى قضائیة ضد طرف ثالث ، فإن المستشفىسوف یخطر المریض  دعوى من

أیام من ھذھاإلجراءات. سیتم إبالغ  10بضرورة إخطار مقدم الخدمة وبرنامج الوالیة في غضون 

المریض أیًضا بأنھ یجب علیھ سداد مبلغ الرعایة الصحیة التي یغطیھا برنامجالوالیة للوكالة الحكومیة 

سبة إذا كان ھناك استرداد في المطالبة ، أو تخصیص حقوق للدولةللسماح لھا باسترداد المبلغ المنا

 المطبق.

عندما یتصل الفرد بالمستشفى ، سیحاول المستشفى تحدید ما إذا كان الفرد مؤھالً لبرنامج المساعدةالعامة 

برنامج المساعدةالعامة  أو للحصول على مساعدة مالیة من المستشفى. قد یتأھل الفرد المسجل في

للحصول على مزایا معینة. قد یتأھل األفراد أیًضا للحصول على مساعدة إضافیة بناًء علىبرنامج 

 المساعدة المالیة بالمستشفى بناًء على الدخل الموثق للفرد واألصول والنفقات الطبیة المسموحبھا.

 

ثناء الخدمات التي یتم توفیرھا لتحقیق االستقرار لمریضتقرر أنھ قبل تقدیم أي خدمات رعایة صحیة )باست التزامات المریض

یعاني من حالة طبیة طارئة أو یحتاج إلى رعایة عاجلة( ، من المتوقع أن یقدم المریضمعلومات دقیقة 

وفي الوقت المناسب عن حالة التأمین الحالیة ، والمعلومات الدیموغرافیة والتغییراتفي دخل األسرة أو 

طیة المجموعة )إن وجدت( ، وإذا كانت معروفة ، معلومات عنالخصومات والتأمین المشترك سیاسة تغ

 والمدفوعات المشتركة التي یتطلبھا التأمین المطبق أو البرنامج المالي.

 یجب أن تتضمن المعلومات التفصیلیة لكل عنصر ، على سبیل المثال ال الحصر:

، وتاریخ المیالد ، ورقم الضمان االجتماعي )إن وجد(  االسم الكامل ، والعنوان ، ورقم الھاتف●

،وخیارات تغطیة التأمین الصحي الحالیة ، ومعلومات الجنسیة واإلقامة ، والموارد المالیة المطبقةلدى 

 المریض والتي یمكن استخدامھا لدفع فاتورتھ ؛

ده ورقم الضماناالجتماعي إن أمكن ، االسم الكامل لضامن المریض وعنوانھ ورقم ھاتفھ وتاریخ میال●

)إن وجد( وخیارات تغطیة التأمین الصحي الحالیة والموارد المالیة المطبقة التي یمكناستخدامھا لدفع 

 فاتورة المریض ؛ و

الموارد األخرى التي یمكن استخدامھا لدفع فواتیرھم ، بما في ذلك برامج التأمین األخرى ، أوسیاسات ●

لتأمین ألصحاب المنازل إذا كان العالج ناتًجا عن حادث ،وبرامج تعویض التأمین على السیارات أو ا

العمال ، وسیاسات تأمین الطالب ، وأي دخل عائلي آخر مثل المیراث ، الھدایا ،أو التوزیعات من 

 صندوق ائتمان متاح ، و غیرھا.
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مدفوعات  یكون المریض مسؤوالً عن تتبع فاتورة المستشفى غیر المدفوعة ، بما في ذلك أي

مشتركةحالیة ، والتأمین المشترك ، والخصومات ، واالتصال بالمستشفى إذا احتاجوا إلى المساعدة في 

دفعفاتورتھم. یُطلب من المریض أیًضا إبالغ شركة التأمین الصحي الحالیة )إذا كان لدیھ واحدة( أو 

رات في دخل األسرة أو حالة وكالةالوالیة التي حددت حالة أھلیة المریض في برنامج عام بأي تغیی

 التأمین.

 قد یساعد المستشفى أیًضا المریض في تحدیث أھلیتھ في برنامج عام عندما تكون ھناك أي تغییرات

في دخل األسرة أو حالة التأمین بشرط أن یقوم المریض بإبالغ المستشفى بأي تغییرات من ھذا القبیلفي 

 حالة أھلیة المریض.

أیًضا إخطار المستشفى والبرنامج المطبق الذي یتلقون فیھ المساعدة )على سبیاللمثال یُطلب من المرضى 

،MassHealth  أوConnector  أوHealth Safety Net  بأي معلومات تتعلق بتغییرفي دخل ، )

ا األسرة ، أو إذا كانوا جزًءا من مطالبة التأمین التي قد تغطي تكلفة الخدمات التي یقدمھاالمستشفى. إذ

كان ھناك طرف ثالث )على سبیل المثال ال الحصر ، التأمین على المنزل أو علىالسیارة( مسؤول عن 

تغطیة تكلفة الرعایة بسبب حادث أو واقعة أخرى ، فسیعمل المریض معالمستشفى أو البرنامج القابل 

 Healthأو Connectorأو  MassHealthللتطبیق )بما في ذلك ، على سبیل المثال ال الحصر ،

Safety Net .لتعیین الحق في استرداد المبلغ المدفوع أو غیر المدفوعمقابل ھذه الخدمات ) 

 

سیتم تقدیم المساعدة المالیة إلى المرضى بدون تأمین صحي ، والمرضى بتأمین صحي منخفض 

یتم ،وضامنیھم الذین یستوفون معاییر محددة على النحو المحدد أدناه. ستضمن ھذه المعاییر أن 

تحتفظ بالحق في مراجعة أو تعدیل   LHMC. LHMCتطبیقسیاسة المساعدة المالیة ھذه باستمرار عبر

ستساعد األفراد على التقدم للحصول   LHMCأوتغییر ھذه السیاسة حسب الضرورة أو المناسبة.

