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 :   الهدف

ا  ا الذين �ظهرون عجز� ض طب�� عن  ُتقدم المساعدة المال�ة للمر�ض غ�ي المؤمن عليهم أو �فتقرون إ� تغط�ة تأمين�ة كاف�ة والمر�ض المحتاجني
ي مركز 

ور�ة �ض ها من أشكال الرعا�ة الطب�ة ال�ض ي  Vanderbilt University Medical Centerدفع تكال�ف الرعا�ة الطارئة وغ�ي  .     الطيب
 

 :اق النط
ي  

ك الوارد �ض م هذە الس�اسة بب�ان نطاق العن� المش�ت ض  . سیاسة الشؤون المالیة ودورة اإلیرادات الواردة في السیاساتتل�ت
 

 :تع��فات
ل ل :  إجما�ي الدخل المعدَّ ا منه التعد�الت ع�  ) Adjusted gross income, AGI(إجما�ي الدخل المعدَّ هو الدخل اإلجما�ي مطروح�

�بة من دخلك AGI�مثل . الدخل ا للدخل �جري حسابه من إجما�ي دخلك وُ�ستخدم لتحد�د المقدار الخاضع لل�ض  .  ق�اس�
�ة البد�لة عات الخ�ي من خالل معاي�ي توضح الحاجة   VUMCُتَحدد أهل�ة الم��ض للحصول ع� المساعدة المال�ة من    :عمل�ة الت�ب

ي تقدمها عائلة الم��ض �ة  .   المال�ة بخالف المعلومات اليت عات الخ�ي ي يتم تلقيها بعد التأهل ع�ب عمل�ة الت�ب إن المعلومات اإلضاف�ة اليت
 .البد�لة قد ال تؤدي إ� تغي�ي القرار

 المبال 
ً
 IRS (Internal Revenueمن    (r)501 يتطلب القسم    ): Amounts Generally Billed, AGB( غ المفروضة عادة

Serviceائب األم��ك�ة ها من أشكال الرعا�ة الطب�ة  )  ، مصلحة ال�ض أن تُحدَّ المستشف�ات من المبالغ المفروضة ع� الطوارئ وغ�ي
ض للحصول   ور�ة المقدمة لألفراد المؤهلني ع� األفراد الذين لديهم  ) AGB( ع� مساعدة مال�ة بما ال ي��د عن المبالغ المفروضة عادًة ال�ض

ض   . كل عام  AGBو�جري تحد�ث حساب . تأمني
ي� �منح    عمل�ة تقد�م الطلب

ويض معلوماٍت عن دخل   VUMCعمل�ة �قوم فيها الم��ض أو ممثله المناسب باستكمال ورقٍة أو نموذج� إل��ت
ا ل�ل حالة ع� حدة من قبل ممث�ي . راد أ�تهالم��ض وعدد أف  ي   VUMCس�جري تقي�م جميع الطلبات وفق�

، مع األخذ �ض ض المناسبني
 . االعتبار الحالة الطب�ة وحالة التوظ�ف و�مكان�ات ال�سب الما�ي المستقبل�ة

ي نها   :دين معدوم
ي لم يتم �سد�دها �ض امات المال�ة غ�ي المحصلة من أحد المر�ض واليت ض �ة دورة إصدار فوات�ي المر�ض وال توجد وثائق  االل�ت

 . تتعلق بها تثبت العجز عن الدفع
�مكن تع��فها بصورٍة عامٍة ع� أنها وصفات طب�ة للمر�ض أو أش�اء �ستخدمها    :األدو�ة الموصوفة عند الخروج من المستش�ف 

ي 
ور�ة لمتابعة رعا�ة الم��ض بعد خروجه من مستش�ض   VUMCالمر�ض تب�عها ص�دل�ة البيع بالتجزئة �ض أو مكتب   VUMCوتكون �ض

 . الطب�ب أو أي ع�ادة أخرى
راجع الملحق أ لالطالع ع� قائمة  . الخدمات الطارئة وغ�ي ذلك من الرعا�ة الطب�ة الالزمة:  خدمات الرعا�ة الصح�ة المؤهلة

 :  لة بالخدمات المستثناة من خدمات الرعا�ة الصح�ة المؤه
مقابل التكال�ف    VUMCتكون المسؤول�ة المال�ة المقدرة للم��ض مستحقة الدفع لـ :  المسؤول�ة المال�ة التقدي��ة للم��ض

ي تلقاها الم��ض ض الخاصة  .  المتخصصة والتقن�ة لخدمات الرعا�ة الصح�ة اليت يتم تحد�د هذا المبلغ بما يتفق مع مخصصات التأمني
ك والخدمات غ�ي بالم��ض للخدمة المقررة ا  ض المش�ت كة والتأمني  . المغطاة لمحددة، و�شمل االستقطاعات والمدفوعات المش�ت

ا أو     ): Extraordinary Collection Actions, ECAs(إجراءات التحص�ل االستثنائ�ة  ي تتطلب إجراًء قانون�� �ي اإلجراءات اليت
ا، وتتضمن بيع دين لطرف آخر أو إبالغ وكاالت أو مكات  �ة   VUMCس�حدد . سلب�ة ب االئتمان بمعلومات قضائ�� األهل�ة للمساعدة الخ�ي

ي 
ي قبل  . قبل اتخاذ أي إجراء تحص�ل استثنايئ ي إجراءات تحص�ل استثنائ�ة    30�جب تقد�م إخطار كتايب

وع �ض ا ع� األقل من ال�ث يوم�

https://vanderbilt.policytech.com/docview/?docid=26395
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ائب الداخل�ة، �شمل هذە  من    (r)501  كما هو محدد بموجب القسم . محددة وتلب�ة متطلبات المعلومات قانون مصلحة ال�ض
ي تتطلب إجراءات قانون�ة أو قضائ�ة ما ��ي   : اإلجراءات اليت

 . حقوق حجز محددة •
 .حبس الرهن ع� الممتل�ات العقار�ة •
ي أو ممتل�ات شخص�ة أخرى •

 .حجز أو مصادرة حساب م��ض
ي دعوى مدن�ة ضد فرد •

وع �ض  . ال�ث
ي اعتقال الشخ •

ي تتسبب �ض  . صاإلجراءات اليت
ي إخضاع الفرد للضبط واإلحضار أمام المحكمة •

ي تتسبب �ض  .اإلجراءات اليت
ي ع� األجر •

 . الحجز التحف�ض
ي الخارج�ة ، وال تتضمن إ�مال VUMCعمل�ة لتحد�د ما إذا كان الم��ض مؤهً� للحصول ع� المساعدة المال�ة من  :   عمل�ة الَتَحرِّ

ا من طرف ثالث لمراجعة عدد أفراد  قد تكون عمل�ة الَتَحرِّ . طلب المساعدة المال�ة ا أو ع�ب الهاتف و�ستخدم مورد� ي بالحضور شخص��
 .  األ�ة ودخل األ�ة لتقي�م االحت�اجات المال�ة

�ك الم��ض بموجب الزواج أو القانون العام  : األ�ة ل أم ال(الم��ض و�ث ض ي الم�ض
وجميع أطفال الم��ض  )  بغض النظر عّما إذا كان �ع�ش �ض

ي ( ض أو بالتبيض ة )  البيولوجيني ل) 18( دون سن الثامنة ع�ث ض ي الم�ض
ا، فإن   18إذا كان عمر الم��ض أقل من . الذين �ع�شون �ض "  األ�ة "عام�

ي   ض أو بالتبيض ل أم ال (�شمل الم��ض ووالد�ه الطب�عيني ض ي الم�ض
ض أو  (ين واألبناء اآلخ��ن للوالد) بغض النظر عّما إذا كانوا �ع�شون �ض الطب�عيني

