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السياسة
تتمثل سياسة ") Saint Thomas Healthالمؤسسة"( في ضمان تقديم ممارسات عادلة اجتماعيًا لتوفير خدمات الرعاية في حاالت الطوارئ
وغيرھا من خدمات الرعاية الضرورية من الناحية الطبية في مرافق المؤسسة .تم وضع ھذه السياسة خصيصًا لمعالجة مدى أھلية الحصول على
المساعدة المالية للمرضى الذين يحتاجون إلى الحصول على مساعدة مالية وتلقي الرعاية من المؤسسة.
 .Aستوضح جميع المساعدات المالية مدى التزامنا نحو الحفاظ على كرامة األفراد والصالح العام واحترامنا لھم ،واھتمامنا الخاص
باألشخاص الذين يعانون من الفقر واآلخرين المعرضين للخطر ،ومدى تضامننا معھم ،والتزامنا بالعدالة في عملية توزيع ھذه
المساعدات وتوفير الرعاية.
 .Bتُطبق ھذه السياسة على جميع الخدمات في حاالت الطوارئ وغيرھا من الخدمات الضرورية من الناحية الطبية التي تقدمھا المؤسسة،
بما في ذلك خدمات األطباء العاملين والصحة السلوكية .وال تنطبق ھذه السياسة على ترتيبات الدفع لإلجراءات االختيارية أو حاالت
الرعاية األخرى التي ال تُعد ضمن الرعاية في حاالت الطوارئ أو حاالت الرعاية األخرى التي تكون ضرورية من الناحية الطبية.
 .Cتقدم قائمة موفري الرعاية الذين تغطيھم سياسة المساعدات المالية قائمة بجميع موفري الرعاية الموجودين ضمن مرافق المؤسسة التي
من شأنھا أن تحدد موفري الرعاية سواء كانوا يخضعون لسياسة المساعدات المالية أو ال.

تعريفات
لتوضيح أغراض ھذه السياسة ،يتم تطبيق التعريفات التالية:
•
•
•

•

•

•
•

") "501(rتعني الفقرة  (r) 501من قانون الضرائب األمريكي واللوائح الصادرة بموجبه.
"المبلغ الوارد في الفاتورة بشكل عام" أو " "AGBيعني المبلغ الوراد في الفاتورة بشكل عام فيما يتعلق بخدمات الرعاية في حاالت
الطوارئ وغيرھا من خدمات الرعاية الضرورية من الناحية الطبية لألشخاص الذين لديھم تأمين يُغطي مثل ھذه الرعاية.
"المجتمع" يعني المقاطعات الخمس وأربعين ) (45في تينيسي الوسطى والتي تشمل :بيدفورد ،بينتون ،كانون ،شيتھام ،كالي ،كوفي،
كومبرالند ،ديفيدسون ،ديكاتور ،ديكالب ،ديكسون ،فينتريس ،فرانكلين ،جيل ،جروندي ،ھاردين ،ھنري ،ھيكمان ،ھوستون،
ھومفريز ،جاكسون ،لورنس ،لويس ،لينكولن ،ماكون ،مارشال ،موري ،مونتجومري ،مور ،أوفرتون ،بيري ،بيكيت ،بوتنام،
روبرتسون ،رزرفورد ،سميث ،ستيوارت ،سمنر ،تروسدال ،فان بورن ،وارن ،وايني ،وايت ،ويليامسون وويلسون .وأيضًا
المقاطعات التالية في كنتاكي :آلن ،بارن ،بتلر ،كالدويل ،كالواي ،كريستيان ،كريتندن ،إدموندصن ،جريفز ،ھارت ،ھوبكينز،
ليفينجستون ،لوجان ،ليون ،مارشال ،ماكراكين ،ميتكالفي ،مونرو ،مھلنبيرج ،سيمبسون ،تود ،تريج ،وارن ،ويبستر.
"الرعاية الطارئة" الرعاية لمعالجة الحاالت الطبية التي تشتمل على أعراض مرضية حادة ذات درجة كافية من الخطورة )بما في
ذلك اآلالم الحادة( حيث يؤدي غياب الرعاية الطبية الفورية إلى حدوث تدھور بالغ في وظائف الجسم ،أو تلف أي عضو  /جزء منه،
أو تعرض صحة الفرد لخطر شديد.
"الرعاية الضرورية من الناحية الطبية" تعني الرعاية التي تم تحديد أنھا ضرورية من الناحية الطبية بعد تحديد أھلية الحصول على
الرعاية السريرية من قبل موفر رعاية معتمد .في حالة تحديد أحد األطباء المراجعين أن الرعاية التي طلبھا أحد المرضى الذي
تغطيه ھذه السياسة غير ضرورية من الناحية الطبية ،يجب أيضًا أن يؤكد طبيب اإلدخال أو اإلحالة ھذا القرار.
“المؤسسة” تعني .Saint Thomas Health
"المريض" يعني ھؤالء األشخاص الذين يتلقون الرعاية في حاالت الطوارئ أو الرعاية الضرورية من الناحية الطبية لدى المؤسسة
والشخص المسؤول ماديًا عن رعاية المريض.