 (.2والملحق  1علىالمساعدة المالیة للمستشفى من خالل استكمال الطلب )انظر الملحق 

المساعدة 

 المالیةللمستشفى

، صنادیق المعوزینوضحایا   Medicaidیجب مراجعة موارد الدفع )التأمین متاح من خالل التوظیف ،

الجرائم العنیفة وما إلى ذلك( وتقییمھا قبل اعتبار المریض للحصول على المساعدة المالیة. إذاظھر أن 

ستحیل المریض إلىالوكالة المناسبة   LHMCالمریض قد یكون مؤھالً للحصول على مساعدة أخرى ،

 للمساعدة في استكمال الطلبات واالستمارات أو مساعدة المریض في تلك الطلبات.

یُطلب من المتقدمین للحصول على المساعدة استنفاد جمیع خیارات الدفع األخرى كشرط لموافقتھمعلى 

المساعدة العامة وشبكة األمان الصحیة، كما  المساعدة المالیة للمستشفى ، بما في ذلك التقدم إلى برامج

 ھو موضح أعاله.

مقدمو طلبات المساعدة المالیة مسؤولون عن التقدم للبرامج العامة والسعي للحصول على تغطیةالتأمین 

 LHMCالصحي الخاص. اختیار المرضى / الضامنون عدم التعاون في التقدم للبرامج المحددة بواسطة

قد تحرمھم من المساعدة المالیة. من المتوقع أن یساھم مقدمو الطلباتفي تكلفة  كمصادر محتملة للدفع

 رعایتھم بناًء على قدرتھم على الدفع كما ھو موضح في ھذه السیاسة.
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أو أي تأمینصحي   Medicaidیجب على المرضى / الضامنین الذین قد یتأھلون للحصول على برنامج

أو إظھار دلیل على أنھ تقدم بطلبللحصول   Medicaidآخر التقدم بطلب للحصول على تغطیة

 Federal Healthأو تأمین صحي آخر عبر منصة التأمین الصحي الفیدیرالي  Medicaidعلى

Insurance Marketplace ( السابقة من التقدم للحصول علىالمساعدة المالیة 6خالل األشھر الستة )

التعاون في عملیة التقدیمالموضحة في ھذه . یجب على المرضى / الضامنین  LHMCالخاصة ب

 السیاسة من أجل التأھل للحصول على المساعدة المالیة.

عند تقییم أھلیة المریض للحصول على المساعدةالمالیة   LHMCالمعاییر التي یتعین النظر فیھا من قبل

 من المستشفى ، تشمل:

 دخل األسرة؛●

 الممتلكات●

 االلتزامات الطبیة●

 میع المساعدات العامة والخاصة األخرى المتاحةاستنفاد ج●

متاح لجمیع المرضى الذین یستوفون شروط   LHMCبرنامج المساعدة المالیة الخاص بـ

األھلیةالمنصوص علیھا في ھذه السیاسة ، بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو حالة اإلقامة. سیتم 

ً لقانون الوالیة منحالمساعدة المالیة للمرضى / الضامنین بناًء على  الحاجة المالیة ووفقا

 والقانونالفیدرالي.

سیتم تقدیم المساعدة المالیة للمرضى المؤھلین الذین یملكون تأمین صحي منخفض ، شریطة أن تكونھذه 

المساعدة وفقاً لالتفاقیة التعاقدیة لشركة التأمین. ال تتوفر المساعدة المالیة بشكل عام للرسومالمشتركة 

 دة في حالة فشل المریض في االمتثال لمتطلبات التأمین.أو األرص

 تخفیضات المساعدة
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( HRA( أو حساب تعویض صحي )HSAیتُوقع من المرضى الذین لدیھم حساب توفیر صحي )

( استخدام أموال الحساب قبل اعتبارھم مؤھلین للحصول على FSAأوحساب إنفاق مرن )

تحتفظ بالحق في تغییر التخفیضات الموضحة في ھذه   LHMCالمساعدةالمالیة في المستشفى.