ي  ا  18الذين تقل أعمارهم عن  ) بالتبيض  .   عام�
الخصومات أو إلغاء الدفع مقابل خدمات الرعا�ة الصح�ة المقدمة للمر�ض  :  المساعدة المال�ة أو خصومات المساعدة المال�ة
ض الذين لديهم حاجة مال�ة موثقة ومؤكدة  : المقدمة بموجب هذە الس�اسة ما ��ي �شمل خصومات المساعدة المال�ة .   المؤهلني

ا إ� المبادئ التوجيه�ة للدخل:  المساعدة المال�ة  •  .الخصومات المقدمة للمر�ض ع� الفوات�ي الطب�ة استناد�
ي حاالت ال�وارث •

الطب�ة المؤهلة غ�ي   VUMCهو الخصم المقدم للمر�ض عندما تكون م�وفات   :المساعدة المال�ة �ف
ي تم ت دة اليت ة عام واحد تتجاوز دخل األ�ة السنويالُمس�ت ي ف�ت

 .حملها �ض
المسؤول عن تقي�م المسؤول�ات المال�ة للم��ض، وتحد�د خ�ارات التم��ل الحكو�ي والمساعدة   VUMCهو ممثل :   المستشار الما�ي 

 . ل�ة، ووضع خطط للسداد، وتحد�د ما إذا كان الم��ض مؤهً� للحصول ع� المساعدة الما ) وغ�ي ذلك Medicaidو Medicare(فيها 
ُتن�ث المبادئ التوجيه�ة الف�درال�ة لتع��ف  ):   Federal Poverty Guidelines, FPG(المبادئ التوجيه�ة الف�درال�ة لتع��ف الفقر 

ي تار�ــــخ 
ا من قبل وزارة الصحة والخدمات اإل�سان�ة األم��ك�ة، وتكون سار�ة المفعول �ض ي قد تتوفر لها  ) توار�ــــخ(الفقر سن��� الخدمة اليت

   . المساعدة المال�ة
ي اختارها   IRS من مدونة    (r)501 المنهج�ة المحددة بموجب القسم   :ط��قة النظر ف�ما سبق �جوز  . AGBلتحد�د   VUMCواليت

بموجب ط��قة النظر ف�ما سبق أن �ستخدم المطالبات المتعلقة بجميع أشكال الرعا�ة الطب�ة   AGBلمرفق المستش�ض الذي �حدد 
ا السابقة لحساب  ي ع�ث شهر� ة االثيض  .  AGBالمسم�ح بها خالل ف�ت

تحد�د أنه ل�س لد�ه تغط�ة تأمين�ة أو �ختار الخروج من تغط�ة تأمينه عن  للم��ض الذي تم :   السداد من الحساب الخاص
ي قانون  .  أحداث معينة/ خدمات

ال �شمل هذا المر�ض الذين يتمتعون بتغط�ة الرعا�ة الصح�ة القائمة ع� العق�دة ع� النحو المحدد �ض
 .الرعا�ة الصح�ة بأسعار معقولة

ومن أمثلة  . یفرضھا مقدم الرعایة الصحیة والناتجة عن زیارة المریض لمنشأة الرعایة الصحیةھي التكالیف التي :  المھنیة  التكالیف 
 . مقدمي الرعایة الصحیة األطباء، والتمریض الممارس المتقدم، وأطباء التخدیر، وأطباء األسنان، ونحو ذلك 
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للبيع بالتجزئة من قبل وال�ة تين��ي لبيع األدو�ة  وتم ترخ�صها كص�دل�ة   VUMCص�دل�ة متعاقدة مع مركز :  ص�دل�ات البيع بالتجزئة 
ض الم��ض ونقطة البيع تخضع لعمل�ة إصدار  .  للمر�ض أو توز�عها عليهم إن توف�ي األدو�ة من موقع� للبيع بالتجزئة هو معاملة منفصلة بني

ي المستش�ض 
ا عن ز�ارة ع�ادٍة أو موعٍد �ض  .الفوات�ي الخاصة بها، والمنفصلة تمام�

ي  . التكال�ف الناتجة عن ز�ارة الم��ض إ� المستش�ض أو منشأة معينة للمستش�ض :  ف الفن�ةالتكال� و��د فاتورة المستش�ض الخدمات اليت
   . يتلقاها الم��ض مثل اإلجراءات، وال��ارات، واالختبارات، واألدو�ة، والمستلزمات

ھم المرضى المؤمن علیھم ممن یتلقون خدمات الرعایة الصحیة المؤھلة التي یتم تحدیدھا بأنھا خدمات   :المفتقر إلى تغطیة تأمینیة كافیة 
ویستثني ذلك المرضى الذین لدیھم وزارات تشارك في الرعایة  .  غیر مغطاة أو لدیھم تغطیة مخصصات محدودة توفرھا شركة التأمین

وال ینطبق ھذا على خطط المخصصات المحددة أو المعینة لمرض ما إذ ال  .  معقولة الصحیة على النحو المحدد في قانون الرعایة بأسعار 
 .  تعتبر خطط تغطیة تأمینیة للرعایة الصحیة 

وال �شمل هذا المر�ض الذين يتمتعون بتغط�ة الرعا�ة الصح�ة  .  هو الم��ض الذي ال يتمتع بأي تغط�ة تأمين�ة:  غ�ي المؤمن عل�ه
ي قانون الرعا�ة الصح�ة بأسعار معقولةالقائمة ع� الد�انة ع� ا 

 . لنحو المحدد �ض
Vanderbilt University Medical Center (VUMC ( أوVanderbilt Health  : ھيVanderbilt University Hospital  ،

 Vanderbilt، أو Vanderbilt Psychiatric Hospital، أو Monroe Carell Jr. Children’s Hospital at Vanderbiltأو  
Medical Group أو ،Vanderbilt Academic and Research Enterpriseأو ،Medical Center Administration  أو ،

Vanderbilt Wilson County Hospital ،Vanderbilt Bedford Hospital, Vanderbilt Tullahoma-Harton Hospital 
 . أو كیانات الرعایة الصحیة األخرى المتحدة

 
 :الس�اسة

I.  ُمقدمة 
II.  معاي�ي األهل�ة 

III.  ًاألساس لحساب تكال�ف المر�ض والمبالغ المفروضة عادة 
IV.  ط��قة التقدم للحصول ع� المساعدة المال�ة 
V.  ي حالة عدم الدفع

ي �مكن اتخاذها �ض  اإلجراءات اليت
VI.  استخدام إجراءات التحص�ل االستثنائ�ة 

VII.  ي تم الحصول عليها من مصادر أخرى  معلومات األهل�ة اليت
VIII.  معلومات أخرى 

 
I. مقدمة 

م  ض سيتم تغط�ة المر�ض  .  بتوف�ي خدمات الرعا�ة الصح�ة المؤهلة بغض النظر عن قدرة الم��ض ع� الدفع  VUMC�ل�ت
الذين يثبتون عدم القدرة ع� الدفع والذين �ستوفون المعاي�ي المال�ة للتأهل وفق س�اسة المساعدة المال�ة بموجب هذە  

،   VUMC�شكل أسا�ي من خالل موقع   VUMC�ض �س�اسة المساعدة المال�ة لمركز يتم إبالغ المر .   الس�اسة ي
ويض اإلل��ت

، والالفتات،   ي القبول والتسج�ل، وخدمة العمالء الخاصة بالخدمات المال�ة للمر�ض
، وموظ�ض ض والمستشار�ن الماليني
ي ع�ادة 

ي المستش�ض  VUMCوال�تيبات الموزعة �ض
ي جميع ب�انات  يتم إدراج .  والمواقع �ض

ي �ض
ويض معلومات الموقع اإلل��ت

للمر�ض الذين ل�س لديهم إمكان�ة الوصول إ�  .  الفوات�ي مع رابط إ� ملخص لهذە الس�اسة تمت ص�اغته بلغة �س�طة
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ي 
نت، تتوفر هذە الس�اسة عند االتصال بالخدمات المال�ة للمر�ض �ض أنواع التواصل هذە متوفرة باللغات  .  VUMCاإلن�ت

