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 : الھدف
المساعدة المالیة للمرضى غیر المؤمن علیھم أو یفتقرون إلى تغطیة تأمینیة كافیة والمرضى    لتحدید األھلیة والتطبیق وعملیات الموافقة على   

 Vanderbiltالمحتاجین طبًیا الذین یظھرون عجًزا عن دفع تكالیف الرعایة الطارئة وغیرھا من أشكال الرعایة الطبیة الضروریة في مركز  
University Medical Center   الطبي . 

 
 :النطاق

 .الوارد في سیاسة الشؤون المالیة ودورة اإلیرادات الواردة في السیاسات ببیان نطاق العنصر المشترك ھذه السیاسة  تلتزم 
 

 :تعریفات
ھو الدخل اإلجمالي مطروًحا منھ التعدیالت على  ) Adjusted gross income, AGI(إجمالي الدخل المعدَّل : إجمالي الدخل المعدَّل

 .قیاًسا للدخل یجري حسابھ من إجمالي دخلك ویُستخدم لتحدید المقدار الخاضع للضریبة من دخلك AGIیمثل . الدخل
من خالل معاییر توضح الحاجة   VUMCتَُحدد أھلیة المریض للحصول على المساعدة المالیة من  :عملیة التبرعات الخیریة البدیلة
إن المعلومات اإلضافیة التي یتم تلقیھا بعد التأھل عبر عملیة  . عائلة المریض أو /یقدمھا المریض و المالیة بخالف المعلومات التي 

 . التبرعات الخیریة البدیلة قد ال تؤدي إلى تغییر القرار
من مصلحة الضرائب األمریكیة   (r) 501 یتطلب القسم  ):Amounts Generally Billed, AGB(المبالغ المفروضة عادةً 

)IRS Internal Revenue Service, IRS  (الطوارئ وغیرھا من أشكال  رعایة أن تُحدَّ المستشفیات من المبالغ المفروضة على
على  ) AGB(الرعایة الطبیة الضروریة المقدمة لألفراد المؤھلین للحصول على مساعدة مالیة بما ال یزید عن المبالغ المفروضة عادةً 

 . كل عام AGBویجري تحدیث حساب . األفراد الذین لدیھم تأمین
معلوماٍت عن دخل  VUMCورقٍة أو نموذجٍ إلكترونيٍ یمنح  بإكمال ناسب عملیة یقوم فیھا المریض أو ممثلھ الم :عملیة تقدیم الطلب

المناسبین، مع األخذ في   VUMCسیجري تقییم جمیع الطلبات وفقًا لكل حالة على حدة من قبل ممثلي . المریض وعدد أفراد أسرتھ
 . االعتبار الحالة الطبیة وحالة التوظیف وإمكانیات الكسب المالي المستقبلیة

االلتزامات المالیة غیر المحصلة من أحد المرضى والتي لم یتم تسدیدھا في نھایة دورة إصدار فواتیر المرضى وال توجد  :عدومدین م
 .وثائق تتعلق بھا تثبت العجز عن الدفع

ھا  یمكن تعریفھا بصورةٍ عامٍة على أنھا وصفات طبیة للمرضى أو أشیاء یستخدم :األدویة الموصوفة عند الخروج من المستشفى
أو   VUMCوتكون ضروریة لمتابعة رعایة المریض بعد خروجھ من مستشفى  VUMCالمرضى تبیعھا صیدلیة البیع بالتجزئة في 

 .مكتب الطبیب أو أي عیادة أخرى
خدمات راجع الملحق أ لالطالع على قائمة بال. الخدمات الطارئة وغیر ذلك من الرعایة الطبیة الالزمة :خدمات الرعایة الصحیة المؤھلة

 :المستثناة من خدمات الرعایة الصحیة المؤھلة
مقابل التكالیف المتخصصة   VUMCتكون المسؤولیة المالیة المقدرة للمریض مستحقة الدفع لـ : المسؤولیة المالیة التقدیریة للمریض

ات التأمین الخاصة بالمریض للخدمة  یتم تحدید ھذا المبلغ بما یتفق مع مخصص. والتقنیة لخدمات الرعایة الصحیة التي تلقاھا المریض
 . المقررة المحددة، ویشمل االستقطاعات والمدفوعات المشتركة والتأمین المشترك والخدمات غیر المشمولة 

اإلجراءات التي تتطلب عملیة قانونیة أو قضائیة، وتتضمن بیع دین لطرف آخر أو إبالغ وكاالت أو    ): ECAs( إجراءات تحصیل استثنائیة  
 یجب تقدیم إخطار كتابي .  األھلیة للمساعدة الخیریة قبل اتخاذ أي إجراء تحصیل استثنائي   VUMCسیحدد  .  مكاتب االئتمان بمعلومات سلبیة 

 كما ھو محدد بموجب القسم . ت التحصیل االستثنائیة المحددة وتلبیة متطلبات المعلوماتیوًما على األقل من الشروع في إجراءا 30قبل 
501 (r)  من قانون مصلحة الضرائب الداخلیة، تشمل ھذه اإلجراءات التي تتطلب إجراءات قانونیة أو قضائیة ما یلي : 

 حقوق حجز محددة؛· 
 وحبس الرھن على الممتلكات العقاریة؛ · 
 رة حساب مصرفي أو ممتلكات شخصیة أخرى؛ وحجز أو مصاد· 
 والشروع في دعوى مدنیة ضد فرد؛ · 
 واإلجراءات التي تتسبب في اعتقال شخص؛ · 
 واإلجراءات التي تتسبب في إخضاع فرد للضبط واإلحضار أمام المحكمة؛ · 
 .والحجز التحفظي على األجر· 

ي الخارجیة ، وال تتضمن إكمال طلب VUMCعملیة لتحدید ما إذا كان المریض مؤھالً للحصول على المساعدة المالیة من  :عملیة التََحّرِ
ي بالحضور شخصیًا أو عبر الھاتف وتستخدم مورًدا من طرف ثالث لمراجعة عدد أفراد األسرة  . المساعدة المالیة قد تكون عملیة التََحّرِ