السیاسة فیحالة ما إذا قررت بشكل معقول أن ھذه الشروط تنتھك أي التزام قانوني أو تعاقدي 

 . LHMCلـ

  

بناًء على تقییم دخل عائلة لمقدم الطلب وممتلكاتھ والتزاماتھ الطبیة ، قد یتلقى المرضى أحدالخصومات 

المدرجة أدناه. جمیع الخصومات المذكورة تتعلق بالرصید المسؤول للمریض. المدفوعاتالمشتركة 

 ومات خارج الشبكة غیر مؤھلة للحصول على المساعدة المالیة.والتأمین المشترك والخص

بطریقة مماثلة، المرضى الذین یمتلكون تأمین صحي و یختارون عدم االستفادة من تغطیة الطرفالثالث 

المتاحة )"الدفع الذاتي االختیاري"( غیر مؤھلین للحصول على المساعدة المالیة للمبلغالمستحق على أي 

ذاتي اختیاري. ومع ذلك ، لن یتم بأي حال من األحوال تحمیاللمریض الذي تقرر  حساب مسجل كدفع

 . AGBأنھ مؤھل للحصول على المساعدة المالیة بالمستشفى أكثر من المبلغ الوارد فیالفاتورة

٪ بموجب ھذه السیاسة للمرضى / الضامنینالذین 100ستوفر الرعایة بخصم   LHMC:رعایة خیریة

الحالي ، الذینیستوفون   FPL٪ من مستوى الفقر الفیدیرالي400یكون دخل أسرتھم أقل أو یساوي 

 معاییر األھلیة األخرى المنصوص علیھا في ھذه السیاسة.

ونھم الطبیة ٪ للمرضى المؤھلین الذین تساوي أو تزید دی100سیتم تقدیم خصم بنسبة  :مشقة طبیة

% من دخل عائلتھم ، والذین یستوفون معاییر األھلیة األخرى المنصوص علیھا في 25عن

 ھذھالسیاسة.

 المالیة

 المعلومات المتعلقة بسیاسة المساعدة المالیة وملخص اللغة البسیط و طلب المساعدة المالیة الخاصة ب

 LHMC الخاص بـ تتوفر مجاناً على موقع الویبLHMC  معروضة في مواقع المستشفیات ، 

سیاسة 

 المساعدةالمالیة
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٪ منسكان 5شخص أو  1،000والعیادات وستتم ترجمتھا إلى أي لغة تعتبر أساسیة و التي یتحدث بھا 

 أیھما أقل.  LHMCالمجتمع الذي تخدمھ

ستراجع سیاسات الدفع والمساعدة المالیة في جمیع كشوفات المرضى   LHMCباالضافة،

الشھریةالمطبوعة وخطابات التحصیل. المعلومات المتعلقة بسیاسة المساعدة المالیة متاحة ، في أي وقت 

 ، عندالطلب.

وقت خالل فترةتقدیم  یمكن للمرضى / الضامنین التقدم بطلب للحصول على مساعدة مالیة في أي .1

 الطلب.

لكي یتم النظر في طلب المساعدة المالیة ، یتعین على المرضى / الضامنین التعاون  .2

وتقدیمالمستندات المالیة أو الشخصیة أو غیرھا من الوثائق ذات الصلة لتحدید الحاجة المالیة. 

 یمكنالحصول على نموذج طلب المساعدة المالیة بأي من الطرق التالیة:

  :LHMCل عام الموقع على 

https://www.lahey.org/lhmc/your-visit/insurance-billing-record 

/s/financial-counseling-assistance 

a. شخصیاً في وحدة اإلرشاد المالي 

41 Mall Road 

Burlington, MA 01803 

(781) 744-8815 

b. اتصل بالرقم أعاله لطلب نسخة إلرسالھا بالبریدc.

 اتصل بالرقم أعاله لطلب نسخة إلكترونیة 

 یُطلب من المرضى / الضامنین تقدیم حساب للموارد المالیة المتاحة بسھولة للمریض /الضامن. .3

 یلي:یمكن التحقق من دخل األسرة باستخدام أي من أو كل ما 

a. النماذج الحالیةW-2   1099و / أو النماذج 

b. اإلقرارات الضریبیة الحكومیة أو الفیدرالیة الحالیةc.

 ( أحدث قوائم الرواتب4أربعة ) 

d. ( أحدث كشوف مراجعة و / أو بیانات توفیر4أربعة )e.

.gترتیبات السداد الصحي .fحسابات التوفیر الصحیة 

 حسابات النفقات المرنة 

األھلیة للحصول على المساعدة المالیة ، یجب على المریض / الضامن تقدیم دلیلعلى  قبل تقییم .4

أو تأمین صحي آخر عبر منصة التأمینالصحي   Medicaidأنھ تقدم بطلب للحصول على

، ویجب علیھ تقدیموثائق عن أي   Federal Health Insurance Marketplaceالفیدیرالي

 تغطیة طرف ثالث موجودة.

a. ارون المالیون لالمستشLHMC   / سیساعدون المریض

  Medicaidالضامنون في التقدمبطلب للحصول على

وسیساعدون ھؤالء األفراد الحقاً في التقدمللحصول على 

 المساعدة المالیة.

b.  إذا تقدم الفرد بطلب للحصول على المساعدة المالیة أثناء

 التسجیل المفتوح لمنصةالتأمین الصحي الفیدرالي ، فیجب

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/
https://www.lahey.org/lhmc/your-visit/insurance-billing-records/financial-counseling-assistance/
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ألي طلب  LHMCعلى ھذا الفرد طلب التغطیة قبل تقییم

 مساعدة مالیة.

5.LHMC   ال یمكن ان ترفض المساعدة المالیة بموجب ھذه السیاسة بناًء على فشل الفرد فیتقدیم معلومات

 أو وثائق لیست موصوفة بوضوح في ھذه السیاسة أو في طلب المساعدة

 المالیة.

