
 

 

CHILDREN'S MERCY اإلداریة مستشفى  
لا سیاسة  

 
 
 

لاعنونا: المساعدة  المالیة  
 ریاربف :نا یسرلا ءبد خیرتا 1996

 لیدعلتا خیر تا: وینو ی،2013 سسطغأ  ،2011 ریا ربف ،2007 ویلو ی،2004 ربوتكأ ، 2004 وایم ،1998 ربوتكأ 

2016،  یولیو 2017، دیسمبر 2017  
أ جریت المراجعة دون تغییارت في: مار س 1999  

 دعاقتلا :
 

لا غر:ض لضمان توافر المساعةد المالیة لجمیع األرطا ف المسوؤلة الھؤملة ممن ال یستطیعون الوفءا بالتزامتھم المالیة  
. تكالیفھا ("لامستشفى")  Children's Mercy Hospital بخصصو  الخدمات الطبیة التي یحدد مستشفى  

 
في وكافة  Children's Mercy Hospital Kansasو Children's Mercy Hospital لا موقع/ النطاق : مستشفى  

 ىر خألا عقا مولا
 

 ىضرملا لوخ د مسق :اھذیفنتو ةسیاسلا ةر ادإ نع لوؤسملا مسقلا 
 

: بیان  السیاسة  
تقدم االستشارا ت وا لمساعدات  المالیة رطأللاف  المسوؤ لة غیر القادر ة على الوفءا بالتزاماتھا المالیة كاملة فیما یتعلق  

. بالخدمات  الھؤملة بحیث تكون  تلك األرط فا المسوؤلة قادرة على توثیق االحتیاجات المالیة ط بقا لھهذ السیاسة  
 

 I. ةیلاملا ة داعسملا ىلع لو صحلل ةلیھألا راییمع
 

 ةلیمالا ةدعاسملا ىلع لوصلحل الھؤم لوؤسملا فطرلا وأ ضیرملا نكوی كيل :مةاقإلا یروزیم ةیالو يف،
 و سوف یوجھا  لمرضىا  لدو لیون إ لى یجب یكون  مقیما في والیة میزویر أو  والیة كانسسا و أن  یكون قد د امت قإامتھ

وأ. ةیالو   سانساك  ةدمل  م اع  حدا و  لبق  خیرات  بلط  بجومبو نییلودلا  ىضرملل ي راتیخالا ج العلا ةسایس ةدعاسملا 
قسم الخدمات  الدولیة بموجب برنامج المرضى  

 ةیسجنلا  ى علنلیصاحلا رغی رصقلا .

 (أ)

 
1.  من الممكن نأ یمنح ا لمستشارون المالیون المساعةد المالیة للمرضى المقیمین خاجر و الیة  

المسلوؤ عنھ میزویر والویة كانسسا أ ثناء فترات زمنیة محدد ة للخدمة، ویكون ذلك فقط عندما یتعرض  
ھءالؤ المرضى لبدیاة مرض حاةد غیر متوقعة واذإ كان المریض ولاطرف  

 ةساسیلا هذھ ب جموب ةلیمالا ةدعاسملا ت البطتم ةفاك يفویست.
 
 ةسبنب ةدعاسملا ىلع لوصحلل نلیھؤمو الیام نیزعوم ةلوؤ سملا  فارط ألا رتبعت :لیاام ن و زومعلا (ب) 
300% من  لدمعلا  %100 ددحملا  اذإ  ناك  ف طرلا  لوؤ سملا  لحصی  ىلع  لخد   ةرسألل  ماب   ھبتسن 

 ةرسألا جمح عم مءالتی ماسبح لقأ و أ رفقلا تالدعم نأشب ةیھیجوتلا ئدابملاب.
 

غضب رظلنا  :نسلا، نع  دعی  عیمج  ىضرملا  نلیھؤم  میدقتل  بلط   لوصحلا   ىلع  ةدعاسملا   ةیلمالا 
سلان  

 (ج)



 

 

طالما نأ ا لمریض یحصل على الرعایة في الوقت الحالي باعتباره مریضا دخالیا في المستشفى أو  
 يلالحا قتولا يف ىفشتسملل ةجیرالخا  ت ادایعلا يف جالع ةخط عبایت.

 
جماربلا  ة:حتاملا  نیعتی  ىلع  فا رطألا   ةلوؤ سملا  دافنتسا  عیمج  تارایخ  رداصم  لیمولتا   ى رخألا 

و أ ي تغطیة  Medicaid تلا ي یمكن نأ یكونوا مھؤلین لھا، بما في ذلك برنامج المساعةد  الطبیة  
. لالستفداة من البرامأ جخىر  من یأ جھة خارجیة ("ا لبرامجا  لمتاحة")، قبل نأ یتھألوا للحصلو  علىا  لمساعدة المالیة  

خطابات الرفض (أ و الرفض الشفھي یحتفا ظلمستشفى بالحق في الحصلو  على تأكید بأن مریضا ما غیر ملھؤ  
، لا متاح،ة بما في ذلك، على سبیل الذكر ولیس ا لحصر  

 عةبتملا ةحاتملا جمارلبا من )يخط ندتسمب ابومصح.

 (د )

 
ىضرملا  نذیلا  مھیدل  ةیطغت  ةینیأمت  ىلع  لو حصلا  )ـھ( ىلع  ةیطغتلا  نم  جرخا  كة:بشلا  اننإ    ثحن 

ا لذین یحصلون على خدماتھم دا خل الشبكة أو تدبیر الحصلو على استثنءاات من خاجر ا لشبكة بمجرد تحدیداھ (إ اذ كان   
ا لمستشفى في شبكة ا لتغطیة غیر مھؤلیا ن الستثنءا یوفره  برنامج تأمین من أجل ا لخدمات المطلوبة). في حین یعتبر المرضى  

لا خدمات في المستشفى ولھم برنامج تأمیني ال یتضمن  
 تمادخلا كلت نأشب ةلیمالا ةدعاسملا  ىلع لوصحلل.

 
لو صألا  ة:یدقنلا   عضوتس  لوصألا  ةدیقنلا  يف  رابتعالا  ءانثأ  ةلیمع  میدقت  .تابلطلا  امأ   ف طرلا 

لا مسلوؤ  الذي یستوفي بخالف ذلك متطلبات  المساعدة المالیة لكنھ یمتلك أ صلو  نقدیة بمبلغ یسواي  
 ةلیمالا ةدعاسملا ىلع لوصحلل الھؤم نكوی نلف دییز وأ )كيیرمأ رالود فلأ ةئما( 100000$.

 (و )

 
عم جمح  ةسایسلا هذھ ب جموب ةبیطلا ةحیالنا  نم ازعوم لوؤسملا ف طرلا رتبعی  :ایبط  ن وزومعلا ةرسألا   لخد  نا كاذإ 

 ا لبرامج المتاحة تتجزوا  25% من د خلسأ  رتھ یتجواز 300% ا نملمبادا ئلتوجیھیة بشأن معدالت الفقر (حسبما یتالمء
 100% إذا كان مادقرا  لمسوؤ لیة المالیة للطرف  المسوؤل ا  لمقدر) وكان قد تكبد أر صدة حساغ بیر مھؤلة للتمویل من
 من دخل األسرة. في حین نأ ا لمسوؤلیة المالیة التي تقل عن 25% من د خلألا سرة. قود تمنح المساعدة المالیة بنسبة

تسوا یھ تظل مسوؤ لیة الفرط المسلوؤ بما ال یتجواز ا لمبالغ ا لمفوترة بشكل عام فوقا یتجوا ز نسبة %25 األسرة أ و   
 (ج) رفقملل.