 . ةودخل األسرة لتقییم االحتیاجات المالی
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وجمیع أطفال  ) بغض النظر عّما إذا كان یعیش في المنزل أم ال(المریض وشریك المریض بموجب الزواج أو القانون العام  :األسرة
عاًما، فإن   18إذا كان عمر المریض أقل من . الذین یعیشون في المنزل) 18(دون سن الثامنة عشرة )  البیولوجیین أو بالتبني(المریض 

واألبناء اآلخرین للوالدین  ) بغض النظر عّما إذا كانوا یعیشون في المنزل أم ال(مریض ووالدیھ الطبیعیین أو بالتبني تشمل ال" األسرة"
 .عاًما 18الذین تقل أعمارھم عن ) الطبیعیین أو بالتبني(

حیة المقدمة للمرضى المؤھلین  الخصومات أو إلغاء الدفع مقابل خدمات الرعایة الص :المساعدة المالیة أو خصومات المساعدة المالیة
 :تشمل خصومات المساعدة المالیة المقدمة بموجب ھذه السیاسة ما یلي. الذین لدیھم حاجة مالیة موثقة ومؤكدة

 .الخصومات المقدمة للمرضى على الفواتیر الطبیة استناًدا إلى المبادئ التوجیھیة للدخل: المساعدة المالیة· 
الطبیة المؤھلة غیر الُمستردة التي  VUMCھو الخصم المقدم للمرضى عندما تكون مصروفات : ت الكوارثالمساعدة المالیة في حاال· 

 .تم تحملھا في فترة عام واحد تتجاوز دخل األسرة السنوي
  VUMCیوًما من تاریخ تقدیم  240ھي الفترة التي تبدأ بتاریخ توفیر الخدمات الصحیة المؤھلة وتمتد بعد  :فترة طلب المساعدة المالیة

لخدمات الرعایة الصحیة المؤھلة ھذه،  ) أو ممثلھ المناسب(ألول بیان فواتیر صادر للمریض بعد الخروج من المستشفى ) أو وكالئھا(
،  ECAبتقدیم إخطار بنیتھا التخاذ إجراءات   VUMCیوًما للسماح لـ) 30(لمدة ثالثین ) أ: (تمدید الفترة حسب الحاجة  VUMCوتقرر  

إكمال أي طلبات مساعدة مالیة ) 1( یمكن للمریض أو ممثلھ المناسب خاللھا  VUMCألي فترة معقولة تحددھا ) ب(إذا لم یُقدم بالفعل؛ أو 
ي الخارجیة  التقدیم) 2(یوًما، أو  240غیر مكتملة بدأت خالل فترة الـ للحصول على مساعدة مالیة كبیرة إذا نتج عن عملیة التََحّرِ

 .الحصول على قدر أقل من المساعدة المالیة ذات القیمة األكبر
المسؤول عن تقییم المسؤولیات المالیة للمریض، وتحدید خیارات التمویل الحكومي والمساعدة فیھا   VUMCھو ممثل  :المستشار المالي

)Medicare وMedicaid وتحدید ما إذا كان المریض مؤھًال للحصول على المساعدة المالیة، ووضع خطط للسداد)وغیر ذلك ، . 
تُنشر المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة  ):Federal Poverty Guidelines, FPG(المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لتعریف الفقر 

الخدمة التي قد تتوفر  ) تواریخ(لتعریف الفقر سنویًا من قبل وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة األمریكیة، وتكون ساریة المفعول في تاریخ 
 . لھا المساعدة المالیة

یجوز  . AGBلتحدید  VUMCوالتي اختارھا  IRSمن مدونة   (r) 501 المنھجیة المحددة بموجب القسم  :طریقة النظر فیما سبق
بموجب طریقة النظر فیما سبق أن یستخدم المطالبات المتعلقة بجمیع أشكال الرعایة الطبیة المسموح   AGBلمرفق المستشفى الذي یحدد 

 . AGBبھا خالل فترة االثني عشر شھًرا السابقة لحساب 
تاریخ لتقدیم الخدمات الصحیة المؤھلة التي یكون لھا رصید غیر مدفوع مسؤول عن سداده ھي الفترة الزمنیة التي تبدأ بأول  :فترة التأھل

 .المریض شخصیًا حتى ستة أشھر بعد تاریخ الموافقة على الخصم
أحداث /للمریض الذي تم تحدید أنھ لیس لدیھ تغطیة تأمینیة أو یختار الخروج من تغطیة تأمینھ عن خدمات :السداد من الحساب الخاص

ال یشمل ھذا المرضى الذین یتمتعون بتغطیة الرعایة الصحیة القائمة على العقیدة على النحو المحدد في قانون الرعایة الصحیة  . معینة
 .بأسعار معقولة

ة ومن أمثل. ھي التكالیف التي یفرضھا مقدم الرعایة الصحیة والناتجة عن زیارة المریض لمنشأة الرعایة الصحیة : التكالیف المھنیة
 .مقدمي الرعایة الصحیة األطباء، والتمریض الممارس المتقدم، وأطباء التخدیر، وأطباء األسنان، ونحو ذلك

وتم ترخیصھا كصیدلیة للبیع بالتجزئة من قبل والیة تینیسي لبیع األدویة   VUMCصیدلیة متعاقدة مع مركز   :صیدلیات البیع بالتجزئة
إن توفیر األدویة من موقعٍ للبیع بالتجزئة ھو معاملة منفصلة بین المریض ونقطة البیع تخضع لعملیة إصدار . للمرضى أو توزیعھا علیھم

 .في المستشفىالفواتیر الخاصة بھا، والمنفصلة تماًما عن زیارة عیادةٍ أو موعٍد 
وتسرد فاتورة المستشفى الخدمات التي  . التكالیف الناتجة عن زیارة المریض إلى المستشفى أو منشأة معینة للمستشفى :التكالیف الفنیة

 . یتلقاھا المریض مثل اإلجراءات، والزیارات، واالختبارات، واألدویة، والمستلزمات
المؤمن علیھم ممن یتلقون خدمات الرعایة الصحیة المؤھلة التي یتم تحدیدھا بأنھا خدمات ھم المرضى   :المفتقر إلى تغطیة تأمینیة كافیة