�ة واإلسبان�ة والع���ةاإل  ض  .   نجل�ي
ها من   Vanderbilt Medical Group��ي هذە الس�اسة ع�  وأي من مقد�ي خدمات الرعا�ة الصح�ة الطارئة وغ�ي

ور�ة مّمن �عملون لصالح  ي منشآته VUMCأشكال الرعا�ة الطب�ة ال�ض
�مكن االطالع ع� قائمة مقد�ي خدمات  .   �ض

ها من الرعا�ة ا  ي ال �شملها س�اسة المساعدة المال�ة ع�  الطوارئ وغ�ي ور�ة اليت لطب�ة ال�ض
https://www.vanderbilthealth.com/financialassistance/   .  وتحدد هذە القائمة مقد�ي الخدمات أو

ي تغطيها س�اسة المساعدة المال�ة   VUMCلرعا�ة داخل منشآت مجموعات من مقد�ي الخدمة الذين �قدمون ا  اليت
ي ال تغطيها   .واليت

 
II.  معاي�ي األهل�ة 

أر�ــع طرق محتملة لتحد�د ما إذا كان الم��ض غ�ي المؤمن عل�ه أو المفتقر إ� التغط�ة التأمين�ة   VUMC�ستخدم 
 للحصول ع� المساعدة المال�ة

ً
ي برامج المساعدة الحكوم�ة  .   ال�اف�ة مؤه�

ي المشاركة �ض
تتمثل األو� �ض

)Medicaid  .(  �كون المر�ض المؤهلون للحصول ع�TennCare   أو برامجMedicaid   الحكوم�ة األخرى
ا للحصول ع� خصم  ض تلقائ�� تتثمل العمل�ات المتبق�ة  .  دون م��د من التحقيق")  B"انظر الملحق (٪ 100مؤهلني

ي 
�ة �ض عات  :  المتاحة لتحد�د األهل�ة للمساعدات الخ�ي ، وعمل�ة الت�ب ي ي الخار�ب عمل�ة تقد�م الطلب، وعمل�ة الَتَحرِّ

�ة البد�لة  . الخ�ي

 
ا و�قدمون وثائق تدعم المعلومات المتعلقة بدخل   ا أو ورق�� ون�� ا إل��ت ي عمل�ة تقد�م الطلب، �كمل المر�ض نموذج�

�ض
ا الب�انات المستلمة من   VUMCقد �ستخدم ). لتقد�م الطلب " CE"راجع الملحق (الم��ض وعدد أفراد أ�ته  أ�ض�

ي الخارج�ة للتحقق من صحة المعلومات ا  ي عمل�ة تقد�م الطلبعمل�ة الَتَحرِّ
  VUMCسيتصل . لمستلمة �ض

ي غضون   250بالمر�ض غ�ي المؤمن عليهم ممن تتجاوز أرصدتهم 
ي �ض

ا من أول ب�ان   45ألف دوالر �شكل استبا�ت يوم�
ي محاولة للحصول ع� استمارة طلب ط��لة

 .     �ض

 
ي الخارج�ة  VUMC�ستخدم  �ة  لتحد�د الدخل المقّدر وعدد أفراد   عمل�ة الَتَحرِّ األ�ة بغرض تحد�د أهل�ة الرعا�ة الخ�ي

ي الخارج�ة ط��قة نظام�ة لمنح المساعدة المال�ة للمر�ض ذوي االحت�اجات  .  ومبالغ الخصم المحتملة توفر عمل�ة الَتَحرِّ
توفر خصومات للمر�ض  .  بالدخل التقديري للم��ض وعدد أفراد أ�ته  VUMCالمال�ة المناسبة من خالل تزو�د 

ض   ي الملحق المؤهلني
ي ع� النحو الموصوف �ض ا لس�اسة المساعدة المال�ة ضمن عمل�ة الفحص الخار�ب للخدمات  " B"وفق�

صممت مجموعة قواعد النموذج لتقي�م كل  . المؤهلة لتوار�ــــخ الحصول بأثر رج�ي وال��ارات المستقبل�ة لمدة ستة أشهر
ا للمعاي�ي نفسها  ي الخارج�ة . م��ض وفق� تقي�م ما إذا كانت حالة الم��ض مماثلة للمر�ض    VUMCلـ  تتيح عمل�ة الَتَحرِّ

ي عن المر�ض غ�ي  .  اآلخ��ن الذين تأهلوا من قبل للحصول ع� مساعدة مال�ة بموجب عمل�ة التقد�م �مكن الَتَحرِّ
ي أي وقت لتحد�د األهل�ة للمساعدة المال�ة

ي الخارج�ة �ض سيتحرى عن المر�ض  . المؤمن عليهم من خالل عمل�ة الَتَحرِّ
ي الخارج�ة بعد   ا دون دفع أو بدء تقد�م طلب    120المفتق��ن إ� التغط�ة التأمين�ة ال�اف�ة من خالل عمل�ة الَتَحرِّ يوم�

إ� المورد اسم الم��ض وعنوانه ورقم ضمانه االجتما�ي   VUMC�قدم . مساعدة مال�ة لتحد�د أهل�ة المساعدة المال�ة
 .  تفه كجزء من عمل�ة تحد�د األهل�ة هذەوتار�ــــخ م�الدە ورقم ها 

https://www.vanderbilthealth.com/financialassistance/
https://www.vanderbilthealth.com/financialassistance/
https://www.vanderbilthealth.com/financialassistance/
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ي ال �كون فيها الم��ض مؤهً� للحصول ع�  �ة البد�لة للحاالت اليت عات الخ�ي غ�ي أنه   Medicaidُتخصص عمل�ة الت�ب

ي الملف ألن الم��ض ال  
�ة، ول�ن ال يوجد نموذج للمساعدة المال�ة �ض يبدو مؤهً� للحصول ع� خصومات الرعا�ة الخ�ي

ا  .  تقد�م المستندات الروتين�ة الالزمة للموافقة ع� طلب المساعدة المال�ة التقل�دي�مكنه  �مكن تحد�د األهل�ة وفق�
ي قد �شمل ع� سب�ل   لس�اسة المساعدة المال�ة ع� أساس ظروف الح�اة الفرد�ة، ع� النحو الذي ذكرە الم��ض، واليت

 :  المثال ال الح� 

ا؛ برامج الوصفات الطب�ة الممو . 1  لة حكوم��

دين؛ . 2 دون أو من يتلقون الرعا�ة من ع�ادات الم�ث  الم�ث

ي برامج النساء والرضع واألطفال . 3
 ؛ ) Women Infants and Children, WIC( المشاركة �ض

 أهل�ة قسائم الطعام؛ . 4

م؛ . 5  أهل�ة برنامج الغداء المدر�ي الُمَدعَّ

امج المساعدة الحكوم�ة أو المحل�ة األخرى غ�ي الممولة . 6  ) TennCareع� سب�ل المثال،  (األهل�ة ل�ب

 المدعم كعنوان صالح؛ /تقد�م السكن منخفض الدخل . 7

ا من الممتل�ات المعروفة. 8
�
ك إرث  . وفاة الم��ض دون أن ي�ت

 
ا للحصول ع�  �كون المر�ض المؤهلون لس�اسة المساعدة المال�ة بموجب عمل�ة الت�ب  ض تلقائ�� �ة البد�لة مؤهلني عات الخ�ي

 . دون م��د من التحقيق")  B" راجع الملحق (٪ 100خصم 
 

ة   ي أي وقت قبل ف�ت
�ة البد�لة �ض عات الخ�ي ا أو بعدها  120�مكن استخدام عمل�ة الت�ب ستطّبق الخصومات ع�  . يوم�

ا، سواء  ور�ة طب�� ستخضع الخدمات الالحقة المؤهلة لمدة ستة  . التخصص�ة والتقن�ة حسابات المر�ض للخدمات ال�ض
ا لنفس الخصم بعد ستة أشهر، �جب إعادة إثبات أهل�ة الم��ض للحصول  .  أشهر بعد تار�ــــخ الموافقة ع� الخصم أ�ض�

 .  ع� المساعدة المال�ة
 

ض عدد أفر  اد األ�ة و�جما�ي الدخل السنوي  س�عتمد التأهل للحصول ع� المساعدة المال�ة فقط ع� م��ــــج �جمع بني
ل للم��ض   ك (المعدَّ ي مقدم،  ) أو أ�ة الم��ض إذا تم تقد�مها �شكل مش�ت �يب ا إّما إ� أحدث إقرار �ض آلخر عام متاح استناد�

ي، أو إ� أحدث الوثائق المذكورة أدناە ي عمل�ة الَتَحرِّ
�عتمد حساب إجما�ي الدخل  .  أو إ� ب�انات الدخل الواردة �ض

ة لأل�ة، و�جب تقد�مها  ا  �ب�ة األخ�ي ل وعدد أفراد األ�ة ع� المعلومات المأخوذة من اإلقرارات ال�ض لسنوي المعدَّ
 .  للتحقق من الدخل وعدد أفراد األ�ة

 
ي الخارجیة، فقد ی  قبل  إذا لم تكن لدى مقدم الطلب إقرارات ضریبیة حدیثة أو إذا لم یُتلقَّ أي معلومات عقب عملیة التََحّرِ

VUMC   النموذجW9  أو خطابات حكم قضائي تخص قسائم الطعام، أو خطابات ِمنح اإلعاقة، أو أي  1099، أو النموذج ،
  .وثائق حكومیة رسمیة أخرى للدخل، أو كعوب شیكات األجر لثالثة أشھر، أو الكشوفات المصرفیة لمدة عام واحد 
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ل للم��ض  للعام الحا�ي أو السابق  ) أو أ�ة للم��ض(الست�فاء متطلبات الدخل، �حظر أن يتجاوز إجما�ي الدخل المعدَّ
ي المبادئ التوجيه�ة الف�درال�ة لتع��ف الفقر

ي ونصف ضعف الرقم الوارد �ض
بالنسبة للمر�ض ذوي إجما�ي الدخل  .   ضع�ض

ض ور�ــ ل الذي �كون أقل مما �عادل مرتني %  100أو �ساو�ه، سيتم تطبيق خصم المساعدة المال�ة بنسبة   FPGع من المعدَّ
ٍل  ع� ن لذين �حصلو ا .  للمر�ض ع� المسؤول�ة المال�ة التقدي��ة للم��ض ض ور�ــع   عما   ي��د إجما�ي دخٍل معدَّ �عادل مرتني

ض ونصف منه أو �ساو�ه ل�ن  من المبادئ التوجيه�ة الف�درال�ة لتع��ف الفقر و  ي �قل عن مرتني
، سيتم تطبيق  ألخ�ي العام ا �ض

انظر  .  وعدد أفراد األ�ةلدخل  س ا سا أ مئ��ة ع� من المسؤول�ة المال�ة التقدي��ة للم��ض ب��ادات % 85بنسبة  خصم 
 .   Bالملحق 

 

ي ونصف ضعف المبادئ التوجيه�ة الف�درال�ة لتع��ف الفقر، فقد �ظل  إذا تجاوز 
ل للم��ض ضع�ض إجما�ي الدخل المعدَّ

ي  
دة �ض ي حاالت ال�وارث إذا كانت م�وفات الم��ض الطب�ة غ�ي المس�ت

الم��ض مؤهً� للحصول ع� المساعدة المال�ة �ض
VUMC    ة عام واحد تتجاوز ي س�اسة   ٪ من دخل األ�ة السنوي 100خالل ف�ت

للطرف المسؤول ع� النحو الوارد �ض
 ". E"راجع الملحق  . الخصم للمر�ض 

 
لالطالع على مبالغ الخصم الحالیة المقدمة بالنسبة إلى المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة  " B"یرجى الرجوع إلى الملحق 

 . لتعریف الفقر المتاحة في العام الحالي
  

وبمجرد مالحظة الحاجة،  .   للتحقق من الحاجة إلى مساعدة خیریة في أقرب وقت ممكنیجب مراقبة المرضى عن كثب 
ینبغي حث المریض على إكمال تقدیم  .  یجب إبالغ المریض ببرنامج المساعدة المالیة وتشجیعھ على إكمال تقدیم الطلب

بعد الخروج من  "فواتیر   ألول بیان  VUMCیوًما بدًءا من تاریخ إرسال مركز )  120( الطلب خالل مائة وعشرین 
إذا بدأ المریض عملیة تقدیم  . أي إجراءات تحصیل استثنائیة أثناء ھذه الفترة الزمنیة VUMCسیتخذ مركز ".   المستشفى

ي الخارجیة خالل فترة الـ   یوًما ولكنھ لم یتمكن من إكمال عملیة تقدیم الطلب ھذه، فستُتاح للمریض   120الطلب أو التََحّرِ
أي   VUMCأخرى على األقل بدًءا من تاریخ تقدیم الطلب إلكمال عملیة تقدیم الطلب قبل أن یتخذ مركز یوًما  120

 . یوًما أو بعدھا 120یمكن استخدام عملیة التبرعات الخیریة البدیلة في أي وقت قبل فترة  . إجراءات تحصیل استثنائیة
 

ستخضع الخدمات  . ا، سواء التخصصیة والتقنیةستطّبق الخصومات على حسابات المرضى للخدمات الضروریة طبًی 
بعد ستة أشھر، یجب إعادة إثبات  .  الالحقة المؤھلة لمدة ستة أشھر بعد تاریخ الموافقة على الخصم أیًضا لنفس الخصم 

 .  أھلیة المریض للحصول على المساعدة المالیة
 

III.  
ً
 أساس حساب تكال�ف المر�ف والمبالغ المفروضة عادة

لألھلیة المحددة في ھذه السیاسة مبلغًا یزید عن قیمة المبالغ المفروضة   VUMCلن یتحمل المرضى الذین یستوفون معاییر 
سیحصل  . عادةً لألفراد الذین یتمتعون بتغطیة تأمینیة مقابل الرعایة الطارئة أو غیرھا من أشكال الرعایة الطبیة الضروریة 

ذین یتلقون خدمات الرعایة الصحیة المؤھلة على الخصم المخصص للمرضى غیر  جمیع المرضى غیر المؤمن علیھم وال
یُمنح ھذا الخصم المخصص للمرضى غیر المؤمن علیھم دون النظر إلى الحالة  . المؤمن علیھم قبل بیان الفواتیر األول

 مالیٍة إذا كان  سیصنّف ھذا الخصم المخصص للمرضى غیر المؤمن علیھم على أنھ خصم مساعدةٍ . المالیة للمریض
ي الخارجیة أو عملیة تقدیم الطلب التقلیدیة وفقًا  .  المریض یستوفي المعاییر القائمة على الدخل المحدد إّما من عملیة التََحّرِ
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لقوانین والیة تینیسي، ال یدفع المرضى الذین لیس لدیھم تأمین مقابل الخدمات مبلغًا یزید عن مائة وخمسة وسبعین بالمائة  
یرجى  ). محسوبة باستخدام نسبة التكلفة إلى الرسوم في أحدث تقریر سنوي مشترك(من تكلفة الخدمات المقدمة  ) 175%(

 .للتفاصیل بشأن الخصومات لغیر المؤمن علیھم 3.7االطالع على سیاسة خصومات المرضى في قانون الضرائب  
 

مختلفة للمنشآت   AGBیحسب أربعة نسب  VUMCمن قانون الضرائب األمریكي، فإن     (r)501 وفقًا لمتطلبات القسم  
لحساب جمیع نسب  . VBCH) 4؛ وVTHH) 3؛ وVWCH) 2؛ وVBCHو  VTHHو VWCHباستثناء  VUMC) 1: التالیة
AGB یستخدم ،VUMC  "لبات من  لتحدید النسبة المئویة للمبالغ المفروضة عادة بناًء على مطا" طریقة النظر فیما سبق

