س اسة المساعدة المال ة
الهدف:
ُ
تقدم المساعدة المال ة للمر

غ المؤمن عليهم أو فتقرون إ تغط ة تأمي ة اف ة والمر المحتاج طب ا الذين ظهرون عجزا عن
دفع ت ال ف الرعا ة الطارئة وغ ها من أش ال الرعا ة الطب ة ال ور ة مركز  Vanderbilt University Medical Centerالط .

النطاق:
تل م هذه الس اسة ب ان نطاق العن

المش ك الوارد

سياسة الشؤون المالية ودورة اﻹيرادات الواردة في السياسات.

تع فات:
ﱠ
ﱠ
إجما الدخل المعدل :إجما الدخل المعدل ) (Adjusted gross income, AGIهو الدخل اﻹجما مطروحا منه التعد ﻼت ع
ة من دخلك.
الدخل .مثل  AGIق اسا للدخل جري حسا ه من إجما دخلك و ُ ستخدم لتحد د المقدار الخاضع لل
ُ
عمل ة الت عات الخ ة ال د لة :ت َحدد أهل ة الم ض للحصول ع المساعدة المال ة من  VUMCمن خﻼل معاي توضح الحاجة
المال ة خﻼف المعلومات ال تقدمها عائلة الم ض .إن المعلومات اﻹضاف ة ال يتم تلقيها عد التأهل ع عمل ة الت عات الخ ة
ال د لة قد ﻻ تؤدي إ تغي القرار.
ً
الم الغ المفروضة عادة ) :(Amounts Generally Billed, AGBيتطلب القسم ) 501(rمن IRS (Internal Revenue
ُ ﱠ
تحد المس شف ات من الم الغ المفروضة ع الطوارئ وغ ها من أش ال الرعا ة الطب ة
 ،Serviceمصلحة ال ائب اﻷم ك ة( أن
ً
ال ور ة المقدمة لﻸفراد المؤهل للحصول ع مساعدة مال ة ما ﻻ ي د عن الم الغ المفروضة عادة ) (AGBع اﻷفراد الذين لديهم
تأم  .و جري تحد ث حساب  AGBل عام.
و

ورقة أو نموذج إل
عمل ة تقد م الطلب عمل ة قوم فيها الم ض أو ممثله المناسب است مال ٍ
الم ض وعدد أفراد أ ته .س جري تقي م جميع الطل ات وفقا ل ل حالة ع حدة من ق ل ممث  VUMCالمناسب  ،مع اﻷخذ
اﻻعت ار الحالة الطب ة وحالة التوظ ف و م ان ات ال سب الما المستق ل ة.
دين معدوم :اﻻل امات المال ة غ المحصلة من أحد المر
تتعلق بها ت ت العجز عن الدفع.

وال لم يتم سد دها

معلومات عن دخل
منح VUMC
ٍ

نها ة دورة إصدار فوات المر

عامة ع أنها وصفات طب ة للمر
صورة
اﻷدو ة الموصوفة عند الخروج من المس ش  :مكن تع فها
ٍ
ٍ
المر ت عها ص دل ة البيع التجزئة
الطب ب أو أي ع ادة أخرى.

 VUMCوتكون

وﻻ توجد وثائق

أو أش اء ستخدمها

ور ة لمتا عة رعا ة الم ض عد خروجه من مس ش

 VUMCأو مكتب

خدمات الرعا ة الصح ة المؤهلة :الخدمات الطارئة وغ ذلك من الرعا ة الطب ة الﻼزمة .راجع الملحق أ لﻼطﻼع ع قائمة
الخدمات المس ثناة من خدمات الرعا ة الصح ة المؤهلة:
المسؤول ة المال ة التقدي ة للم ض :تكون المسؤول ة المال ة المقدرة للم ض مستحقة الدفع لـ  VUMCمقا ل الت ال ف
المتخصصة والتقن ة لخدمات الرعا ة الصح ة ال تلقاها الم ض .يتم تحد د هذا الم لغ ما يتفق مع مخصصات التأم الخاصة
الم ض للخدمة المقررة المحددة ،و شمل اﻻستقطاعات والمدفوعات المش كة والتأم المش ك والخدمات غ المغطاة.
إجراءات التحص ل اﻻس ثنائ ة ):(Extraordinary Collection Actions, ECAs
اﻹجراءات ال تتطلب إجر ًاء قانون ا أو
قضائ ا ،وتتضمن بيع دين لطرف آخر أو إ ﻼغ و اﻻت أو م اتب اﻻئتمان معلومات سلب ة .س حدد  VUMCاﻷهل ة للمساعدة الخ ة
ق ل اتخاذ أي إجراء تحص ل اس ثنا  .جب تقد م إخطار كتا ق ل  30يوما ع اﻷقل من ال وع إجراءات تحص ل اس ثنائ ة
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س اسة المساعدة المال ة
محددة وتلب ة متطل ات المعلومات .ما هو محدد موجب القسم ) 501(rمن قانون مصلحة ال
اﻹجراءات ال تتطلب إجراءات قانون ة أو قضائ ة ما :
 حقوق حجز محددة.


ح س الرهن ع الممتل ات العقار ة.



أو ممتل ات شخص ة أخرى.
حجز أو مصادرة حساب م
ال وع دعوى مدن ة ضد فرد.




اﻹجراءات ال ت س ب

ائب الداخل ة ،شمل هذه

اعتقال الشخص.

 اﻹجراءات ال ت س ب إخضاع الفرد للض ط واﻹحضار أمام المح مة.
 الحجز التحف ع اﻷجر.
ً
َ َ
عمل ة التح ﱢري الخارج ة :عمل ة لتحد د ما إذا ان الم ض مؤه للحصول ع المساعدة المال ة من  ،VUMCوﻻ تتضمن إ مال
َ
طلب المساعدة المال ة .قد تكون عمل ة الت َح ﱢري الحضور شخص ا أو ع الهاتف و ستخدم موردا من طرف ثالث لمراجعة عدد أفراد
اﻷ ة ودخل اﻷ ة لتقي م اﻻحت اجات المال ة.
ّ
اﻷ ة :الم ض و ك الم ض موجب الزواج أو القانون العام ) غض النظر عما إذا ان ع ش الم ل أم ﻻ( وجميع أطفال الم ض
الم ل .إذا ان عمر الم ض أقل من  18عاما ،فإن "اﻷ ة"

)البيولوجي أو التب ( دون سن الثامنة ع ة ) (18الذين ع شون
شمل الم ض ووالد ه الطب عي أو التب ) غض النظر ّ
عما إذا انوا ع شون
التب ( الذين تقل أعمارهم عن  18عاما.