تشارك في الرعایة  خدمات دینیة ویستثني ذلك المرضى الذین لدیھم  . غیر مغطاة أو لدیھم تغطیة مخصصات محدودة توفرھا جھة الدفع
وال ینطبق ھذا على خطط المخصصات المحددة أو المعینة لمرض ما إذ ال  . الصحیة على النحو المحدد في قانون الرعایة بأسعار معقولة

 .تعتبر خطط تغطیة تأمینیة للرعایة الصحیة
 . ھو المریض الذي ال یتمتع بأي تغطیة تأمینیة :غیر المؤمن علیھ

لتأمینیة التي یتبنى  الكیانات غیر ا):  Health Care Sharing Ministries, HCSM(تشارك في الرعایة الصحیة  وخدمات دینیة 
قواعد . فیھا األعضاء مجموعة مشتركة من المعتقدات األخالقیة أو الدینیة ویتقاسمون التكالیف الطبیة بین األعضاء وفقًا لتلك المعتقدات

 موضحة في القسم  HCSM الخدمات الدینیة ) بخصوص Affordable Care Act, ACAقانون الرعایة الصحیة بأسعار معقولة (
1501/5000A(d)(2)(B)  من قانونACA . 

Vanderbilt University Medical Center (VUMC)  أوVanderbilt Health:   انظر التعریف في سیاسة الشؤون
 . المالیة ودورة اإلیرادات الواردة في السیاسات
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 : السیاسة
 

I. ُمقدمة 

II. معاییر األھلیة 

III.  عادةً األساس لحساب تكالیف المرضى والمبالغ المفروضة 

IV. طریقة التقدم للحصول على المساعدة المالیة 

V. اإلجراءات التي یمكن اتخاذھا في حالة عدم الدفع 

VI.  استخدام إجراءات التحصیل االستثنائیة 

VII.  معلومات األھلیة التي تم الحصول علیھا من مصادر أخرى 

VIII.  معلومات أخرى 

 

I.  مقدمة 

سیتم  . بتوفیر خدمات الرعایة الصحیة المؤھلة بغض النظر عن قدرة المریض على الدفع VUMCیلتزم 
تغطیة المرضى الذین یثبتون عدم القدرة على الدفع والذین یستوفون المعاییر المالیة للتأھل وفق سیاسة  

بشكل  VUMC یتم إبالغ المرضى بسیاسة المساعدة المالیة لمركز. المساعدة المالیة بموجب ھذه السیاسة
اإللكتروني، والمستشارین المالیین، وموظفي القبول والتسجیل، وخدمة  VUMCأساسي من خالل موقع 

والمواقع في  VUMCالعمالء الخاصة بالخدمات المالیة للمرضى، والالفتات، والكتیبات الموزعة في عیادة  
بیانات الفواتیر مع رابط إلى ملخص لھذه السیاسة یتم إدراج معلومات الموقع اإللكتروني في جمیع . المستشفى

للمرضى الذین لیس لدیھم إمكانیة الوصول إلى اإلنترنت، تتوفر ھذه السیاسة عند . تمت صیاغتھ بلغة بسیطة
أنواع التواصل ھذه متوفرة باللغات اإلنجلیزیة واإلسبانیة  .  VUMCاالتصال بالخدمات المالیة للمرضى في 

 . والعربیة

وأي من مقدمي خدمات الرعایة الصحیة  Vanderbilt Medical Groupذه السیاسة على تسري ھ
یمكن . في منشآتھ VUMCالطارئة وغیرھا من أشكال الرعایة الطبیة الضروریة مّمن یعملون لصالح 

االطالع على قائمة مقدمي خدمات الطوارئ وغیرھا من الرعایة الطبیة الضروریة التي ال تشملھا سیاسة 
وتحدد ھذه . https://www.vanderbilthealth.com/financialassistance/مساعدة المالیة على ال

التي  VUMCالقائمة مقدمي الخدمات أو مجموعات من مقدمي الخدمة الذین یقدمون الرعایة داخل منشآت 
 .المساعدة المالیة والتي ال تغطیھا تغطیھا سیاسة

II. معاییر األھلیة 

أربع طرق محتملة لتحدید ما إذا كان المریض غیر المؤمن علیھ أو المفتقر إلى التغطیة  VUMCیستخدم 
تتمثل األولى في المشاركة في برامج المساعدة  . التأمینیة الكافیة مؤھًال للحصول على المساعدة المالیة

 Medicaidأو برامج  TennCareیكون المرضى المؤھلون للحصول على ). Medicaid(الحكومیة 
. دون مزید من التحقیق") ب "انظر الملحق ( %100الحكومیة األخرى مؤھلین تلقائیًا للحصول على خصم 

ي تتثمل العملیات المتبقیة المتاحة لتحدید األھلیة للمساعدات الخیریة في عملیة تقدیم الطلب، وعملیة  التََحّرِ
 . الخارجیة، وعملیة التبرعات الخیریة البدیلة

 

https://www.vanderbilthealth.com/financialassistance
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في عملیة تقدیم الطلب، یكمل المرضى نموذًجا إلكترونیًا أو ورقیًا ویقدمون وثائق تدعم المعلومات المتعلقة 
أیًضا البیانات  VUMCقد یستخدم ). لتقدیم الطلب" ج" راجع الملحق (بدخل المریض وعدد أفراد أسرتھ  

ي الخارجیة للتحقق من صحة المعلومات المستلمة في عملیة تقدیم الطلبالمستلمة  سیتصل . من عملیة التََحّرِ
VUMC  ألف دوالر بشكل استباقي في  250 المصرفیة بالمرضى غیر المؤمن علیھم ممن تتجاوز أرصدتھم
  .یوًما من أول بیان في محاولة للحصول على استمارة طلب طویلة 45غضون 

 

ي الخارجیة لتحدید الدخل المقّدر وعدد أفراد األسرة بغرض تحدید أھلیة   VUMCیستخدم  عملیة التََحّرِ
ي الخارجیة طریقة نظامیة لمنح المساعدة المالیة . الرعایة الخیریة ومبالغ الخصم المحتملة توفر عملیة التََحّرِ

لتقدیري للمریض وعدد أفراد بالدخل ا VUMCللمرضى ذوي االحتیاجات المالیة المناسبة من خالل تزوید 
توفر خصومات للمرضى المؤھلین وفقًا لسیاسة المساعدة المالیة ضمن عملیة الفحص الخارجي على . أسرتھ