6.LHMC  ( یوم عمل عند 30ستحدد األھلیة النھائیة للحصول على المساعدة المالیة في غضون ثالثین)

 استالم الطلب المكتمل.

سیتم توثیق تقریر األھلیة النھائي على جمیع حسابات المرضى الحالیة )الرصید المفتوح(بأثر  .7

 الضامن.أشھر من تقدیم الطلب. سیتم إرسال القرار كرسالة للمریض /  6رجعي حتى 

إذا قدم المریض / الضامن طلباً غیر مكتمل ، فسیتم إرسال إشعار إلى المریض / الضامنیوضح  .8

( یوًما لالمتثالوتقدیم المعلومات 30المعلومات المفقودة. سیكون لدى المریض / الضامن ثالثون )

 المطلوبة. سیؤدي عدم استكمال الطلب إلى رفض المساعدة المالیة.

لیة للحصول على المساعدة المالیة بناًء على تقدیم طلب المساعدة المالیةساریاً سیظل تحدید األھ .9

لفترة التأھیل لجمیع الخدمات الطبیة المؤھلة المقدمة ، وسیشمل جمیع المستحقات غیرالمسددة 

( السابقة بما في ذلك تلك في وكاالت الدیون المعدومة . المرضىالذین تم تحدید 6لألشھر الستة )

أو مستشفى تابعخالل فترة التأھیل سیتم   LHMCم للحصول على المساعدة المالیة من قبلأھلیتھ

أشھر من تاریخ تحدید األھلیة  6اعتباره تلقائیاً مؤھالً للحصول على المساعدة المالیة للمستشفى لمدة

ألي تغییر مالي خالل فترة التأھیل. قد  LHMCھذا. یتحمل المریض / الضامن مسؤولیة إخطار

 یؤدي عدم القیام بذلك إلى فقدان األھلیة.

سیتلقى المرضى المؤھلون للحصول على المساعدة المالیة استردادًا ألي مدفوعات تتجاوزالمبلغ  .10

 الذي یتحمل الفرد مسؤولیة دفعھ شخصیاً.

LHMC :قد ترفض طلب المساعدة المالیة لعدة أسباب تشمل ، على سبیل المثال ال الحصر 

 دخل أسري كافي●

 مستوى أصول كافي●

 المریض غیر متعاون أو غیر مستجیب للجھود المعقولة للعمل مع المریض / الضامن●

 طلب مساعدة مالیة غیر مكتمل بالرغم من الجھود المعقولة للعمل مع المریض / الضامن●

 مطالبات التأمین أو المسؤولیة المعلقة●

 ، بما في ذلك المدفوعات المرسلة إلى المریض حجب مدفوعات التأمین و / أو أموال تسویة التأمین●

 ، والمطالبات المتعلقة باإلصابة الشخصیة و /أو بالحوادث  LHMCالضامن لتغطیة الخدمات المقدمة من قبل /

 أسباب الرفض 



 

تمت 19سیاسة المساعدة المالیة الصفحة -  Lahey clinic, incمستشفى

 2020 المراجعة في أغسطس

  

LHMC  تدرك أنھ لیس كل المرضى قادرین على إكمال طلب المساعدة المالیة أو االمتثال لطلباتالتوثیق. قد

 تكون ھناك حاالت یتم فیھا إثبات أھلیة المریض / الضامن للحصول على المساعدة المالیة

 األھلیة االفتراضیة
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لتحدید ما إذا كان   LHMCدون إكمال نموذج الطلب. یمكن استخدام معلومات أخرى من قبل

 حسابالمریض / الضامن غیر قابل للتحصیل وسیتم استخدام ھذه المعلومات لتحدید األھلیة االفتراضیة.

 یمكن منح األھلیة االفتراضیة للمرضى بناًء على أھلیتھم للبرامج األخرى أو ظروف الحیاة مثل:

لقة باإلفالس ، سیتم شطب رصیدالحساب المرضى / الضامنین الذین أعلنوا إفالسھم. في الحاالت المتع●

 فقط اعتباًرا من تاریخ اإلفالس.

 المرضى / الضامنین المتوفین بدون تركة في الوصیة.●

 المرضى / الضامنون الذین تقرر أنھم بدون مأوى.●

الحسابات التي أعادتھا وكالة التحصیل على أنھا غیر قابلة للتحصیل ألي من األسباب المذكورةأعاله ●

 م یتم استالم أي مدفوعات.ول

الحكومیة مؤھلین للحصول علىالمساعدة   Medicaidسیكون المرضى / الضامنون المؤھلون لبرامج ●

 المالیة ألي التزامات تقاسم التكالیف المرتبطة بالبرنامج أو الخدمات غیر المغطاة.

 یاسة المساعدة المالیة.ستتم إعادة تصنیف حسابات المرضى الممنوحة لألھلیة االفتراضیة بموجب س

 لن یتم إرسالھا إلى التحصیل ولن تخضع لمزید من إجراءات التحصیل.