 (ز)

 
ةلیدیص ة:ئجزتلا  ةیلمالا ةدعاسملا لوؤسملا  فرطلل حاتت  ةیو دأ نأشب  ةیلدیص  ةئزجتلا  اذإ   ىفوستا 

معاییر المساعدة  المالیة المنصصو علیھا في ھذه  السیاسة. وتقدم  المساعةد المالیة لصیدلیة التجزئة  
 ىتشفسملل ةجیراخلا  ت ا دایعلا ت الیدیص لخال من طقف.

 (ح)

 
نیعتی ىلع  فطرلا  ل وؤسملا   نأ  كملستی  تابلطلا  صوصخب  جمابر   i.  نیددسملا  
ت اراخی ةیطغتلا  لبق  لو صحلا  ىلع  ةدعاسملا  نلیھؤملا جمیع ةیلمالا   داتنفسال 

. في بالنسبة لصیدلیة ا لتجزئة  
لن تغطي المساعدة المالیة عبوات  ا ألدویة ا لمستمرة التي تقمد لغیر المقیمین  

. الویة میروزي والویة كانسسا  
ینبغي نأ یخضع كل طلب مساعةد مالیة للحصلو  على خدمات صیدلیة التجزئة  

 ىتشفسملل يلمالا راتشسملا عةجارمل.

 
 
.ii  
 
.iii 

 
)ط( لامكستا  نممكلا  ن أ ،لوقمعلا ھیأر  قفو  ،يلمالا ر اتشسملا ررق اذإ ل اح يف :ةیریخلا ةداعسملا لو صحلل ةضیارتفالا ةلیھ ألا 

فیجوز للمستشار المالي نأ یتخذ قرا را لا طرف  المسلوؤ  یفترض بھ التلھأ للحصلو  على المساعدة المالیة حتى إذا كان من غیر  
، عملیة تقدیم الطلب القیاسیة بسبب رظوف كارثیة أ و رظوف  مخففة  



 

 

توار یخ الخدمة المحةددإ  ادریا مفاھد نأ الطرف ا  لمسلوؤ  سیتلھأ للمساعةد المالیة حتى إذا لم تستوف جمیع المعلوماا تلمطلوبة في  
 و سیكوا نلمستشارون المالیون مسوؤلین عنلا  طلب. و یسير  یأ قرا ر فقط بالنسبة للعجال الذي یستخدم  لمرة واحةد  المقمد في

.  جمیع قرارا ت اھأللیة االفتراضیة، بما في ذلك مستندا ت الطلب تحدیدا و اضحا أو بالنسبة للرصید الحالي للطرف   ا لمسؤو ل
بقدر  توافر تلك جمع أكبر قدر  ممكن من المعلومات والقسم (III-ب )،  وا لقسم (III-أ)   (III) المشار إلیھا أدنها في القسم 

لاو مستندات ا إلضافیة  
. ی مكن نأ یكون  مھؤا اللمعلوما.ت و لن تمنح المساعدة المالیة للرعایة المستمرة د و ن نأ یقمد الطرف المسلوؤا  لمستناد ت المناسبة  

 المسلوؤ مھؤال للحصلو على ا لمساعدة المالیةو  یجوز للمستشفى نأ یستخمد ا  لنمذجة التنبؤیة لتحدید المریض / الطرف المسلوؤ  الذي
للحصلو على المساعدة  المالیة. ویعتبر المریض/ الطرف  

 ملشت يلتا ةیدرفلا ةتیایحلا ف وظرلا ىلع ءابن:
مھؤل في الوقت الحالي لبرنامج المساعدة ا لحكومیة المستند إلى استطالع الموار د التي   .i 

تبني اھأللیة على دخل األسرة. وھهذ البرامج یمكن نأ تشمل، على سبیل ا لمثلا و لیس  
و برامج لا حصر،  برامج السیدا ت ولارضع واألطفلا واھأللیة لبرا مج قسائم الطعام   

و جبات الغادء المدعمة في المدار؛س  
یحصل على عرایة مجانیة من عیداة مجتمعیة تبني األھ لیة للحصلو على خدماتھا  

. على د خل األسرة  
یقرر أنھ لیس لدیھ موأى وأ ن عنوان  ا لمریض ملجأ معروف إلیواء  للمشردین وال  

. یوجد أدلة تثبت عكس ذلك  
. یتم توفیر مسكن مدعم/ منخفض التكلفة لیكون عنوناا صحیحا  

. قإرا ر باإلفالس في العام السابق  
. تبین نتائج ا لنمذجة التنبؤیة عمد القدرة على الدفع  

.ii 
 
.iii 
 
.iv 
.v 
.vi 

 
 ةجردملا رییمعالا نوفوتسی نذیلا  دا لألفر ةیلمالا ةدعاسملا حنم لةطلسلا نییلمالا نیر اتشسملل  ة:طلسلا 

.(1- I) - (أ-I) ندبلا يف 
 (ي)

 
 II. ةیلاملا ة داعسملا ةنجل

 
نكوستو  فریقا ددعتم هذھ  فوس. ةجنللا  كلشی  ىفشستملا  ةجنل  ةدعاسملا  ةلیمالا  ظفتحیو   ھاب   ")ةلجنلا (" 

ال یستوفي المعاییرلا تخصصات یتألف من ممثلین من المستشفى وا لفریق الطبي. وتشمل مسوؤ لیة المستشف،ى على سبیل الذكر  
یلو س الحصر، مرجا عة التظلمات التي تنتج عن فر ض طلب المساعدة المالیة الذي  

. لا منصصو علیھا في البند (1-أ) – موضح في المرفق (ب) تفاصیل إضافیة عن العضویة ومسوؤ لیاتھا  
 

 III. ر ارقلاو بلطلا میدتق ةلیعم

 
المستشار ا لمالي یستخدم المستشفى عملیة تقدیم الطلب لتحدید اھأللیة للحصول على المساعدة المالیة. و لكي ینظر في الموافقة  

على ط لب المساعدة المالیة،  ینبغي للطرف المسلوؤ نأ یستكمل الطلب وأن یقدمھ إلى  
 دنبلا يف ھالیع صونصملا مةعادلا ةبولطملا  تادنتسملاب باوصحم ىتشفسملل (III-أ) و (III-ب ).

