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Ascension Saint Agnes  
 دلیل اإلجراءات وسیاسة النظام 

 SYS FI 05 24من  1الصفحة 

 2/05 تاریخ السریان:  الموضوع: 

Ascension Saint Agnes  
 تاریخ المراجعة:  سیاسة المساعدة المالیة 

،  3/01، 4/98، 6/91،  1/91، 11/90تاریخ المراجعة: 
3/03 ،6/08 ،9/09 ،6/16 ،7 /17 ،7/18 ،7/19 ،2/20  ،
6/20 ،10/20 ،1/21 ،4/21  ،7/21 ،7/22 ،10/22  ،

12/22 ،3/23 

 
 الموافقات: 

    التاریخ:  الرئیس / الرئیس التنفیذي:  -نھائي 
 

   التاریخ التزامن:
 یوًما من توقیع المدیر التنفیذي علیھا).   30(تدخل السیاسات حیّز التنفیذ بعد  

 

 السیاسة/المبادئ 
 
  تتمثل سیاسة المنظمة الوارد اسمھا تحت ھذه الفقرة (والتي یشار إلى كل منھا باسم "المنظمة") في ضمان تقدیم ممارسات عادلة اجتماعیًا 

ع ھذه  وتم وض  لتوفیر خدمات الرعایة في حاالت الطوارئ وغیرھا من خدمات الرعایة الضروریة من الناحیة الطبیة في منشآت المنظمة.
أھلیة الحصول على المساعدة المالیة للمرضى الذین بحاجة للحصول علیھا ویتلقون الرعایة من المنظمة. تنطبق ھذه  السیاسة خصیًصا لتلبیة  

 : Ascension Saint Agnesالسیاسة على كل منظمة من المنظمات التالیة داخل 
 

Ascension Saint Agnes، Ascension Medical Group،  Seton Imaging، Lab Outreach  ،
Integrated Specialist Group،  Radiologists Professional Services،  Anesthesia  

Professional Services   
 

الخاص  .1 اھتمامنا  وعن  لھما،  وتعظیمنا  العام  والصالح  لألفراد  اإلنسانیة  الكرامة  بمراعاة  التزامنا  المالیة عن  المساعدة  جمیع  ستُعبِّر 
باألشخاص الذین یعانون من الفقر وغیرھم من األشخاص الضعفاء وتضامننا معھم، وتُعبّر كذلك عن التزامنا بالعدالة التوزیعیة واإلدارة  

 الجیّدة. 
 

تسري ھذه السیاسة على جمیع الخدمات الُمقّدمة في حاالت الطوارئ وغیرھا من الرعایة الضروریة من الناحیة الطبیة التي تقدمھا   .2
ال تسري ھذه السیاسة على رسوم الرعایة غیر الطارئة وغیرھا من   نظمة، بما في ذلك خدمات األطباء العاملین والصحة السلوكیة.الم

 الرعایة الضروریة من الناحیة الطبیة.  
 

الموجودین ضمن مرافق المنظمة التي    موفري الرعایة الذین تغطیھم سیاسة المساعدات المالیة قائمة بجمیع موفري الرعایة تقدم قائمة   .3
 من شأنھا أن تحدد موفري الرعایة سواء كانوا یخضعون لسیاسة المساعدات المالیة أو ال. 

 
 النطاق 

 
 . Ascension Saint Agnesتنطبق ھذه السیاسة على جمیع كیانات 

 
 التعریفات 

 
 ألغراض تتعلّق بھذه السیاسة، تُطبّق التعریفات التالیة: 

• "501(r) 501" تعني الفقرة (r)  .من قانون اإلیرادات الداخلیة واللوائح الصادرة بموجبھ 



2  

یعني المبلغ الوراد في الفاتورة بشكل عام فیما یتعلق بخدمات الرعایة الُمقّدمة في  "  AGB"المبالغ المدفوعة بصفة عامة" أو " •
 الناحیة الطبیة لألفراد الذین لدیھم تأمین یُغطي مثل ھذه الرعایة. حاالت الطوارئ وغیرھا من خدمات الرعایة الضروریة من 

" المرضى المقیمین في المناطق ذات الرموز البریدیة التالیة بما یتفق مع تقییم االحتیاجات الصحیة للمجتمع  المجتمع یُقصد بمصطلح " •
)CHNA  (  :بالمنظمة   Arbutus/Halethorpe 21227،  Brooklyn/Linthicum 21225،  Catonsvilleالخاص 

21250،  21228،  Gwynn Oak 21207، South Baltimore City 21223,21230،  Southwest Baltimore  
City 21229،  West Baltimore City 21215,21216,21217،  Windsor Mill 21244،  Elkridge 21075،  

Ellicott City 21043 .   كانت الرعایة الطارئة والرعایة الضروریة من    سیعتبر المریض أیًضا عضًوا في مجتمع المنظمة إذا
الناحیة الطبیة التي یحتاجھا المریض عبارة عن استمراریة للرعایة الطارئة والرعایة الضروریة من الناحیة الطبیة التي یتم تلقیھا 

ل ھذه الحالة الطارئة  حیث كان المریض مؤھًال للحصول على المساعدة المالیة لمث   Ascensionفي منشأة صحیة أخرى تابعة لـ  
 والرعایة الضروریة من الناحیة الطبیة.

" عالج حالة طبیة تظھر من خالل األعراض الحادة التي تكون شدیدة الخطورة (بما في ذلك األلم الشدید  الرعایة الطارئةتعني " •
 الطبیة الفوریة عنھا إلى: واالضطراب النفسي و / أو أعراض اإلدمان) والتي من المتوقع أن یؤدي غیاب العنایة 

 تعریض صحة الفرد (أو فیما یتعلق بالمرأة الحامل أو صحة المرأة أو الجنین) لخطر شدید؛ . أ
 أو إلحاق ضرر خطیر بوظائف الجسم؛ . ب
 أو خلل خطیر في أداء أي عضو أو جزء من أجزاء الجسم.  . ج

) المناسبة والمتسقة والضروریة للوقایة أو التشخیص أو العالج لحالة  1تعني الرعایة (  "الرعایة الضروریة من الناحیة الطبیة" •
) لم یتم توفیرھا في المقام األول لراحة المریض  3) أنسب إمداد أو مستوى خدمة لحالة المریض یمكن توفیره بأمان؛ (2المریض؛ (

كي تكون   جح أن تؤدي إلى إفادة للمریض بدًال من إلحاق الضرر بھ. ) من المر4أو عائلة المریض أو الطبیب أو القائم بالرعایة؛ و(
الرعایة المجدولة في المستقبل "رعایة ضروریة من الناحیة الطبیة"، یجب أن تتم الموافقة على الرعایة وتوقیت الرعایة من قِبَل  

الضروریة من الناحیة الطبیة من قبل موفر  یجب أن یتم تحدید الرعایة    كبیر الموظفین الطبیین (أو من ینوب عنھ) في المؤسسة. 
مرخص یقدم الرعایة الطبیة للمریض، وحسب تقدیر المنظمة، من قبل الطبیب المعالج و / أو طبیب اإلحالة و / أو كبیر األطباء أو  

بھا). الموصى  الرعایة  نوع  آخر (حسب  التي  أي طبیب مراجعة  الرعایة  أن  المراجعین  األطباء  أحد  تحدید  أحد    في حال  طلبھا 
المرضى الذي تغطیھ ھذه السیاسة غیر ضروریة من الناحیة الطبیة، یجب أیًضا أن یؤكد الطبیب المسؤول أو طبیب اإلحالة ھذا  

 القرار. 
 . Ascension Saint Agnes" تعني المنظمة " •
ایة الضروریة من الناحیة  " یعني ھؤالء األشخاص الذین یتلقون الرعایة في حاالت الطوارئ وغیرھا من حاالت الرعالمریض " •

 الطبیة لدى المنظمة والشخص المسؤول مادیًا عن رعایة المریض. 
 