  

٪بشرط  30سیتم منح المرضى غیر المؤھلین للحصول على مساعدة عامة أو مساعدة مالیة خصًما بنسبة 

الدفع الفوري لرصید حسابھم على جمیع الرعایة المقدمة ، بما في ذلك الرعایة الطارئةوالرعایة 

العاجلة والرعایة الطبیة الالزمة والخدمات االختیاریة. یجب أن یتم سداد المبلغ المتفاوضعلیھ بالكامل 

م ھذاالخصم ألي خدمة تم في غضون خمسة عشر یوًما من استالم المریض لكشفھ األول. لن یتم تقدی

فیھا تعیین جدول منفصل لرسوم ذاتیة الدفع. باإلضافة إلى ذلك ، المدفوعاتالمشتركة والتأمین المشترك 

والخصومات داخل و خارج الشبكة لیست مؤھلة للحصول على خصمالدفع الفوري. لتجنب الشك ، 

 وفقاًلخطة الدفع.لن یتم تقدیم ھذا الخصم أیًضا ألي مریض یدفع مقابل الخدمات 

 

 خصم الدفع الفوري

ً للوائح الفیدرالیة للعالج الطبي الطارئ وقانون العمل ) ( ، لن یتم فحص أي EMTALAوفقا

  LHMCمریضللحصول على المساعدة المالیة أو معلومات الدفع قبل تقدیم الخدمات في حالة الطوارئ.

قدتطلب أن یتم تقدیم مدفوعات تقاسم التكالیف الخاصة بالمریض )أي المدفوعات المشتركة( في وقتتقدیم 

الخدمة ، بشرط أال تتسبب ھذه الطلبات في تأخیر الفحص أو العالج الالزم لتحقیق االستقرارللمریض 

ئة لألفرادبغض النظر ستقدم ، دون تمییز ، الرعایة للحاالت الطبیة الطار  LHMCفي حالة الطوارئ.

لن تشارك في أعمال تثني األفرادعن طلب الرعایة   LHMCعما إذا كانوا مؤھلین بموجب ھذه السیاسة.

 الطارئة.

الخدمات 

 الطبیةالطارئة

في حالة عدم الدفع موصوفة في سیاسة منفصلةلالئتمان   LHMCاإلجراءات التي یمكن اتخاذھا من قبل

 والتحصیل.

 المجتمع الحصول على نسخة مجانیة عن طریق:یمكن ألفراد 

 االئتمان والتحصیالت
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LHMC: العام للموقع ا لدخول

-https://www.lahey.org/lhmc/your-visit/insurance-billingل 

records/financ /ial-counseling-assistance 

.a 

 زیارة وحدة االستشارة المالیة الموجودة في:

Mall Road 41 

Burlington, MA 01803 

744-8815 (781) 

.b 

 c. نسخة إلرسالھا بالبریداتصل بالرقم أعاله لطلب 

 d. اتصل بالرقم أعاله لطلب نسخة إلكترونیة

 

تلتزم بجمیع القوانین والقواعد واللوائح الفیدرالیة والوالئیة والمحلیة ومتطلبات إعدادالتقاریر التي   LHMCالمتطلبات التنظیمیة

بتتبعالمساعدة المالیة   LHMCقد تنطبق على األنشطة وفقاً لھذه السیاسة. ھذه السیاسة تتطلب أن تقوم

المساعدة المالیةالمقدمة بموجب ھذه المقدمة لضمان دقة التقاریر. سیتم اإلبالغ عن المعلومات المتعلقة ب

 . IRS form 990 Schedule Hالسیاسة سنویاً على نموذج

LHMC  سوف توثق جمیع المساعدات المالیة من أجل الحفاظ على الضوابط المناسبة وتلبیةجمیع متطلبات

  .االمتثال الداخلیة والخارجیة

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/
https://www.lahey.org/lhmc/your-visit/insurance-billing-records/financial-counseling-assistance/
https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
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 الخیریةیرجى الطباعة طلب الرعایةطلب المساعدة المالیة للرعایة الخیریة استمارة1الملحق 

 تاریخ الیوم: _________________ الضمان االجتماعي #____________________

 رقم السجل الطبي:______________________

 اسم المریض:
_______________________________________________________________________ 

 العنوان:
___________________________________________________________________________ 

 الشارع                                                            رقم الشقة
____________ _____________ _________________________________ 

 المدینة                                                   الوالیة             الرمز البریدي               

 تاریخ خدمات المستشفى: _______________________

 تاریخ میالد المریض

 ** وقت تقدیم الخدمة في المستشفى؟  Medicaidھل كان لدى المریض تأمین صحي أو

 ☐ ال ☐ نعم

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

 اسم شركة التأمین:_____________________

 رقم وثیقة التأمین:

 تاریخ السریان:___________________

 رقم ھاتف التأمین: ________________________

في   Medicaidتقدمت بطلب للحصول على** قبل التقدم بطلب للحصول على مساعدة مالیة ، یجب أن تكون قد 

 األشھرالستة الماضیة وستحتاج إلى إظھار دلیل على الرفض.