یتم تحدید نسبة المبالغ المفروضة عادةً باستخدام التعویض المتوقع المحسوب من جمیع  .  فترة االثني عشر شھًرا السابقة 
مقابل الخدمة وجمیع شركات التأمین الصحي الخاصة وقسمة ھذا التعویض   Medicareالمطالبات المسموح بھا من قبل  

تمثل النسبة المئویة الناتجة قیمة المبالغ المفروضة عادة لبرنامج .  مطالباتاإلجمالي على مجموع الرسوم عن نفس ال
Medicare  یُضیف . وشركات التأمین الخاصةVUMC   إلى حساب المبالغ المفروضة عادة مطالبات المستشفى والطبیب

ت التي رفضتھا  من الحساب جمیع المطالبا VUMCویلغي .  التي تحدث في كل من المستشفیات وعیادات المستشفیات 
ثم یجري تحدیث نسبة المبالغ المفروضة  .  ٪ والمطالبات التي تندرج تحت حالة رصید االئتمان100شركات التأمین بنسبة 

 .   عادة المئویة كل سنة مالیة استناًدا إلى التحلیل الموضح أعاله

 .   الحال�ة) AGB( الستعراض النسب المئ��ة للمبالغ المفروضة عادة Fُير�ب االطالع ع� الملحق 
 

IV.  ط��قة التقدم بطلب للحصول ع� المساعدة المال�ة 
یمكن للمرضى الحصول على طلبات التقدیم للمساعدة المالیة عبر الموقع اإللكتروني الحالي  

assistance-https://www.vanderbilthealth.com/information/financial    
 

 :أو عن طریق التواصل مع خدمة العمالء
 

VUMC Customer Service 
Thompson Lane, Suite 30330 719 

Nashville, TN 37204 
(615) 936-0910 

 
ي المنشآت التال�ة 3211-402 (866)ير�ب االتصال ع� الرقم 

ي الخدمات الُمقدمة �ض
 : لتل�ت

• Vanderbilt Wilson County Hospital ) 2019أغسطس  1الخدمات قبل ( 
• Vanderbilt Bedford Hospital 
• Vanderbilt Tullahoma-Harton Hospital 

 
 
 

 

https://www.vanderbilthealth.com/information/financial-assistance
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ا الحصول ع� طلبات التقدم للحصول ع� المساعدة المال�ة عن ط��ق االتصال بمواقع �سج�ل   �مكن للمر�ض أ�ض�
ض لـ   :  VUMCالمر�ض الداخليني

  
ض   :  مواقع المر�ض الداخليني

 VUMC 1107إدخال 
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 
3211-402-866 

 
)Vanderbilt Bedford Hospital (VBCH 

231-2835 US 
Shelbyville, TN 37160 

3211-402-866 
 

�د إ�   : العنوان التا�ي  �جب ع� المر�ض إرسال طلبات التقدم للحصول ع� المساعدة المال�ة كاملة بال�ب
VUMC Customer Service 

719 Thompson Lane, Suite 30330 
Nashville, TN 37204 

 
ض  ي غضون ثالثني

 .  يوم عمل بعد االستالم)  30(عادة ما تنت�ي عمل�ات تحد�د األهل�ة �ض
 

وأي من مقدمي خدمات الرعایة الصحیة الطارئة    Vanderbilt Medical Groupتسري سیاسة المساعدة المالیة على  
ن االطالع على قائمة مقدمي  یمك.  في منشآتھ   VUMCوغیرھا من أشكال الرعایة الطبیة الضروریة مّمن یعملون لصالح 

خدمات الطوارئ وغیرھا من الرعایة الطبیة الضروریة التي تشملھا سیاسة المساعدة المالیة والتي ال تشملھا على  
https://www.vanderbilthealth.com/financialassistance/ . 

https://www.vanderbilthealth.com/financialassistance/
https://www.vanderbilthealth.com/financialassistance/
https://www.vanderbilthealth.com/financialassistance/
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V.   ي حالة عدم الدفع
ي �مكن اتخاذها �ف

 اإلجراءات اليت
ي ت��د عن  ) فوات�ي (س�حصل المر�ض ع� فاتورة  ي �حدد مركز   5شه��ة للمبالغ اليت أنها    VUMCدوالرات واليت

ض  ، بعد �سد�د أي دفعات من خطة التأمني امهم الما�ي ض  . ال�ت
 

�ن  ة مائة وع�ث هم بفاتورتهم  )  120( سوف يتل�ت المر�ض ب�انات الفوات�ي أو مكالمات هاتف�ة خالل ف�ت ا لتذك�ي يوم�
هم ( ة، ُيتوقع من المر�ض �سد�د فاتورتهم ). فوات�ي هم (خالل هذە الف�ت بال�امل، أو وضع خطة للتسد�د، أو  ) فوات�ي

 . التقدم بطلب للحصول ع� المساعدة المال�ة
 

VI.  م إجراءات التحص�ل االستثنائ�ة استخدا 
ستكون لدى المرضى  . إلى مساعدة جمیع المرضى قبل طلب مساعدة إحدى وكاالت التحصیل VUMCیسعى مركز 

یوًما بدًءا من تاریخ إنشاء بیان الفاتورة األولى إلكمال طلب المساعدة المالیة أو عملیة  ) 120( مائة وعشرون 
ي قبل النظر في أي إجراء راجع سیاسة عملیات التحصیل من المرضى  . ات تحصیل استثنائیة أو اتخاذھا التََحّرِ

ووكاالت التحصیل التابعة لھ لتحدید أھلیة الفرد    VUMCلالطالع على وصف للجھود المعقولة التي یتخذھا مركز 
 . بموجب سیاسة المساعدة المالیة قبل المشاركة في إجراءات التحصیل االستثنائیة ضد ھذا الشخص 

ستحدث ھذه الخطوة بعد أن تقوم قیادة  . إشراك محاٍم في إجراء التحصیل  VUMCحاالت معینة، قد یختار مركز   في
الخدمات المالیة للمریض بمراجعة كل حالة أوالً لتحدید ما إذا كانت جمیع الجھود المعقولة قد بذلت لمساعدة وصول  

ستقدم ھذه الوثائق إلى كل من  . ت التحصیل االستثنائیةقبل اتخاذ إجراءا   VUMCالمریض إلى المساعدة المالیة لـ 
نائب الرئیس المنتسب للخدمات المالیة للمرضى ونائب الرئیس لدورة اإلیرادات للمراجعة والموافقة قبل اتخاذ  

 .إجراءات التحصیل االستثنائیة
 

VII.  ي تم الحصول عليها من مصادر أخرى
 معلومات األهل�ة اليت

ي عن ا  بمساعدة مورٍد من طرف ثالث    VUMCلالستعالمات المقدمة من  �ستجيبوا  لمر�ض الذين ال قد �جري الَتَحرِّ
ي المساعدة المال�ة قبل وضعه لدى وكالة تحص�ل

 .  للتحقق من األهل�ة لتل�ت

دوالر، وال يتحمل أي طرف آخر  1000كما هو موضح أعالە، إذا كان حساب الم��ض ف�ه رص�ٌد متبٍق يتجاوز 
ي الخارج�ة لتحد�د مبالغ    VUMCالمسؤول�ة عن الفاتورة، فس�قدم  معلومات الم��ض من خالل عمل�ة الَتَحرِّ

ا بتطبيق الخصم المناسب إذا كان الم��ض مؤه�ً  .  الدخل المقّدر قبل إرسالها إ� عمل�ات التحص�ل، وس�قوم تلقائ��

الم��ض وعنوانه ورقم ضمانه االجتما�ي وتار�ــــخ م�الدە ورقم هاتفه كجزء من عمل�ة  إ� المورد اسم  VUMC�قدم 
 .  التحد�د هذە