 المساعدات المالیة المقدمة 
 

 تقتصر المساعدة المالیة المشار إلیھا في ھذا القسم على المرضى الذین یعیشون في المجتمع: 
 

من مستوى الفقر    %250مع مراعاة األحكام األخرى لسیاسة المساعدة المالیة ھذه، فإن المرضى الذین لدیھم دخل أقل من أو یساوي   .1
على ذلك الجزء من رسوم الخدمات الذي یتحملھ    %100سیكونون مؤھلین للحصول على رعایة خیریة بنسبة  ")  FPLالفیدرالي ("

التأمی  تدفع شركة  أن  بعد  االفتراضي  المریض  التسجیل  وفقًا ألھلیة  مؤھل  المریض  ھذا  أن  تقریر  تم  إذا  وجدت، حصتھا،  إن  ن، 
أدناه) أو إذا قام المریض بتقدیم طلب للمساعدة المالیة ("الطلب بموجب سیاسة المساعدة المالیة.") مع أو قبل   7(الموضحة في الفقرة 

روج من المستشفى وبعد أن تتم الموافقة على الطلب بموجب سیاسة المساعدة  بعد إصدار أول فاتورة للمریض بعد الخ   240حلول الیوم  
للحصول على مساعدة مالیة تصل إلى    المالیة من قبل المنظمة.  إذا قدم المریض الطلب بموجب    %100سیكون المریض مؤھالً 

ن المستشفى، ولكن بعد ذلك یقتصر مبلغ  بعد أول فاتورة صادرة بعد خروج المریض م 240سیاسة المساعدة المالیة بعد مرور الیوم 
المساعدة المالیة المتاحة للمریض في ھذه الفئة على رصید المریض غیر المدفوع بعد أخذ حساب أي مدفوعات تتم من حساب المریض  

ترة والتحصیل  من سیاسة الفو  (b)3في االعتبار، ما لم تتم اإلشارة إلى ضرورة رد األموال بموجب قانون والیة ماریالند والقسم  
لن یتحمل المریض المؤھل لھذه الفئة من المساعدة المالیة أكثر من الرسوم ناقص ھامش ربح المستشفى المبالغ   1الخاصة بالمنظمة. 

 المحسوبة، أیھما أقل. ) AGBأو رسوم المدفوعة بصفة عامة (

 
من قانون والیة ماریالند، إذا اكتشفت المنظمة أن المریض كان مؤھالً للحصول على رعایة مجانیة في التاریخ   1-19)(c)214.2-(3بموجب القسم  1

) من  2ین (المحدد للخدمة (باستخدام معاییر األھلیة الخاصة بالمنظمة والمطبقة في تاریخ الخدمة ھذا) وكان تاریخ الخدمة المحدد ھذا في غضون عام
للمریض المبالغ التي تلقتھا المنظمة من المریض أو من ضامن للمریض والتي تتجاوز خمسة وعشرین دوالًرا. إذا وثقت المنظمة   وقت اكتشاف ذلك، یُرد
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من مستوى    %250المرضى الذین تزید دخولھم عن  مع مراعاة البنود األخرى الواردة في سیاسة المساعدة المالیة ھذه، سیحصل   .2

من مستوى الفقر الفیدرالي على خصم متدرج على ھذا الجزء من رسوم الخدمات المقدمة    %400الفقر الفیدرالي ولكن ال تتجاوز  
بتقدیم طلب بموجب سیا التأمین حصتھا، إن وجدت، إذا قام ھذا المریض  سة المساعدة  والتي یتحملھا المریض بعد أن تدفع شركة 

سیكون    یوًما من تاریخ أول فاتورة بعد خروج المریض من المستشفى أو قبل ذلك ووافقت المنظمة على الطلب.  240المالیة مع حلول  
  240المریض مؤھالً للحصول على خصم المقیاس المتدرج إذا قدم المریض الطلب بموجب سیاسة المساعدة المالیة بعد مرور الیوم 

ة صادرة بعد خروج المریض من المستشفى، ولكن بعد ذلك یقتصر مبلغ المساعدة المالیة المتاحة للمریض في ھذه الفئة  بعد أول فاتور
لن یتحمل المریض المؤھل    على رصید المریض غیر المدفوع بعد أخذ حساب أي مدفوعات تتم من حساب المریض في االعتبار.

المحسوبة،  )  AGBوم ناقص ھامش ربح المستشفى المبالغ أو رسوم المدفوعة بصفة عامة (لھذه الفئة من المساعدة المالیة أكثر من الرس 
 سیكون الخصم على أساس تدرجي على النحو التالي:  أیھما أقل. 

 
 نطاق المساعدات المالیة 

 2022یولیو  1اعتباًرا من 
 
 

 
 

 * تشمل الخدمات التالیة: 
Seton Imaging 
Lab Outreach 

Seton Medical Group 
Ascension Medical Group 

 
 )  2عامین (نقص التعاون من المریض أو الضامن في تقدیم المعلومات الالزمة لتحدید أھلیة المریض للحصول على رعایة مجانیة، فقد یتم تقلیل فترة ال

) یوًما من تاریخ الطلب األولي للحصول على معلومات المریض. إذا كان المریض مسجالً في رعایة صحیة حكومیة تقوم على استطالع  30ثالثین (إلى 
ھلیة  ض لأل الموارد المالیة وتتطلب من المریض أن یدفع من جیبھ مقابل نفقات الرعایة الصحیة، فلن یُعاد للمریض أي مبلغ قد یؤدي إلى فقدان المری 

 المالیة للحصول على تغطیة ھذه الخطة الصحیة. 

 لخدمات منشآت المستشفى فقط (الخاضعة للرقابة)

 عدد أفراد  
 العائلة

1 
2 
3 
4 

 برنامج المساعدات المالیة الرعایة الخیریة 

 %400 إلى %375 إلى %350 إلى %325 إلى %300 إلى %275 إلى %250 إلى %225 إلى %200 إلى 100%
$13,590 $27,180 $30,580 $33,930 $37,370 $40,770 $44,170 $47,570 $50,960 $54,360 
$18,310 $36,620 $41,200 $45,780 $50,350 $54,930 $59,510 $64,090 $68,660 $73,240 
$23,030 $46,060 $51,820 $57,580 $63,330 $69,090 $74,850 $80,610 $86,360 $92,120 
$27,750 $55,500 $62,440 $69,380 $76,310 $83,250 $90,190 $97,130 $104,060 $111,000 

خصم مستشفى  
Saint Agnes 100% 100% 100% 100% 75% 50% 25% 15% 12% 11.9% 

 للخدمات المھنیة (غیر الخاضعة للرقابة)* 

 عدد أفراد  
 العائلة

 برنامج المساعدات المالیة الرعایة الخیریة 

 %400 إلى %375 إلى %350 إلى %325 إلى %300 إلى %275 إلى %250 إلى %225 إلى %200 إلى 100%
1 $13,590 $27,180 $30,580 $33,980 $37,370 $40,770 $44,170 $47,570 $50,960 $54,360 
2 $18,310 $36,620 $41,200 $45,780 $50,350 $54,930 $59,510 $64,090 $68,660 $73,240 
3 $23,030 $46,060 $51,820 $57,580 $63,330 $69,090 $74,850 $80,610 $86,360 $92,120 
4 $27,750 $55,500 $62,440 $69,380 $76,310 $83,250 $90,190 $97,130 $104,060 $111,000 

خصم مستشفى  
Saint Agnes 100% 100% 100% 100% 90% 80% 70% 60% 55% 50.9% 
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Ascension Saint Agnes Medical Group 
Integrated Specialist Group 

Radiologists Professional Services 
Anesthesia Professional Services 

 
من مستوى الفقر الفیدرالي ولكن    %400) دخل أكبر من  1مع مراعاة األحكام األخرى لسیاسة المساعدة المالیة ھذه، المریض الذي لدیھ   .3

وأي موفر رعایة صحیة   Ascension) دیون طبیة، والتي تشمل الدیون الطبیة إلى 2والفقر الفیدرالي  من مستوى  %500ال یتجاوز 
)  12والتي یتكبدھا المریض على مدى فترة اثني عشر (آخر، مقابل الرعایة الطارئة وغیرھا من الرعایة الضروریة من الناحیة الطبیة،  

ة المریض سیكون مؤھالً للحصول على المساعدة المالیة على النحو المبین في  من إجمالي دخل عائل  %25شھًرا تساوي أو تزید عن  
من مستوى الفقر الفیدرالي    %400. مستوى المساعدة المالیة المقدمة ھو نفس المستوى الممنوح للمریض الذي لدیھ دخل بنسبة  ھذه الفقرة

بعد تلقي أول فاتورة بعد خروج   240اعدة المالیة مع حلول الیوم  ، إذا قدم ھذا المریض طلبًا بموجب سیاسة المسأعاله 2بموجب الفقرة 
مؤھالً للحصول على    سیكون المریض  .المریض من المستشفى أو قبل ذلك ووافقت المنظمة على الطلب بموجب سیاسة المساعدة المالیة

بعد أول فاتورة صادرة بعد خروج    240الیوم  ھذه المساعدة المالیة إذا قدم المریض الطلب بموجب سیاسة المساعدة المالیة بعد مرور  
المریض من المستشفى، ولكن بعد ذلك یقتصر مبلغ المساعدة المالیة المتاحة للمریض في ھذه الفئة على رصید المریض غیر المدفوع  

المساعدة المالیة أكثر من  لن یتحمل المریض المؤھل لھذه الفئة من    بعد أخذ حساب أي مدفوعات تتم من حساب المریض في االعتبار.
 المحسوبة، أیھما أقل. ) AGBالرسوم ناقص ھامش ربح المستشفى المبالغ أو رسوم المدفوعة بصفة عامة (