المساعدات المالية المقدمة
تقتصر المساعدة المالية المشار إليھا في ھذا القسم على المرضى الذين يعيشون في المجتمع:
 .Aسيكون المرضى الذين يقل دخلھم عن  250%من مستوى الفقر الفيدرالي )" ("FPLأو ما يعادله مؤھلين لتلقي الرعاية الخيرية
الكاملة  100%مع خصم الجزء الذي يتكبده المريض من الرسوم نظير الخدمات المقدمة بعد عملية الدفع من شركة التأمين ،إن
وجدت.
 .Bكحد أدنى ،المرضى الذين يزيد دخلھم عن  250%من مستوى الفقر الفيدرالي ) (FPLولكن ال يزيد عن  ،400%سوف يحصلون
على خصم على أساس تدرجي على ھذا الجزء من الرسوم عن الخدمات المقدمة التي يكون المريض مسؤوالً عنھا بعد الدفع عن
طريق شركة التأمين ،إن وجدت .لن يتعين على المريض المؤھل للحصول على خصم على أساس تدرجي دفع رسوم أكثر من
رسوم  AGBالمحسوبة .سيكون الخصم على أساس تدرجي على النحو التالي:
يتلقى المرضى الذين يكون مستوى دخلھم  251%وحتى  300%من مستوى الفقر الفيدرالي  95%من قيمة المساعدة
يتلقى المرضى الذين يكون مستوى دخلھم  301%وحتى  350%من مستوى الفقر الفيدرالي  90%من قيمة المساعدة
يتلقى المرضى الذين يكون مستوى دخلھم  351%وحتى  400%من مستوى الفقر الفيدرالي  85%من قيمة المساعدة
 .Cقد يكون المرضى الذين بحاجة إلى المساعدات المالية الواضحة ويتجاوز دخلھم نسبة  400%من مستوى الفقر الفيدرالي مؤھلين
لدراسة حالتھم في إطار ما يسمى "بالبحث االجتماعي" للحصول على بعض الخصومات على الرسوم المقررة عليھم نظير
الخدمات من المؤسسة استنادًا إلى إجراء تقييم موضوعي لقدرتھم على الدفع .ينظر مركز  Saint Thomas Healthفي كون
مقدمو الطلبات ممن يتجاوز دخلھم  400%من مستوى الفقر الفيدرالي ) (FPLمعوزين طبيًا أم ال .عندما يتجاوز إجمالي الدين
الطبي المعلق الدخل اإلجمالي لألسرة خالل العام الماضي ،يكون المريض مؤھالً للحصول على المساعدة الطبية بحيث ال
يتجاوز معدل التخفيض  .95%لن يتعين على المريض المؤھل للحصول على خصم "البحث االجتماعي" دفع رسوم أكثر من
رسوم  AGBالمحسوبة.
 .Dبالنسبة للمريض الذي يشارك في خطط تأمين معينة تعتبر المؤسسة "خارج نطاق شبكتھا" ،قد تقلل المؤسسة المساعدات المالية
التي قد تتوفر بطريقة أخرى للمريض أو تلغيھا اعتمادًا على مراجعة معلومات التأمين الخاصة بالمريض والحقائق والظروف
ذات الصلة.
 .Eقد يتحمل المريض المستحق للرعاية الخيرية بنسبة  100%تكاليف رسوم ثابتة اسمية بما يصل إلى  20دوالرًا أمريكيًا لكل
خدمة يحصل عليھا من ممارسات.Saint Thomas Medical Partners
 .Fيمكن تحديد أھلية الحصول على المساعدات المالية في أي وقت من دائرة اإليرادات وقد تشمل استخدام التسجيل االفتراضي
لتحديد األھلية على الرغم من فشل المتقدم في إكمال طلب الحصول على المساعدات المالية )طلب برنامج المساعدات المالية
".("FAP
 .Gفيما يتعلق بأغراض مساعدة المرضى الذين يحتاجون إلى مساعدات مالية ،قد يلجأ مركز  Saint Thomas Healthإلى جھة
خارجية لمراجعة معلومات المريض لتقدير االحتياجات المالية .تستخدم ھذه المراجعة نموذجًا تنبؤيًا معترفًا به في مجال الرعاية
الصحية يعتمد على قواعد بيانات السجالت العامة .يتضمن النموذج بيانات السجالت العامة لحساب درجة القدرات االجتماعية
واالقتصادية والمالية التي تشمل تقديرات الدخل واألصول واألموال المتاحة .وصُممت مجموعة قواعد النموذج لتقييم كل مريض
وفقًا للمعايير نفسھا وتتم معايرتھا مقابل الموافقات التاريخية على المساعدات المالية لمجموعة المستشفيات .يم ّكن النموذج التنبؤي
 Saint Thomas Healthمن تقييم ما إذا كان لدى أحد المرضى الصفات نفسھا التي امتلكھا بعض المرضى اآلخرين الذين
كانوا مؤھلين قبل ذلك للحصول على المساعدات المالية بموجب طلب .FAP

