سياسة المساعدات المالية
 1إبريل 2017
السياسة /المبادئ
تتمثل سياسة "( lweidsd ydltedewe cedewiMdr tsewdiM, LLLالمنظمة") في ضمان ممارسة اجتماعية عادلة
لتقديم الرعاية الطارئة أو الرعاية الطبية الالزمة األخرى في مرافق المنظمة .تم وضع هذه السياسة خصيصً ا لمعالجة مدى
أهلية الحصول على المساعدة المالية للمرضى الذين يحتاجون إلى الحصول على مساعدة مالية وتلقي الرعاية من المؤسسة.
 .1ستوضح جميع المساعدات المالية مدى التزامنا نحو الحفاظ على كرامة األفراد والصالح العام واحترامنا لها ،واهتمامنا
الخاص باألشخاص الذين يعانون من الفقر واآلخرين المعرضين للخطر ،ومدى تضامننا معهم ،والتزامنا بالعدالة في
عملية توزيع هذه المساعدات وتوفير الرعاية.
ُ .2تطبق هذه السياسة على جميع الخدمات في حاالت الطوارئ وغيرها من الخدمات الضرورية من الناحية الطبية التي
تقدمها المؤسسة ،بما في ذلك خدمات األطباء العاملين والصحة السلوكية .وال تنطبق هذه السياسة على ترتيبات الدفع
لإلجراءات االختيارية أو حاالت الرعاية األخرى التي ال ُتعد ضمن الرعاية في حاالت الطوارئ أو حاالت الرعاية
األخرى التي تكون ضرورية من الناحية الطبية.
 .3تقدم قائمة موفري الرعاية الذين تغطيهم سياسة المساعدات المالية قائمة بجميع موفري الرعاية الموجودين ضمن مرافق
المؤسسة التي من شأنها أن تحدد موفري الرعاية سواء كانوا يخضعون لسياسة المساعدات المالية أو ال.
التعريفات
لتوضيح أغراض هذه السياسة ،يتم تطبيق التعريفات التالية:
 ")r(501" تعني الفقرة  )r( 501من قانون الضرائب األمريكي واللوائح الصادرة بموجبه.
" المبلغ الوارد في الفاتورة بشكل عام" أو " "AGBيعني المبلغ الوراد في الفاتورة بشكل عام فيما يتعلق بخدمات
الرعاية في حاالت الطوارئ وغيرها من خدمات الرعاية الضرورية من الناحية الطبية لألشخاص الذين لديهم تأمين
يُغطي مثل هذه الرعاية.
" المجتمع" يعني بشكل عام المنطقة الجغرافية جنوب شرق والية ويسكونسن بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر
المقاطعات السبع التالية :ميلووكي ،ووكيشا ،وأوزاوكي ،وواشنطن ،وراسين ،وكينوشا ،وجيفرسون.
“ الرعاية الطارئة” تعني الرعاية لمعالجة الحاالت الطبية التي تشتمل على أعراض مرضية حادة ذات درجة كافية من
الخطورة (بما في ذلك اآلالم الحادة) حيث يؤدي غياب الرعاية الطبية الفورية إلى حدوث تدهور بالغ في وظائف
الجسم ،أو تلف أي عضو  /جزء منه ،أو تعرض صحة الفرد لخطر شديد.
" الرعاية الضرورية من الناحية الطبية " تعني الرعاية التي تم تحديد أنها ضرورية من الناحية الطبية بعد أن يقرر
موفر خدمة معتمد أهلية الحصول على الرعاية السريرية ،وإذا قرر طبيب مراجع أن الرعاية التي طلبها المريض
والتي تغطيها هذه السياسة ليست رعاية ضرورية من الناحية الطبية فيجب أن يؤكد ذلك القرار طبيب اإلدخال أو طبيب
اإلحالة.
" المنظمة" تعني .Midwest Orthopedic Specialty Hospital, LLC
" المريض " يعني هؤالء األشخاص الذين يتلقون الرعاية في حاالت الطوارئ أو الرعاية الضرورية من الناحية الطبية
لدى المؤسسة والشخص المسؤول ماديًا عن رعاية المريض.