 
من مستوى الفقر    %500مع مراعاة البنود األخرى الواردة في سیاسة المساعدة المالیة ھذه، قد یكون المریض الذي یزید دخلھ عن   .4

الفیدرالي مؤھًال للحصول على مساعدة مالیة بموجب "استطالع الموارد المالیة" للحصول على بعض الخصومات على الرسوم المفروضة  
المریض مؤھًال للحصول    ویكونت المقدمة من المؤسسة بناًء على إجمالي الدیون الطبیة الخاصة بالمریض.على المریض مقابل الخدما 

بموجب استطالع الموارد المالیة إذا كان المریض علیھ دیون طبیة إجمالیة مفرطة، والتي تشمل الدیون الطبیة لصالح    على مساعدة مالیة 
Ascension  ل الحصول على الرعایة الطارئة وغیرھا من الرعایة الضروریة من الناحیة الطبیة،  وأي موفر رعایة صحیة آخر، مقاب

مستوى المساعدة المالیة المقدمة بموجب استطالع الموارد المالیة ھو    والتي تساوي أو تكون أكبر من الدخل اإلجمالي لعائلة المریض. 
، إذا قدم ھذا المریض  أعاله 2ى الفقر الفیدرالي بموجب الفقرة  من مستو %400نفس المستوى الممنوح للمریض الذي لدیھ دخل بنسبة 
بعد تلقي أول فاتورة بعد خروج المریض من المستشفى أو قبل ذلك ووافقت    240طلبًا بموجب سیاسة المساعدة المالیة مع حلول الیوم  
المالیة المساعدة  بموجب سیاسة  الطلب  المریض  .المنظمة على  للحصول على  سیكون  قدم    مؤھالً  إذا  المالیة  الموارد  خصم استطالع 

بعد أول فاتورة صادرة بعد خروج المریض من المستشفى، ولكن    240المریض الطلب بموجب سیاسة المساعدة المالیة بعد مرور الیوم  
ب أي مدفوعات تتم  بعد ذلك یقتصر مبلغ المساعدة المالیة المتاحة للمریض في ھذه الفئة على رصید المریض غیر المدفوع بعد أخذ حسا 

لن یتحمل المریض المؤھل لھذه الفئة من المساعدة المالیة أكثر من الرسوم ناقص ھامش ربح المستشفى    من حساب المریض في االعتبار. 
 المحسوبة، أیھما أقل. ) AGBالمبالغ أو رسوم المدفوعة بصفة عامة (

 
الم .5 إذا كان دخل  دفع  لالستفادة من خطة  المریض مؤھالً  بین  سیكون  المالیة وطلب    %500و  %200ریض  المساعدة  من سیاسة 

 المریض المساعدة من خالل تقدیم طلب بموجب سیاسة المساعدة المالیة.  
 

) الزوج (بغض النظر  1یجب أن یشمل تحدید دخل المریض مراعاة حجم عائلة المریض، والتي تتكون من المریض واألفراد التالیین: ( .6
) أطفال بیولوجیون أو متبنون أو األرباب؛  2ج یتوقعان تقدیم إقرار ضریبي فیدرالي أو مشترك للوالیة)؛ و(عما إذا كان المریض والزو

إذا كان المریض طفالً،    ) أي شخص یطالب المریض بإعفاء شخصي لھ في اإلقرارات الضریبیة الفیدرالیة أو الخاصة بالوالیة. 3و(
) الوالدان البیولوجیان أو اآلباء بالتبني أو زوج األم / زوجة األب أو  1ألفراد التالیین: (فیجب أن یتكون عدد أفراد العائلة من الطفل وا

) أي شخص یطالب والدا المریض أو األوصیاء علیھ  3) األشقاء البیولوجیون أو األشقاء بالتبني أو األشقاء األرباب؛ و(2األوصیاء، (
 لخاص بالوالیة.  بإعفاء شخصي لھ في اإلقرار الضریبي الفیدرالي أو ا

 
أعاله إذا اعتُبر أن ھذا المریض لدیھ    4إلى    1قد ال یكون المریض مؤھالً للحصول على المساعدة المالیة الموضحة في الفقرات من   .7

یتضمن اختبار األصول تقییًما جوھریًا لقدرة المریض على الدفع بناًء على فئات األصول  ".  2أصول كافیة للدفع بموجب "اختبار األصول 
 

، یجب استبعاد األصول التالیة  213-19-(ii)(8)(b)1وقسم قوانین ماریالند رقم   A) 26.-(8) (2رقم ) COMARللوائح قانون والیة ماریالند (وفقًا  2
دوالر في   150000) حقوق ملكیة "المالذ اآلمن" بقیمة 2لنقدیة؛ و(دوالر من األصول ا 10000) أول  1القابلة للتحویل إلى نقد من اختبار األصول: (

) أصول التقاعد التي منحتھا مصلحة الضرائب معاملة ضریبیة تفضیلیة كحساب تقاعد، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر،  3مسكن رئیسي؛ و(
) سیارة واحدة تستخدم الحتیاجات النقل  4التعویض المؤجلة غیر المؤھلة؛ و(خطط التعویض المؤجلة المؤھلة بموجب قانون اإلیرادات الداخلیة أو خطط 
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من مبلغ   %250لن یكون المریض الذي یمتلك مثل ھذه األصول التي تتجاوز    المقاسة في الطلب بموجب سیاسة المساعدة المالیة.
 دة مالیة. مستوى الفقر الفیدرالي الخاص بھذا المریض مؤھالً للحصول على مساع

 
یمكن تحدید األھلیة للحصول على المساعدة المالیة في أي وقت في دورة اإلیرادات، شریطة أن یظل المریض مؤھالً لمدة اثني عشر   .8

) شھًرا على األقل بدًءا من تاریخ تلقي الرعایة ألول مرة، وقد یشمل استخدام أھلیة التسجیل االفتراضي لمریض لدیھ رصید كاٍف  12(
یوًما األولى بعد أول فاتورة یتم إصدارھا بعد خروج المریض من المستشفى لتحدید أھلیة المریض    240وع في غضون الـ  غیر مدف

  من الرعایة الخیریة بغض النظر عن عدم قدرة المریض على استكمال طلب بموجب سیاسة المساعدة المالیة.   %100للحصول على  
دون تقدیم طلب مكتمل بموجب سیاسة المساعدة المالیة وعبر أھلیة التسجیل االفتراضي    %100إذا تم منح المریض رعایة خیریة بنسبة  

فقط، فإن مقدار المساعدة المالیة التي یكون المریض مؤھًال لھا یكون مقتصًرا على رصید المریض غیر المدفوع بعد أخذ حساب أي  
یة بناًء على أھلیة التسجیل االفتراضي إال على نوبة الرعایة التي  ال ینطبق قرار األھل  مدفوعات تتم من حساب المریض في االعتبار.

 یتم تنفیذ إجراء أھلیة التسجیل االفتراضي من أجلھا. 
 

بالنسبة للمریض الذي یشارك في خطط تأمین معینة تعتبر المنظمة "خارج نطاق شبكتھا"، قد تقلل المنظمة المساعدات المالیة التي قد   .9
للمریض أو تلغیھا اعتماًدا على مراجعة معلومات التأمین الخاصة بالمریض والحقائق والظروف األخرى ذات  تتوفر بطریقة أخرى  

 الصلة. 
 

یُعد المرضى المتلقون / المستفیدون من برامج الخدمة االجتماعیة التالیة التي تقوم على استطالع الموارد المالیة مؤھلین للحصول   .10
شریطة أن یقدم المریض إثباتًا أو تسجیًال في  ،  CHIPأو    Medicaidیض مؤھًال لالستفادة من  على رعایة خیریة، ما لم یكن المر

 یوًما إضافیة:  30یوًما ما لم یطلب المریض أو ممثل المریض  30غضون 
 العائالت التي لدیھا أطفال یشاركون في برنامج الغداء المجاني أو مخفض التكلفة؛  . أ

 ؛)SNAPیة ( برنامج المساعدة الغذائیة التكمیل . ب
 برنامج مساعدة الطاقة للعائالت ذات الدخل المنخفض؛  . ج
 ؛ )WICبرنامج النساء والرضع واألطفال (  . د

برنامج خدمات اجتماعیة آخر یقوم على استطالع الموارد المالیة یعتبر مؤھالً للحصول على رعایة مجانیة في   ھـ.
 ). HSCRCمراجعة تكالیف الخدمات الصحیة (المستشفى من قبل إدارة الصحة والصحة العقلیة ولجنة 

 
یمكن أن یقوم المریض باستئناف أي رفض لألھلیة للحصول على المساعدة المالیة من خالل توفیر معلومات إضافیة إلى المنظمة    .11

ظمة من أجل الوصول  ) یوًما تقویمیًا من تاریخ تلقي اإلشعار بالرفض. تتم مراجعة كل االستئنافات من خالل المن 14خالل أربعة عشر (
تكون    إذا أّكد القرار النھائي الرفض السابق لتوفیر المساعدة المالیة، فسیتم إرسال إشعار مكتوب بذلك إلى المریض.  إلى قرار نھائي.