للخدمات المؤھلة لتواریخ الحصول بأثر رجعي والزیارات المستقبلیة لمدة " ب"النحو الموصوف في الملحق 
ي . كل مریض وفقًا للمعاییر نفسھا صممت مجموعة قواعد النموذج لتقییم. ستة أشھر تتیح عملیة التََحّرِ

تقییم ما إذا كانت حالة المریض مماثلة للمرضى اآلخرین الذین تأھلوا من قبل للحصول  VUMCالخارجیة لـ 
ي عن المرضى غیر المؤمن علیھم من خالل عملیة . على مساعدة مالیة بموجب عملیة التقدیم یمكن التََحّرِ

ي ا سیتحرى عن المرضى المفتقرین إلى التغطیة . لخارجیة في أي وقت لتحدید األھلیة للمساعدة المالیةالتََحّرِ
ي الخارجیة بعد  یوًما دون دفع أو بدء تقدیم طلب مساعدة مالیة   120التأمینیة الكافیة من خالل عملیة التََحّرِ

وعنوانھ ورقم ضمانھ االجتماعي  إلى المورد اسم المریض  VUMCیقدم  . لتحدید أھلیة المساعدة المالیة
 . وتاریخ میالده ورقم ھاتفھ كجزء من عملیة تحدید األھلیة ھذه

تُخصص عملیة التبرعات الخیریة البدیلة للحاالت التي ال یكون فیھا المریض مؤھالً للحصول على 
Medicaid وذج للمساعدة غیر أنھ یبدو مؤھالً للحصول على خصومات الرعایة الخیریة، ولكن ال یوجد نم

المالیة في الملف ألن المریض ال یمكنھ تقدیم المستندات الروتینیة الالزمة للموافقة على طلب المساعدة المالیة 
یمكن تحدید األھلیة وفقًا لسیاسة المساعدة المالیة على أساس ظروف الحیاة الفردیة، على النحو الذي . التقلیدي

 :  ل المثال ال الحصرذكره المریض، والتي قد تشمل على سبی

 برامج الوصفات الطبیة الممولة حكومیًا؛ . 1

 المشردون أو من یتلقون الرعایة من عیادات المشردین؛ . 2

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

 أھلیة قسائم الطعام؛ . 4

 الُمَدعَّم؛ أھلیة برنامج الغداء المدرسي . 5

 TennCareعلى سبیل المثال، (األھلیة لبرامج المساعدة الحكومیة أو المحلیة األخرى غیر الممولة . 6
spend-down( 

 المدعوم كعنوان صالح؛  /تقدیم السكن منخفض الدخل. 7

 وفاة المریض دون أن یترك إرثًا من الممتلكات المعروفة؛ . 8

 .13أو الفصل  7ا إلبراء الذمة في حالة اإلفالس بموجب الفصل الضامن إخطاًرا حدیثً /یقدم المریض. 9

یكون المرضى المؤھلون لسیاسة المساعدة المالیة بموجب عملیة التبرعات الخیریة البدیلة مؤھلین تلقائیًا 
 .دون مزید من التحقیق") ب "راجع الملحق ( %100للحصول على خصم 
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 ستطبّق الخصومات. یوًما أو بعدھا  120یمكن استخدام عملیة التبرعات الخیریة البدیلة في أي وقت قبل فترة 
ستخضع الخدمات الالحقة . على حسابات المرضى للخدمات الضروریة طبیًا، سواء التخصصیة والتقنیة

بعد ستة أشھر، یجب إعادة إثبات  . المؤھلة لمدة ستة أشھر بعد تاریخ الموافقة على الخصم أیًضا لنفس الخصم
 . أھلیة المریض للحصول على المساعدة المالیة

المساعدة المالیة فقط على مزیج یجمع بین عدد أفراد األسرة وإجمالي الدخل سیعتمد التأھل للحصول على 
آلخر عام متاح استناًدا إّما إلى أحدث ) أو أسرة المریض إذا تم تقدیمھا بشكل مشترك(السنوي المعدَّل للمریض 

ي، أو إلى أحدث  . الوثائق المذكورة أدناهإقرار ضریبي مقدم، أو إلى بیانات الدخل الواردة في عملیة التََحّرِ
یعتمد حساب إجمالي الدخل السنوي المعدَّل وعدد أفراد األسرة على المعلومات المأخوذة من اإلقرارات  

 . الضریبیة األخیرة لألسرة، ویجب تقدیمھا للتحقق من الدخل وعدد أفراد األسرة

ي الخارجیة،   إذا لم تكن لدى مقدم الطلب إقرارات ضریبیة حدیثة أو إذا لم یُتلقَّ  أي معلومات عقب عملیة التََحّرِ
، أو خطابات حكم قضائي تخص قسائم الطعام، أو 1099، أو النموذج W9النموذج  VUMCفقد یقبل 

خطابات ِمنح اإلعاقة، أو أي وثائق حكومیة رسمیة أخرى للدخل، أو كعوب شیكات األجر لثالثة أشھر، أو 
 . الكشوفات المصرفیة لمدة عام واحد

للعام الحالي أو ) أو أسرة للمریض(ستیفاء متطلبات الدخل، یحظر أن یتجاوز إجمالي الدخل المعدَّل للمریض ال
بالنسبة للمرضى . السابق ضعفي ونصف ضعف الرقم الوارد في المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لتعریف الفقر

أو یساویھ، سیتم تطبیق خصم  FPGمن  ذوي إجمالي الدخل المعدَّل الذي یكون أقل مما یعادل مرتین وربع 
على ن لذین یحصلوا. للمرضى على المسؤولیة المالیة التقدیریة للمریض% 100المساعدة المالیة بنسبة 

یقل عن لكن  یعادل مرتین وربع من المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لتعریف الفقر و عما یزید إجمالي دخٍل معدٍَّل 
من المسؤولیة المالیة التقدیریة % 85بنسبة خصم ، سیتم تطبیق ألخیرالعام ا فيمرتین ونصف منھ أو یساویھ 