أو

الم ل أم ﻻ( واﻷبناء اﻵخ ن للوالدين )الطب عي

المساعدة المال ة أو خصومات المساعدة المال ة :الخصومات أو إلغاء الدفع مقا ل خدمات الرعا ة الصح ة المقدمة للمر
المؤهل الذين لديهم حاجة مال ة موثقة ومؤكدة .شمل خصومات المساعدة المال ة المقدمة موجب هذه الس اسة ما :



ع الفوات الطب ة اس نادا إ الم ادئ التوجيه ة للدخل.

المساعدة المال ة :الخصومات المقدمة للمر
المساعدة المال ة حاﻻت ال وارث :هو الخصم المقدم للمر عندما تكون م
ُ
المس دة ال تم تحملها ف ة عام واحد تتجاوز دخل اﻷ ة السنوي.

وفات  VUMCالطب ة المؤهلة غ

المس شار الما  :هو ممثل  VUMCالمسؤول عن تقي م المسؤول ات المال ة للم ض ،وتحد د خ ارات التم ل الحكو والمساعدة
فيها ) Medicareو Medicaidوغ ذلك( ،وتحد د ما إذا ان الم ض مؤه ً للحصول ع المساعدة المال ة ،ووضع خطط للسداد.
ُ
الم ادئ التوجيه ة الف درال ة لتع ف الفقر ) :(Federal Poverty Guidelines, FPGت الم ادئ التوجيه ة الف درال ة لتع ف
الفقر سن ا من ق ل وزارة الصحة والخدمات اﻹ سان ة اﻷم ك ة ،وتكون سار ة المفعول
المساعدة المال ة.

تار ــخ )توار ــخ( الخدمة ال قد تتوفر لها

ط قة النظر ف ما سبق :المنهج ة المحددة موجب القسم ) 501(rمن مدونة  IRSوال اختارها  VUMCلتحد د  .AGBجوز
لمرفق المس ش الذي حدد  AGBموجب ط قة النظر ف ما سبق أن ستخدم المطال ات المتعلقة جميع أش ال الرعا ة الطب ة
المسم ح بها خﻼل ف ة اﻻث ع شهرا السا قة لحساب .AGB
السداد من الحساب الخاص :للم ض الذي تم تحد د أنه ل س لد ه تغط ة تأمي ة أو ختار الخروج من تغط ة تأمينه عن
خدمات أحداث معينة .ﻻ شمل هذا المر الذين يتمتعون بتغط ة الرعا ة الصح ة القائمة ع العق دة ع النحو المحدد

قانون

الرعا ة الصح ة أسعار معقولة.
التكاليف المهنية :هي التكاليف التي يفرضها مقدم الرعاية الصحية والناتجة عن زيارة المريض لمنشأة الرعاية الصحية .ومن أمثلة
مقدمي الرعاية الصحية اﻷطباء ،والتمريض الممارس المتقدم ،وأطباء التخدير ،وأطباء اﻷسنان ،ونحو ذلك.
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س اسة المساعدة المال ة
ص دل ات البيع التجزئة :ص دل ة متعاقدة مع مركز  VUMCوتم ترخ صها كص دل ة للبيع التجزئة من ق ل وﻻ ة ت ن
للمر أو توز عها عليهم .إن توف اﻷدو ة من موقع للبيع التجزئة هو معاملة منفصلة ب الم ض ونقطة البيع تخضع لعمل ة إصدار
موعد المس ش .
ادة أو
ٍ
الفوات الخاصة بها ،والمنفصلة تماما عن ز ارة ع ٍ

لبيع اﻷدو ة

الت ال ف الفن ة :الت ال ف الناتجة عن ز ارة الم ض إ المس ش أو م شأة معينة للمس ش  .و
يتلقاها الم ض مثل اﻹجراءات ،وال ارات ،واﻻخت ارات ،واﻷدو ة ،والمستلزمات.

د فاتورة المس ش

الخدمات ال

المفتقر إلى تغطية تأمينية كافية :هم المرضى المؤمن عليهم ممن يتلقون خدمات الرعاية الصحية المؤهلة التي يتم تحديدها بأنها خدمات
غير مغطاة أو لديهم تغطية مخصصات محدودة توفرها شركة التأمين .ويستثني ذلك المرضى الذين لديهم وزارات تشارك في الرعاية
الصحية على النحو المحدد في قانون الرعاية بأسعار معقولة .وﻻ ينطبق هذا على خطط المخصصات المحددة أو المعينة لمرض ما إذ ﻻ
تعتبر خطط تغطية تأمينية للرعاية الصحية.
.
غ المؤمن عل ه :هو الم ض الذي ﻻ يتمتع أي تغط ة تأمي ة وﻻ شمل هذا المر الذين يتمتعون بتغط ة الرعا ة الصح ة
القائمة ع الد انة ع النحو المحدد قانون الرعا ة الصح ة أسعار معقولة.
 (Vanderbilt University Medical Center (VUMCأو  :Vanderbilt Healthهي ،Vanderbilt University Hospital
أو  ،Monroe Carell Jr. Children’s Hospital at Vanderbiltأو  ،Vanderbilt Psychiatric Hospitalأو Vanderbilt
 ،Medical Groupأو  ،Vanderbilt Academic and Research Enterpriseأو ،Medical Center Administrationأو
Vanderbilt Bedford Hospital, Vanderbilt Tullahoma-Harton Hospital ،Vanderbilt Wilson County Hospital
أو كيانات الرعاية الصحية اﻷخرى المتحدة.
الس اسة:
.I