 النحو التالي: عملیة تقدیم المرضى وعائالتھم استئنافات في قرارات المنظمة فیما یتعلق بأھلیة الحصول على المساعدات المالیة على 
  سیتم إخطار المرضى بعدم األھلیة للحصول على المساعدة المالیة من خالل خطاب رفض المساعدة المالیة للمستشفى.  . أ

یمكن للمرضى أو العائالت استئناف القرارات بشأن األھلیة للحصول على المساعدة المالیة عن طریق االتصال بـ:  
المراسلة  المالیة عبر  المرضى  العنوان    قسم خدمات   .Caton Ave., Baltimore, Md 900المكتوبة على 

21229  . 
سیتم النظر في جمیع االستئنافات من قَِبل لجنة استئنافات المساعدة المالیة في المنظمة، وسیتم إرسال قرارات اللجنة   . ب

 بصیغة مكتوبة إلى المریض أو العائلة التي قدمت االستئناف. 
 

 لین للحصول على المساعدات المالیة (تنطبق على الخدماتخارج المستشفى فقط) خدمات أخرى للمرضى غیر المؤھ  
 

ال یزال المرضى غیر المؤھلین للحصول على المساعدة المالیة، كما ھو موضح أعاله، مؤھلین للحصول على أنواع أخرى من المساعدة  
رى من المساعدة ھنا، على الرغم من أنھا لیست قائمة على االحتیاجات  حفاًظا على مبدأ التكامل، تُدرج تلك األنواع األخ  التي تقدمھا المنظمة.

 ولكن تم إدراجھا ھنا من أجل راحة المجتمع الذي تخدمھ المنظومة.  (r)501ولم یتم وضعھا لتكون خاضعة للفقرة 
 

 
) أي موارد مستبعدة في تحدید األھلیة المالیة بموجب برنامج المساعدة الطبیة بموجب قانون الضمان  5للمریض أو أي فرد من أفراد أسرتھ؛ و(

بوالیة ماریالند. األصول النقدیة المستبعدة من تحدید األھلیة بموجب   529اب برنامج ) صنادیق التعلیم العالي المدفوعة مسبقًا في حس6االجتماعي؛ و(
 سیاسة المساعدة المالیة ھذه یجب تعدیلھا سنویًا فیما یتعلق بالتضخم وفقًا لمؤشر أسعار المستھلك. 
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في    .1 الخدمات  یتلقون  والذین  علیھم  المؤمن  غیر  للمرضى  تقدیم خصم    Lab Outreachأو    Seton Imagingسیتم 
Professional Services    وغیر المؤھلین للحصول على المساعدات المالیة حسب الخصم المقدم لألشخاص ذوي أعلى

من أعضاء المنظمة على األقل حیث تم قیاس ھذه    %3یشكل األشخاص ذوو أعلى معدل للدفع    معدل للدفع لتلك المنظمة.
إذا لم یقدم أحد الدافعین بمفرده أدنى مستوى من مقدار الدفع، یجب أن    النسبة وفقًا إلجمالي عائدات المرضى أو حجمھا. 

یسجل العقد الخاص بعدد من الدافعین مقدار دفع متوسًطا حیث تشكل شروط الدفع المستخدمة في حساب المتوسط ھذا على  
 من حجم أعمال المنظمة لھذا العام المحدد.  %3األقل 

 
 حصول على المساعدات المالیة (تنطبق على الخدمات خارج المستشفى فقط) خدمات أخرى للمرضى غیر المؤھلین لل

 
ال یزال المرضى غیر المؤھلین للحصول على المساعدة المالیة، كما ھو موضح أعاله، مؤھلین للحصول على أنواع أخرى من المساعدة التي  

األخرى من المساعدة ھنا، على الرغم من أنھا لیست قائمة على االحتیاجات ولم  حفاًظا على مبدأ التكامل، تُدرج تلك األنواع    تقدمھا المنظمة. 
 ولكن تم إدراجھا ھنا من أجل راحة المجتمع الذي تخدمھ المنظومة. ) r(501یتم وضعھا لتكون خاضعة للفقرة 

 
في   .1 الخدمات  یتلقون  والذین  علیھم  المؤمن  غیر  للمرضى  خصم  تقدیم    Lab Outreachأو    Seton Imagingسیتم 

Professional Services    وغیر المؤھلین للحصول على المساعدات المالیة حسب الخصم المقدم لألشخاص ذوي أعلى
من أعضاء المنظمة على األقل حیث تم قیاس ھذه    %3یشكل األشخاص ذوو أعلى معدل للدفع    معدل للدفع لتلك المنظمة.

إذا لم یقدم أحد الدافعین بمفرده أدنى مستوى من مقدار الدفع، یجب أن یسجل    النسبة وفقًا إلجمالي عائدات المرضى أو حجمھا. 
العقد الخاص بعدد من الدافعین مقدار دفع متوسًطا حیث تشكل شروط الدفع المستخدمة في حساب المتوسط ھذا على األقل  

 % من حجم أعمال المنظمة لھذا العام المحدد. 3
 

 المؤھلین للحصول على المساعدة المالیة القیود المفروضة على تكالیف المرضى 
 

للخدمات في    AGBال یتم فرض رسوم على المرضى المؤھلین للحصول على المساعدة المالیة بشكل فردي أكثر من   . ج
الرسوم اإلجمالیة لجمیع خدمات   أكثر من  الطبیة وال  الناحیة  الرعایة الضروریة من  الطوارئ وغیرھا من  حاالت 

أو أكثر  )  AGBتحسب المؤسسة نسبة مئویة واحدة للمبلغ الوارد في الفاتورة بشكل عام (  األخرى.الرعایة الطبیة  
باستخدام طریقة "النظر فیما حدث" وخدمات الرعایة الطبیة المدرجة مدفوعة األجر وجمیع شركات التأمین الصحي  

یمكن الحصول على نسخة مجانیة من  . ) r(501الخاصة التي تدفع المستحقات إلى المنظمة، ویتم ذلك كلھ وفقًا للفقرة 
والنسبة (النسب) المئویة لھا عبر موقع المنظمة على اإلنترنت أو عن  )  AGBوصف المبالغ المدفوعة بصفة عامة (

 900طریق االتصال بقسم الخدمات المالیة للمرضى عبر المراسلة البریدیة / بشكل شخصي وجًھا لوجھ في العنوان 
S. Caton Ave., Baltimore, MD 21229  . 

 
 طلب الحصول على المساعدة المالیة وغیرھا من المساعدة 

 
قد یكون المریض مؤھًال للحصول على المساعدة المالیة من خالل أھلیة التسجیل االفتراضي أو عن طریق التقدم للحصول على المساعدة  

یتوفر الطلب بموجب سیاسة المساعدة المالیة وتعلیمات الطلب بموجب   الیة.المالیة عن طریق إرسال طلب كامل بموجب سیاسة المساعدة الم
  . 2140-234-667-1سیاسة المساعدة المالیة على موقع المنظمة على الویب أو عبر االتصال بقسم المساعدة المالیة للمرضى على الرقم  

ستطلب المؤسسة من غیر المؤمن  تلفة في جمیع أنحاء المستشفى.تتوفر طلبات بموجب سیاسة المساعدة المالیة أیًضا في مواقع التسجیل المخ
أو غیره من برامج المساعدة العامة التي یكون المریض مؤھًال   Medicaidعلیھم العمل مع مستشار مالي للتقدم بطلب لالستفادة من برنامج  

المؤھلة وال الحاالت  التسجیل االفتراضي).  لالستفادة منھا من أجل الحصول على مساعدة مالیة (باستثناء  أھلیة  یُحرم  معتمدة من خالل  قد 
في طلب بموجب سیاسة المساعدة المالیة أو فیما یتعلق بعملیة أھلیة التسجیل    المریض من المساعدة المالیة إذا قدم المریض معلومات خاطئة 

التأمین أو الحق في الدفع مباشرةً من قبل   بدفع تكالیف  االفتراضي، إذا رفض المریض تعیین عائدات  التأمین التي قد تكون ملزمةً  شركة 
أو غیره من برامج المساعدة    Medicaidالرعایة المقدمة، أو إذا رفض المریض العمل مع مستشار مالي للتقدم بطلب لالستفادة من برنامج  
لحاالت المؤھلة والمعتمدة من خالل أھلیة  العامة التي یكون المریض مؤھالً لالستفادة منھا من أجل الحصول على مساعدة مالیة (باستثناء ا

قد تنظر المنظمة في طلب مكتمل مقدم بموجب سیاسة المساعدة المالیة قبل أقل من ستة أشھر من أي تاریخ إلصدار    . التسجیل االفتراضي)
الحالیة. الرعایة  نوبات  نوبة من  بشأن األھلیة حول  اتخاذ قرار  المنظمة في    قرار األھلیة عند  تنظر  بموجب سیاسة  لن  طلب مكتمل مقدم 

 المساعدة المالیة قبل أكثر من ستة أشھر من أي تاریخ إلصدار قرار األھلیة. 
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 إعداد الفواتیر وتحصیلھا 
 

یمكن الحصول على نسخة مجانیة    تم توضیح اإلجراءات التي یمكن أن تتخذھا المنظمة في حالة عدم الدفع في سیاسة فواتیر وتحصیل منفصلة. 
الرقم   على  للمرضى  المالیة  الخدمات  بقسم  االتصال  خالل  من  أو  الویب  على  المنظمة  موقع  عبر  والتحصیل  الفوترة  سیاسة   من 

1-667-234-2140 . 
 