 . ب انظر الملحق . وعدد أفراد األسرةلدخل س اساأمئویة على للمریض بزیادات 

إذا تجاوز إجمالي الدخل المعدَّل للمریض ضعفي ونصف ضعف المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لتعریف الفقر،  
الً للحصول على المساعدة المالیة في حاالت الكوارث إذا كانت مصروفات المریض فقد یظل المریض مؤھ

من دخل األسرة السنوي للطرف   %100خالل فترة عام واحد تتجاوز  VUMCالطبیة غیر المستردة في 
 ".  ھ "راجع الملحق . المسؤول على النحو الوارد في سیاسة الخصم للمرضى

لالطالع على مبالغ الخصم الحالیة المقدمة بالنسبة إلى المبادئ التوجیھیة " ب "یرجى الرجوع إلى الملحق 
 .الفیدرالیة لتعریف الفقر المتاحة في العام الحالي

  
وبمجرد مالحظة . یجب مراقبة المرضى عن كثب للتحقق من الحاجة إلى مساعدة خیریة في أقرب وقت ممكن

ینبغي حث المریض  . غ المریض ببرنامج المساعدة المالیة وتشجیعھ على إكمال تقدیم الطلبالحاجة، یجب إبال
ألول بیان  VUMCیوًما بدًءا من تاریخ إرسال مركز  ) 120(على إكمال تقدیم الطلب خالل مائة وعشرین 

ء ھذه الفترة أي إجراءات تحصیل استثنائیة أثنا VUMCمركز  لن یتخذ ". بعد الخروج من المستشفى"فواتیر 
ي الخارجیة خالل فترة الـ . الزمنیة یوًما ولكنھ لم یتمكن من   120إذا بدأ المریض عملیة تقدیم الطلب أو التََحّرِ

یوًما أخرى على األقل بدًءا من تاریخ تقدیم الطلب  120إكمال عملیة تقدیم الطلب ھذه، فستُتاح للمریض 
یمكن استخدام عملیة . أي إجراءات تحصیل استثنائیة VUMCز  إلكمال عملیة تقدیم الطلب قبل أن یتخذ مرك

 . یوًما أو بعدھا 120التبرعات الخیریة البدیلة في أي وقت قبل فترة 
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ستخضع . ستطبّق الخصومات على حسابات المرضى للخدمات الضروریة طبیًا، سواء التخصصیة والتقنیة
بعد ستة أشھر،  . لموافقة على الخصم أیًضا لنفس الخصمالخدمات الالحقة المؤھلة لمدة ستة أشھر بعد تاریخ ا

 . یجب إعادة إثبات أھلیة المریض للحصول على المساعدة المالیة

 

III.  ًأساس حساب تكالیف المرضى والمبالغ المفروضة عادة 

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

لى  سیحصل جمیع المرضى غیر المؤمن علیھم والذین یتلقون خدمات الرعایة الصحیة المؤھلة ع .  الضروریة 
یُمنح ھذا الخصم المخصص للمرضى  .  الخصم المخصص للمرضى غیر المؤمن علیھم قبل بیان الفواتیر األول 

سیصنّف ھذا الخصم المخصص للمرضى غیر المؤمن  .  غیر المؤمن علیھم دون النظر إلى الحالة المالیة للمریض 
لقائمة على الدخل المحدد إّما من عملیة  علیھم على أنھ خصم مساعدٍة مالیٍة إذا كان المریض یستوفي المعاییر ا 

ي الخارجیة أو عملیة تقدیم الطلب التقلیدیة  وفقًا لقوانین والیة تینیسي، ال یدفع المرضى الذین لیس لدیھم  .  التََحّرِ
محسوبة  ( من تكلفة الخدمات المقدمة  %)  175( تأمین مقابل الخدمات مبلغًا یزید عن مائة وخمسة وسبعین بالمائة  

یرجى االطالع على سیاسة خصومات  ).  ام نسبة التكلفة إلى الرسوم في أحدث تقریر سنوي مشترك باستخد 
 . للتفاصیل بشأن الخصومات لغیر المؤمن علیھم   3.7المرضى في قانون الضرائب  

 
مختلفة  AGBیحسب أربعة نسب  VUMCمن قانون الضرائب األمریكي، فإن   (r) 501 وفقًا لمتطلبات القسم 

 ؛  VTHH) 3؛ وVWCH) 2؛ وVBCHو VTHHو VWCHباستثناء  VUMC) 1:  التالیةللمنشآت 
لتحدید النسبة المئویة  " طریقة النظر فیما سبق" VUMC، یستخدم AGBلحساب جمیع نسب . VBCH) 4و
یتم تحدید نسبة المبالغ المفروضة عادةً باستخدام . بناًء على مطالبات من فترة االثني عشر شھًرا السابقة AGBلـ

مقابل الخدمة وجمیع  Medicareالتعویض المتوقع المحسوب من جمیع المطالبات المسموح بھا من قبل 
تمثل  . سوم عن نفس المطالباتشركات التأمین الصحي الخاصة وقسمة ھذا التعویض اإلجمالي على مجموع الر

یُضیف  . وشركات التأمین الخاصة Medicareالنسبة المئویة الناتجة قیمة المبالغ المفروضة عادة لبرنامج  
VUMC  إلى حساب المبالغ المفروضة عادة مطالبات المستشفى والطبیب التي تحدث في كل من المستشفیات

میع المطالبات التي رفضتھا شركات التأمین بنسبة من الحساب ج VUMCویلغي . وعیادات المستشفیات
ثم یجري تحدیث نسبة المبالغ المفروضة عادة . والمطالبات التي تندرج تحت حالة رصید االئتمان 100%

 . المئویة كل سنة مالیة استناًدا إلى التحلیل الموضح أعاله
 . الحالیة) AGB(مفروضة عادة الستعراض النسب المئویة للمبالغ ال و یُرجى االطالع على الملحق 

IV. طریقة التقدم بطلب للحصول على المساعدة المالیة 

یمكن للمرضى الحصول على طلبات التقدیم للمساعدة المالیة عبر الموقع اإللكتروني الحالي 
assistance-https://www.vanderbilthealth.com/information/financial   

 .0910-936 (615)أو عن طریق التواصل مع خدمة العمالء على الرقم  

Revenue Cycle-Office of Finance 

3841 Green Hills Village Drive, Suite 200 

 