ُمقدمة

.II

معاي اﻷهل ة

.III

اﻷساس لحساب ت ال ف المر

.IV

ط قة التقدم للحصول ع المساعدة المال ة
مكن اتخاذها

ً
والم الغ المفروضة عادة
حالة عدم الدفع

.V

اﻹجراءات ال

.VI

استخدام إجراءات التحص ل اﻻس ثنائ ة

.VII

معلومات اﻷهل ة ال تم الحصول عليها من مصادر أخرى

.VIII

معلومات أخرى

.I

مقدمة
ل م  VUMCبتوف خدمات الرعا ة الصح ة المؤهلة غض النظر عن قدرة الم ض ع الدفع .س تم تغط ة المر
الذين ي بتون عدم القدرة ع الدفع والذين ستوفون المعاي المال ة للتأهل وفق س اسة المساعدة المال ة موجب هذه
س اسة المساعدة المال ة لمركز  VUMCش ل أسا من خﻼل موقع  VUMCاﻹل و ،
الس اسة .يتم إ ﻼغ المر
 ،والﻼفتات،

والمس شار ن المالي  ،وموظ القبول وال سج ل ،وخدمة العمﻼء الخاصة الخدمات المال ة للمر
جميع ب انات
وال ت ات الموزعة ع ادة  VUMCوالمواقع المس ش  .يتم إدراج معلومات الموقع اﻹل و
الفوات مع را ط إ ملخص لهذه الس اسة تمت ص اغته لغة س طة .للمر الذين ل س لديهم إم ان ة الوصول إ
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س اسة المساعدة المال ة
اﻹن نت ،تتوفر هذه الس اسة عند اﻻتصال الخدمات المال ة للمر
اﻹنجل ة واﻹس ان ة والع ة.

 .VUMCأنواع التواصل هذه متوفرة اللغات

ي هذه الس اسة ع  Vanderbilt Medical Groupوأي من مقد خدمات الرعا ة الصح ة الطارئة وغ ها من
أش ال الرعا ة الطب ة ال ور ة ّ
ممن عملون لصالح  VUMCم ش ته .مكن اﻻطﻼع ع قائمة مقد خدمات
الطوارئ وغ ها من الرعا ة الطب ة ال ور ة ال ﻻ شملها س اسة المساعدة المال ة ع
 ./https://www.vanderbilthealth.com/financialassistanceوتحدد هذه القائمة مقد الخدمات أو
مجموعات من مقد الخدمة الذين قدمون الرعا ة داخل م ش ت  VUMCال تغطيها س اسة المساعدة المال ة
وال ﻻ تغطيها.
.II

معاي اﻷهل ة
ستخدم  VUMCأر ــع طرق محتملة لتحد د ما إذا ان الم ض غ المؤمن عل ه أو المفتقر إ التغط ة التأمي ة
ً
المشاركة برامج المساعدة الحكوم ة
ال اف ة مؤه للحصول ع المساعدة المال ة .تتمثل اﻷو
) .(Medicaidكون المر المؤهلون للحصول ع  TennCareأو برامج  Medicaidالحكوم ة اﻷخرى
مؤهل تلقائ ا للحصول ع خصم ) ٪100انظر الملحق " ("Bدون م د من التحقيق .ت ثمل العمل ات المت ق ة
َ
المتاحة لتحد د اﻷهل ة للمساعدات الخ ة  :عمل ة تقد م الطلب ،وعمل ة الت َح ﱢري الخار  ،وعمل ة الت عات
الخ ة ال د لة.
عمل ة تقد م الطلب ،مل المر نموذجا إل ون ا أو ورق ا و قدمون وثائق تدعم المعلومات المتعلقة دخل
الم ض وعدد أفراد أ ته )راجع الملحق " "CEلتقد م الطلب( .قد ستخدم  VUMCأ ضا الب انات المستلمة من
َ
عمل ة الت َح ﱢري الخارج ة للتحقق من صحة المعلومات المستلمة عمل ة تقد م الطلب .س تصل VUMC
المر غ المؤمن عليهم ممن تتجاوز أرصدتهم  250ألف دوﻻر ش ل اس ا
محاولة للحصول ع استمارة طلب ط لة.

غضون  45يوما من أول ب ان

ّ
َ
ستخدم  VUMCعمل ة الت َح ﱢري الخارج ة لتحد د الدخل المقدر وعدد أفراد اﻷ ة غرض تحد د أهل ة الرعا ة الخ ة
َ
وم الغ الخصم المحتملة .توفر عمل ة الت َح ﱢري الخارج ة ط قة نظام ة لمنح المساعدة المال ة للمر ذوي اﻻحت اجات
المال ة المناس ة من خﻼل تزو د  VUMCالدخل التقديري للم ض وعدد أفراد أ ته .توفر خصومات للمر
الملحق " "Bللخدمات

المؤهل وفقا لس اسة المساعدة المال ة ضمن عمل ة الفحص الخار ع النحو الموصوف
المؤهلة لتوار ــخ الحصول أثر رج وال ارات المستق ل ة لمدة ستة أشهر .صممت مجموعة قواعد النموذج لتقي م ل
َ
م ض وفقا للمعاي نفسها .ت يح عمل ة الت َح ﱢري الخارج ة لـ  VUMCتقي م ما إذا انت حالة الم ض مماثلة للمر
َ
اﻵخ ن الذين تأهلوا من ق ل للحصول ع مساعدة مال ة موجب عمل ة التقد م .مكن الت َح ﱢري عن المر غ
َ
المؤمن عليهم من خﻼل عمل ة الت َح ﱢري الخارج ة أي وقت لتحد د اﻷهل ة للمساعدة المال ة .س تحرى عن المر
َ
المفتق ن إ التغط ة التأمي ة ال اف ة من خﻼل عمل ة الت َح ﱢري الخارج ة عد  120يوما دون دفع أو دء تقد م طلب
مساعدة مال ة لتحد د أهل ة المساعدة المال ة .قدم  VUMCإ المورد اسم الم ض وعنوانه ورقم ضمانه اﻻجتما
وتار ــخ م ﻼده ورقم هاتفه كجزء من عمل ة تحد د اﻷهل ة هذه.
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س اسة المساعدة المال ة
ُ
ً
تخصص عمل ة الت عات الخ ة ال د لة للحاﻻت ال ﻻ كون فيها الم ض مؤه للحصول ع  Medicaidغ أنه
ً
ي دو مؤه للحصول ع خصومات الرعا ة الخ ة ،ول ن ﻻ يوجد نموذج للمساعدة المال ة الملف ﻷن الم ض ﻻ
مكنه تقد م المس ندات الروت ن ة الﻼزمة للموافقة ع طلب المساعدة المال ة التقل دي .مكن تحد د اﻷهل ة وفقا
لس اسة المساعدة المال ة ع أساس ظروف الح اة الفرد ة ،ع النحو الذي ذكره الم ض ،وال قد شمل ع س ل
المثال ﻻ الح :
 .1برامج الوصفات الطب ة الممولة حكوم ا؛
 .2الم دون أو من يتلقون الرعا ة من ع ادات الم دين؛
 .3المشاركة