، أو حسابإنفاق  (HRA) ، أو حساب تعویض صحي (HSA) الضامن حساب توفیر صحي / إذا كان لدى المریض :ملحوظة

 مالیة أو صندوق مماثل مخصص للنفقات الطبیة لألسرة ، فإن ھذا الشخص غیر مؤھل للحصول علىمساعدة (FSA) مرن

 .الموجودات ھذه استنفاد یتم حتى

 لتقدیم طلب للحصول على مساعدة مالیة أكمل ما یلي:
یعیین أو المتبنین ، الذین ضع قائمة بجمیع أفراد األسرة بما في ذلك المریض والوالدین واألطفال و / أو األشقاء ، الطب

 عاًما والذین یعیشون في المنزل. 18تقألعمارھم عن 

الدخل 

 اإلجمالیالشھري
مصدر الدخل أو 

 اسمصاحب العمل
 فرد العائلة العمر الصلة مع المریض

    .1 

    .2 
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    .3 

    .4 

 التالیة المرفقة بھذا الطلب:باإلضافة إلى طلب المساعدة المالیة ، نحتاج أیًضا إلى المستندات 

 اإلقرارات الضریبیة الحكومیة أو الفیدرالیة الحالیة ●

 1099و / أو النماذج   W-2النماذج الحالیة ●

 ( أحدث قوائم الرواتب4أربعة ) ●

 أحدث أربعة كشوف حسابات تدقیق و / أو حساب توفیر ●

 حسابات التوفیر الصحیة ●

 ترتیبات السداد الصحي ●

 المرنةحسابات النفقات  ●

 إذا لم تكن متوفرة ، یرجى االتصال بوحدة االستشارات المالیة لمناقشة الوثائق األخرى التي قد تقدمھا.

بتوقیعي أدناه ، أقر بأنني قد قرأت بعنایة سیاسة المساعدة المالیة والطلب وأن كل ما ذكرتھ أو أي وثائق أرفقتھا 

 القانوني تقدیم معلومات خاطئة عن عمد للحصول على مساعدة مالیة.حقیقیةوصحیحة على حد علمي. أفھم أنھ من غیر 

 توقیع مقدم الطلب:_____________________________ _____________________________

 الصلة مع المریض:  __________________________________________________________

 تاریخ اإلكمال:______________________

دوالر في ھذا الطلب ، فقم بإكمال بیان  0.00تم استكمال دخلك بأي شكل من األشكال أو أبلغت عن دخل بقیمة إذا 

 الدعمأدناه من قبل الشخص )األشخاص( الذي یقدم المساعدة لك ولعائلتك.

 بیان الدعم
 ة بالخدمات والدعم التي أقدمھا.لقد حددت من قبل المریض / الطرف المسؤول على أنني أقدم الدعم المالي. فیما یلي قائم

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

أقر بموجب ھذا وأتحقق من أن جمیع المعلومات المقدمة حقیقیة وصحیحة على حد علمي. أفھم أن توقیعي لن یجعلنیمسؤوالً 

 مالیاً عن النفقات الطبیة للمریض.

 ___________التوقیع:______________________________
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 تاریخ اإلكمال:_______________________

 یوًما من تاریخ استالم الطلب المكتمل لتحدید األھلیة. 30یُرجى االنتظار 

 الموظفین فقط.
 تم استالم الطلب من قبل:

☐ AJH 

☐ AGH 

☐ BayRidge 

☐ BIDMC 

☐ BID Milton 

☐ BID Needham 

☐ BID Plymouth 

☐ Beverly 

☐ LHMC 

☐ LMC Peabody 

☐ MAH 

☐ NEBH 

☐ WH 

 Bethإذا كنت مؤھالً ، یتم منح المساعدة المالیة لمدة ستة أشھر من تاریخ الموافقة وھي صالحة لجمیع الشركات التابعة ل

Israel Lahey Health  من سیاسات المساعدة المالیة الخاصة بھا: 5كما ھو موضح في الملحق 
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 ● 

 

 طلب المساعدة المالیة للمشقة الطبیة

 یرجى الطباعة

 2الملحق 

طلبالمشقة 

 الطبیة

 تاریخ الیوم:________________________

 االجتماعي#_____________________________الضمان 

 رقم السجل الطبي:______________________

 اسم المریض:
___________________________________________________________________________ 
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 تاریخ میالد المریض____________________

 العنوان:
___________________________________________________________________________ 

 الشارع                                                                   الشقة الرقم

           _____________                 _________________________________

 ریدي للوالیة المدینة____________الرمز الب

 وقت تقدیم الخدمة في المستشفى؟  Medicaidھل كان لدى المریض تأمین صحي أو
 نعم    ال

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

 اسم شركة التأمین:_____________________

 التأمین:________________________________رقم وثیقة 

 تاریخ السریان:_________________________________

 رقم ھاتف التأمین: ________________________

، أو حسابإنفاق  (HRA) ، أو حساب تعویض صحي (HSA) الضامن حساب توفیر صحي / إذا كان لدى المریض :ملحوظة

 مالیة أو صندوق مماثل مخصص للنفقات الطبیة لألسرة ، فإن ھذا الشخص غیر مؤھل للحصول علىمساعدة (FSA) مرن

 .الموجودات ھذه استنفاد یتم حتى

 للتقدم بطلب للحصول على مساعدة طبیة ، أكمل ما یلي:
ضع قائمة بجمیع أفراد األسرة بما في ذلك المریض والوالدین واألطفال و / أو األشقاء ، الطبیعیین أو المتبنین ، الذین 