VIII.  معلومات أخرى 
قد تتم إعادة  .  س�حصل المر�ض غ�ي المؤمن عليهم ع� خصم لغ�ي المؤمن عليهم بغض النظر عن الوضع الما�ي 

ي نها�ة المطاف ع� أ 
ي  تصن�ف الخصم للمر�ض غ�ي المؤمن عليهم �ض

نه خصم مساعدٍة مال�ٍة إذا استو�ض الم��ض �ض
ي هذە الس�اسة

 .  وقت الحق المؤهالت الموضحة �ض
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برد أي مبالغ   VUMCإذا قام المریض بتقدیم طلب مساعدة مالیة مكتمل وتم تحدیده بأنھ مؤھل، فسوف یقوم مركز 
 . سؤول شخصیًا عن دفعھ دفعھا المریض مقابل الرعایة تتجاوز المبلغ الذي یتم تحدیده بأن المریض م

لتسھیل رعایتھم بعد خروجھم من   الصیدلیة  روشتة للمستحضرات    VUMCمن المعتاد والروتیني أن یتلقى مرضى 
وتكون طبیعة عملیة خروجھم من المستشفى انتقالیة ومصممة  .  المستشفى كجزء من خطة الرعایة المستمرة لدیھم

یتم الحصول على األدویة الموصوفة عند الخروج من  .  لمكان التاليللترتیب الفعال والكفء لرعایة المریض في ا
غیر أنھ تتبع صیدلیات البیع بالتجزئة  .  صیدلیة البیع بالتجزئة، وھي مكون رئیسي في الرعایة االنتقالیة للمرضى

لالنتقال في رعایة  نموذج نقطة البیع الذي یشترط تسویة االلتزامات قبل تقدیم األدویة وھو ما یشكل عائقًا محتمالً 
للمتخصصین المشاركین في الرعایة السریریة للمریض اعتبار المریض مؤھالً   VUMCوبالتالي، یتیح .   المرضى

یمكن تقدیم األدویة  .  للحصول على مساعدة مالیة األدویة الموصوفة عند الخروج من المستشفى دون توقع إتمام الدفع
 Social(فترة محددة من الوقت بناًء على طلب إدارة الخدمات االجتماعیة  الموصوفة عند الخروج مجانًا للمرضى ل

Services (أو األطباء أو الممرضات أو الصیدلي أو مدیري الرعایة أو األخصائیین السریریین المرخص لھم   . 
 

ى كلتا العیادتین المعنیة برعایة غیر المؤمن علیھم في منطقة ناشفیل الكبر VUMCتشمل جھود التوعیة المجتمعیة لـ 
وعیادة التوعیة من فریق التمریض الممارس   Shade Tree Clinicمباشرة مثل عیادة  VUMCاللتین یدیرھما 

، Homeless Street Clinicلمرضى محددین وعیادة ) Clinic at Mercury Courtsالمعروفة أیًضا باسم (
یمكن أن  .  Siloam Clinicباإلضافة إلى الجھود التعاونیة مع الجمعیات الخیریة المستقلة األخرى بما في ذلك عیادة 

السریري بھؤالء المرضى بین توفیر األدویة التي ال تصرف إال بوصفة طبیة مجانًا للمرضى   VUMCیتباین التزام 
یكون  .  ریة تحتاج إلى المھارة العالیة دون توقع الدفعووصوالً إلى قبول اإلحاالت للحصول على خدمات سری 

مؤھلین للحصول على مساعدة مالیة   VUMCالمرضى الذین تقدم لھم الخدمة في ھذه العیادات أو المحالین إلى 
 .باستخدام عملیة التبرعات الخیریة البدیلة

 
تتوفر عملیة االستئناف لألفراد  .  ساعدة المالیة القرار النھائي بشأن الم VUMCیتخذ موظفو الخدمات المالیة للمرضى في 

 ". ج"تم تضمین الطلب وتعلیمات التقدیم في الملحق  .  وتتطلب إكمال طلب االستئناف
 

  Medicaidللمرضى الذین یتلقون خدمات رعایة صحیة مؤھلة أو المرضى المؤھلین للحصول على مخصصات برنامج 
٪ من األرصدة غیر المدفوعة  100على الفور  VUMCیتھم مفلًسا، سیلغي الخاص بوال Medicaidوالذي یعتبر برنامج 

لن یُطلب من المریض إكمال طلب الحصول على المساعدة المالیة نظًرا العتباره مؤھالً لبرنامج .  للمساعدة المالیة
"Medicaid  "في الوالیة المقابلة  . 

 
أو مدیر الشؤون المالیة في  /و  VUMCیجب أن تحظى أي استثناءات لھذه السیاسة بموافقة مكتب الرئاسة التنفیذیة لمركز 

VUMC . 

ي الملحق 
ا للمبادئ التوجيه�ة الف�درال�ة لتع��ف الفقر المنصوص عليها �ض  ". B"يتم حساب المساعدة المال�ة وفق�
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 معلومات التواصل 
ي إ�مال طلب المساعدة المال�ة أو كانت لد�ك أسئلة حول المساعدة المال�ة �شكل عام أو عمل�ة التأهل،  

إذا كنت بحاجة إ� المساعدة �ض
ي 

ويض �د اإلل��ت  :  أو التواصل مع  financial.assistance@vumc.orgف�مكن للمر�ض مراسلة ال�ب
 

VUMC Customer Service 
Thompson Lane, Suite 30330  719 

Nashville, TN 37204 
(615) 936-0910 

 
ي المنشآت التال�ة 3211-402 (866)ير�ب االتصال ع� الرقم 

ي الخدمات الُمقدمة �ض
 : لتل�ت

• Vanderbilt Wilson County Hospital ) 2019أغسطس  1الخدمات قبل ( 
• Vanderbilt Bedford Hospital 
• Vanderbilt Tullahoma-Harton Hospital   

 
 :المستندات

 الخدمات المستثناة من خدمات الرعایة الصحیة المؤھلة ": أ "الملحق 
 2021لعام  Vanderbilt University Medical Centerالمبادئ التوجیھیة للتبرعات الخیریة في ":  ب" الملحق 
 طلب اإلعانة المال�ة ":   ج"الملحق 
 استمارة االستئناف ع� طلب التقدم للحصول ع� المساعدة المال�ة  ":  د "الملحق 
ي حاالت ال�وارث ":  هـ"الملحق 

 المبادئ التوجيه�ة للرعا�ة �ض
 )  AGB(المبالغ المفروضة عادًة :  Fالملحق 
ض " ز"الملحق  ض بتغط�ة س�اسة المساعدة المال�ة لدى / قائمة مقد�ي الخدمة المشمولني  . VUMCغ�ي المشمولني

 
 : لمراجعا

  عملیات التحصیل من المرضى  - سیاسة دورة اإلیرادات 
 خصومات المرضى  - سیاسة دورة اإلیرادات 

SOP  خصومات المرضى - دورة اإلیرادات  
 

 :الموافقة

ي /اللجنة 
ف /الرئ�س المس� الوظ��ف ـــخ  المعني  التار�ـ

لجنة س�اسة الشؤون المال�ة  
ودورة اإليرادات لدى  

VUMC 

Cecelia Moore ،ض الخزانة  VUMC، المدير الما�ي وأمني

 

 VUMC، رئ�س طاقم الرعا�ة ال����ة، David Raiford. د

 2021سبتم�ب 

 

https://vanderbilt.policytech.com/docview/?docid=28185
https://vanderbilt.policytech.com/docview/?docid=27817
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 الخدمات المستثناة من خدمات الرعا�ة الصح�ة المؤهلة  ": أ"الملحق 