 

https://www.vanderbilthealth.com/information/financial-assistance
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یمكن للمرضى أیًضا الحصول على طلبات التقدم للحصول على المساعدة المالیة عن طریق االتصال بمواقع  
 :  VUMCتسجیل المرضى الداخلیین لـ 

 : مواقع المرضى الداخلیین 

 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 Hospitalالمبالغ المفروضة عادة لـ

1411 Baddour Parkway 

Lebanon, TN 37087 

615-444-8262 

 

 Vanderbilt Tullahoma-Harton Hospital (VTHH)مركز 

1801 N Jackson St 

Tullahoma, TN 37388 

931-393-7803 

 

 Vanderbilt Bedford Hospital (VBCH)مركز 

2835 US-231 

Shelbyville, TN 37160 

931-685-5433 

 . ینبغي أن یتم إرسال طلبات التقدم المكتملة عبر البرید إلى العنوان الموجود أسفل طلب المساعدة المالیة
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 .  یوم عمل بعد االستالم) 30(لیات تحدید األھلیة في غضون ثالثین عادة ما تنتھي عم

 

وأي من مقدمي خدمات الرعایة    Vanderbilt Medical Groupتسري سیاسة المساعدة المالیة على  
یمكن  .  في منشآتھ   VUMCالصحیة الطارئة وغیرھا من أشكال الرعایة الطبیة الضروریة مّمن یعملون لصالح  

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

 

V. ن اتخاذھا في حالة عدم الدفع  اإلجراءات التي یمك 

  VUMCدوالرات والتي یحدد مركز  5شھریة للمبالغ التي تزید عن ) فواتیر(سیحصل المرضى على فاتورة 
 .أنھا التزامھم المالي، بعد تسدید أي دفعات من خطة التأمین

 
یوًما لتذكیرھم ) 120(سوف یتلقى المرضى بیانات الفواتیر أو مكالمات ھاتفیة خالل فترة مائة وعشرین 

بالكامل، أو وضع ) فواتیرھم(خالل ھذه الفترة، یُتوقع من المرضى تسدید فاتورتھم ). فواتیرھم(بفاتورتھم 
 .خطة للتسدید، أو التقدم بطلب للحصول على المساعدة المالیة

 
VI. م إجراءات التحصیل االستثنائیةاستخدا 

ستكون لدى . إلى مساعدة جمیع المرضى قبل طلب مساعدة إحدى وكاالت التحصیل VUMCیسعى مركز 
یوًما بدًءا من تاریخ إنشاء بیان الفاتورة األولى إلكمال طلب المساعدة المالیة ) 120(المرضى مائة وعشرون 

ي قبل النظر في أي  راجع سیاسة عملیات التحصیل من . إجراءات تحصیل استثنائیة أو اتخاذھاأو عملیة التََحّرِ
ووكاالت التحصیل التابعة لھ   VUMCالمرضى لالطالع على وصف للجھود المعقولة التي یتخذھا مركز 

لتحدید أھلیة الفرد بموجب سیاسة المساعدة المالیة قبل المشاركة في إجراءات التحصیل االستثنائیة ضد ھذا 
 . صالشخ

 
ستحدث ھذه الخطوة بعد أن . إشراك محاٍم في إجراء التحصیل VUMCفي حاالت معینة، قد یختار مركز  

تقوم قیادة الخدمات المالیة للمریض بمراجعة كل حالة أوالً لتحدید ما إذا كانت جمیع الجھود المعقولة قد بذلت  
ستقدم . إجراءات التحصیل االستثنائیةقبل اتخاذ  VUMCلمساعدة وصول المریض إلى المساعدة المالیة لـ 

ھذه الوثائق إلى كل من نائب الرئیس المنتسب للخدمات المالیة للمرضى ونائب الرئیس لدورة اإلیرادات 
 . للمراجعة والموافقة قبل اتخاذ إجراءات التحصیل االستثنائیة

 
VII. معلومات األھلیة التي تم الحصول علیھا من مصادر أخرى 

بمساعدة مورٍد من   VUMCلالستعالمات المقدمة من  یستجیبوا ي عن المرضى الذین ال قد یجري التََحرِّ 
 . طرف ثالث للتحقق من األھلیة لتلقي المساعدة المالیة قبل وضعھ لدى وكالة تحصیل

دوالر، وال یتحمل أي طرف   1000إذا كان حساب المریض فیھ رصیٌد متبٍق یتجاوز كما ھو موضح أعاله، 
ي الخارجیة لتحدید   VUMCآخر المسؤولیة عن الفاتورة، فسیقدم  معلومات المریض من خالل عملیة التََحّرِ

إذا كان مبالغ الدخل المقّدر قبل إرسالھا إلى عملیات التحصیل، وسیقوم تلقائیًا بتطبیق الخصم المناسب 
إلى المورد اسم المریض وعنوانھ ورقم ضمانھ االجتماعي وتاریخ میالده  VUMCیقدم .  المریض مؤھالً 

 . ورقم ھاتفھ كجزء من عملیة التحدید ھذه

https://www.vanderbilthealth.com/financialassistance/
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VIII. معلومات أخرى 

قد تتم  . سیحصل المرضى غیر المؤمن علیھم على خصم لغیر المؤمن علیھم بغض النظر عن الوضع المالي
م للمرضى غیر المؤمن علیھم في نھایة المطاف على أنھ خصم مساعدةٍ مالیٍة إذا استوفى إعادة تصنیف الخص

 . المریض في وقت الحق المؤھالت الموضحة في ھذه السیاسة

 

إذا تحدد أن المریض مؤھل للحصول على المساعدة المالیة من خالل تقدیم طلب المساعدة المالیة المكتمل أو 
أو وسائل أخرى، فسیتم تطبیق المساعدة المالیة على  SearchAmericaة عملیة التحري الخاصة بشرك

 . جمیع أرصدة الدفع الذاتي المفتوحة لتلقي خدمات الرعایة الصحیة المؤھلة
 

برد المبالغ المدفوعة مقابل تلقي خدمات الرعایة الصحیة المؤھلة خالل فترة طلب المساعدة المالیة  VUMCسوف یقوم 
لغ یتجاوز المبلغ الذي تحدد بأن المریض مسؤول شخصیًا عن دفعھ بعد تطبیق مستوى المساعدة المالیة في حال كان المب

