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 سیاسة المساعدة المالیة
AMITA HEALTH 

 

 الغرض
 .AMITA Healthالغرض من ھذه السیاسة ھو تحدید متطلبات إدارة المساعدة المالیة الساریة في نظام 

 السیاسة
تتمثل سیاسة المؤسسات الواردة أسماؤھا تحت ھذه الفقرة (والتي یشار إلى كل منھا باسم "المؤسسة") في ضمان تقدیم ممارسات عادلة 

 اجتماعیًا لتوفیر خدمات الرعایة في حاالت الطوارئ وغیرھا من خدمات الرعایة الضروریة من الناحیة الطبیة في منشآت المؤسسة. 
 ة خصوصًا لتلبیة أھلیة الحصول على المساعدة المالیة للمرضى الذین ھم بحاجة للحصول علیھا ویتلقون الرعایة وتم وضع ھذه السیاس

 من المؤسسة.

 :AMITA Healthتنطبق ھذه السیاسة على كّلٍ من المؤسسات التالیة ضمن  
Alexian Brothers Behavioral Health Hospital 
Alexian Brothers Medical Center - Elk Grove 

Holy Family Medical Center – Des Plaines 
Mercy Medical Center - Aurora 

Resurrection Medical Center 
St. Francis Hospital - Evanston 

Saint Joseph Hospital - Chicago 
Saint Joseph Hospital - Elgin 

Saint Joseph Medical Center - Joliet 
Saints Mary and Elizabeth Medical Center 

St. Alexius Medical Center - Hoffman Estates 
St. Mary's Hospital - Kankakee 

 ممارسات األطباء العاملین

A.   وتعظیمنا لھما، وعن اھتمامنا والصالح العام  ستُعبِّر جمیع المساعدة المالیة عن التزامنا بمراعاة الكرامة اإلنسانیة لألفراد 
باأل شخاص الذین یعانون من الفقر وغیرھم من األشخاص الضعفاء وتضامننا معھم، وتُعبّر كذلك عن التزامنا الخاص 

 بالعدالة التوزیعیة واإلدارة الجیّدة. 
 

B.   تسري ھذه السیاسة على جمیع الخدمات الُمقدّمة في حاالت الطوارئ وغیرھا من الرعایة الضروریة من الناحیة الطبیة التي
تقدمھا المؤسسة، بما في ذلك خدمات األطباء العاملین والصحة السلوكیة. ال تسري ھذه السیاسة على رسوم الرعایة غیر 

 الناحیة الطبیة.    الطارئة وغیرھا من الرعایة الضروریة من
 

C.  تقدم قائمة موفري الرعایة الذین تغطیھم سیاسة المساعدة المالیة قائمة بجمیع موفري الرعایة الموجودین ضمن مرافق
 المؤسسة التي من شأنھا أن تحدد موفري الرعایة سواء أكانوا یخضعون لسیاسة المساعدة المالیة أم ال. 

 
 

 التعریفات
 بالسیاسةتعریفات خاصة 

A. "501(r)  501" تعني الفقرة)r  .بموجبھ  ) من قانون الضرائب األمریكي واللوائح الصادرة 



AMITA Financial Assistance Policy.ARABIC.December 2021 

 
B. "أو "المبالغ المدفوعة بصفة عامة "AGB تعني المبلغ الوراد في الفاتورة بشكل عام، فیما یتعلق بخدمات الرعایة الُمقدّمة في "

 حاالت الطوارئ وغیرھا من خدمات الرعایة الضروریة من الناحیة الطبیة، لألفراد الذین لدیھم تأمین یُغطي مثل ھذه الرعایة.  
 

C. "غراض ھذه السیاسة، أن تكون مقیًما في والیة إلینوي، أي أن یكون " یعني والیة إلینوي. تعني "الحیاة في المجتمع"، ألالمجتمع
الشخص یعیش في والیة إلینوي ویعتزم البقاء فیھا إلى أجل غیر مسمى، ولكن ال یتضمن ذلك الشخص الذي انتقل إلى والیة 

تلقي االمتیازات الصحیة. سیعتبر المریض أیضًا عضًوا في مجتمع المؤسسة إذا كان ت الرعایة الطارئة والرعایة إلینوي لغرض 
الضروریة من الناحیة الطبیة التي یحتاج إلیھا المریض عبارة عن استمراریة للرعایة الطارئة والرعایة الضروریة من الناحیة  

حیث كان المریض مؤھالً للحصول على المساعدة   AMITA Healthالطبیة التي یتم تلقیھا في منشأة صحیة أخرى تابعة لـ 
 لمثل ھذه الحالة الطارئة والرعایة الضروریة من الناحیة الطبیة.  المالیة 

 
D. "تعني الرعایة لمعالجة الحاالت الطبیة التي تشتمل على أعراض مرضیة حادة ذات درجة كافیة من الخطورة  الرعایة الطارئة "

بالغ في وظائف الجسم، أو خلل  (بما في ذلك اآلالم الحادة) إلى درجة أن غیاب الرعایة الطبیة الفوریة قد یؤدي إلى حد وث تدھور 
 وظیفي خطیر في أي عضو/جزء منھ، أو تعرض صحة الفرد لخطر شدید.  