 :  وال �شملها تغط�ة س�اسة المساعدة المال�ة" خدمات الرعا�ة الصح�ة المؤهلة "�ستثيض الخدمات التال�ة من تع��ف 
 الخدمات غ�ي المشمولة بالتغط�ة  •
ا  • ور�ة طب�� ي ل�ست �ض  . خدمات التجم�ل أو الخدمات االخت�ار�ة اليت
ي توضع وتن�ث لها أسعار بد�لةالخدمات ال •  . حساسة للسوق اليت
 . الخدمات التج��ب�ة •
 .   خدمات زرع األعضاء •
ي تخضع لمراجعة لجنة ف��ق االستجابة ال��عة  • الفرع�ة التابعة للجنة المداواة والص�دلة  ) ERT(العالجات باألدو�ة اليت

)P&T Committee .( 
 . خدمات الع�ادات الصح�ة بالتجزئة •
 . ص�دل�ة المتخصصة والمب�عة بالتجزئةالمنتجات ال •
 . Vanderbiltالخدمات المقدمة حسب الطلب الصح�ة لدى  •
 . حیث تم وضع أسعار بدیلة) واختبار اإلكسوم الكامل PREDICT: أمثلة(االختبارات الجزیئیة المحددة  •
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ي مركز ": ب"الملحق 
�ة �ف  2022لعام  Vanderbilt University Medical Centerالمبادئ التوجيه�ة للرعا�ة الخ�ي

 

  

مع�ار

الفقرعدد

لعام 2022أفراد األ�ة

33,975$إ�1$13,590$30,578$30,579
45,775$إ�2$18,310$41,198$41,199
57,575$إ�3$23,030$51,818$51,819
69,375$إ�4$27,750$62,438$62,439
81,175$إ�5$32,470$73,058$73,059
92,975$إ�6$37,190$83,678$83,679
104,775$إ�7$41,910$94,298$94,299
116,575$إ�8$46,630$104,918$104,919

و�ُضاف عن �ل 
فرد زائد ع� 

عدد أفراد 
األ�ة هذا مبلغ 

قدرە

11,800$إ�$4,720$10,620$10,621

 Federal Poverty) مستوى الفقر المُحدَّد ع� الصع�د الف�درا�ي
Level, FLP) ب�سبة ت�تاوح من 0% إ� %225

 Federal) مستوى الفقر المُحدَّد ع� الصع�د الف�درا�ي
Poverty Level, FLP) ب�سبة ت�تاوح من 226% إ� %250

اإلرشادات �شأن  الرعا�ة الخ�ي�ة لدى المركز الطيبي Vanderbilt University Medical Centre لعام 2022
والنافذة بدء�ا من يوم 12 يناير (�انون الثا�في) 2022

 ب�سبة قدرها 85% من االل�تفامات المال�ة ألصحاب الحاالتب�سبة قدرها 100% من االل�تفامات المال�ة ألصحاب الحاالت

دخل األ�ةدخل األ�ة

إ�$0
إ�$0
إ�$0
إ�$0
إ�$0
إ�$0

وُضِعت اإلرشادات �شأن األعمال الخ�ي�ة لعام 2021 ع� أساس اإلرشادات المعتمدة لدى وزارة الصحة والخدمات اإل�سان�ة (DHHS) �شأن مست��ات الفقر، 
والنافذة بدء�ا من يوم 12 يناير (�انون الثا�في) 2022.

إ�$0
إ�$0

إ�$0
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 نموذج طلب الحصول ع� المساعدة المال�ة: Cلملحق ا
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 استمارة االستئناف على طلب التقدم للحصول على المساعدة المالیة: Dالملحق 
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ي حاالت ال�وارث المبادئ : Eالملحق 
 التوجيه�ة للرعا�ة �ف

ط التسد�د  مستوى دخل األ�ة   �ش
ا  50000ما �صل إ�    من إجما�ي الدخل السنوي  %15 دوالر� سن���

ا  75000دوالر� إ�   50001من    من إجما�ي الدخل السنوي  %20 دوالر� سن���
ا   100000دوالر� إ�   75001من    من إجما�ي الدخل السنوي  %25 دوالر� سن���

ا  100000أ��� من    من إجما�ي الدخل السنوي  %30 دوالر� سن���
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 : Fالملحق 
ً
 ) AGB(المبالغ المفروضة عادة

أن تُحدَّ المستشفیات من المبالغ ) ، مصلحة الضرائب األمریكیةIRS (Internal Revenue Serviceمن     (r)501  یتطلب القسم 
المفروضة على الطوارئ وغیرھا من أشكال الرعایة الطبیة الضروریة المقدمة لألفراد المؤھلین للحصول على مساعدة مالیة بما ال یزید  

طریقة النظر فیما  "ام  المبالغة المفروضة عادة باستخد VUMCیحسب . على األفراد الذین لدیھم تأمین) AGB(عن المبالغ المفروضة عادةً  
 . VUMCمقابل الخدمات وجمیع شركات التأمین الصحي الخاصة التي تدفع المطالبات إلى  Medicareوإدراج رسوم " سبق

 
 لمركز 

ً
 : Vanderbilt University Medical Centerالمبالغ المفروضة عادة

 
ا من  ي 2021أب��ل  29اعتبار�

ة  VUMC، تبلغ النسبة المئ��ة للمبالغ المفروضة عادًة للمر�ض الذين يتلقون الخدمات �ض ، بناًء ع� الف�ت
ي 

ي تنت�ي �ض ، مقدار   31اليت من إجما�ي الرسوم المفروضة لخدمات الرعا�ة الصح�ة المؤهلة؛ ما ينتج عنه خصم تبلغ  %  31د�سم�ب
 %.   69�سبته  

 :Vanderbilt Wilson County Hospitalالمبالغ المفروضة عادة لـ
 

ا من  ي 2021أب��ل  29اعتبار�
 Vanderbilt Wilson، تبلغ النسبة المئ��ة للمبالغ المفروضة عادًة للمر�ض الذين يتلقون الخدمات �ض

County Hospital  ي
ي تنت�ي �ض ة اليت الصح�ة   من إجما�ي الرسوم المفروضة لخدمات الرعا�ة% 21يناير، مقدار   31، بناًء ع� الف�ت

 %.   79المؤهلة؛ ما ينتج عنه خصم تبلغ �سبته 

 لمستش�ف 
ً
 :Vanderbilt Bedford Hospitalالمبالغ المفروضة عادة

 
ا من  ي  2021يناير  1اعتبار�

 Vanderbilt Bedford، تبلغ النسبة المئ��ة للمبالغ المفروضة عادًة للمر�ض الذين يتلقون الخدمات �ض
Hospital ي  ، بناًء ع� الف�ت

ي تنت�ي �ض من إجما�ي الرسوم المفروضة لخدمات الرعا�ة الصح�ة المؤهلة؛ ما  %  15أ�ت��ر، مقدار   31ة اليت
 %.  85ينتج عنه خصم تبلغ �سبته  

 لمستش�ف 
ً
 : Vanderbilt Tullahoma-Harton Hospitalالمبالغ المفروضة عادة

 
ا من  ي  2021يناير  1اعتبار�

 -Vanderbilt Tullahoma، تبلغ النسبة المئ��ة للمبالغ المفروضة عادًة للمر�ض الذين يتلقون الخدمات �ض
Harton Hospital  ي

ي تنت�ي �ض ة اليت من إجما�ي الرسوم المفروضة لخدمات الرعا�ة الصح�ة  %  15أ�ت��ر، مقدار   31، بناًء ع� الف�ت
   %. 85المؤهلة؛ ما ينتج عنه خصم تبلغ �سبته 
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ف :  Gالملحق  ف بتغط�ة س�اسة المساعدة المال�ة لدى  /قائمة مقد�ي الخدمة المشمولني  VUMCغ�ي المشمولني

ي 
ور�ة �ض ها من الرعا�ة الطب�ة ال�ض   VUMC�مكن االطالع ع� قائمة مقد�ي خدمات الطوارئ أو مجموعة مقد�ي خدمات الطوارئ وغ�ي

ع�    VUMCالمشمولة وغ�ي المشمولة بتغط�ة س�اسة المساعدة المال�ة لدى 
://www.vanderbilthealth.com/financialassistance/https   .تحدث القائمة كل ثالثة أشهر . 