 التفسیر 
 

تفسیرھا بموجبھا باستثناء الحاالت المشار  ویتم    (r)501ھذه السیاسة، باإلضافة إلى جمیع اإلجراءات المعمول بھا، تھدف إلى االمتثال للفقرة  
 إلیھا على وجھ التحدید. 
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Ascension Saint Agnes 
 

 قائمة موفري الرعایة المشمولین بسیاسة المساعدات المالیة 
 2023اعتباًرا من األول من مارس 

 
الخدمات الطبیة في حاالت الطوارئ وخدمات الرعایة الضروریة من الناحیة الطبیة األخرى في منشأة المستشفى  توضح القائمة الواردة أدناه موفري  

یرجى مالحظة أن أي رعایة غیر طارئة وغیر ذلك من الرعایة الضروریة من الناحیة   ). FAPالتي تغطیھا سیاسة المساعدات المالیة (
 ألي موفر رعایة. الطبیة ال تغطیھا سیاسة المساعدة المالیة 

 

 موفرو الرعایة الذین ال تشملھم سیاسة المساعدات المالیة  موفرو الرعایة الذین تشملھم سیاسة المساعدات المالیة
Seton Medical Group 

Ascension Medical Group 
Integrated Specialist Group 
Saint Agnes Medical Group 

Vituity 
CEP America 

ABDELAZIM,SUZANNE A D.O. 
ABDELHADY,HEIDI MD 
ABDUR-RAHMAN,NAJLA MD 
ABERNATHY,THOMAS MD 
ADAMS,SCOTT MD 
ADDO M.D.,RICHARD O 
AFZAL,MUHAMMAD MD 
AHLUWALIA,GURDEEP S MD 
AHMED,AZRA MD 
AHUJA,NAVNEET K MD 
AKHTAR,YASMIN DO 
AKHTER,NABEEL M M.D. 
ALBRECHT,ROBERT A MD 
ALBUERNE,MARCELINO D MD 
ALEX,BIJU K MD 
ALI,LIAQAT MD 
ALI,PREETHA MD 
ALLEN,DANISHA MD 
ALONSO,ADOLFO M MD 
AMERI,MARIAM MD 
AMIN,SHAHRIAR MD 
ANANDAKRISHNAN,RAVI K MD 
ANDRADE,JORGE R MD 
ANSARI,MOHSIN MD 
APGAR,LESLIE MD 
APOSTOLIDES,GEORGE Y MD 
ARCHER,CORRIS E MD 
ARSHAD,RAJA R MD 
ASHLEY JR,WILLIAM W MD 
AWAN,HASAN A MD 
AWAN,MATEEN A MD 
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AZIE,JULIET C MD 
AZIZ,SHAHID MD 
BAJAJ,BHAVANDEEP MD 
BAJAJ,HARJIT S MD 
BAKER,CHRISTINE M MD 
BANEGURA,ALLEN T MD 
BARBOUR,WALID K MD 
BARNES,BENJAMIN T MD 
BASKARAN,DEEPAK MD 
BASKARAN,SAMBANDAM MD 
BASSI,ASHWANI K MD 
BASTACKY,DAVID C DMD 
BECK,CLAUDIA MD 
BEHRENS,MARY T MD 
BELTRAN,JUAN A MD 
BERGER,LESLY MD 
BERKENBLIT,SCOTT I MD 
BERNIER,MEGHAN M.D. 
BEZIRDJIAN,LAWRENCE C MD 
BHARGAVA,NALINI MD 
BHASIN,SUSHMA MD 
BHATTI,NASIR I MD 
BITTLE,GREGORY J MD 
BLAM,OREN G MD 
BLANK,MICHAEL DDS 
BODDETI,ANURADHA MD 
BODDU,ROHINI MD 
BOYKIN,DIANE MD 
BRANDAO,ROBERTO A DPM 
BRITT,CHRISTOPHER J MD 
BROOKLAND,ROBERT K M.D. 
BROUILLET, JR.,GEORGE H MD 
BROWN,JACQUELINE A MD 
CAHILL,EDWARD H MD 
CALLAHAN,CHARLES W DO 
CALLENDER,MARC MD 
CARPENTER,MYLA MD 
CARTER,MIHAELA M.D. 
CHANG,HENRY MD 
CHANG,JOSEPH J M.D. 



10 

 

 