 . التي یتأھل لھا المریض
لتسھیل رعایتھم بعد خروجھم    الصیدلیة   روشتة للمستحضرات    VUMCمن المعتاد والروتیني أن یتلقى مرضى  

وتكون طبیعة عملیة خروجھم من المستشفى انتقالیة  .  من المستشفى كجزء من خطة الرعایة المستمرة لدیھم 
یتم الحصول على األدویة الموصوفة عند  .  ومصممة للترتیب الفعال والكفء لرعایة المریض في المكان التالي 

ومع ذلك تتبع صیدلیات  .  الخروج من صیدلیة البیع بالتجزئة، وھي مكون رئیسي في الرعایة االنتقالیة للمرضى 
بالتجزئة نموذج نقطة البیع الذي یشترط تسویة االلتزامات قبل صرف األدویة وھو ما یشكل عائقًا محتمالً  البیع  

للمتخصصین المشاركین في الرعایة السریریة للمریض    VUMCوبالتالي، یتیح  .  للرعایة االنتقالیة للمریض 
د الخروج من المستشفى دون توقع  الموصوفة عن   لألدویة   اعتبار المریض مؤھالً للحصول على مساعدة مالیة  

یمكن تقدیم األدویة الموصوفة عند الخروج مجاًنا للمرضى لفترة محددة من الوقت بناًء على طلب  .  إتمام الدفع 
الخدمات االجتماعیة أو األطباء أو الممرضات أو الصیدلي أو مدیري الرعایة أو األخصائیین السریریین  

 .  المرخصین 
 

المعنیة برعایة غیر المؤمن علیھم في منطقة ناشفیل الكبرى كلتا    VUMCتشمل جھود التوعیة المجتمعیة لـ  
وعیادة التوعیة من فریق التمریض    Shade Tree Clinicمباشرة مثل عیادة    VUMCالعیادتین اللتین یدیرھما  

 Homelessدین وعیادة  لمرضى محد )  Clinic at Mercury Courtsالمعروفة أیًضا باسم  ( الممارس  
Street Clinic  باإلضافة إلى الجھود التعاونیة مع الجمعیات الخیریة المستقلة األخرى بما في ذلك عیادة ،

Siloam Clinic  .  یمكن أن یتباین التزامVUMC    السریري بھؤالء المرضى بین توفیر األدویة التي ال تصرف
ول اإلحاالت للحصول على خدمات سریریة تحتاج إلى المھارة  إال بوصفة طبیة مجاًنا للمرضى ووصوالً إلى قب 

  VUMCیكون المرضى الذین تُقدم لھم الخدمات في ھذه العیادات أو الُمحالون إلى  .  العالیة دون توقع الدفع 
 . VUMCمؤھلین للحصول على مساعدة مالیة باستخدام عملیة التبرعات الخیریة المعیاریة التي تقدمھا  

باعتبارھا جھات دفع  ) HCSM(التي تشارك في الرعایة الصحیة  الخدمات الدینیة یتم التعامل مع سیاسات 
على سبیل المجاملة . غیر متعاقدة وال تتم إدارتھا كخطة تأمین تقلیدیة؛ لذا فھي ال تندرج ضمن فواتیر الرصید

الطرف ل انتقال الحساب إلى ، قبHCMSیوًما الستالم المبالغ من  45بفترة  VUMCللمریض، یسمح  
 ).  Next Responsible Party, NRP(  المسؤول التالي

الدفع،  HCMSعند رفض   HCSMال تتوفر المساعدة المالیة للمرضى الذین لدیھم تغطیة نشطة من  •
 . باستثناء ما ھو محدد أدناه

 . منھا لعدم توفر مخصصات   دفع جمیع الرسوم أو جزء   HCSMیتم النظر في المساعدة المالیة في حالة رفض    قد  •
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تتوفر عملیة . القرار النھائي بشأن المساعدة المالیة VUMCیتخذ موظفو الخدمات المالیة للمرضى في 

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

 للمرضى الذین یتلقون خدمات رعایة صحیة مؤھلة أو المرضى المؤھلین للحصول على مخصصات 
على الفور   VUMCالخاص بوالیتھم مفلًسا، سیلغي  Medicaidوالذي یعتبر برنامج  Medicaidبرنامج 

لن یُطلب من المریض إكمال طلب الحصول على . من األرصدة غیر المدفوعة للمساعدة المالیة 100%
 .  في الوالیة المقابلة" Medicaid" المساعدة المالیة نظًرا العتباره مؤھالً لبرنامج 

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

 . VUMCالشؤون المالیة في 
 ".ب  "لتعریف الفقر المنصوص علیھا في الملحق یتم حساب المساعدة المالیة وفقًا للمبادئ التوجیھیة الفیدرالیة 

 

 معلومات التواصل

إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في إكمال طلب المساعدة المالیة أو كانت لدیك أسئلة حول المساعدة المالیة بشكل 
 financial.assistance@vumc.orgعام أو عملیة التأھل، فیمكن للمرضى مراسلة البرید اإللكتروني 

 : أو التواصل مع

 

Revenue Cycle-Office of Finance 

3841 Green Hills Village Drive, Suite 200 

Nashville, TN 37215 

(615) 936-0910 

 

 : لتلقي الخدمات الُمقدمة في المنشآت التالیة

• -https://www.vanderbiltwilsoncountyhospital.com/payVanderbilt Wilson County Hospital 
bill-your 

• Vanderbilt Bedford Hospitalhttps://www.vanderbiltbedfordhospital.com/pay-your-bill 

• Vanderbilt Tullahoma-Harton Hospital 
bill-your-https://www.vanderbilttullahomahartonhospital.com/pay 

 
 
 
 
 

https://www.vanderbiltwilsoncountyhospital.com/pay-your-bill
https://www.vanderbiltwilsoncountyhospital.com/pay-your-bill
https://www.vanderbilttullahomahartonhospital.com/pay-your-bill


 سیاسة المساعدة المالیة 
 

 
  
  
  