برامج ال ساء والرضع واﻷطفال )(Women Infants and Children, WIC؛

 .4أهل ة قسائم الطعام؛
 .5أهل ة برنامج الغداء المدر

َُ
المد ﱠعم؛

 .6اﻷهل ة ل امج المساعدة الحكوم ة أو المحل ة اﻷخرى غ الممولة )ع س ل المثال(TennCare ،
 .7تقد م السكن منخفض الدخل المدعم كعنوان صالح؛
 .8وفاة الم ض دون أن ي ك إرثا من الممتل ات المعروفة.
كون المر المؤهلون لس اسة المساعدة المال ة موجب عمل ة الت عات الخ ة ال د لة مؤهل
خصم ) ٪100راجع الملحق " ("Bدون م د من التحقيق.

تلقائ ا للحصول ع

ّ
مكن استخدام عمل ة الت عات الخ ة ال د لة أي وقت ق ل ف ة  120يوما أو عدها.
ستطبق الخصومات ع
حسا ات المر للخدمات ال ور ة طب ا ،سواء التخصص ة والتقن ة .ستخضع الخدمات الﻼحقة المؤهلة لمدة ستة
أشهر عد تار ــخ الموافقة ع الخصم أ ضا لنفس الخصم .عد ستة أشهر ،جب إعادة إث ات أهل ة الم ض للحصول
ع المساعدة المال ة.
س عتمد التأهل للحصول ع المساعدة المال ة فقط ع م ــج جمع ب عدد أفراد اﻷ ة و جما الدخل السنوي
ﱠ
مقدم،
المعدل للم ض )أو أ ة الم ض إذا تم تقد مها ش ل مش ك( ﻵخر عام متاح اس نادا ّإما إ أحدث إقرار
َ
أو إ ب انات الدخل الواردة عمل ة الت َح ﱢري ،أو إ أحدث الوثائق المذكورة أدناه .عتمد حساب إجما الدخل
ﱠ
ة اﻷخ ة لﻸ ة ،و جب تقد مها
السنوي المعدل وعدد أفراد اﻷ ة ع المعلومات المأخوذة من اﻹقرارات ال
للتحقق من الدخل وعدد أفراد اﻷ ة.
إذا لم تكن لدى مقدم الطلب إقرارات ضريبية حديثة أو إذا لم ي ﱠ
ُتلق أي معلومات عقب عملية الت َ َح ِ ّري الخارجية ،فقد يقبل
 VUMCالنموذج  ،W9أو النموذج  ،1099أو خطابات حكم قضائي تخص قسائم الطعام ،أو خطابات مِ نح اﻹعاقة ،أو أي
وثائق حكومية رسمية أخرى للدخل ،أو كعوب شيكات اﻷجر لثﻼثة أشهر ،أو الكشوفات المصرفية لمدة عام واحد.
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س اسة المساعدة المال ة
ﱠ
ﻻس فاء متطل ات الدخل ،حظر أن يتجاوز إجما الدخل المعدل للم ض )أو أ ة للم ض( للعام الحا أو السابق
ضع ونصف ضعف الرقم الوارد الم ادئ التوجيه ة الف درال ة لتع ف الفقر .ال س ة للمر ذوي إجما الدخل
ﱠ
المعدل الذي كون أقل مما عادل مرت ور ــع من  FPGأو ساو ه ،س تم تطبيق خصم المساعدة المال ة ب س ة %100
ﱠ
دخل معد ٍل يزيد عما عادل مرت
ع المسؤول ة المال ة التقدي ة للم ض .للمرضى الذين يحصلون على إجما
ٍ
ور ــع من الم ادئ التوجيه ة الف درال ة لتع ف الفقر ولكن قل عن مرت ونصف منه أو ساو ه في العام اﻷخير ،س تم
تطبيق خصم ب س ة  %85من المسؤول ة المال ة التقدي ة للم ض ب ادات مئوية على أساس الدخل وعدد أفراد اﻷ ة.
انظر الملحق .B
ﱠ
إذا تجاوز إجما الدخل المعدل للم ض ضع
ً
الم ض مؤه للحصول ع المساعدة المال ة

ونصف ضعف الم ادئ التوجيه ة الف درال ة لتع ف الفقر ،فقد ظل
حاﻻت ال وارث إذا انت م

وفات الم ض الطب ة غ المس دة

 VUMCخﻼل ف ة عام واحد تتجاوز  ٪100من دخل اﻷ ة السنوي للطرف المسؤول ع النحو الوارد
الخصم للمر  .راجع الملحق "."E

س اسة

يرجى الرجوع إلى الملحق " "Bلﻼطﻼع على مبالغ الخصم الحالية المقدمة بالنسبة إلى المبادئ التوجيهية الفيدرالية
لتعريف الفقر المتاحة في العام الحالي.
يجب مراقبة المرضى عن كثب للتحقق من الحاجة إلى مساعدة خيرية في أقرب وقت ممكن .وبمجرد مﻼحظة الحاجة،
يجب إبﻼغ المريض ببرنامج المساعدة المالية وتشجيعه على إكمال تقديم الطلب .ينبغي حث المريض على إكمال تقديم
الطلب خﻼل مائة وعشرين ) (120يو ًما بد ًءا من تاريخ إرسال مركز  VUMCﻷول بيان فواتير "بعد الخروج من
المستشفى" .سيتخذ مركز  VUMCأي إجراءات تحصيل استثنائية أثناء هذه الفترة الزمنية .إذا بدأ المريض عملية تقديم
الطلب أو الت َ َح ِ ّري الخارجية خﻼل فترة الـ  120يو ًما ولكنه لم يتمكن من إكمال عملية تقديم الطلب هذه ،فستُتاح للمريض
 120يو ًما أخرى على اﻷقل بد ًءا من تاريخ تقديم الطلب ﻹكمال عملية تقديم الطلب قبل أن يتخذ مركز  VUMCأي
إجراءات تحصيل استثنائية .يمكن استخدام عملية التبرعات الخيرية البديلة في أي وقت قبل فترة  120يو ًما أو بعدها.
ستطبّق الخصومات على حسابات المرضى للخدمات الضرورية طبيًا ،سواء التخصصية والتقنية .ستخضع الخدمات
الﻼحقة المؤهلة لمدة ستة أشهر بعد تاريخ الموافقة على الخصم أيضًا لنفس الخصم .بعد ستة أشهر ،يجب إعادة إثبات
أهلية المريض للحصول على المساعدة المالية.
.III