CHATTERJEE,CHANDANA MD 
CHEIKH,EYAD MD 
CHEUNG,AMY M MD 
CHINSKY,JEFFREY M MD 
CHOUDHRY,SHABBIR A MD 
CLONMELL,DIANE J LCPC 
COHEN GLICKMAN,KAREN MD 
COHEN,GORDON MD 
COLANDREA,JEAN MD 
COSENTINO,ENZO MD 
CROSBY,EMILY MD 
CROWLEY,HELENA M MD 
CUNEO,CHARLES N MD 
CURTIS,CHARLES MD 
DANG,KOMAL K MD 
DA SILVA,MONICA L MD 
DAVALOS,JULIO MD 
DAVIS,NNEKA N DMD 
DAVIS ROLAND,LASHEA MD 
DEBORJA,LILIA L MD 
DEJARNETTE,JUDITH MD 
DE JESUS-ACOSTA,ANA MARIA CRIS 
DELLABADIA JR,JOHN MD 
DEOL,DILRAJ MD 
DESAI,KIRTIKANT I MD 
DESAI,SHAUN C MD 
DESIKAN,SARAIJHAA K MD 
DIAZ-MONTES,TERESA P MD 
DIB,SALIM I MD 
DICKSTEIN,RIAN MD 
DIDOLKAR,MUKUND S MD 
DOHERTY,BRENDAN MD 
DONOHUE,CHRISTOPHER MD 
DOVE,JOSEPH DPM 
DROSSNER,MICHAEL N MD 
DUA,VINEET MD 
DUBOIS,BENJAMIN MD 
DUNNE,MEAGAN MD 
DUONG,BICH T MD 
DUSON,SIRA M MD 
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DZIUBA,SYLWESTER MD 
EGERTON,WALTER E MD 
EISENMAN,DAVID J MD 
EMERSON,CAROL MD 
ENELOW,THOMAS MD 
ENGLUM,BRIAN R MD 
EPSTEIN,DAVID K MD 
ERAS,JENNIFER L MD 
FALCAO,KEITH D MD 
FATTERPAKER,ANIL MD 
FELTON,PATRICK M. DPM 
FERNANDEZ,RODOLFO E MD 
FILDERMAN,PETER S MD 
FLOYD,DEBORA M LCPC 
FRAZIER,JAMES MD 
FRAZIER,TIMOTHY S MD 
FUGOSO,VALERIANO P MD 
GABLE,ASHLEY D MD 
GABLE,NICOLE J MD 
GALITA,OLIVER C MD 
GANGALAM,AJAY B M.D. 
GARCIA LOPEZ de VICTORIA,ELIZA 
GARCIA,LORI MD 
GARCIA,PABLO MD 
GARG,PRADEEP MD 
GEORGIA,JEFFREY MD 
GERSH,STEVEN DPM 
GERSTENBLITH,DANIEL DPM 
GIARDINA,VITO N DPM 
GLASER,STEPHEN R MD 
GOBRIAL,EVEIT E MD 
GOLDMAN,MICHAEL H MD 
GOMA,MONIQUE L MD 
GORMLEY,PAUL E MD 
GRAHAM, JR.,CHARLES R MD 
GREEN-SU,FRANCES M MD 
GROSSO,NICHOLAS MD 
GRUNEBERG,SHERRI L MD 
GUARDIANI,ELIZABETH A MD 
GUEYE,AMY H MD 
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GURETZKY,TARA MD 
HABIB,FADI M.D. 
HANSEN,CHRISTIAN H MD 
HAROUN,RAYMOND I MD 
HATTEN,KYLE M MD 
HAYWARD,GERALD MD 
HEBERT,ANDREA M MD 
HENNESSY,ROBERT G MD 
HENRY,GAVIN MD 
HEYMAN,MEYER R MD 
HICKEN,WILLIAM J MD 
HILL,TERRI MD 
HOCHULI,STEPHAN U MD 
HORMOZI,DARAB MD 
HORTON,AMANDA L MD 
HUANG,CINDY Y MD 
HUDES,RICHARD MD 
HUNT,NICOLE A MD 
IM,DWIGHT D MD 
IMIRU,ABEBE MD 
INCE,CARLOS MD 
ISAIAH,AMAL MD 
IWEALA,UCHECHI A MD 
JACKSON,PRUDENCE MD 
JACOB,ASHOK C MD 
JACOBS,MARIANNE B DO 
JANZ,BRIAN A MD 
JENNINGS,SHANNON M MD 
JOHNSON,GLEN E MD 
JOHNSON,KELLY MD 
JULKA,SURJIT S MD 
KAHL,LAUREN MD 
KALRA,KAVITA B MD 
KANTER,MITCHEL A MD 
KANTER,WILLIAM R MD 
KAUFMAN,ADAM C M.D. 
KHAN,JAVEED MD 
KHAN,RAO A MD 
KHULPATEEA,BEMAN R MD 
KHURANA,ARUNA Y MD 
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KILMORE,DONNA L MSW 
KIM,CHRISTOPHER MD 
KIM,LISA MD 
KIM,SOON JA MD 
KLEBANOW,KENNETH M MD 
KLEINMAN,BENJAMIN DPM 
KNAISH,KINAN MD 
KOPACK,ANGELA M MD 
KRUPNICK,ALEXANDER S MD 
KUHN,FREDERICK MD 
KUMAR,AJAY V. MD 
KUMAR,RAMESH MD 
KUPPUSAMY,TAMIL S MD 
LALA,PADMA M MD 
LAL,BRAJESH K M.D. 
LANCELOTTA,CHARLES J MD 
LANDIS,JEFFREY T MD 
LANDRUM,B. MARK MD 
LANDRUM,DIANNE J MD 
LANDSMAN,JENNIFER MD 
LANE,ANNE D MD 
LANGER,KENNETH F MD 
LANTZ,JENNIFER MS, CCC/A 
LEBLANC,DIANA M.D. 
LEE,DANA M MD 
LENING,CHRISTOPHER B MD 
LEVIN,BRIAN M MD 
LEVY,DAVID MD 
LIANG,DANNY MD 
LIN,ANNIE Z MD 
LIPTON,MARC DPM 
LI,ROBIN Z MD 
LIU,JIA MD 
LONG,ADRIAN E MD 
LOTLIKAR,JEFFREY P MD 
LOWDER,GERARD M MD 
LUMPKINS,KIMBERLY M. M.D. 
MACIEJEWSKI,SHARON PT 
MADDEN,JOSHUA S MD 
MAKONNEN,ZELALEM MD 
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MALLALIEU,JARED DO 
MALONEY,PATRICK MD 
MAMO,GEORGE J MD 
MANDIR,ALLEN S MD 
MARK,TIFFANY MD 
MARTINEZ MORALES,ANDY J MD 
MASON,KAREN T MD 
MASTERSON,JAMES MD 
MATSUNAGA,MARK T MD 
MAUNG,CHO C MD 
MAUNG,TIN O MD 
MAYO,LINDA D OTS 
MCCARUS,DAVID MD 
MCCORMACK,SHARON J MD 
MEADOWS,DEAN W MD 
MEDWIN,IRINA MD 
MEININGER,GLENN R MD 
MENDHIRATTA,NEIL MD 
MIDDLETON,JEFFREY G MD 
MILLER,KAREN J MD 
MILLER,PAUL R MD 
MILLER,RACHAEL B MD 
MITCHERLING,JOHN J DDS 
MITCHERLING,WILLIAM W DDS 
MOORE,JAMES T MD 
MOORE,ROBERT F M.D. 
MORGAN,ATHOL W MD 
MOUSSAIDE,GHITA MD 
MUMTAZ,M. ANWAR MD 
MUNIRA,SIRAJUM MD 
MURPHY,ANNE MD 
MURTHY,KALPANA MD 
MYDLARZ,WOJCIECH MD 
NAKAZAWA,HIROSHI MD 
NALLU,ANITHA M.D. 
NARAYEN,GEETANJALI MD 
NEUNER,GEOFFREY MD 
NEUZIL,DANIEL F MD 
NILES JR,JOHN H 
NOKURI,SAMUEL MD 
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O'BRIEN,CAITLIN MD 
O'CONNOR,MEGHAN P MD 
ODUYEBO,TITILOPE M.D. 
OLLAYOS,CURTIS MD 
OTTO,DAVID I MD 
OTTO,JAMES MD 
OWENS,KERRY MD 
OWUSU-ANTWI,KOFI MD 
PAIVANAS,BRITTANY M MD 
PARISI,CHRISTINA A MD 
PARK,CHARLES MD 
PASS,CAROLYN J MD 
PASUMARTHY,ANITA MD 
PATAKI,ANDREW M MD 
PATEL,ALPEN MD 
PATEL,ANOOP MD 
PATEL,JANKI MD 
PATEL,KRUTI N MD 
PERVAIZ,KHURRAM MD 
PETERS,MATTHEW N MD 
PETIT,LISA MD 
PIEPRZAK,MARY A MD 
PIROUZ,BABAK MD 
POLSKY,MORRIS B MD 
POON,THAW MD 
POULTON,SCOTT C MD 
PRESTI,MICHAEL S DPM 
PULLMANN,RUDOLF MD 
PURDY,ANGEL MD 
QURESHI,JAZIBETH A MD 
RAIKAR,RAJESH V MD 
RAJA,GEETHA MD 
RAMOS,ALBERTO R MD 
RANKIN,ROBERT MD 
RAVEKES,WILLIAM MD 
RAVENDHRAN,NATARAJAN MD 
REDDY,ANURADHA MD 
REED,ANN MD 
REHMAN,MALIK A MD 
REILLY,CHRISTINE MD 
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REINER,BARRY J MD 
REYAL,FARHANA S MD 
RICHARDSON,LEONARD A MD 
RITTER,CAROL E MD 
ROBERTSON,KAISER MD 
ROTH,JOHN DPM 
ROTTMANN,EVA I DO 
RUSSELL,JONATHON O MD 
RYU,HYUNG MD 
SABOURY SICHANI,BABAK MD 
SAHBAZ,JASMIN MD 
SAIEDY,SAMER MD 
SAINI,ANJALI MD 
SAINI,RUMNEET K MD 
SAKIANI,SANAZ MD 
SALAS,LOUIS MD 
SALAZAR,ANDRES E MD 
SALENGER,RAWN V MD 
SALIM,MUBADDA MD 
SALVO,EUGENE C MD 
SANDERSON,SEAN O M.D. 
SANDHU,RUPINDER MD 
SANGHAVI,MILAN MD 
SANTOS,MARIA L MD 
SARDANA,NEERAJ MD 
SARKAR,RAJABRATA MD 
SAVAGE,ANGELA Y DPM 
SCHNEYER,MARK MD 
SCHWEITZER,EUGENE M.D. 
SEIBEL,JEFFREY L MD 
SEKICKI,VUK MD 
SETYA,VINEY R MD 
SHAH,BANSARI H M.D. 
SHAIKH,NAOMI N MD 
SHAMS-PIRZADEH,ABDOLLAH MD 
SHAPIRO ,BRUCE K 
SHORTS,ALISON MSCCC-SLP 
SHUSTER,JERI MD 
SILBER,GLENN MD 
SILBER,MOLLY H MD 
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SILHAN,LEANN MD 
SILVERSTEIN,SCOTT MD 
SIMLOTE,KAPIL MD 
SIMMONS,SHELTON MD 
SIMO,ARMEL MD 
SINGH,GURTEJ MD 
SINGH,JORAWAR MD 
SINGH,NOVIA DO 
SINNO,FADY MD 
SKLAR,GEOFFREY MD 
SMENTKOWSKI,KATHERINE E MD 
SMITH,BRANDON M MD 
SMITH,DENNIS MD 
SMITH,RACHELLE MD 
SMITH,WARREN J MD 
SNOW,GRACE E MD 
SOILEAU-BURKE,MONIQUE J MD 
SOLOMON,MISSALE MD 
SPIOTTO,ERNEST MD 
SRIVALI,NARAT MD 
STAUBER,ZIVA Y MD 
STERN,MELVIN S MD 
STEWART,SHELBY J MD 
STRAUCH,ERIC MD 
SUNDEL,ERIC M.D. 
SURMAK,ANDREW J MD 
SWANTON,EDWARD MD 
SWETT,JEFFREY T DO 
SYDNEY,SAM V MD 
TAN,SIMON S MD 
TANSINDA,JAMES MD 
TAYLOR,RODNEY J MD 
THOMAS,RADCLIFFE MD 
THOMPSON III,WILLIAM R MD 
TOLLEY,MATTHEW DPM 
TUCHMAN,DAVID N MD 
TURAKHIA,BIPIN K MD 
TUUR-SAUNDERS,SYLVANA MD 
TWIGG,AARON MD 
UCUZIAN,ARECK A MD 
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UDOCHI,NJIDEKA MD 
VAKHARIA,KALPESH T MD 
VALLECILLO,JORGE MD 
VAN DEN BROEK,JEFFREY W DO 
VASANTHAKUMAR,MUTHUKRISHNAN 
MD 
VITHANA,RUKMALEE E MD 
VOIGT,ROGER W MD 
VON WALDNER,CHRISTINA A LCPC 
WALLACE,MICHAEL MD 
WALTROUS,JUSTIN D MD 
WARDEN,MARJORIE K MD 
WARD,FRANCISCO A DO 
WHIPPS,RANDOLPH G MD 
WHITE,PATRICK W MD 
WILLIAMS,SAMUEL R MD 
WINAKUR,SHANNON MD 
WOLF,JEFFREY S MD 
WOLLNEY,DANA E MD 
WORMSER,BENJAMIN K MD 
XIE,KE MD 
YI,MING MD 
YIM,KENNETH MD 
ZADE,RALPH MD 
ZAIM,BULENT R MD 
ZHANG,LINDY MD 
ZHAO,JUN MD 
ZHU,WEIMIN MD 
ZUNIGA,LUIS M MD 
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Ascension Saint Agnes 
 