 
 ىرخأ ةلئسأ ي أ عن راسفتسلال وأ  بلطلا یمقدتل يلمالا راتشسملاب لاصتلال:

admfc@cmh.edu  ينو رتكلإلا یدرلبا • 

 • تفاھ: 3567-234 (816) فاكس: 302-9907 (816)

: ز یارة المستشار المالي في أحد المواقع التالیة  • 

mailto:admfc@cmh.edu
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د خلو  

 
 

ا لدور األر ضي، مكتب استقبلا  

Children's Mercy Adele Hall Campus 
، 2401 Gillham Rd, Kansas City, MO 64108 

المرضى  
االثنین - الجمعة من 7:00 صباحا إلى 7:00 مساء   

 ءاسم 5:00 ىلإ احابص 7:00 من دحألا - تبسلا 
 

الدور الوأل، مكتب استقبلا دخلو  المرضى  ، Children's Mercy Hospital Kansas 
5808 W 110th, Overland Park, KS 

 ءاسم 4:30 ىلإ احابص 8:00 من معةلجا - نینثالا
 

ا لدور األر ضي، مكتب استقبلا دخلو  المرضى  ،Children’s Mercy Broadway 
3101 Broadway Blvd, Kansas City, MO 64111 

 ء اسم 5:00 ىلإ احابص 8:30 من معةلجا - نینثالا
 

،Children's Mercy مقدمي ا لطلبات  للحصلو على مزید من المعلومات بشنأ برنامج المساعةد المالیة في مستشفى  
بما في ذلك سیاسة المساعدة المالیة في المستشفى و نموذج  طلب المساعدة المالیة، بناكمإ  

 ما یلي:
ا لحصلو  على نسخة مجانیة بالبرید اإللكترو ني فور طلبھا  • 

من موظف  Children's Mercy ط لب النماذج  أو طلب السیاسة في یأ جھة تابعة لمستشفى  • 
 ىضرملا لوخد .

: لا تالي ر باط  ا إللكتروني على  الموقع  و نلا موذج نم  ا لسیاسة  ا لحصلو على  أو   • 
http://www.childrensmercy.org/financialcounseling 

 
المسلوؤ نأ یخطرلو ن تمنح المساعةد المالیة ما لم تستكمل عملیة تقدیم الطلب باستثنءا الظروف  غیر العایدة ا لمبینة في ھذه  

ویتعین على الطرف    .(1- I مثل استیفءا معاییر اھأللیة االفتراضیة في البند لا سیاسة (  
عھضو  رییغتلا . يلمالا  لخال  نثیثال   )30( ومای  من  ثودح  رامستش كلذ  ةدعاسملا  ةیلمالا  ي أب  رییغت   يف 

و ستظل جمیعا لمعلومات ا لتي تتعلق بالطلب سریة. كما سیحتفظ بجمیعا لمستنداتو ا لقرا رات  في قسم دخلو  
 ھاتر ادإو تالجسلاب ظ اتفحالا ةسایسل اقفو ىضرملا .

 
 

 ج ذمون يف ةینبملاو  ،ةرسألا لخد  تامولعم تبثت يتلا ت ادنتسملا مدقت نأ غيبنی  :خلدلا نم ققحلتا  )أ(
 يلی ام تادنتسملا كلت ملتشو ب.لطلا من ا ءجز ھاصفوب بلطلا :

كعوب شیك كشف الرو تاب (آ خر ثالثة أشھر)؛  • 
: كشف العائد الضریبي ا لفیدر لا ي لدى د ئارة اإلیرا دات الداخلیة (خآر سنة)  • 

نموذج رقإا ر ضریبة المنبع W-2؛  • 
خطابات المساعدة التعلیمی؛ة  • 

رقإ ارا ت  المساعدة العامة؛  • 
ا لنماذج التي توافق على اھأللیة أ و ترفضھا بسبب الحصول على تعویض البطالة أو ا لحصول   • 

 ؛لامعلا ضیعوت ىلع
ا لمنح ا إلقرار ات الخطیة من أ صحاب العمل أو ھیئات الرعایة التي تؤكد على ا لتعویض أو   • 

لا نقدیة للمساعدة ال؛ةماع  
.Medicaid التحقق من التغطیة الحالیة بموجب برنامج المساعةد الطبیة  • 

http://www.childrensmercy.org/financialcounseling/
http://www.childrensmercy.org/financialcounseling/
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أ لدة  على مصادر  الدخل األخم  ىر ثلإ  دارة ا لخدمة االجتماعیة بخصوص  د خل التأمین  • 
. ا إلضافي أ و النفقة أو عدم الطفل  

. مستناد ت بخصصو أي  شكل آخر من أشلاك الدخل لیس في العائدات الحالیة لضریبة الدخل  • 
سجل ا ألصلو  النقدیة في الكشوفا  لبنكی؛ة أما األصلو  مثل برامج التقاعد والمبانيو السیارات  • 

اوألر ض فلن تعتبر أ صوال نقدیة في عملیة تقدیم الطلب؛  
بالنسبة لألسر التي لیس لھا یأ دخل،  یطلب تقدیم رقإار  موقع و مؤخر بشأن من یوفر الغاذء  • 

 ىوأملاو.
 
 

1.  یتعین على الطرف  المسلوؤ نأ یقدم جمیع المستندات الداعمة ا لمطلوبة للتحقق من الدخل خالل  
30 یوما من تسلیم طلب ا لمساعةد المالیة. وبعد مرور 30 یوما دون تسلیم المستندا ت الاد عمة  

 ةدعاسملا ىلع لو صحلل ةلیھ ألا راقر ذاتخا  نود بلطلا قلغیس ،ةلامك.
 

 اھفصوب لبطلا  جذمون ي فةنیبملاو  ، مةاقإلا تثب تيتلا ت اد نتسملا مدقت نأ غينب ی:مةاقإلا ن مققحتلا  )ب) 
 يلی ام ىلع امةقإلا من قحقتلا تادنتسم ملشتت نأ نممكلا نمو ب.لطلا من ا ءجز:

 
رخصة القیدا ة صادر ة من الوالیة  • 

فاتورة حدیثة للمرا فق   • 
أ حدث قإرار عائد ضریبي مستوفى   • 
أ حدث كعوب لشیك كشف الروتاب  • 

 
في شكل یعتبر تحدید الھویة بالصور ة للطرف ا لمسلوؤ متطلبا ضرو ریا  

الستلامك طلب المساعدة المالیة. بالنسبة للمواط نین غیر األمریكیین، تقبل مستناد ت  الھویة  
 مةئادلا امةقإلا ةقا بطوأ ةرشیأتلا وأ  دالیملا ةدھاش.

 
لسریس (21) :رارقلا رطاخإ  كملستی  راتشسملا  يلمالا  ت اءارجإ  بلط   ةدعاسملا  ةلیمالا  لخال  دحا و   نیرشعو 
، الوفءا بمعاییر یوما من استالم جمیع المعلومات المطلوبة. بالنسبة للطلب الذي ترا جعھ اللجنة  اللجنة. فو ي حلا 

 تشمل خصما یصل إلى نسبة 001 % على الرعایة خطي بالقرار  خالل و احد وعشرین (21) یوما من صدو ر قرار
 أثنءا  الفترة الزمنیة المحدةد حسب المنصصو علیھ فيا ھأللیةا لكاملة، فیجوز إصاد ر القرارا ت  بحیث تشمل

بالنسبة للخدمات الھؤملة لدى المستشفى  
 ندبلا (I -ج -4).

 (ج)

 
سیرسل خطاب بالموافقة على المساعةد المالیة وبفترة اھأللیة اللومعم بھا إلى  : 1. قرار ات القبلو   

 لوؤسملا فرطلا .
 