 عاًما والذین یعیشون في المنزل. 18تقألعمارھم عن 

الدخل 

 اإلجمالیالشھري
مصدر الدخل أو اسم 

 صاحبالعمل
 فرد العائلة العمر الصلة مع المریض

    .1 

    .2 

    .3 

    .4 

 باإلضافة إلى طلب المشقة الطبیة ، نحتاج أیًضا إلى الوثائق التالیة مرفقة بھذا الطلب:

 اإلقرارات الضریبیة الحكومیة أو الفیدرالیة الحالیة ●

 1099و / أو النماذج   W-2النماذج الحالیة ●

 ( أحدث قوائم الرواتب4أربعة ) ●

 أو حساب توفیرأحدث أربعة كشوف حسابات تدقیق و /  ●

 حسابات التوفیر الصحیة ●

 ترتیبات السداد الصحي ●

 حسابات النفقات المرنة ●

 نسخ من جمیع الفواتیر الطبیة ●
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 إذا لم تكن متوفرة ، یرجى االتصال بوحدة االستشارات المالیة لمناقشة الوثائق األخرى التي قد تقدمھا.

 المتكبدة في االثني عشر شھًرا السابقة:ضع قائمة بجمیع الدیون الطبیة وقدم نسًخا من الفواتیر 

 تاریخ الخدمة مكان الخدمة المبلغ المستحق

_________________ _____________________ _____________ 

_________________ _____________________ _____________ 

_________________ _____________________ _____________ 

_________________ _____________________ _____________ 

_________________ _____________________ _____________ 
 یُرجى تقدیم شرح موجز عن سبب صعوبة دفع ھذه الفواتیر الطبیة:

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

 حیحة وفقاً لمعرفتي ومعلوماتي واعتقادي.بتوقیعي أدناه ، أشھد أن جمیع المعلومات المقدمة في الطلب ص

 توقیع مقدم الطلب:

__________________________________________________________ 

 الصلة مع المریض: __________________________________________________________

 تاریخ اإلكمال:______________________

 یوًما من تاریخ استالم الطلب المكتمل لتحدید األھلیة. 30یُرجى االنتظار 

 Bethإذا كنت مؤھالً ، یتم منح المساعدة المالیة لمدة ستة أشھر من تاریخ الموافقة وھي صالحة لجمیع الشركات التابعة ل

Israel Lahey Health  من سیاسات المساعدة المالیة الخاصة بھا: 5كما ھو موضح في الملحق 

 فقط. الموظفین
 تم استالم الطلب من قبل:

☐ AJH 

☐ AGH 

☐ BayRidge 

☐ BIDMC 



 

تمت 27سیاسة المساعدة المالیة الصفحة -  Lahey clinic, incمستشفى

 2020 المراجعة في أغسطس

☐ BID Milton 

☐ BID Needham 

☐ BID Plymouth 

☐ Beverly 

☐ LHMC 

☐ LMC Peabody 

☐ MAH 

☐ NEBH 

☐ WH 

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 ● 

 

 

سیتم منح المرضى غیر المؤھلین للحصول على مساعدة عامة أو مساعدة  :خصم الدفع الفوري

٪ بشرط الدفع الفوري لرصید حسابھم على جمیع الرعایة المقدمة ، بما في  30مالیةخصًما بنسبة 

ذلكالرعایة الطارئة والرعایة العاجلة والرعایة الطبیة الالزمة والخدمات االختیاریة. یجب أن یتم 

سدادالمبلغ المتفاوض علیھ بالكامل في غضون خمسة عشر یوًما من استالم المریض لكشفھ األول. 

م ھذا الخصم ألي خدمة تم فیھا تعیین جدول منفصل لرسوم ذاتیة الدفع. باإلضافة إلى ذلك لنیتم تقدی

،المدفوعات المشتركة والتأمین المشترك والخصومات داخل و خارج الشبكة لیست مؤھلة 

للحصولعلى خصم الدفع الفوري. لتجنب الشك ، لن یتم تقدیم ھذا الخصم أیًضا ألي مریض یدفع 

 وفقاً لخطة الدفع.مقاباللخدمات 

 3الملحق 

مخططالخصم 

على أساسعتبات 

 الدخلوالموجودات

یتم تطبیق الخصومات على المساعدة المالیة والمشقة الطبیة على الرصید المسؤول للمریضللحصول على 

 الخدمات الطبیة المؤھلة كما ھو موضح في السیاسة.

 خصم المساعدة المالیة للمرضى المؤھلین:

 رعایة خیریة

 مستوى الدخل     الخصم
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أقل أو  400٪ من مستوى الفقر 100%

  FPLیساویالفیدیرالي

 مشقة طبیة

سیتم تحدید المرضى على أنھم مؤھلین للحصول على برنامج المشقة الطبیة إذا كانت الفواتیر الطبیةأكبر 

 ٪.100٪ من دخل األسرة وسیحصلون على خصم بنسبة 25من أو تساوي 

 

 

 المبالغ المطلوبة بشكل عام في السیاسة أعاله ، للحصول على وصف لكیفیة حسابراجع تعریف 

AGB " باستخدام طریقةLook-Back  ." 