المساعدات المالية المقدمة
 .1سيكون المرضى الذين يقل دخلهم عن  %250من مستوى الفقر الفيدرالي (" )"FPLأو ما يعادله مؤهلين لتلقي
الرعاية الخيرية الكاملة  %100مع خصم الجزء الذي يتكبده المريض من الرسوم نظير الخدمات المقدمة بعد
عملية الدفع من شركة التأمين ،إن وجدت.
 .2كحد أدنى ،المرضى الذين يزيد دخلهم عن  %250من مستوى الفقر الفيدرالي ( )FPLولكن ال يزيد عن
 ،%400سوف يحصلون على خصم بشكل تدريجي على هذا الجزء من الرسوم عن الخدمات المقدمة التي يكون
المريض مسؤوالً عنها بعد الدفع عن طريق شركة التأمين ،إن وجدت .لن يتعين على المريض المؤهل للحصول
على خصم حسب الدخل دفع رسوم أكثر من رسوم  AGBالمحسوبة .سيكون الخصم حسب الدخل على النحو
التالي:

عدد أفراد
األسرة

إرشادات عام
2017
(بالدوالر
األمريكي)

غير المؤمن عليهم غير المؤمن عليهم ممن غير المؤمن عليهم ممن
ممن يقل دخلهم عن يقل دخلهم عن  %300يقل دخلهم عن  %350غير المؤمن عليهم ممن
من مستوى الفقر يقل دخلهم عن  %400من
 %250من مستوى
من مستوى الفقر
الفيدرالي (خصم بنسبة الفيدرالي (خصم بنسبة مستوى الفقر الفيدرالي
الفقر الفيدرالي
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32,960
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37,140