 حساب المبلغ المدفوع بصفة عامة 
07/01/2022 

 
 

واحدة لنفقات مرفق المستشفى،   –)  AGBنسبتین مئویتین للمبالغ المدفوعة بصفة عامة (  Ascension St. Agnesتحسب منشآت  
وكل شركات   Medicareكالھما باستخدام أسلوب "المراجعة"، مع تضمین الرسوم مقابل الخدمة من    –واألخرى للرسوم المھنیة  

، و 5(b)(3)-(r)1.501لوائح الضرائب الداخلیة القسم  بات إلى المؤسسة، وكل ذلك وفق  التأمین الصحي الخاصة التي تدفع المطال
1.501(r)-5(b)(3)(ii)(B)   1.501و(r)-5(b)(3)(iii)  .  عامة بصفة  المدفوعة  للمبالغ  المئویة  والنسب  الحسابات  ھذه  تفاصیل 

)AGB ( .موضحة أدناه 
 

 ھي كما یلي:  Ascension St. Agnesنسب المبالغ المدفوعة بصفة عامة لمستشفیات 
 

 %93.1لتكالیف مرفق المستشفى: ) AGBالمبلغ المطلوب بصورة عامة ( 
 %49.1للرسوم المھنیّة لألطباء: ) AGBالمبلغ المطلوب بصورة عامة ( 

 
) عامة  بصفة  المدفوعة  المبالغ  نسبتي  بجمیع  )  AGBیتم حساب  الخاصة  المبالغ  قسمة مجموع  منشآت ھاتین عن طریق  مطالبات 

وجمیع    Medicareالمستشفى نظیر الرعایة الطارئة وغیرھا من الرعایة الطبیة الالزمة المسموح بھا من قبل الرسم مقابل الخدمة لدى  
شركات التأمین الصحي الخاصة التي تقوم بسداد المطالبات إلى المستشفى (بصورة منفصلة مقابل تكالیف المنشأة والخدمات المھنیّة) 

ھي تلك التي    AGBالمطالبات الوحیدة التي یتم استخدامھا ألغراض تحدید   ى مجموع التكالیف اإلجمالیة المرتبطة بھذه المطالبات.عل
بدالً من تلك المطالبات التي تتعلق بالرعایة المقدمة  (  AGBشھًرا السابقة لحساب    12سمحت بھا شركة التأمین الصحي خالل فترة الـ  

 السابقة).  شھًرا 12خالل الـ 
 
 

أقل لرسوم مرافق المستشفى   AGBتطبیق نسبة    Ascension Saint Agnesالسابق، اختارت    AGB*على الرغم من حساب  
 على النحو التالي:  

   %88.1المبلغ المدفوع بصفة عامة: 
 

Ascension Saint Agnes 
 

Ascension Saint Agnes،  Ascension Medical Group،  Seton Imaging،  Lab Outreach،  
Integrated Specialist Group،  Radiologists Professional Services،  Anesthesia  

Professional Services   
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 ملخص سیاسة المساعدة المالیة
 

الواردة أعاله، بالحفاظ على كرامة كل شخص واحترامھا مع بما في ذلك إدارات الصحة ، Ascension Saint Agnesتلتزم 
  Ascensionوتلتزم  إیالء اھتمام خاص لھؤالء الذین یعانون من العوائق التي تحول دون الحصول على خدمات الرعایة الصحیة.

Saint Agnes  وانطالقًا من ھذه  مع بأسره.باعتبارھا خدمات مقدمة للمجتبنفس المقدار بإدارة موارد الرعایة الصحیة الخاصة بھا
المساعدة المالیة لبعض األشخاص الذین یتلقون رعایة طبیة طارئة أو ضروریة من   Ascension Saint Agnesالمبادئ، توفر 

Ascension Saint Agnes.  ویقدم ھذا الملخص نظرة عامة مختصرة على سیاسة المساعدات المالیة الخاصة بمستشفى
Ascension Saint Agnes. 

 
  من یمكنھ التأھل؟

, كاتونسفیل 21225, بروكلین / لینثیكوم, 21227أربوتوس قد تتمكن من الحصول على مساعدة مالیة إذا كنت تعیش في 
, ویست 21229 , ساوث ویست بالتیمور سیتي21230,  21223, ساوث بالتیمور سیتي  21207, جوین أوك  21250,21228

عادةً ما یتم تحدید  . 21043، إلیكوت سیتي 21075، إلكریدج 21244ویندسور میل  ,21215,21216,21217بالتیمور سیتي 
من مستوى الفقر   %250إذا كان دخلك أقل من  المساعدة المالیة عن طریق مقارنة إجمالي دخل العائلة بمستوى الفقر الفیدرالي. 

إذا كان دخلك أعلى   ع خصم الجزء الذي تتكبده من الرسوم.م %100الفیدرالي أو ما یعادلھ، فستتلقى الرعایة الخیریة الكاملة بنسبة 
من مستوى الفقر الفیدرالي، فستحصل على خصم وفقًا لمقیاس   %500من مستوى الفقر الفیدرالي لكنھ ال یتجاوز  %250من 

الطبیة الضروریة وكان ھذا  إذا كان لدیك دین طبي بسبب الرعایة الطارئة والرعایة   متدرج أو حسب اختبار استطالع الموارد المالیة.
من مبلغ الدخل بموجب مستوى  %250إذا كانت لدیك أصول تزید عن   الدین یتجاوز دخلك، فقد تكون مؤھالً للحصول على خصم.

المؤھلین للحصول على مساعدة  لن یتم فرض رسوم على المرضى  ، فلن تكون مؤھالً للحصول على المساعدة المالیة. الفقر الفیدرالي 
  مالیة أكثر من الرسوم ناقص ھامش ربح المستشفى أو المبالغ المدفوعة بصفة عامة للمرضى الذین لدیھم تغطیة تأمینیة، أیھما أقل.

 
 التقدیر المكتوب. 

یحق للمرضى طلب وتلقي تقدیر مكتوب للرسوم اإلجمالیة للخدمات واإلجراءات والمستلزمات غیر الطارئة بالمستشفى والتي من  
 ع بشكل معقول أن یقدمھا المستشفى للخدمات المھنیة. المتوق

 
 ما الخدمات التي تتم تغطیتھا؟ 

رسوم الطبیب  تنطبق سیاسة المساعدة المالیة على الخدمات في حاالت الطوارئ وغیرھا من الرعایة الضروریة من الناحیة الطبیة.
ال تغطي سیاسة  تحدید ھذه الشروط في سیاسة المساعدة المالیة.وتم  غیر مشمولة في فاتورة المستشفى وسیتم دفعھا بشكل منفصل.

 المساعدة المالیة جمیع أنواع الرعایة األخرى. 
 