 

Vanderbilt University Medical Center   18من  11الصفحة 
 

 
 

 :المستندات
 ھلةالخدمات المستثناة من خدمات الرعایة الصحیة المؤ": أ"الملحق 
 2022لعام  Vanderbilt University Medical Centerالمبادئ التوجیھیة للرعایة الخیریة في ": ب"الملحق 
 طلب اإلعانة المالیة   ":ج"الملحق 
 استمارة االستئناف على طلب التقدم للحصول على المساعدة المالیة ": د"الملحق 
 المبادئ التوجیھیة للرعایة في حاالت الكوارث ": ھـ"الملحق 
 )  AGB(المبالغ المفروضة عادةً : "و"الملحق 
 .VUMCغیر المشمولین بتغطیة سیاسة المساعدة المالیة لدى /قائمة مقدمي الخدمة المشمولین" ز "الملحق 
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 الخدمات المستثناة من خدمات الرعایة الصحیة المؤھلة ": أ"الملحق 

 :  وال تشملھا تغطیة سیاسة المساعدة المالیة" خدمات الرعایة الصحیة المؤھلة"تستثنى الخدمات التالیة من تعریف  
 * الخدمات غیر المشمولة بالتغطیة •
 .ضروریة طبیًاخدمات التجمیل أو الخدمات االختیاریة التي لیست   •
 .الخدمات الحساسة للسوق التي توضع وتنشر لھا أسعار بدیلة •
 .الخدمات التجریبیة •
 . خدمات زرع األعضاء •
الفرعیة التابعة للجنة المداواة والصیدلة  ) ERT(العالجات باألدویة التي تخضع لمراجعة لجنة فریق االستجابة السریعة  •

)P&T Committee .( 
 . خدمات العیادات الصحیة بالتجزئة •
 . المنتجات الصیدلیة المتخصصة والمبیعة بالتجزئة •
 . Vanderbiltالمقدمة حسب الطلب لدى  الصحیة الخدمات •
 Vanderbiltخدمات الوالدة لدى  •
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 2022لعام  Vanderbilt University Medical Centerالمبادئ التوجیھیة للرعایة الخیریة في ": ب"الملحق 
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 نموذج طلب الحصول على المساعدة المالیة: "ج" لملحقا
 

 

  

https://finance.vumc.org/assets/pub/Corrected Patient Questionnair (1) (002)_ARA.pdf
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  استمارة االستئناف على طلب التقدم للحصول على المساعدة المالیة: "د" الملحق

  

https://finance.vumc.org/assets/pub/Corrected Patient Questionnair (1) (002)_ARA.pdf
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 التوجیھیة للرعایة في حاالت الكوارثالمبادئ : "ھ"الملحق 

 شرط التسدید مستوى دخل األسرة
 من إجمالي الدخل السنوي %15 دوالٍر سنویًا 50000ما یصل إلى 

 من إجمالي الدخل السنوي %20 دوالٍر سنویًا  75000دوالٍر إلى  50001من 
 من إجمالي الدخل السنوي %25 دوالٍر سنویًا 100000دوالٍر إلى  75001من 

 من إجمالي الدخل السنوي %30 دوالٍر سنویًا 100000أكثر من 
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 ) AGB(المبالغ المفروضة عادةً : "و" الملحق

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

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

 
 :Vanderbilt University Medical Centerالمبالغ المفروضة عادةً لمركز 

 
بناًء على الفترة التي تنتھي في  ،VUMCللمرضى الذین یتلقون الخدمات في  AGB، تبلغ النسبة المئویة لـ 2022إبریل  29اعتباًرا من 

 %. 70من إجمالي الرسوم المفروضة لخدمات الرعایة الصحیة المؤھلة؛ ما ینتج عنھ خصم تبلغ نسبتھ  % 30دیسمبر، مقدار  31

 :Vanderbilt Wilson County Hospitalالمبالغ المفروضة عادة لـ
 

،  Vanderbilt Wilson County Hospitalللمرضى الذین یتلقون الخدمات في    AGB، تبلغ النسبة المئویة لـ 2022إبریل    29اعتباًرا من  
من إجمالي رسوم المنشأة المفروضة لخدمات الرعایة الصحیة المؤھلة؛ ما ینتج عنھ خصم  %  22ینایر، مقدار    31بناًء على الفترة التي تنتھي في  

 %.  78تبلغ نسبتھ  

 :Vanderbilt Bedford Hospitalالمبالغ المفروضة عادةً لمستشفى 
 

، Vanderbilt Bedford Hospitalللمرضى الذین یتلقون الخدمات في  AGB، تبلغ النسبة المئویة لـ 2022إبریل  29اعتباًرا من 
ج من إجمالي رسوم المنشأة المفروضة لخدمات الرعایة الصحیة المؤھلة؛ ما ینت% 38دیسمبر، مقدار   31بناًء على الفترة التي تنتھي في 

 %.  62عنھ خصم تبلغ نسبتھ 

 :Vanderbilt Tullahoma-Harton Hospitalالمبالغ المفروضة عادةً لمستشفى 
 

،  Vanderbilt Tullahoma-Harton Hospitalللمرضى الذین یتلقون الخدمات في    AGB، تبلغ النسبة المئویة لـ 2022إبریل    29اعتباًرا من  
من إجمالي رسوم المنشأة المفروضة لخدمات الرعایة الصحیة المؤھلة؛ ما ینتج عنھ  %  25دیسمبر، مقدار    31بناًء على الفترة التي تنتھي في  

 %.  75خصم تبلغ نسبتھ  
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 VUMCغیر المشمولین بتغطیة سیاسة المساعدة المالیة لدى  /قائمة مقدمي الخدمة المشمولین: "ز" الملحق

الطوارئ وغیرھا من الرعایة الطبیة الضروریة في رعایة یمكن االطالع على قائمة مقدمي خدمات الطوارئ أو مجموعة مقدمي خدمات 
VUMC  المشمولة وغیر المشمولة بتغطیة سیاسة المساعدة المالیة لدىVUMC  على

/https://www.vanderbilthealth.com/financialassistance .تحدث القائمة كل ثالثة أشھر  . 

 

 

https://www.vanderbilthealth.com/financialassistance
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