و ا لعشرین (21) 2.  قرار ات  ا لرفض:  في حال إذا ررق المستشفى نأ  الطرف ا لمسلوؤ لیس مھؤال للحصلو على  
 وتعلیمات بخصصو  التظلم أو إعالا ةدمساعدة  المالیة، سیرسل خطاب فرض إلىا  لفرط المسؤو ل خالل فترة الوا حد

یوما نفسھا، وسیشمل الخطاب  أ سباب الرفض وتاریخ القرار   
 بلطلا يف ظرنلا.

 
أ و  العوز الطبي 3. ا   لتظلما:ت   یجوز للطرف  المسلوؤ أن  یتظلم من قرار ا لھألیة بخصصو  الحصلو على  

 و تتولى اللجنة مرجا عة جمیع التظلماا تلمساعدة المالیة عن ط ریق تقدیم معلومات إ ضافیة حلو دخل األسرة أو  حجمھا
. لإ ى المستشفى خالل ثالثین (03) یوما من ا ستالم اإلخطرا  



 

 

المالیة، فسیرسل من القرار الصادر عن المستشار المالي. ویتعین نأ تقمد جمیع التظلمات من قرار ا للجنة إلى نائب  
لا رئیس التنفیذي للنظر فیھا. و اذإ نتج عن التظلم تأكید الرفض ا لسابق للمساعدة  

 ةدعاسملا حنمب باخط ردصیس ،يلصألا رارقلا غيلأ اذإ ماأ .لوؤسملا فطرلا  ىلإ يخط راطخإ .
 
 دنلبا يف ھلیع صونصم وھ ام ءانثتساب :ن ایسرلا  ءاھنتا  .4 (I-1)، یةلمالا  ةدعاسملا نایسر ھيتنی

 الوأ ةلیالتا  رألموا من یأ ثودح لا ح يف:
 

إتمام تلك بعد مرور عام وا حد (1) من تاریخ تقدیم الطلب؛  
إاذ منحت المساعةد المالیة فقط لخدمة طبیة عاتمدت لمرة وحاد،ة فور  
لا خدمة الطبیة المقدمة لمرة  وا حدة؛  

بموجب ھهذ فرو اإلخطرا بالتغییر في الظروف المالیة للطرف ا لمسلوؤ أو قدر تھ على الدفع  
مما یجعل الفرط  المسلوؤ غیر ملھؤ للحصلو  على المساعدة  

لاسیاس؛ة  
على ا لمساعدة فور اإلخطار بالتغییر في أھلیة الفرط المسلوؤ للمشاركة في البرامج المتاحة  

تلا ي قد تؤثر خالف ذلك على أھلیة الفرط ا لمسلوؤ للحصلو  
 ةلیمالا .

أ)
) 

ب )
) 

 
 
ت )
) 

 
 
 
ث )
) 

 
تنشأ أثناء السنة بالنسبة للطلبات الجدیدة المقدمة للحصلو  على المساعةد المالیة، فإن یأ قراب رمنح المساعدة سوف  

یقدم لجمیع الحسابات ا لموجدوة في تقو تقدیم ا لطلب و إ لى جمیع الحسابات التي  
 ةیلمالا ةدعاسملا نایسر ءاھنتا ند عیددج بلط  یمدقت بلطیتسو ب.لطلا میدقت خیراتل ةلیاتلا .

 
على المساعدةإ ذا  كان المریض قد تمت ا لموافقة بالفعل على منحھ معدل  خصم محدد للمساعدة  المالیة في عام  

سابق على أ ر صةد  حساب سابق،  روحل رصیهد  المستحق إلى عام جدید للموافقة  
،ةلیمالا  لذلك لیظ  لدعم  مصخلا  ي ذلا  تقبس  ةقفامولا  ھیلع  دیصرل  معالا  قباسلا   ایراس   ةسبنلاب 

لا رصید. وینطبق معدل  الخصم الذي  تمت الموافقة علیھ للعام ا لتالي فقط على الخدمات الھؤملة  
 يلاتلا معالا كلذ ءاثنأ مةدمقلا .

 
5.  ءالدإ یأ ىفشتسملا ملع ىلإ مان اذإ ل اح يف ة:حیحص ریغ ت امولعمب لوؤسملا فطرلا ءالدإ  
 هذھل اقفو ةلیمالا ةدعاسملا ىلع لو حصلل لوؤ سملا فرطلا لھأت مدع لثم ةحیحص ریغ تومالمعب
غىلیفس راقر  حنم  ةدعاسملا  ةلیمالا  .ينمعلا  ملحیتو  ف طرلا  لوؤسملا  ةلیوؤ سملا   ةسایسلا ، نع 

 ةفاضإلاو صمخلا ةسایسب لالخإلا مدع ةعاارم عم ةجتالنا مةئاقلا ةدصرألا عیجم.
 
.6. ةحلمر یأ يف ةیلمالا ةدعاسملا حنمت نأ زو جی :لصیحلتا دھو ج   تاداریإلا ةرود لحا مر من 

قبل بلذ الجھولو دن یدخلا  لمستشفى في أي   إ جراء ات  تحصیل غیر عاید،ة مثل فرع عدواى   قضائیة أمام المحاكم  
أو ي  إ جرا ءات أخىر تخجر  عن عملیة إصدار  كشف اعتیادي  أ و متابعة الحساب  

. لا معقولة لتحدید ما إاذ كان الطرف المسلوؤ مھؤال للحصلو على المساعدة المالیة من عدمھ  
ا لمرجاعة للنظر فلاو ي حسابات التي قد سبق تحدیداھ على أنھا دیون مشكوك في تحصیلھا أو أسندت إلى وكالة  

 إ ذ ا  كانت الحسابات كنا من الممكن أن  تحصیل أموال  یجوز نأ تخضع للمرجاعة بأثر رجعي. و  یجوز نأ  تجىر 
 و إ ذا كانت تستوفیھا، إلعاةد تصنیف الحسابات  من دیونلا حقائق الالحقة وأن تستخدم  نمذجة تنبؤیة لتحدید ما

،  إلى مساعدة مالیة. وإ ذا كاا نلمریض یدین بأي مبالغ مستحقة علی،ھ  فستبذل تستوفي رإشاادت  المساعدة المالیة
جلا دوھط  بقا لسیاسة التحصیل اللومعم بھا لدى  المستشفى لتحصیل الدین،  فور  صدو ر قرا ر نھائي مشكوك في تحصیلھا  



 

 

في باالستعالم عن بھألالیة للحصلو على المساع.ةد و  یجوز نأ تشتمل ھهذا  إلجراءات  على الدخلو  في برامج فدع  
 معلومات بشأن حجم األسرة ومعدالت أ  و إ حالة ا لدین إلى وكالة تحصیل دا خلیة أو خارجیة. ویحتفا ظلمستشفى بالحق
 لتقییم التزامھ بالدفع. و  اذإ  بینت تلك االستعالمات نأ معاییرلا  مصادا رلخارجیة مثل وكاالت االئتمال نلحصلو على

لادخل واالئتمان للطرف المسلوؤ  I) على اإلعانة الخیریة االفتراضیة مستوفیة حسبما ھو منصصو علیھ في البند 
اھأللیة للحصلو  

  -ةیریخ ةیاعر باسح ھنأ  ىلع ھلیع ت ماالعستالا تیرجأ يذلا  ئماقلا  باحسلا فنصی ئذنیحف ، )1.
 