 

https://www.vanderbilthealth.com/financialassistance/

	تُقدم المساعدة المالية للمرضى غير المؤمن عليهم أو يفتقرون إلى تغطية تأمينية كافية والمرضى المحتاجين طبيًا الذين يظهرون عجزًا عن دفع تكاليف الرعاية الطارئة وغيرها من أشكال الرعاية الطبية الضرورية في مركز Vanderbilt University Medical Center الطبي.
	تُقدم المساعدة المالية للمرضى غير المؤمن عليهم أو يفتقرون إلى تغطية تأمينية كافية والمرضى المحتاجين طبيًا الذين يظهرون عجزًا عن دفع تكاليف الرعاية الطارئة وغيرها من أشكال الرعاية الطبية الضرورية في مركز Vanderbilt University Medical Center الطبي.
	تُقدم المساعدة المالية للمرضى غير المؤمن عليهم أو يفتقرون إلى تغطية تأمينية كافية والمرضى المحتاجين طبيًا الذين يظهرون عجزًا عن دفع تكاليف الرعاية الطارئة وغيرها من أشكال الرعاية الطبية الضرورية في مركز Vanderbilt University Medical Center الطبي.
	إجمالي الدخل المعدَّل:  إجمالي الدخل المعدَّل (Adjusted gross income, AGI) هو الدخل الإجمالي مطروحًا منه التعديلات على الدخل. يمثل AGI قياسًا للدخل يجري حسابه من إجمالي دخلك ويُستخدم لتحديد المقدار الخاضع للضريبة من دخلك.
	المبالغ المفروضة عادةً (Amounts Generally Billed, AGB):  يتطلب القسم  501(r)  من IRS (Internal Revenue Service، مصلحة الضرائب الأمريكية) أن تحُدَّ المستشفيات من المبالغ المفروضة على الطوارئ وغيرها من أشكال الرعاية الطبية الضرورية المقدمة للأفراد المؤه...
	عملية تقديم الطلب  عملية يقوم فيها المريض أو ممثله المناسب باستكمال ورقةٍ أو نموذجٍ إلكترونيٍ يمنح VUMC معلوماتٍ عن دخل المريض وعدد أفراد أسرته. سيجري تقييم جميع الطلبات وفقًا لكل حالة على حدة من قبل ممثلي VUMC المناسبين، مع الأخذ في الاعتبار الحالة ا...
	دين معدوم:  الالتزامات المالية غير المحصلة من أحد المرضى والتي لم يتم تسديدها في نهاية دورة إصدار فواتير المرضى ولا توجد وثائق تتعلق بها تثبت العجز عن الدفع.
	الأدوية الموصوفة عند الخروج من المستشفى:  يمكن تعريفها بصورةٍ عامةٍ على أنها وصفات طبية للمرضى أو أشياء يستخدمها المرضى تبيعها صيدلية البيع بالتجزئة في VUMC وتكون ضرورية لمتابعة رعاية المريض بعد خروجه من مستشفى VUMC أو مكتب الطبيب أو أي عيادة أخرى.
	خدمات الرعاية الصحية المؤهلة:  الخدمات الطارئة وغير ذلك من الرعاية الطبية اللازمة. راجع الملحق أ للاطلاع على قائمة بالخدمات المستثناة من خدمات الرعاية الصحية المؤهلة:
	المسؤولية المالية التقديرية للمريض:  تكون المسؤولية المالية المقدرة للمريض مستحقة الدفع لـ VUMC مقابل التكاليف المتخصصة والتقنية لخدمات الرعاية الصحية التي تلقاها المريض.  يتم تحديد هذا المبلغ بما يتفق مع مخصصات التأمين الخاصة بالمريض للخدمة المقررة ا...
	 الحجز التحفظي على الأجر.
	الأسرة:  المريض وشريك المريض بموجب الزواج أو القانون العام (بغض النظر عمّا إذا كان يعيش في المنزل أم لا) وجميع أطفال المريض (البيولوجيين أو بالتبني) دون سن الثامنة عشرة (18) الذين يعيشون في المنزل. إذا كان عمر المريض أقل من 18 عامًا، فإن "الأسرة" تشمل...
	المساعدة المالية أو خصومات المساعدة المالية:  الخصومات أو إلغاء الدفع مقابل خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى المؤهلين الذين لديهم حاجة مالية موثقة ومؤكدة.  تشمل خصومات المساعدة المالية المقدمة بموجب هذه السياسة ما يلي:
	المستشار المالي:  هو ممثل VUMC المسؤول عن تقييم المسؤوليات المالية للمريض، وتحديد خيارات التمويل الحكومي والمساعدة فيها (Medicare وMedicaid وغير ذلك)، وتحديد ما إذا كان المريض مؤهلاً للحصول على المساعدة المالية، ووضع خطط للسداد.
	المبادئ التوجيهية الفيدرالية لتعريف الفقر (Federal Poverty Guidelines, FPG):  تُنشر المبادئ التوجيهية الفيدرالية لتعريف الفقر سنويًا من قبل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، وتكون سارية المفعول في تاريخ (تواريخ) الخدمة التي قد تتوفر لها المساع...
	طريقة النظر فيما سبق:  المنهجية المحددة بموجب القسم  501(r)   من مدونة IRS والتي اختارها VUMC لتحديد AGB. يجوز لمرفق المستشفى الذي يحدد AGB بموجب طريقة النظر فيما سبق أن يستخدم المطالبات المتعلقة بجميع أشكال الرعاية الطبية المسموح بها خلال فترة الاثني...
	السداد من الحساب الخاص:  للمريض الذي تم تحديد أنه ليس لديه تغطية تأمينية أو يختار الخروج من تغطية تأمينه عن خدمات/أحداث معينة.  لا يشمل هذا المرضى الذين يتمتعون بتغطية الرعاية الصحية القائمة على العقيدة على النحو المحدد في قانون الرعاية الصحية بأسعار ...
	VII. معلومات الأهلية التي تم الحصول عليها من مصادر أخرى
	قد يجري التَحَرِّي عن المرضى الذين لا  يستجيبوا للاستعلامات المقدمة من VUMC بمساعدة موردٍ من طرف ثالث للتحقق من الأهلية لتلقي المساعدة المالية قبل وضعه لدى وكالة تحصيل.
	كما هو موضح أعلاه، إذا كان حساب المريض فيه رصيدٌ متبقٍ يتجاوز 1000 دولار، ولا يتحمل أي طرف آخر المسؤولية عن الفاتورة، فسيقدم VUMC معلومات المريض من خلال عملية التَحَرِّي الخارجية لتحديد مبالغ الدخل المقدّر قبل إرسالها إلى عمليات التحصيل، وسيقوم تلقائي...
	VIII. معلومات أخرى
	تستثنى الخدمات التالية من تعريف "خدمات الرعاية الصحية المؤهلة" ولا تشملها تغطية سياسة المساعدة المالية:
	 الخدمات غير المشمولة بالتغطية
	 خدمات التجميل أو الخدمات الاختيارية التي ليست ضرورية طبيًا.
	 الخدمات الحساسة للسوق التي توضع وتنشر لها أسعار بديلة.
	 الخدمات التجريبية.
	 خدمات زرع الأعضاء.
	 العلاجات بالأدوية التي تخضع لمراجعة لجنة فريق الاستجابة السريعة (ERT) الفرعية التابعة للجنة المداواة والصيدلة (P&T Committee).
	 خدمات العيادات الصحية بالتجزئة.
	 المنتجات الصيدلية المتخصصة والمبيعة بالتجزئة.
	يتطلب القسم  501(r)   من IRS (Internal Revenue Service، مصلحة الضرائب الأمريكية) أن تحُدَّ المستشفيات من المبالغ المفروضة على الطوارئ وغيرها من أشكال الرعاية الطبية الضرورية المقدمة للأفراد المؤهلين للحصول على مساعدة مالية بما لا يزيد عن المبالغ المفر...