أساس حساب ت ال ف المر

ً
والم الغ المفروضة عادة

لن يتحمل المرضى الذين يستوفون معايير  VUMCلﻸهلية المحددة في هذه السياسة مبلغًا يزيد عن قيمة المبالغ المفروضة
عادة ً لﻸفراد الذين يتمتعون بتغطية تأمينية مقابل الرعاية الطارئة أو غيرها من أشكال الرعاية الطبية الضرورية .سيحصل
جميع المرضى غير المؤمن عليهم والذين يتلقون خدمات الرعاية الصحية المؤهلة على الخصم المخصص للمرضى غير
المؤمن عليهم قبل بيان الفواتير اﻷول .يُمنح هذا الخصم المخصص للمرضى غير المؤمن عليهم دون النظر إلى الحالة
المالية للمريض .سيصنّف هذا الخصم المخصص للمرضى غير المؤمن عليهم على أنه خصم مساعد ٍة مالي ٍة إذا كان
المريض يستوفي المعايير القائمة على الدخل المحدد إ ّما من عملية التَ َح ِ ّري الخارجية أو عملية تقديم الطلب التقليدية .وفقًا
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لقوانين وﻻية تينيسي ،ﻻ يدفع المرضى الذين ليس لديهم تأمين مقابل الخدمات مبلغًا يزيد عن مائة وخمسة وسبعين بالمائة
) (%175من تكلفة الخدمات المقدمة )محسوبة باستخدام نسبة التكلفة إلى الرسوم في أحدث تقرير سنوي مشترك( .يرجى
اﻻطﻼع على سياسة خصومات المرضى في قانون الضرائب  3.7للتفاصيل بشأن الخصومات لغير المؤمن عليهم.
وفقًا لمتطلبات القسم ) 501(rمن قانون الضرائب اﻷمريكي ،فإن  VUMCيحسب أربعة نسب  AGBمختلفة للمنشآت
التالية VUMC (1 :باستثناء  VWCHو VTHHوVBCH؛ وVWCH (2؛ وVTHH (3؛ و .VBCH (4لحساب جميع نسب
 ،AGBيستخدم " VUMCطريقة النظر فيما سبق" لتحديد النسبة المئوية للمبالغ المفروضة عادة بنا ًء على مطالبات من
شهرا السابقة .يتم تحديد نسبة المبالغ المفروضة عادة ً باستخدام التعويض المتوقع المحسوب من جميع
فترة اﻻثني عشر
ً
المطالبات المسموح بها من قبل  Medicareمقابل الخدمة وجميع شركات التأمين الصحي الخاصة وقسمة هذا التعويض
اﻹجمالي على مجموع الرسوم عن نفس المطالبات .تمثل النسبة المئوية الناتجة قيمة المبالغ المفروضة عادة لبرنامج
 Medicareوشركات التأمين الخاصة .يُضيف  VUMCإلى حساب المبالغ المفروضة عادة مطالبات المستشفى والطبيب
التي تحدث في كل من المستشفيات وعيادات المستشفيات .ويلغي  VUMCمن الحساب جميع المطالبات التي رفضتها
شركات التأمين بنسبة  ٪100والمطالبات التي تندرج تحت حالة رصيد اﻻئتمان .ثم يجري تحديث نسبة المبالغ المفروضة
عادة المئوية كل سنة مالية استنادًا إلى التحليل الموضح أعﻼه.
ُير
.IV

اﻻطﻼع ع الملحق  Fﻻستعراض ال سب المئ ة للم الغ المفروضة عادة ) (AGBالحال ة.

ط قة التقدم طلب للحصول ع

المساعدة المال ة

يمكن للمرضى الحصول على طلبات التقديم للمساعدة المالية عبر الموقع اﻹلكتروني الحالي
https://www.vanderbilthealth.com/information/financial-assistance
أو عن طريق التواصل مع خدمة العمﻼء:
VUMC Customer Service
719 Thompson Lane, Suite 30330
Nashville, TN 37204
(615) 936-0910
ير

اﻻتصال ع الرقم  (866) 402-3211لتل




الخدمات ُ
المقدمة

الم ش ت التال ة:

) Vanderbilt Wilson County Hospitalالخدمات ق ل  1أغسطس (2019
Vanderbilt Bedford Hospital
Vanderbilt Tullahoma-Harton Hospital
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مكن للمر أ ضا الحصول ع طل ات التقدم للحصول ع المساعدة المال ة عن ط ق اﻻتصال مواقع سج ل
المر الداخلي لـ :VUMC
مواقع المر الداخلي :
إدخال VUMC 1107
1211 Medical Center Drive
Nashville, TN 37232
615-322-5000
MCJCHV Business Center, 1st floor
2200 Children’s Way
Nashville, TN 37232
615-936-1000
)Vanderbilt Wilson County Hospital (VWCH
1411 Baddour Parkway
Lebanon, TN 37087
866-402-3211
)Vanderbilt Tullahoma-Harton Hospital (VTHH
1801 N Jackson St
Tullahoma, TN 37388
866-402-3211
)Vanderbilt Bedford Hospital (VBCH
2835 US-231
Shelbyville, TN 37160
866-402-3211
جب ع المر إرسال طل ات التقدم للحصول ع المساعدة المال ة املة ال د إ
VUMC Customer Service
719 Thompson Lane, Suite 30330
Nashville, TN 37204
عادة ما ت ت

عمل ات تحد د اﻷهل ة

غضون ثﻼث

العنوان التا :

) (30يوم عمل عد اﻻستﻼم.