حتى یصدر یستمر الطرف المسلوؤ في تلقي اإلقرا رات  أثنءا  النظر في ا لطلب المستوفى. ولن یتم اإلبالغ عن  
ح یأ سابات للطرف  المسلوؤ إلى وكالة التحصیل (سواء أكانت الدخالیة أ و الخارجیة)  

4 3 تالیمع وأ  لحصیلتا  ةیلخا لدا  اذإ  ىقلت  .رارقلا  امنضلا  زویجو   نأ  لوحت  ة رایزلا  ىلإ   مسق 

ا لقرار. في حلا  كشوف حساب ولم یدفعا  لرصید كامال أو وضع على برنامج فدع شھ.ير و اذإ سجل حساب بالفعل  
بخصصو ا لخدمات الھؤملةو  ا عتبر في على نأ لھ وضع الدین المشكوك في تحصیلھ،  توقف جدوھا  لتحصیل حتى یصدر  
ا لمساعدة المالیة بشأن  تلا ك لخدمات، فیتعین نأ ترد   الدفعاإ تاذ فدع الفرط المسلوؤ جمیع ا لتزامھ ا لمالي أو جزءا  منھ  

صو نصملا تا داشرإلا ىلع ھالیع  يف  دیدحت ةسایس  ةنئادلا ةدصر ألا ةیوھ   ىلع  ل وصحلل  لھأت ھنأ قحال تقو تبلاو 
تلا ي سدداھ بنءا  

 فیھا.
 

علیھا لمن ال 7.ترتیبات الدفع: بعد نأ یجىر  تقدیر المساعدة المالی،ة یعامل یأ رصید متبق بموجب مرامسات   
وتجرى  ترتیبات  الدفع خالل لا تحصیل المتعارف علیھا لدى المستشفى. وتكون ترتیبات  ا لدفع متاحة و یشجع   

. یمكنھم نأ یفوا بما تبقى من مبالغ مستحقة علیھم فوءا كامال  
 ىتشفسملا ىدل ةفاضإلاو صملخا ةسایس عم ىشماتت نأ غينبیو ىضرملل ةلیمالا تمادخلا .

 
 
 

(د)  مدع التمییز: بموجب القانون اللومعم بھ، تصدر قرار ا ت المساعةد المالیة دون النظر إلى األصل  
 بلطلا مدقمل رخآ ةیماح عضو یأ وأ  يسجنلا ھجولتا وأ عو نلا  وأ ندیلا  و أ  دتقمعلا وأ سلجنا وأ يرقعلا.

 
یتولىا لمستشفى، دنو  ،(EMTALA) بقانون العالج الطبي بموجب قانون العجال الطبي و لاعمل في حاالت الطوائر  

ا لطبیة في حاالت الطوار ئ   وتحدیداھ تمییز في حدود إمكانیاتھ الخاصة في كل منشأة مع مراعاة عمد اإلخالل  
فحص ا لظرو ف  ،(EMTALA) لاو عمل في حاالت الطوارئ  

 ةلیمالا ةدعاسملا ىلع لوصحلا بللط مدمقلا فطرلا ةلیھأ عن ظرنلا غضب اعطاق ادیدحت.
 

(ھـ) الرسوم ا لمحدو ةد للمرضى المھؤلین: بعد نأ یقرر نأ المریض ملھؤ للحصلو على المساعدة   
: لا مالیة بموجب ھذه السیاسة، سیتم تطبیق القیود ا لتالیة على الرسوم على ھءالؤ المرضى الھؤملین  

 ماع كلبش ةرتوفملا غلابملا :الوأ .
للمرضی المؤمن  ("AGB") ھاذ الحد 1.  لن یتم تحمیل المریض المؤھ ل أکثر من المبالغ المفوترة بشكل عام  

فد عھ شخصیا، بعد تطبیق جمیع علیھم،  ولذك في حاالت  الطوارئ أو  غیاھر من الرعایة الضرور یة طبیا. وألغراض   
على الرسو،م  یعتبر ا لمریض "مكلفا" فقط بالمبلغ الذي یتحمل  

یقوم المستشفیا لخصومات واالستقطاعات وتسدیدات ا لتأمین. فعلی سبیل المثلا،  في حالة المریض اللھؤم الذي   
، لدیھ تغطیة تأمین صحي للحصلو  علی المساعدة المالیة بموجب ھهذ البولیصة  
، باستیفءا المتطلبات السابقة إ ذا  لم یکن ھذا الشخص مسوؤال شخصیا عن فدع (علی سبیل المثال   

في شکل مدفوعات مشترکة، التأمینات ولاخصوما(ت أكثر من ا لمبالغ ا لمفوترة بشكل عما بعد نأ  



 

 

یتم سددا جمیع المبالغ التي فدعتھا شركة التأمین الصحي، حتى لو كان المبلغ اإلجمالي المدفعو من  
. الخصومات  قبل ھ اذ الفرد وشركة التأمین الصحي معا یتجواز المبالغ المفوترة بشكل عام  

2.  یحسب المستشفى المبالغ المفوترة  بشكل عام باستخدا م "منھجیة المرا جعة" لتحدید  
. للمرضى الذین یتلقون المساعدة المالیة  

. 3.  یوفر المرفق (ج) معلومات إضافیة حلو منھجیة المبالغ المفوترة بشكل عام  
:انیاث ي فةلموشملا ریغ يلماجإ  .موسرلا  يف  عیمج  تاالح  ةیارعلا  ةیبطلا  ىرخألا  ةلموشملا  يف  هذھ  ةساسیلا   لثم( 

 مبالغ قأل من الرسوما  إلجمالیة لھهذا  لرعایة ا لتي ال تتلھأ کرعایةط  رائة أو رعایة طبیة أخرى ضروریة، ولارعایة
 ا لمستشفى الكامل و لامحدد للرعایة التي تفرض علا ىلمرفق أ  من ھهذ السیاسة)،  سیتم تكلیف المرضى الھؤملین

لا رعایة. نإ "إجمالي الرسمو " یعني سعر  
 تاعاطقستا وأ توماصخ وأ ةیدقعات تاصصخم یأ قبیتط لبق دحوم كلشب ىضرملا  عیمج.