92,850

111,420

129,990

148,560
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41,320

103,300

123,960
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أضف لكل
منها 'l

4,180

10,450

12,540

14,630

16,720

 .3قد يكون المرضى الذين بحاجة إلى المساعدات المالية الواضحة ويتجاوز دخلهم نسبة  %400من مستوى الفقر
الفيدرالي مؤهلين لدراسة حالتهم في إطار ما يسمى "بالبحث االجتماعي" للحصول على بعض الخصومات على
الرسوم المقررة عليهم نظير الخدمات من المؤسسة استنا ًدا إلى إجراء تقييم موضوعي لقدرتهم على الدفع.
المرضى الذين تتجاوز مدفوعات المرضى المسؤولين عنها والخاصة بالرعاية الطبية في
 Midwest ydltedewe cedewiMdr tsewdiMنسبة  %20من إجمالي دخل أسرهم لن يكونوا مسؤولين عن
المبلغ الذي يتجاوز  %20من إجمالي دخل األسرة الخاصة به/بها .يعرف هذا الخصم بـ "خصم المعوزين طبيًا".
لكي تكون مؤهالً لهذا الخصم ،يجب أن تكون هناك "ضرورة طبية" لخدمات
 lweidsd ydltedewe cedewiMdr tsewdiMويجب أن يتعاون المريض بحسن نية مع العملية بما في ذلك
على سبيل المثال ال الحصر :استكمال الوثائق التي قد يتم طلبها بدقة وفي الوقت المحدد .لن يتعين على المريض
المؤهل للحصول على خصم "البحث االجتماعي" دفع رسوم أكثر من رسوم  AGBالمحسوبة.
 .4بالنسبة للمريض الذي يشارك في خطط تأمين معينة تعتبر المؤسسة "خارج نطاق شبكتها" ،قد تقلل المؤسسة
المساعدات المالية التي قد تتوفر بطريقة أخرى للمريض أو تلغيها اعتمادًا على مراجعة معلومات التأمين الخاصة
بالمريض والحقائق والظروف ذات الصلة.
 .5يمكن تحديد أهلية الحصول على المساعدات المالية في أي وقت من دائرة اإليرادات وقد تشمل استخدام التسجيل
االفتراضي لتحديد األهلية على الرغم من فشل المتقدم في إكمال طلب الحصول على المساعدات المالية (طلب
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برنامج المساعدات المالية ".)"FAP
 .6يجب تحديد أهلية الحصول على المساعدات المالية ألي حساب مسؤول عنه المريض الذي يحتاج إلى مساعدات
مالية.
 .7تكون عملية تقديم المرضى وأسرهم استئنافات في قرارات المؤسسة فيما يتعلق بأهلية الحصول على المساعدات
المالية على النحو التالي:
 .aإذا تم رفض الرعاية المجتمعية ،يمكن تقديم استئناف خالل أربعة عشر يومًا من تاريخ استالم إخطار
الرفض .أرسل خطابا ً إلى
Office of the Vice President of Revenue Cycle, Attn: 100% Charity Care and
Financial Assistance Appeals Committee, Midwest Orthopedic Specialty Hospital,
10101 S. 27th Street - 2nd Floor, Franklin, WI 53132
مع توضيح سبب وجوب إعادة النظر في الطلب وتقديم أي معلومات إضافية تدعم طلبك.
 .bسيتم النظر في جميع االستئنافات من قبل لجنة المساعدة المالية والرعاية الخيرية بنسبة  %100الخاصة بـ
 ،Midwest Orthopedic Specialty Hospitalوسيتم إرسال قرارات اللجنة في نموذج مكتوب إلى
المريض أو األسرة التي قدمت االستئناف.
خدمات أخرى للمرضى غير المؤهلين للحصول على المساعدات المالية
ال يزال المرضى غير المؤهلين للحصول على المساعدات المالية ،كما هو موضح أعاله ،مؤهلين للحصول على أنواع أخرى
ً
حفاظا على مبدأ التكامل ،يتم سرد هذه األنواع األخرى من المساعدات هنا ،على الرغم
من المساعدات التي تقدمها المؤسسة.
من أنها ليست قائمة على االحتياجات ولم يتم وضعها لتكون خاضعة للفقرة ) 501(rولكن تم إدراجها هنا من أجل راحة
المجتمع الذي تخدمه .Midwest Orthopedic Specialty Hospital, LLC
 .1سيتم تقديم خصم للمرضى غير المؤمن عليهم وغير المؤهلين للحصول على المساعدات المالية حسب الخصم
المقدم لألشخاص ذوي أعلى معدل للدفع لتلك المؤسسة .يشكل األشخاص ذوو أعلى معدل للدفع  %3من
أعضاء المؤسسة على األقل حيث تم قياس هذه النسبة وف ًقا إلجمالي عائدات المرضى أو حجمها .إذا لم يقدم أحد
الدافعين بمفرده أدنى مستوى من مقدار الدفع ،يجب أن يسجل العقد الخاص بعدد من الدافعين مقدار دفع
ً
متوسطا حيث تشكل شروط الدفع المستخدمة في حساب المتوسط هذا على األقل  %3من حجم أعمال المؤسسة
لهذا العام المحدد.