 وكیف یمكنني التقدم للحصول علیھا؟ 
مالیة للتقدم للحصول على المساعدة المالیة، عادةً ما ستكمل طلبًا مكتوبًا وتقدم الوثائق المؤیدة، كما ھو محدد في سیاسة المساعدة ال

 . 2140-234-667وطلبھا. للتقدم بطلب، یرجى االتصال على الرقم  
 

 كیف یمكنني الحصول على مساعدة بشأن تقدیم طلب؟ 
 للحصول على مساعدة بشأن طلب بموجب سیاسة المساعدة المالیة، یمكنك االتصال بخدمات المرضى المالیة على الرقم  
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أو عبر اإلنترنت على  8572-642-855-1على الرقم  Maryland Medical Assistance, أو وكالة  667-234-2140
;  1-800-332-6347، أو إدارة الخدمات االجتماعیة المحلیة عبر الھاتف على الرقم www.dhr.state.md.usالموقع 

 . 4434-925-800-1 لمستخدمي أجھزة الھواتف النصیة:
 
 
 
 

 كیف یمكنني الحصول على مزید من المعلومات؟ 
تتوفر نسخ من سیاسة المساعدة المالیة ونموذج الطلب بموجب سیاسة المساعدة المالیة عبر الموقع 

https://healthcare.ascension.org/Locations/Maryland/MDBAL/Baltimore-Saint-Agnes-Hospital  
یمكن أیًضا الحصول   ، في قسم الخدمات المالیة للمرضى.S. Caton Avenue, Baltimore, MD 21229 900وفي العنوان 

على نسخ مجانیة من الطلب بموجب سیاسة المساعدة المالیة وسیاسة المساعدة المالیة عن طریق البرید عن طریق االتصال بقسم  
 .  2140-234-667الخدمات المالیة للمرضى على الرقم 

 
 

 ماذا یحدث إذا لم أكن مؤھالً؟ 
  وفقًا لسیاسة المساعدة المالیة، فإنھ یمكنك التأھل ألنواع أخرى من المساعدة.إذا لم تكن مؤھالً للحصول على المساعدة المالیة 

 ,S. Caton Avenue 900للحصول على المزید من المعلومات، یرجى االتصال بقسم الخدمات المالیة للمرضى، في العنوان  
Baltimore, MD 21229  2140-234-667أو عبر الھاتف على الرقم . 

 
سیاسة المساعدات المالیة والطلب بموجب المساعدة المالیة والتعلیمات المتعلقة بذلك وھذا الملخص المكتوب بلغة  تتوفر ترجمة 

 مبسطة باللغات التالیة على موقع الویب الخاص بنا وحسب الطلب:
 

 العربیة
 البورمیة

 الصینیة (المبسطة)
 الصینیة (التقلیدیة) 

 اإلنجلیزیة
 الفرنسیة

 الجوجاراتیة
 اإلیطالیة
 الكوریة
 الروسیة
 اإلسبانیة
 التاجالوج 

 األوردو
 الفیتنامیة 

 

 

http://www.dhr.state.md.us/
https://healthcare.ascension.org/Locations/Maryland/MDBAL/Baltimore-Saint-Agnes-Hospital
https://healthcare.ascension.org/Locations/Maryland/MDBAL/Baltimore-Saint-Agnes-Hospital
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 خطاب الدعم 

   رقم السجل الطبي/رقم الحساب للمریض
 

    اسم الداعم
 

    العالقة بالمریض / بمقدم الطلب 
 

    عنوان الداعم
 

 : Ascensionإلى 
 

یتلقى دخالً ضعیفًا أو      مرسل إلیكم إلبالغكم بأن (اسم المریض) ھذا الخطاب 
لیس لھ دخل وأنا أساعده في نفقات المعیشة الخاصة بھ / بھا. ولیس مفروًضا علیھ إال أقل االلتزامات أو لیس مفروًضا علیھ أي  

 التزامات تجاھي. 
 

 ة حسب علمي. إنني، وبتوقیعي على ھذا البیان، أقر بأن المعلومات المقدمة صحیح 
 

        توقیع الداعم

     التاریخ

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 

 [التاریخ]
 
 

 عزیزي المریض/مقدم الطلب: 

إن مھمتنا ومیزتنا  خاصةً األكثر احتیاًجا.  - یقوم على التعاطف وھو مخصص لتقدیم رعایة شخصیة للجمیع  Ascensionإن مستشفى 
ال تتوفر المساعدة المالیة إال في حاالت الطوارئ وغیرھا من حاالت الرعایة الطبیة   المالیة لمرضانا.تتمثل في توفیر المساعدة 

 الضروریة. نشكرك على ثقتك بنا في االعتناء بك وبعائلتك لتقدیم كل احتیاجات الرعایة الصحیة الخاصة بك.

الرجاء   إذا لم تكن قد طلبت ذلك، فیرجى تجاھل ھذا الخطاب.  تلقینا طلبك.نرسل إلیكم ھذا الخطاب وطلب المساعدة المالیة المرفق ألننا 
إكمال كال الوجھین، بما في ذلك توقیعك والتاریخ قبل إعادتھ.إذا كنت قد أكملت طلبًا خالل األشھر الستة الماضیة وتمت الموافقة علیھ  

لن نضع في اعتبارنا أي طلب سابق یتجاوز ستة   ال طلب جدید.قد ال تحتاج إلى إكم للحصول على مساعدة مالیة، یرجى إبالغنا بذلك.
 أشھر. 

إذا كنت متزوًجا أو عشت مع   إلى جانب الطلب، یرجى تقدیم نسخة من عنصر واحد على األقل من العناصر التالیة كإثبات للدخل.
واحد على األقل من العناصر التالیة   أشھر أو أكثر، فسوف یلزم أیًضا أن یقوم ھذا الشخص بتقدیم نسخة من 6شخص آخر مھم لمدة 

 كدلیل على دخلھ قبل أن تتسنى لنا معالجة الطلب. 

 كعوب راتب من صاحب العمل  3نسخ من أحدث  •

 نسخ من أحدث إقرار ضریبي سنوي (إذا كنت تعمل عمًال حًرا، فقم بتضمین جمیع الجداول)  •

 خطاب منح الضمان االجتماعي و/أو معاش التقاعد •

بي األخیر للوالد أو الوصي، إذا كان مقدم الطلب تابعًا مدرًجا في نموذج اإلقرار الضریبي الخاص بالوالد أو  اإلقرار الضری  •
 عاًما 25الوصي وكان عمره أقل من 

 وثائق التحقق من الدخل األخرى  •

 شھور   3نسخ من بیانات الحسابات المصرفیة عن آخر  •

 صورة من إیصال امتیازات البطالة  •

تتلقى المساعدة من أفراد العائلة أو األصدقاء أو كنت تعیش في منزل مع أفراد العائلة أو األصدقاء، فیرجى حثھم على إكمال  إذا كنت 
بل سیساعد ذلك على   ولن یجعلھم ذلك مسؤولین عن دفع الفاتورة الطبیة الخاصة بك.   النموذج المرفق الذي یحمل اسم "خطاب الدعم".

إذا كنت ال تتلقى أي مساعدة من العائلة واألصدقاء، فلن تحتاج إلى ملء نموذج خطاب   ل نفقات المعیشة. إظھار مدى قدرتك على تحم 
 الدعم.

 أخیًرا، یرجى أیًضا تقدیم وثائق كدلیل على التكالیف الطبیة والصیدالنیة / األدویة الشھریة المستحقة. 



 

 

 

تتعذر علینا معالجة الطلبات   یجب استالم الطلب المكتمل مع إثبات الدخل حتى یتسنى النظر في الطلب.یرجى العلم أنھ 
 غیر الكاملة أو البت فیھا. 

على الرغم من ضعف احتمالیة حدوث   یرجى مراعاة أن االتصاالت باستخدام البرید اإللكتروني عبر اإلنترنت لیست آمنة. 
م اعتراض المعلومات التي تقوم بتضمینھا في رسالة البرید اإللكتروني وقراءتھا من قَِبل  ذلك، إال إنھ یوجد احتمال أن یت 

 أطراف أخرى بخالف الشخص الذي یتم توجیھھا إلیھ. 

ونظًرا ألن الطلب یحتوي على رقم الضمان االجتماعي ومعلومات   إننا نرید حمایة معلوماتك الشخصیة والتأكد من بقائھا آمنة. 
 ننا نحثك على عدم إرسالھ عبر البرید اإللكتروني. خاصة أخرى، فإ

 الرجاء إرسال الطلب المكتمل بعد طباعتھ عبر البرید إلى العنوان التالي أو تسلیمھ بالید فیھ: 

 [الشارع]  
 [الجناح] 

 [المدینة والوالیة والرمز البریدي] 
 

 إذا كانت لدیك أي أسئلة حول ھذا الطلب، یرجى االتصال بأحد ممثلي المرضى لدینا على الرقم  
xxx-xxx-xxxx . 

 
 

 مع أرق األمنیات،
 

قسم الخدمات المالیة للمرضى في  
Ascension 
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