 
رشنی ىتشفسملا  تومالعم  صو صخب  جامنبر  ةدعاسملا   ، ةیلمالا  ملیشو   (و) تنبیھ: فوس كلذ 

حاتیس ت انابی. كما بلط  لاصتالا  ةصالخا  راستشملاب  يلمالا  ةدعاسملل  يف  ةلیمع  میدقت   بلطلا 

الفوریة للغاتلا مساعدة المالیة و سیاسة المساعةد المالیة و ملخص المساعدة  المالیة بلغة بسیطة باللغات اإلنجلیزیة  
او ألسبانیة و لا عربیة وا لصومالیةو یفلاتنامیة و بلاورمیة. كما ستتوفر خدمات الترجمة  

.جایتحالا بسح ىر خألا:  يلالتا وحنلا ىلع تومالمعلا حاتتس ،ىندأ دحكو 
 

. مناقط التسجیل في قسم العیداا ت الدا خلیة و ا لخار جیة ولاطوا ئر   • 
. المواقع اإللكترونیة للتسجیل المسبق والخدمات المالیة للمرضى   • 

. الرسائل حلو كشوف حساب الضامن اللومعم بھا   • 
. كتیبات ضامن الخدمات المالیة للمریض وكتیبات المساعةد المالیة  • 

. فد اتر تنظیم المواعید المحفوظ ة في غرف العیدا ات الادخلیة للمرضى  • 
ا لمحداثات ا لخاصة  باالستشارات  ا لمالیة  مع ا لمرضى/ ا لضامنین ا لتي  یجریھا ا لمستشارنو  • 

. لا مالیون أو موظفو الخدمة المالیة للمرضى ا لمدربین تدر یبا متخصصا  
 

برنامج المساعةد مقدمو ا لخدمات  المھؤلون: ینص الملحق (أ ) على قائمة لمجموعات مقدمي الخدمات لدى  المستشفى ا لذین یقدنوم  
لكن خدماتھم لیست مھؤلة لتكون مشمولة خدمات الرعایة في حاالت  الطوائر ولارعایة ا لضروریة طبیا في منشآت المستشفى وا لتي یشملھا  

،  القائمة في یأ تقو مجان،ا عولى ا إلنترنت فوي نسخة قرویة عندلا مالیة إضافة إلى قائمة مقدمي الخدمات ا لذین یمثلون خدمات المستشفى
بتغطیة المساعدة المالیة. ویمكن الحصلو على ھذه  

. لاطلب  
 
 

: تلاعریفات  
ا لمعینین أو األطبءا المتعاقدلا  موؤسلیة المالیة: ھي المبالغ التي یتحمل المرضى أوا  لضامنوا نلمسوؤ لیة عنھا نظیر خدمات الرعایة ا لصحیة  

تلا ي یفرضھا المستشف،ى بما في ذلك تلك المبالغ من مصاریف الطبیب نظیر األطبءا  
. معھم التي عأادوا تخصیص دفعة للمستشفى  

 
 

ھم موظفو المستشفى الذین یؤدون  مھام المستشارین المالیین المنصصو  علیھا في ھذه  : لا مستشار و ن  المالیون   
 ةسایسلا .

 
لا معوزون  مالیا: ھم األشخاص ا لذین تررق المستشفى أنھم غیر قادر ین على فدع فواتیر ا لخدمات الطبیة نأل دخل  

. سأ رھم قأل من المعدالت  المحدةد في ھذه السیاسة، بنءا على المبادئ التوجیھیة بشأن معدالت الفقر  



 

 

و تعویض اللامعو  تلا أمیناتد  خلا  ألسر:ة ھو مبلغ الدخل السنوي اإلجمالي للطرف المسلوؤ الذي یقیم في نفس المسكن. وبنءا علىا  لتعریفات  
ا لمحاربین القدامى ومكافآت الناجیو ن اإلیراداتتلا  ي استخدمھا مكتب تعددا الوالیات المتحدة، فنإ ھذا  یشملا  إلیرا اد ت  وتعویض البطالة  

ا ألسھم وا إلیجارات  والعوائد النسبیة وا لدخل من العقارا ت واوألقاف ا  الجتماعیة ودخل التأمین التكمیلي ودفعات المساعدة العامة ودفعات  
من برنامج الشاعم أ و التقاعد وفلاائدة وأر باح  

 ىر خألا ر داصملا عیمجو ةرسألا  جر اخ من ةدعاسملا و لفطلا معدو ةفقنلا و ةیملیعتلا  ةدعاسملاو . لىع لدخلا سایقو 

سأ سا  ما قبل فدع الضریبةو  ال یشمل مكاسب ر أس ا للام غیر المحققة أو المزیاا غیر النقدیة، مثل قسائم الطعام ودعم  
 ناكسإلا .

 
دصقی مھب  صاشخألا  نذیلا  تررق  ىشفستملا  ھمنأ  ریغ  نیر داق  ىلع  عفد  ضعب  رتیا وفلا  نوزومعلا : ةبیطلا    ایبط 

لا مستحقة علیھم أو جمیعھا ألن  تلك الفواتیر تتجوان زسبة مئویة معینة من د خل أسرھم حتى إذا كان دخلھم من الممكن  
 الیام نیزعوم صاشخألا ءالؤھ رتبعی كيل ةلیھألا تابلطتم كلذ فخال زواجتی نأ .

 
ا لحصر،  حسابات الشیكات ا ألصلو   النقدیة: ھي صافي القیمة النقدیة (مع األخذ في االعتبار أي  رسمو ا سترداد أ و  غرامات أخرى منطبقة)  

 ا لسنویة ولاحقوق المستقبلیة في الدفعات ووثائقو  جمیعا  ألصلو  التي یمكن أن   تحول  فعلیا إلى نقد، بما في ذلك، على سبیل الذكر، ولیس
و ا الاخدر وشھاادت  ا إلیداع وا وألراق المالیة االستثماریة و الروتاب  

 نیأمتلا .
 

لا مباد ئ التوجیھیة بشأن معدالت الفقر: یقصد بھا رإشداا ت الفقر التي تعدلھا زو ا رة الصحة ولاخدمات اإلنسانیة  
 دنبلا )42( مقر كيیرألما نونالقل ابقط  ةلوخملا ةطلسلا بجموب يلار دیفلا لسجلا يف ایونس ةیكیرألما 902 (2).

 
 
 

لا خدمات المھؤلة والضرور ة الطبیة: تشمل الخدمات الھؤملة: (أ) جمیع ا لخدمات المھنیة الضروریة طبیا خودمات   
لا منشآت الطبیة و الخدمات ذا ت  ا لصلة التي یحصل المریض علیھا في یأ موقع من مواقع المستشفى. (ب) جمیع  

. التي تعرض لا خدمات ا لمھنیة الضروریة ط بیا التي یقدمھا المستشفى ویفرض قیمتھا في موا قع أ خىر  غیر ملحقة بالمستشفى  
شتو مل ا لخدمات الضروریةط بیا تلك التي من شأنھا التشخیص أو تصحیح المسار أو الوقایة من الحاالت   

 مةدقتملا ةضیرملا تاالحلا وأ لمألا ىلإ يدؤت وأ طرلخل حاورألا .
 

لدى ا لمستشفى، حسبماا نإ  لضرور ة الطبیة تأخذ ھاذ التعریف عند مقدمي الخدمات  لدى  المستشفى. فوي حلا حودث نزاع، فإن من سیحدد  
خدمات معینة بما في ذ لك، على سبیلا  لضرورة الطبیة ھو رئیس قسم مقدمي الخدمات لدى المستشفى أو المدیر الطبي التنفیذي  

یتراءى لھ بموجب الظروف. وال یقدم المستشفى المساعةد المالیة بخصصو  
 )أ ( رفقملا يف ھالیع صوصنملا ت دماخلا كلت ،رصحلا سیلو ركذلا .

 
 

ا لطرف الملوؤس: یقصد بھ المریض أ و والدا ا لمریض (ا لوالدان الشرعینا أو بالتبني) أو زوجة األب أو زوج األم أو  
لا وصي القانوني أو یأ شخص آخر مسلوؤ مسوؤ لیة قانونیة عن سددا الدفعات إ لى المستشفى نظیر خدمات الرعایة  

 ضیرملا ىلإ مدقت يلتا ةصحیلا .
 