 .2يمكن أن يحصل المرضى غير المؤمن عليهم والمؤمن عليهم المؤهلون للحصول على المساعدات المالية على
خصم عند الدفع الفوري .يمكن أن يُقدم الخصم عند الدفع الفوري باإلضافة إلى الخصم الذي ال يغطيه التأمين
المحدد في الفقرة السابقة مباشرة.
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القيود المفروضة على رسوم المرضى المؤهلين للحصول على مساعدات مالية
ال يتم فرض رسوم على المرضى المؤهلين للحصول على المساعدات المالية بشكل فردي أكثر من  AGBللخدمات في
حاالت الطوارئ وغيرها من الرعاية الضرورية من الناحية الطبية وال أكثر من الرسوم اإلجمالية لجميع خدمات الرعاية
الطبية األخرى .تحسب المؤسسة نسبة مئوية واحدة للمبلغ الوارد في الفاتورة بشكل عام ( )AGBأو أكثر باستخدام طريقة
"النظر فيما حدث" وخدمات الرعاية الطبية المدرجة مدفوعة األجر وجميع شركات التأمين الصحي الخاصة التي تدفع
المستحقات إلى المنظمة ،ويتم ذلك كله وف ًقا للفقرة ).501(r
التقدم للحصول على المساعدات المالية والمساعدات األخرى
قد يكون المريض مؤهالً للحصول على المساعدات المالية من خالل أهلية التسجيل االفتراضي أو عن طريق التقدم للحصول
على المساعدات المالية عن طريق تقديم طلب  FAPكامل .قد نرفض منح مساعدة مالية للمريض إذا قدم المريض معلومات
زائفة في طلب  FAPأو فيما يتعلق بعملية أهلية التسجيل االفتراضي .يتوفر طلب  FAPوإرشاداته:
 )1عبر اإلنترنتwww.mymosh.com/billing :
 )2عبر البريد :أرسل طلبًا إلى Customer Service Supervisor, Wheaton Franciscan
Healthcare Corporate Services Office, 801 S. 60th Street, Suite 150, West Allis, WI
53214
 )3بالحضور شخصيًًّا :قم بزيارة مكاتب التسجيل أو أمناء الصناديق أو المستشارين الماليين في
.Midwest Orthopedic Specialty Hospital
 )4عبر الهاتف :اتصل بخدمة العمالء على الرقم)888(281-2392
لألسئلة والمساعدة في الطلب ،يرجى االتصال بخدمة العمالء على الرقم )888(281-2392أو مستشار مالي
على )414( 325-6311
الفواتير والتحصيل
تم توضيح اإلجراءات التي يمكن أن تتخذها المؤسسة في حالة عدم الدفع في سياسة فواتير وتحصيل منفصلة .يمكن الحصول
على نسخة مجانية من سياسة الفواتير والتحصيل:
 )1عبر اإلنترنتiii.srstsl.etsomwMMwww :
 )2عبر البريد :أرسل طلبًا إلى Customer Service Supervisor, Wheaton Franciscan
Healthcare Corporate Services Office, 801 S. 60th Street, Suite 150, West Allis, WI
53214
 )3بالحضور شخصيًًّا :قم بزيارة مكاتب التسجيل أو أمناء الصناديق أو المستشارين الماليين في
.Midwest Orthopedic Specialty Hospital
 )4عبر الهاتف :اتصل بخدمة العمالء على الرقم)888(281-2392
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الترجمة الفورية
تهدف هذه السياسة إلى االمتثال للفقرة ) ،501(rباستثناء الحاالت المشار إليها على وجه التحديد .يتعين تفسير هذه السياسة
باإلضافة إلى جميع اإلجراءات المعمول بها وتطبيقها وفقًا للفقرة ) 501(rباستثناء الحاالت المشار إليها على وجه التحديد.
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MIDWEST ORTHOPEDIC SPECIALTY HOSPITAL
قائمة موفري الرعاية الذين تغطيهم سياسة المساعدات المالية
 1إبريل 2017
وفقًا لـ ) Reg. Sec. 1.504(r)-4(b)(1)(iii)(Fواإلشعار  ،2015-46توضح هذه القائمة موفري الخدمات الطبية في حاالت
الطوارئ وخدمات الرعاية الضرورية من الناحية الطبية في مرفق المستشفى الذي تغطيه سياسة المساعدات المالية ( .)FAPال
تغطي  FAPلدى أي من موفري الرعاية أي إجراءات طبية اختيارية أو أي من أنواع الرعاية األخرى التي ال تعد رعاية
طارئة أو ضرورية من الناحية الطبية.
موفرو الخدمة الذين ال تغطيهم FAP

موفرو الخدمة الذين تغطيهم FAP
خدمات التخدير
Great Lakes Anesthesia and Pain Specialists,
S.C.
Midwest Orthopedic Specialty Hospital
خدمات األمراض
Racine County Pathology Associates, S.C.
Midwest Orthopedic Specialty Hospital
غيرها

http://www.mymosh.com/billing
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