تسري سياسة المساعدة المالية على  Vanderbilt Medical Groupوأي من مقدمي خدمات الرعاية الصحية الطارئة
وغيرها من أشكال الرعاية الطبية الضرورية م ّمن يعملون لصالح  VUMCفي منشآته .يمكن اﻻطﻼع على قائمة مقدمي
خدمات الطوارئ وغيرها من الرعاية الطبية الضرورية التي تشملها سياسة المساعدة المالية والتي ﻻ تشملها على
./https://www.vanderbilthealth.com/financialassistance
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س اسة المساعدة المال ة
.V

اﻹجراءات ال

مكن اتخاذها

حالة عدم الدفع

س حصل المر ع فاتورة )فوات ( شه ة للم الغ ال ت د عن  5دوﻻرات وال
ال امهم الما  ،عد سد د أي دفعات من خطة التأم .

حدد مركز  VUMCأنها

ن ) (120يوما لتذك هم فاتورتهم

سوف يتل المر ب انات الفوات أو م المات هاتف ة خﻼل ف ة مائة وع
سد د فاتورتهم )فوات هم( ال امل ،أو وضع خطة لل سد د ،أو
)فوات هم( .خﻼل هذه الف ةُ ،يتوقع من المر
التقدم طلب للحصول ع المساعدة المال ة.
.VI

استخدام إجراءات التحص ل اﻻس ثنائ ة
يسعى مركز  VUMCإلى مساعدة جميع المرضى قبل طلب مساعدة إحدى وكاﻻت التحصيل .ستكون لدى المرضى
مائة وعشرون ) (120يو ًما بد ًءا من تاريخ إنشاء بيان الفاتورة اﻷولى ﻹكمال طلب المساعدة المالية أو عملية
الت َ َح ِ ّري قبل النظر في أي إجراءات تحصيل استثنائية أو اتخاذها .راجع سياسة عمليات التحصيل من المرضى
لﻼطﻼع على وصف للجهود المعقولة التي يتخذها مركز  VUMCووكاﻻت التحصيل التابعة له لتحديد أهلية الفرد
بموجب سياسة المساعدة المالية قبل المشاركة في إجراءات التحصيل اﻻستثنائية ضد هذا الشخص.
محام في إجراء التحصيل .ستحدث هذه الخطوة بعد أن تقوم قيادة
في حاﻻت معينة ،قد يختار مركز  VUMCإشراك
ٍ
الخدمات المالية للمريض بمراجعة كل حالة أوﻻً لتحديد ما إذا كانت جميع الجهود المعقولة قد بذلت لمساعدة وصول
المريض إلى المساعدة المالية لـ  VUMCقبل اتخاذ إجراءات التحصيل اﻻستثنائية .ستقدم هذه الوثائق إلى كل من
نائب الرئيس المنتسب للخدمات المالية للمرضى ونائب الرئيس لدورة اﻹيرادات للمراجعة والموافقة قبل اتخاذ
إجراءات التحصيل اﻻستثنائية.

.VII

معلومات اﻷهل ة ال تم الحصول عليها من مصادر أخرى
َ
مورد من طرف ثالث
قد جري الت َح ﱢري عن المر الذين ﻻ ستجيبوا لﻼستعﻼمات المقدمة من  VUMCمساعدة
ٍ
للتحقق من اﻷهل ة لتل المساعدة المال ة ق ل وضعه لدى و الة تحص ل.
ٌ
متبق يتجاوز  1000دوﻻر ،وﻻ يتحمل أي طرف آخر
ما هو موضح أعﻼه ،إذا ان حساب الم ض ف ه رص د ٍ
َ
المسؤول ة عن الفاتورة ،فس قدم  VUMCمعلومات الم ض من خﻼل عمل ة الت َح ﱢري الخارج ة لتحد د م الغ
ّ
المقدر ق ل إرسالها إ عمل ات التحص ل ،وس قوم تلقائ ا بتطبيق الخصم المناسب إذا ان الم ض مؤه ً .
الدخل
قدم  VUMCإ المورد اسم الم ض وعنوانه ورقم ضمانه اﻻجتما
التحد د هذه.

.VIII

وتار ــخ م ﻼده ورقم هاتفه كجزء من عمل ة

معلومات أخرى
س حصل المر

غ المؤمن عليهم ع خصم لغ المؤمن عليهم غض النظر عن الوضع الما  .قد تتم إعادة

مساعدة مال ٍة إذا استو الم ض
تص ف الخصم للمر غ المؤمن عليهم نها ة المطاف ع أنه خصم
ٍ
وقت ﻻحق المؤهﻼت الموضحة هذه الس اسة.