 .Hبعد الجھود المبذولة للتأكد من إمكانية توفير التغطية ،يقدم النموذج التنبؤي طريقة منھجية لمنح المساعدات المالية االفتراضية إلى
المرضى ذوي االحتياجات المالية المناسبة .وعندما يُعد وضع النماذج التنبؤية أساسًا لألھلية االفتراضية ،سيتم تقديم خصم مناسب
حسب النتيجة على الخدمات المؤھلة لمواعيد تقديم الخدمة بأثر رجعي فقط .بالنسبة ألولئك المرضى الذين لم يتم منحھم الحق في
الحصول على رعاية خيرية بنسبة  ،%100يجب إرسال رسالة لھم إلبالغھم بمستوى المساعدات المالية الذي تم منحه لھم وتقديم
اإلرشادات المتعلقة بكيفية تقديم استئناف على القرار.
.I

في حال كون المريض غير مؤھل بموجب مجموعة قواعد األھلية االفتراضية ،فقد يمكن النظر في أمر المريض لتوفير
المساعدات المالية له بموجب طلب .FAP

.J

باإلضافة إلى استخدام النموذج التنبؤي المذكور أعاله ،يجب أن تُقدم المساعدات المالية االفتراضية أيضًا بمستوى الرعاية الخيرية
بنسبة  100%في الحاالت التالية:
 .1المرضى المتوفون الذين تأكدت  Saint Thomas Healthبأن ليس لديھم أي أمالك أو أن أزواجھم  /زوجاتھم
ليسوا على قيد الحياة.
 .2المرضى المؤھلون لالستفادة من برنامج  Medicaidمن الواليات األخرى التي ال تكون فيھا Saint Thomas
Healthموفرًا مشار ًكا وال تنوي أن تكون موفرًا مشار ًكا.
 .3المرضى المؤھلون لبرامج المساعدات الحكومية األخرى ،مثل طوابع الطعام ،ووحدات اإلسكان المدعومة ،وبرامج
المرأة والرضيع والطفل ).(WIC

 .Kيجب تحديد أھلية الحصول على المساعدات المالية ألي حساب مسؤول عنه المريض الذي يحتاج إلى مساعدات مالية.
 .Lتكون عملية تقديم المرضى وأسرھم استئنافات في قرارات المؤسسة فيما يتعلق بأھلية الحصول على المساعدات المالية
على النحو التالي:
 .1يمكن إرسال استئنافات طلبات المساعدة المالية إلى قسم المساعدة المالية الخاص بـ Saint Thomas
 Healthعلى العنوان  .P O. Box 380 Nashville, TN 37202يجب أن يقدم المرضى أي مستندات
إضافية لدعم سبب االستئناف الخاص بھم.
 .2سيتم النظر في جميع االستئنافات من قبل لجنة المساعدة المالية والرعاية الخيرية بنسبة  100%الخاصة بـ
 ،Saint Thomas Healthوسيتم إرسال قرارات اللجنة في نموذج مكتوب إلى المريض أو األسرة التي
قدمت االستئناف.

خدمات أخرى للمرضى غير المؤھلين للحصول على المساعدات المالية
ال يزال المرضى غير المؤھلين للحصول على المساعدات المالية ،كما ھو موضح أعاله ،مؤھلين للحصول على أنواع أخرى من
المساعدات التي تقدمھا المؤسسة .حفاظًا على مبدأ التكامل ،يتم سرد ھذه األنواع األخرى من المساعدات ھنا ،على الرغم من أنھا
ليست قائمة على االحتياجات ولم يتم وضعھا لتكون خاضعة للفقرة ) 501(rولكن تم إدراجھا ھنا من أجل راحة المجتمع الذي تخدمه
مستشفى .Saint Thomas Health
 .3سيتم تقديم خصم للمرضى غير المؤمن عليھم وغير المؤھلين للحصول على المساعدات المالية حسب الخصم
المقدم لألشخاص ذوي أعلى معدل للدفع لتلك المؤسسة .يشكل األشخاص ذوو أعلى معدل للدفع  3%من أعضاء
المؤسسة على األقل حيث تم قياس ھذه النسبة وفقًا إلجمالي عائدات المرضى أو حجمھا .إذا لم يقدم أحد الدافعين
بمفرده أدنى مستوى من مقدار الدفع ،يجب أن يسجل العقد الخاص بعدد من الدافعين مقدار دفع متوسطًا حيث
تشكل شروط الدفع المستخدمة في حساب المتوسط ھذا على األقل  3%من حجم أعمال المؤسسة لھذا العام المحدد.