 
 

ستوجھ الطلبات التي تقمد للحیاد ھ نعهذ السیاسة ومخالفتھا إلى المجلس  : لا طلبات  التي مدقت لمخالفة السیاسة  
. ا إلادري  الراعي لھذه السیاسة  



 

 

: لا سیاسات ذ ات  الصلة  
نینط امولا رغی من رصقلا ىضرملل یراتیخالا جالعلا ةساسی ءاضعألا 

 ةعا رزل ةلیمالا  تابلطتملا ةساسی
 ةفاضإلاو مخصلا ةساسی

 ھاترادإ و تالسجلاب ظافتحالا ةساسی
 ھافی تبلاو ةنئادلا ةدصرألا ةیوھ دیدحت ةساسی

 
: نلاماذج ذا ت  الصلة  

8241-072 MR 05/16 : نموذج  طلب المساعدة المالیة قرم  
8071 353MR: المرفق (أ) نموذج  ملخص المساعةد المالیة بلغة بسیطة رقم  

لامتطلبات  المالیة رزلاعة األعضءا -  
 

: ا لمرا جع  
لا مبدا ئ التوجیھیة بشأن مستوى الفقر المعدلة بصفة دوریة في السجل الفیدرا لي من زوا رة الصحة والخدمات  

ا إلنسانیة األمریكیة بموجب سلطة القانون األمریكي قر م 42 البند 9902 (2).  
للا وائح  
ا لعام ر قم 111-148) قانون  الوقایة وا لرعایة ذا ت التكلفة المناسبة،  البند (7090): المتطلبات اإلضافیة بشأن ا لمستشفیات الخیریة (القانون  

26 C.F.R. 501(r) 
ب (صفحة 10) *قانون تقار یر عملیات التحصیل الداعلة: االستخدام المسموح  بھ، البند (046). القانون األمریكي قرم (15)،  البند  

1681 
: بلا حث بالكلمات  األساسیة  

، لا رعایة الخیریة، المساعةد المالیة، األعلام ا لخیریة، المالیة، الفویتار، استقبلا الحاالت،  المستشار المالي  
دخلو المرضىا الستشارا ت المالیة، معف من الضرائب،  المساعدة، المساعدة في الدفع، الفاتروة، اھأللیة االفتراضیة، المساعةد  

، لا مالیة االفترا ضیة  
 
 
 

: مالك محتىو السیاسة  
 ىضرملا  لوخد ردیم ،ةحیصلا تمادخلا ةر ادإ ریتجسام ،دروفوكر ميأ 

 
 
 

: ار عي المجلس اإلدایر  
جنیفر كینجير ، نائب الرئیس، الشوؤن المالیة  



 

 

 عةجارم:
 

نائب ر ئیس، الشوؤن المالیة  
نائب ر ئیس، قسم دور ة اإلیرا دات   
ا لتنفیذي  نائب رئیس،  قسم مرجاعة الحسابات واالمتثال   

كبیر الموظفیین المالیین/نائب الرئیس  
 
 

: فترة المراجعة  
 تا ونس 3

 
: مرا جعة اللجنة مووا فقتھا  

 
لجنة المساعدة المالیة   

 
 ةیئاھنلا فقةا وملا :

 
 
 
 

: تلا ار یخ دلاكتور ر اناد ل .ل  أ و دینال   
لا رئیس ولا رئیس التنفیذي   

 
 
 

 سلجملا  فقةاوم:
 

_ 
: تلا ار یخ  

 
 

بید ي سوسالند-إدلنام  
Children's Mercy یئر س مجلس إدارة  



 

 

 

 
 )أ ( رفقملا 

 
 ةلیمالا ةدعاسملل ةلھؤملا ریغ تمادخلا  *

 
 
 

المصار یف التي یفرضھا فأردا الفریق الطبي فرضا مباشرا على الطرف  المسلوؤ  (أ ي ا لمصاریف التي ال  • 
 ارشابم اضفر ىفشتسملا ھاضرفی)

 
 • يلی ام ، رصحلا سلیو ،ل اثملا لبیس ىلع ،كلذ يف ماب لقن تماخدو ةیدقن غلابم یأ:

ا لضمانات البصریة  o 
 o ةلییمتجلا ةقصاللا تاسعدلا

 o ایازم امجنرب یأ میمصت زواتجت يتلا راصبإلا ححیصت تادسع تاراطإ 
 

 • يلی ام ،رصحلا  سلیو لا ثملا لبیس ىلع ،كلذ يف ماب ةیر اتیخالا تا ءارجإلا:
ا لجرحا ة التجمیلیة  o 

 o ير وضر وأ لفطلا صیخشت یدكأتل یروضر ریغ ھنكلو نادلاولا ھبلیط يلذا يثار ولا رابتخالا 
لبرنامج عالج الطفل  

 
 • ةنیمھلا وأ ةیوبرلتا  وأ ةیعماتجالا تمادخلا لثم ةبیطلا ریغ تمادخلا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. ترجاع اللجنة استثنءا ا ت الحالة تحت اسم التظلمات حسب تقدیراھ  * 



 

 

 

ا لمرفق ب))  
 

لجنة المساعدة المالیة  
لا عضویة والمسوؤلیات   

 
التي تتجواز المبادئ  تتولى لجنة المساعدة المالیة ("لا لجنة") مرا جعة الظروف الخاصة أو المخففة التي تحیط بطلبتا  الحصلو على  

لامساعدة المالیة خاجر حدو د السیاس،ة ویشمل ذلك، دون حصر، األسر المعوزة  ط بیا  
. تلا وجیھیة لمعدالت  الدخل بخصصو المساعدة المالیة ولا طلبات الخارجیة عن المنطقة للحصلو على المساعدة  

 ةساسیلا بجموب ر صدت يتلا ضرفلا تار ا رق قلعتی مایف اھاقلتت تمالتظ ي أ ثحب اضیأ  ةلجنلا ىلوتتسو .
 

وتستخدم قائمة توضع قرار ات  منح المساعةد المالیة التي أصدر تھا اللجنة على مقیسا متحكر یصل إلى نسبة 100% من المساعدة  
.Children’s Mercy لا مالیة بما یتفق مع القسم ا لثالث (ھـ) من سیاسة المساعدة المالیة لمستشفى  

 ةیلمالا ةدعاسملا صوصخب لوؤ سملا  فطرلا ةلیھأل كميلا دیدحتلل قیقدتلا.
 

قتودم منح المساعةد المالیة مرة  وا حدة فقط،  بحیث تقصي ا لدین المشكوك في تحصیلھ أو یاوفق علیھا للزیارات  
 دحاو ماع ىلإ لصت ةدمل ةلیبتقسملا.