Vanderbilt University Medical Center

الصفحة  9من 18

س اسة المساعدة المال ة
إذا قام المريض بتقديم طلب مساعدة مالية مكتمل وتم تحديده بأنه مؤهل ،فسوف يقوم مركز  VUMCبرد أي مبالغ
دفعها المريض مقابل الرعاية تتجاوز المبلغ الذي يتم تحديده بأن المريض مسؤول شخصيًا عن دفعه.
من المعتاد والروتيني أن يتلقى مرضى  VUMCروشتة للمستحضرات الصيدلية لتسهيل رعايتهم بعد خروجهم من
المستشفى كجزء من خطة الرعاية المستمرة لديهم .وتكون طبيعة عملية خروجهم من المستشفى انتقالية ومصممة
للترتيب الفعال والكفء لرعاية المريض في المكان التالي .يتم الحصول على اﻷدوية الموصوفة عند الخروج من
صيدلية البيع بالتجزئة ،وهي مكون رئيسي في الرعاية اﻻنتقالية للمرضى .غير أنه تتبع صيدليات البيع بالتجزئة
نموذج نقطة البيع الذي يشترط تسوية اﻻلت زامات قبل تقديم اﻷدوية وهو ما يشكل عائقًا محتمﻼً لﻼنتقال في رعاية
المرضى .وبالتالي ،يتيح  VUMCللمتخصصين المشاركين في الرعاية السريرية للمريض اعتبار المريض مؤهﻼً
للحصول على مساعدة مالية اﻷدوية الموصوفة عند الخروج من المستشفى دون توقع إتمام الدفع .يمكن تقديم اﻷدوية
الموصوفة عند الخروج مجانًا للمرضى لفترة محددة من الوقت بنا ًء على طلب إدارة الخدمات اﻻجتماعية ) Social
 (Servicesأو اﻷطباء أو الممرضات أو الصيدلي أو مديري الرعاية أو اﻷخصائيين السريريين المرخص لهم.
تشمل جهود التوعية المجتمعية لـ  VUMCالمعنية برعاية غير المؤمن عليهم في منطقة ناشفيل الكبرى كلتا العيادتين
اللتين يديرهما  VUMCمباشرة مثل عيادة  Shade Tree Clinicوعيادة التوعية من فريق التمريض الممارس
)المعروفة أيضًا باسم  (Clinic at Mercury Courtsلمرضى محددين وعيادة ،Homeless Street Clinic
باﻹضافة إلى الجهود التعاونية مع الجمعيات الخيرية المستقلة اﻷخرى بما في ذلك عيادة  .Siloam Clinicيمكن أن
يتباين التزام  VUMCالسريري بهؤﻻء المرضى بين توفير اﻷدوية التي ﻻ تصرف إﻻ بوصفة طبية مجا ًنا للمرضى
ووصوﻻً إلى قبول اﻹحاﻻت للحصول على خدمات سريرية تحتاج إلى المهارة العالية دون توقع الدفع .يكون
المرضى الذين تقدم لهم الخدمة في هذه العيادات أو المحالين إلى  VUMCمؤهلين للحصول على مساعدة مالية
باستخدام عملية التبرعات الخيرية البديلة.
يتخذ موظفو الخدمات المالية للمرضى في  VUMCالقرار النهائي بشأن المساعدة المالية .تتوفر عملية اﻻستئناف لﻸفراد
وتتطلب إكمال طلب اﻻستئناف .تم تضمين الطلب وتعليمات التقديم في الملحق "ج".
للمرضى الذين يتلقون خدمات رعاية صحية مؤهلة أو المرضى المؤهلين للحصول على مخصصات برنامج Medicaid
سا ،سيلغي  VUMCعلى الفور  ٪100من اﻷرصدة غير المدفوعة
والذي يعتبر برنامج  Medicaidالخاص بوﻻيتهم مفل ً
نظرا ﻻعتباره مؤهﻼً لبرنامج
للمساعدة المالية .لن يُطلب من المريض إكمال طلب الحصول على المساعدة المالية ً
" "Medicaidفي الوﻻية المقابلة.
يجب أن تحظى أي استثناءات لهذه السياسة بموافقة مكتب الرئاسة التنفيذية لمركز  VUMCو/أو مدير الشؤون المالية في
.VUMC
يتم حساب المساعدة المال ة وفقا للم ادئ التوجيه ة الف درال ة لتع ف الفقر المنصوص عليها

Vanderbilt University Medical Center

الملحق "."B
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س اسة المساعدة المال ة
معلومات التواصل
إذا كنت حاجة إ المساعدة إ مال طلب المساعدة المال ة أو انت لد ك أسئلة حول المساعدة المال ة ش ل عام أو عمل ة التأهل،
ف مكن للمر مراسلة ال د اﻹل و  financial.assistance@vumc.orgأو التواصل مع:
VUMC Customer Service
719 Thompson Lane, Suite 30330
Nashville, TN 37204
(615) 936-0910
ير

اﻻتصال ع الرقم  (866) 402-3211لتل




الخدمات ُ
المقدمة

الم ش ت التال ة:

) Vanderbilt Wilson County Hospitalالخدمات ق ل  1أغسطس (2019
Vanderbilt Bedford Hospital
Vanderbilt Tullahoma-Harton Hospital

المس ندات:
الملحق "أ" :الخدمات المستثناة من خدمات الرعاية الصحية المؤهلة
الملحق "ب" :المبادئ التوجيهية للتبرعات الخيرية في  Vanderbilt University Medical Centerلعام 2021
الملحق "ج" :طلب اﻹعانة المال ة
الملحق "د" :استمارة اﻻس ئناف ع طلب التقدم للحصول ع المساعدة المال ة
الملحق "هـ" :الم ادئ التوجيه ة للرعا ة حاﻻت ال وارث
ً
الملحق  :Fالم الغ المفروضة عادة )(AGB
الملحق "ز" قائمة مقد الخدمة المشمول

غ المشمول بتغط ة س اسة المساعدة المال ة لدى .VUMC

المراجع:
سياسة دورة اﻹيرادات  -عمليات التحصيل من المرضى
سياسة دورة اﻹيرادات  -خصومات المرضى
 SOPدورة اﻹيرادات  -خصومات المرضى
الموافقة:
اللجنة المس

الوظ

لجنة س اسة الشؤون المال ة

الرئ س المع
 ،Cecelia Mooreالمدير الما وأم

التار ـ ــخ
الخزانةVUMC ،

س تم 2021

ودورة اﻹيرادات لدى
VUMC

د ،David Raiford .رئ س طاقم الرعا ة ال

Vanderbilt University Medical Center

ةVUMC ،
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س اسة المساعدة المال ة
الملحق "أ" :الخدمات المس ثناة من خدمات الرعا ة الصح ة المؤهلة
س ث الخدمات التال ة من تع ف "خدمات الرعا ة الصح ة المؤهلة" وﻻ شملها تغط ة س اسة المساعدة المال ة:


الخدمات غ المشمولة التغط ة



خدمات التجم ل أو الخدمات اﻻخت ار ة ال ل ست ور ة طب ا.
الخدمات الحساسة للسوق ال توضع وت لها أسعار د لة.
الخدمات التج ة.



خدمات زرع اﻷعضاء.



العﻼجات اﻷدو ة ال تخضع لمراجعة لجنة ف ق اﻻستجا ة ال
).(P&T Committee



خدمات الع ادات الصح ة التجزئة.



المنتجات الص دل ة المتخصصة والمب عة التجزئة.