 4الملحق 

المبالغالمطلوبة 

 بشكل عام

(AGB) 

 تساوي  LHMCالخاصة ب 2022الحالیة على أساس المطالبات للسنة المالیة   AGBنسبة

43.95.٪AGB  عرضة للتغییر في أي وقت

 لألسباب التالیة:

 تغییرات عقد التأمین الصحي الخاص ورسوم الخدمات الطبیة ●

التسویات التي تتلقاھا خطط شركة التأمین الصحي الخاصة ورسوم الرعایة الطبیة  ●

 مقاباللخدمة

 /تم التحدیث ف

2023/01 
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  LHMCتغطي سیاسة المساعدة المالیة ھذه جمیع رسوم المستشفى )المؤسسة( في مواقع

 التالیة:

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 سیاسة المساعدة المالیة ھذه أیًضا الرسوم المفروضة من األفراد والكیانات المدرجة فیالصفحات 

من المرفق بعنوان "مقدمي الخدمات والعیادات المغطاة وغیر المغطاة"للخدمات المقدمة  15إلى  1من 

 داخل مرافق المستشفى المذكورة أعاله.

من المرفق المعنون "مقدمي الخدمات والعیاداتالمغطاة  16بالنسبة لمقدمي الخدمات المدرجین في الصفحة 

دة المالیة ھذه تغطي فقط رسوم منشأةالمستشفى. ال وغیر المغطاة وغیر المغطاة" ، فإن سیاسة المساع

من المرفق. یتمتشجیع المرضى  16یغطي رسوم مقدم الخدمة من األفراد والكیانات المدرجة في الصفحة 

 على االتصال بھؤالء المزودین مباشرة لمعرفة ما إذا كانوا یقدمون أي مساعدةوإلجراء ترتیبات الدفع.

 01/2023 تم التحدیث في

 مقدمي 5الملحق 

الخدمات 

المؤمنة  -والعیادات

 و الغیرمؤمنة
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،وملخص بلغة بسیطة ،   LHMCسیتم توفیر معلومات عن سیاسة المساعدة المالیة الخاصة ب

  LHMCوطلبالمساعدة المالیة ، وتطبیق المشقة الطبیة و سیاسة االئتمان والتحصیل الخاصة ب

 من خالل مجموعة متنوعة من المصادر مجاناً:  LHMCللمرضىوالمجتمع الذي یخدمھ

یمكن للمرضى والضامنین طلب نسخ من جمیع المستندات المتعلقة بالمساعدة المالیةواالئتمان  .1

والتحصیل ، وقد یطلبون المساعدة في استكمال كل من طلبات المساعدة المالیةوالمشقة الطبیة ، 

 عبر الھاتف أو البرید أو شخصیاً على:

LHMC 

 االستشارات المالیة

41 Burlington Mall Road 

Burlington, MA 01803 

یمكن للمرضى والضامنین تنزیل نسخ من جمیع المستندات المتعلقة بالمساعدة المالیةوسیاسة  .2

 موقع عام:  LHMCاالئتمان والتحصیل عبر

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

/nseling-assistance 

ستتم ترجمة سیاسة المساعدة المالیة ، وملخص اللغة البسیط ، وطلب المساعدة المالیة ، وطلبالمساعدة 

ي اللغة األساسیة التي یتحدث بھا المؤجرمن یخدم الطبیة وسیاسة االئتمان والتحصیل إلى أي لغة ھ

 . LHMC٪ من سكان المجتمع5شخص أو  1،000

LHMC قام بنشر إخطارات )عالمات( بتوفر المساعدة المالیة كما ھو موضح في ھذه السیاسة في 

 المواقع التالیة:

 القبول العام ، وصول المریض ، مناطق االنتظار / التسجیل ، أو ما یعادلھا ، .1

 بما فیذلك ، لتجنب الشك ، منطقة االنتظار / التسجیل في قسم الطوارئ ؛

مناطق االنتظار / التسجیل أو ما یعادلھا من المرافق المرخصة خارج الموقع  .2

 ؛ و

 مجاالت المستشار المالي للمرضى. .3

 6الملحق 

اطالعالجمھور 

 علىالمستندات

بوصة( ومقروءة للمرضى الذین یزورون ھذھالمناطق.  11×  8.5العالمات المنشورة مرئیة بوضوح )

 تقرأ الالفتات:

 إشعار المساعدة المالیة

تقدم المستشفي مجموعة متنوعة من برامج المساعدة المالیة للمرضى المؤھلین. لمعرفة ما إذا كنت 

ت المالیة مؤھالًللحصول على مساعدة بشأن فواتیر المستشفى الخاصة بك ، یرجى زیارة مكتب االستشارا

للحصول على معلومات حول  8815-744-781أو أتصل   floor of the main Lobby 1stالخاص بنافي

 البرامجالمختلفة ومدى توفرھا.

 

 

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/
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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  التاریخ عمل تاریخ السیاسة

سبتمبر   تم اعتماد السیاسة من قبل مجلس االمناء

2016 

یولیو   تم تحدیث قائمة المزودین

2020 

المنقحة من تمت الموافقة على السیاسة 

  LHMCو BILH EVP / CFOقبل

 أمین

صندوق مجلس اإلدارة كھیئة مفوضة 

 منمجلس اإلدارة

أغسطس  

2020 

 AGB   01/2023تحدیث

 01/2023  م تحدیث قائمة المزودین

   

   



 

 

 