 
 ةلیاتلا تھالجا من لیثملتا ،ىندأ دحك ،كلذ ملیشو ھیبنی من وأ تاداریإلا ةرئا د سئیر بئان ةجنللا سأرتیو :

 
 

إدارة ا الستشارات  المالیة لدخلو ا لمرضى  • 
 • دا ئرة اإلیرا دات (عضو مصو(ت
قسم االمتثلا  (عضو مصوت)  • 
قسم خدمات رعایة المرضى (أعضءا مصوتنو)  • 
 مصو(ت • الفریق الطبي (أ عضءا مصوتو(ن
 (عضو مصوت) • محامي المریض (عضو

الخدمة االجتماعیة  • 
قسم الرعایة المتمركزة حلو ا ألسرة  (عضو مصوت)  • 

 • )توصم وضع( عو لتناو ةیكلملا قوقح سمق
 

یتولى المستشارون المالیون من قسم د خلو المرضى توفیر المعلومات إ لى اللجنة قبل االجتماعات المحدد  
 ةنجللا تالوادم ي فاكوراشی لن نكلو اھیدعاوم.

 
عن یأ حاالعت تقد ا الجتماعات بصفة دوریة خالل فترا ت متكررة  ال تقل عن شھرة. ویكون النصاب القانوني مطلوبا لتادلو  

رومألا محل االجتعام ویتعین االحتفاظ بمحضر االجتعام. ویتوقع من أعضءا اللجنة اإلفصحا  
 ةلوادملا و  ةشقانملا من ھسفن ءافإلع بلطلا عم حلاصملا يف ضرعات.

 
یتعین على رئیس اللجنة (أ و نائب ا لرئیس في حلا غیاب ا لرئیس عن حضور االجتعام) عوضو آخر ممثل من  

. لا لجنة التوقیع على كل طلب أو قوا ئم التدقیق لتوثیق موافقة اللجنة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 المرفق (ج): 
 
 

 (AGB)منھجیة المبالغ المفوترة بشكل عام 

الخدمات الضروریة طبیًا لن یُفرض علیھم أكثر من المبالغ المفوترة المرضى الذین یحصلون على المساعدة المالیة ألغراض الطوارئ أو 
عموًما على المرضى المؤمن علیھم. ولن تتجاوز المبالغ التي یرجع سببھا لحصول الطرف المسؤول على مساعدة مالیة بخصوص جمیع  

 الخدمات األخرى للرعایة الطبیة إجمالي المصاریف بخصوص تلك الرعایة.

 ، تحدد المبالغ المفوترة عموًما خالل "طریقة النظر للخلف"، والتي تُحسب على النحو التالي:  Children's Mercyفي مستشفى

المبالغ المسموح بھا في المطالبات الماضیة لمنشأة المستشفى بخصوص   جمیعتحسب المبالغ المفوترة عموًما عن طریق مراجعة   •
من خالل جمیع  Medicareمن برنامج الرسوم مقابل الخدمات الخاص بخطة الطوارئ والخدمات الضروریة طبیًا األخرى وذلك 

شھًرا. ویمكن أن یشمل ھذا   12الجھات الصحیة الخاصة المؤمن لدیھا التي تدفع المطالبات إلى المستشفى خالل فترة مسبقة مقدارھا 
 المبلغ التأمین المشترك والدفعات المشتركة والمبالغ المستقطعة. 

 المفوتر عموًما عن طریق ضرب إجمالي رسوم تلك الرعایة في نسبة واحد بالمائة أو أكثر من إجمالي الرسوم.   یُحدد المبلغ •
o  تُحسب النسب المئویة على األقل بصفة سنویة عن طریق قسمة مبلغ مطالبات معینة موصوفة أدناه على مبلغ إجمالي

 المصاریف ذات الصلة بخصوص تلك المطالبة. 
o  تساوي النسبة المئویة العشریة للمبالغ المفوترة بشكل عام مجموع جمیع المطالبات المتعلقة بالرعایة الطارئة وغیرھا من

وجمیع شركات التأمین   Medicareالرعایة الضروریة طبیًا المسموح بھا بموجب برنامج الرسوم مقابل الخدمة لخطة  
شھًرا السابقة. وسواء ما إذا   12المستشفى [أو كیان آخر] خالل فترة  الصحي الخاصة التي تدفع المطالبات إلى منشأة

كانت المطالبة تستخدم في حساب النسبة المئویة (النسب المئویة) للمبالغ المفوترة بشكل عام الخاصة  
  فإنھا تعتمد على ما إذا كانت المطالبة قد سمحت بھا شركة تأمین صحي خالل فترة  Children’s Mercyبمستشفى

االثني عشر شھًرا المستخدمة في الحساب، ولیس على ما إذا كانت الرعایة التي أدت إلى المطالبة قد قدمت أثناء االثني  
 ) شھًرا تلك. 12عشر (

o .یساوي القاسم النسبي المخصص للمبالغ المفوترة بشكل عام مجموع التكالیف اإلجمالیة المرتبطة بتلك المطالبات 
 Children’s) شھًرا التي استخدمتھا منشأة 12ول الیوم العشرین بعد المائة بعد نھایة فترة االثني عشر (تطبق النسب المئویة بحل •

Mercy .في حساب النسبة (النسب) المئویة للمبلغ المفوتر عموًما 

المسموح بھا من خالل شركات   Children’s Mercy تم حساب المبلغ المفوتر عموًما، كما ھو موضح أعاله، اعتمادًا على كل مطالبات
%.  الحد  55.0. ونسبة المبلغ المفوتر عموًما الناجمة كانت 2021وحتى التاسع والعشرین من فبرایر    2022التأمین من األول من مارس 

لحة الضرائب الداخلیة للفترة من الثامن الخاصة بمص I(r) 50األدنى المسموح بھ الناجم للخصم بموجب سیاسة المساعدة المالیة وفقًا للوائح 
 .(%55.0ناقص حساب المبلغ المفوتر عموًما بقیمة  1% (45.00بنسبة  2023وحتى السابع والعشرین من یونیو  2022والعشرین من یونیو 

(وھو األفضل للمرضى)   االحتفاظ بالحد األدنى األعلى للخصم بموجب سیاسة المساعدة المالیة Children’s Mercyوقد اختارت مستشفى 
 ، وھو ما یتوافق مع الحد األدنى للخصم المعروض في العام السابق. %52.00وھو بنسبة 

 

وحتى السابع  2021واعتمادًا على طریقة النظر للخلف الموضحة أعاله، فإن نسبة المبلغ المفوتر عموًما للفترة من الثامن والعشرین من یونیو 
 ھي:  2022والعشرین من یونیو 

 Children’s  Mercy     55.00%المبلغ المفوتر عموًما لمستشفى  •
 %45.00  ناقص المبلغ المفوتر عموًما) 1الحد األدنى المطلوب بموجب سیاسة المساعدة المالیة ( •
 Children’s Mercy  52.00%الحد األدنى للخصم بموجب سیاسة المساعدة المالیة الذي تتبناه مستشفى  •

 

یتعین أن توجھ األسئلة بخصوص النسبة المئویة للمبلغ المفوتر عموًما وطریقة الحساب إلى الخدمات المالیة للمرضى بقسم خدمة العمالء.  
صباًحا إلى   7:30في قسم خدمة العمالء موجودین من یوم االثنین إلى یوم الجمعة من الساعة ویكون الموظفون بالخدمات المالیة للمرضى 

 . 5100-701(816)مساًء بالتوقیت المركزي القیاسي ویمكن االتصال بھم على رقم:   5:00
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