الخدمات المقدمة حسب الطلب الصح ة لدى .Vanderbilt



اﻻختبارات الجزيئية المحددة )أمثلة PREDICT :واختبار اﻹكسوم الكامل( حيث تم وضع أسعار بديلة.




Vanderbilt University Medical Center

عة ) (ERTالفرع ة التا عة للجنة المداواة والص دلة
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س اسة المساعدة المال ة
2021  لعامVanderbilt University Medical Center مركز

 الم ادئ التوجيه ة للرعا ة الخ ة:"الملحق "ب

2021 Vanderbilt Univervsity Medical Center Charity Care Guidelines
Effective 11/1/2021

Family Size

2021 Poverty
Guideline

100% of Estimated
Patient Liability

85% of Estimated
Patient Liability

Household Income
Between FPL 0-225%

Household Income
Between FPL 226-250%

1

$12,880

$0 & $28,980

$28,981 & $32,200

2

$17,420

$0 & $39,195

$39,196 & $43,550

3

$21,960

$0 & $49,410

$49,411 & $54,900

4

$26,500

$0 & $59,625

$59,626 & $66,250

5

$31,040

$0 & $69,840

$69,841 & $77,600

6

$35,580

$0 & $80,055

$80,056 & $88,950

7

$40,120

$0 & $90,270

$90,271 & $100,300

8

$44,660

$0 & $100,485

$100,486 & $111,650

For each additional family
member beyond eight, add
this amount for each

$4,540

$0 & $10,215

$10,216 & $11,350

2021 Charity Guidelines are based on 2021 U.S. Department of Health and Human Servicese Poverty Guidelines
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س اسة المساعدة المال ة
الملحق  :Cنموذج طلب الحصول ع

Vanderbilt University Medical Center

المساعدة المال ة
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س اسة المساعدة المال ة
الملحق  :Dاستمارة اﻻستئناف على طلب التقدم للحصول على المساعدة المالية

Vanderbilt University Medical Center
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س اسة المساعدة المال ة
الملحق  :Eالم ادئ التوجيه ة للرعا ة

حاﻻت ال وارث

مستوى دخل اﻷ ة

ط ال سد د

ما صل إ  50000دوﻻر سن ا

 %15من إجما الدخل السنوي

من  50001دوﻻر إ  75000دوﻻر سن ا

 %20من إجما الدخل السنوي

من  75001دوﻻر إ  100000دوﻻر سن ا

 %25من إجما الدخل السنوي

أ

من  100000دوﻻر سن ا

Vanderbilt University Medical Center

 %30من إجما الدخل السنوي
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س اسة المساعدة المال ة
ً
الملحق  :Fالم الغ المفروضة عادة )(AGB
يتطلب القسم ) 501(rمن  ،IRS (Internal Revenue Serviceمصلحة الضرائب اﻷمريكية( أن ت ُح ﱠد المستشفيات من المبالغ
المفروضة على الطوارئ وغيرها من أشكال الرعاية الطبية الضرورية المقدمة لﻸفراد المؤهلين للحصول على مساعدة مالية بما ﻻ يزيد
عن المبالغ المفروضة عادةً ) (AGBعلى اﻷفراد الذين لديهم تأمين .يحسب  VUMCالمبالغة المفروضة عادة باستخدام "طريقة النظر فيما
سبق" وإدراج رسوم  Medicareمقابل الخدمات وجميع شركات التأمين الصحي الخاصة التي تدفع المطالبات إلى .VUMC
ً
الم الغ المفروضة عادة لمركز :Vanderbilt University Medical Center
ً
اعت ارا من  29أب ل  ،2021ت لغ ال س ة المئ ة للم الغ المفروضة عادة للمر
ال ت ت

الذين يتلقون الخدمات

ً ،VUMC
بناء ع الف ة

 31د سم  ،مقدار  %31من إجما الرسوم المفروضة لخدمات الرعا ة الصح ة المؤهلة؛ ما ي تج عنه خصم ت لغ

س ته .%69
الم الغ المفروضة عادة لـ:Vanderbilt Wilson County Hospital
ً
اعت ارا من  29أب ل  ،2021ت لغ ال س ة المئ ة للم الغ المفروضة عادة للمر
ً ،County Hospital
 31يناير ،مقدار  %21من إجما الرسوم المفروضة لخدمات الرعا ة الصح ة
بناء ع الف ة ال ت ت
المؤهلة؛ ما ي تج عنه خصم ت لغ س ته .%79
الذين يتلقون الخدمات

ً
الم الغ المفروضة عادة لمس ش

Vanderbilt Wilson

:Vanderbilt Bedford Hospital

ً
اعت ارا من  1يناير  ،2021ت لغ ال س ة المئ ة للم الغ المفروضة عادة للمر
ً ،Hospital
 31أ ت ر ،مقدار  %15من إجما الرسوم المفروضة لخدمات الرعا ة الصح ة المؤهلة؛ ما
بناء ع الف ة ال ت ت
ي تج عنه خصم ت لغ س ته .%85
الذين يتلقون الخدمات

ً
الم الغ المفروضة عادة لمس ش

Vanderbilt Bedford

:Vanderbilt Tullahoma-Harton Hospital

ً
اعت ارا من  1يناير  ،2021ت لغ ال س ة المئ ة للم الغ المفروضة عادة للمر
ً ،Harton Hospital
 31أ ت ر ،مقدار  %15من إجما الرسوم المفروضة لخدمات الرعا ة الصح ة
بناء ع الف ة ال ت ت
المؤهلة؛ ما ي تج عنه خصم ت لغ س ته .%85
الذين يتلقون الخدمات

Vanderbilt University Medical Center

Vanderbilt Tullahoma-
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س اسة المساعدة المال ة
الملحق  :Gقائمة مقد

الخدمة المشمول

غ المشمول

بتغط ة س اسة المساعدة المال ة لدى VUMC

مكن اﻻطﻼع ع قائمة مقد خدمات الطوارئ أو مجموعة مقد خدمات الطوارئ وغ ها من الرعا ة الطب ة ال

ور ة

VUMC

المشمولة وغ المشمولة بتغط ة س اسة المساعدة المال ة لدى  VUMCع
 .https://www.vanderbilthealth.com/financialassistance/تحدث القائمة ل ثﻼثة أشهر.

Vanderbilt University Medical Center
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