 .4بغض النظر عن أي شيء يتعارض مع ھذه السياسة ،لن يحدث أن يدفع المريض غير المؤمن عليه أكثر من
 175%من تكلفة الخدمات المتلقاة ،تم الحساب وفقًا لـ  ،T.C.A. 68-11-262كما يتم التعديل من وقت
آلخر.
 .5يمكن أن يحصل المرضى المؤمن وغير المؤمن عليھم ،من غير المؤھلين للحصول على المساعدات المالية على
خصم عند الدفع الفوري .يمكن أن يُقدم الخصم عند الدفع الفوري باإلضافة إلى الخصم الذي ال يغطيه التأمين
المحدد في الفقرة السابقة مباشرة.

القيود المفروضة على رسوم المرضى المؤھلين للحصول على مساعدات مالية
ال يتم فرض رسوم على المرضى المؤھلين للحصول على المساعدات المالية بشكل فردي أكثر من المبلغ الوارد في الفاتورة بشكل
عام  AGBللخدمات في حاالت الطوارئ وغيرھا من الرعاية الضرورية من الناحية الطبية وال أكثر من الرسوم اإلجمالية لجميع
خدمات الرعاية الطبية األخرى .تحسب المؤسسة نسبة مئوية واحدة للمبلغ الوارد في الفاتورة بشكل عام ) (AGBأو أكثر باستخدام
طريقة "النظر فيما حدث" وخدمات الرعاية الطبية المدرجة مدفوعة األجر وجميع شركات التأمين الصحي الخاصة التي تدفع
المستحقات إلى المنظمة ،ويتم ذلك كله وفقًا للفقرة ) .501(rيمكن الحصول على نسخة مجانية من وصف عملية حساب المبلغ الوارد
في الفاتورة بشكل عام ) (AGBوالنسبة المئوية )النسب المئوية( الخاصة به عن طريق المراسلة على العنوان P. O. Box 380
.Nashville, TN 37202

التقدم للحصول على المساعدات المالية والمساعدات األخرى
قد يكون المريض مؤھالً للحصول على المساعدات المالية من خالل أھلية التسجيل االفتراضي أو عن طريق التقدم للحصول على
المساعدات المالية عن طريق تقديم طلب  FAPكامل .قد يتم رفض تقديم المساعدات المالية للمريض إذا كان يقدم معلومات غير
صحيحة في طلب  FAPأو فيما يتعلق بعملية أھلية التسجيل االفتراضي .يتوفر طلب  FAPواإلرشادات الخاصة بطلب  FAPعلى
الموقع ، https://www.sthealth.com/patients-and-visitors/financial-assistanceومن خالل المراسلة البريدية لقسم
المساعدات المالية في  .Saint Thomas Healthعلى العنوان  Box 380 Nashville, TN 37202وعلى جھات االتصال أدناه.

Saint Thomas Midtown Hospital

615-284-5340

Saint Thomas Rutherford Hospital

615-222-6638

Saint Thomas West Hospital

615-222-6638

Saint Thomas Dekalb Hospital

615-215-5338

Saint Thomas Stones River Hospital

615-215-5338

Saint Thomas Highlands Hospital

931-738-4138

Saint Thomas River Park Hospital

931-815-4107

Saint Thomas Hickman Hospital

931-729-4271

Saint Thomas Hospital for Specialty Surgery

615-341-7480

Saint Thomas Medical Partners

800-566-5050

Saint Thomas Emergency Medical Services

877-664-4076

Saint Thomas LabPlus

615-284-7335

Saint Thomas Center for Sleep

615-284-7537

Baptist Ambulatory Surgery Center

615-321-7730

الفواتير والتحصيل
تم توضيح اإلجراءات التي يمكن أن تتخذھا المؤسسة في حالة عدم الدفع في سياسة فواتير وتحصيل منفصلة .يمكن الحصول على
نسخة مجانية من الفاتورة و سياسة التجميع عن طريق المراسلة على العنوان .P. O. Box 380 Nashville, TN 37202

التفسير
تھدف ھذه السياسة إلى االمتثال للفقرة ) ،501(rباستثناء الحاالت المشار إليھا على وجه التحديد .يتعين تفسير ھذه السياسة باإلضافة
إلى جميع اإلجراءات المعمول بھا وتطبيقھا وفقًا للفقرة ) 501(rباستثناء الحاالت المشار إليھا على وجه التحديد.