 
E. "المناسبة والمتسقة والضروریة للوقایة أو التشخیص أو العالج لحالة 1" تعني الرعایة (الرعایة الضروریة من الناحیة الطبیة (

یمكن توفیره بأمان؛ () أنسب إمداد أو مستوى خدمة لحال2المریض؛ ( ) لم یتم توفیرھا في المقام األول لراحة 3ة المریض 
) من المرجح أن تؤدي إلى إفادة للمریض بدًال من إلحاق الضرر  4المریض أو عائلة المریض أو الطبیب أو القائم بالرعایة؛ و(

، یجب أن تتم الموافقة على الرعایة وتوقیت بھ. كي تكون الرعایة المجدولة في المستقبل "رعایة ضروریة من الناحیة الطبیة"
الرعایة من قِبَل كبیر الموظفین الطبیین (أو من ینوب عنھ) في المؤسسة. یجب أن یتم تحدید الرعایة الضروریة من الناحیة  

و طبیب  الطبیة من قِبَل موفر مرخص یقدم الرعایة الطبیة للمریض، وحسب تقدیر المؤسسة، من قِبَل الطبیب المعالج، و/أ
اإلحالة، و/أو كبیر األطباء أو أي طبیب مراجعة آخر (حسب نوع الرعایة الموصى بھا). في حال تحدید أحد األطباء المراجعین 

أن الرعایة التي طلبھا أحد المرضى الذي تغطیھ ھذه السیاسة غیر ضروریة من الناحیة الطبیة، یجب أیضًا أن یؤكد الطبیب  
 ھذا القرار. المسؤول أو طبیب اإلحالة  

 
F. "تعني  المؤسسة "AMITA Health    والكیانات التي تغطیھا سیاسة المساعدة المالیة ھذه على النحو المنصوص علیھ أعاله في

 القسم الثاني.  
 

G. " یعني ھؤالء األشخاص الذین یتلقون الرعایة في حاالت الطوارئ وغیرھا من حاالت الرعایة الضروریة من الناحیة  المریض  "
 الطبیة لدى المؤسسة والشخص المسؤول مادیًا عن رعایة المریض. 

 
H. "أو الوسائل " تعني استخدام مصادر المعلومات الخارجیة، والتي قد تشمل السجالت العامةأھلیة التسجیل االفتراضي ،

 الموضوعیة والمعقولة والدقیقة األخرى لتقییم أھلیة المریض للحصول على المساعدة المالیة.
 

I. "ھو المریض غیر المشمول بسیاسة تأمین صحي ولیس مستفیدًا بموجب تأمین صحي عام أو  المریض غیر المؤمن علیھ "
في ذلك خطط التأمین الصحي عالیة الخصم، أو تعویضات  خاص، أو امتیازات صحیة، أو أي برنامج تغطیة صحیة أخرى، بما

 العمال، أو التأمین ضد الحوادث، أو أي مسؤولیات تجاه الجھات الخارجیة. 
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 اإلجراءات المطلوبة
A.   :تقتصر المساعدة المالیة المشار إلیھا في ھذا القسم على المرضى الذین یعیشون في المجتمع 

 
") أو ما یعادلھ مؤھلین لتلقي الخصم FPLمن دخل مستوى الفقر الفیدرالي ("  250سیكون المرضى الذین یقل دخلھم عن %  .1

بعد عملیة الدفع من شركة التأمین، إن وجدت،   على ذلك الجزء من الرسوم الذي یكون المریض مسؤوالً عنھ  100بنسبة % 
تقرر أن ھذا المریض مؤھل وفقًا ألھلیة التسجیل االفتراضي (الموضحة في الفقرة  بتقدیم طلب مساعدة  5وإذا  أدناه) أو قام 

بعد خروج المریض من المستشفى أو قبل ذلك ووافق  240مالیة ("طلب") مع حلول الیوم الـ   ت من تاریخ أول فاتورة 
إذا قدم المریض الطلب بعد    100المؤسسة على الطلب. سیكون المریض مؤھًال للحصول على مساعدة مالیة تصل إلى % 

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

المریض في االعتبار. لن یتحمل المریض المؤھل لھذه الفئة من المساعدة المالیة أكثر من رسوم المبالغ المدفوعة بصفة  
 ) المحسوبة.  AGBعامة (

 
مراعاة األحكام األخرى الواردة في سیاسة المساعدة المالیة ھذه، سیحصل المرضى غیر المؤمن علیھم الذین تزید مع   .2

منھ على خصم وفق مقیاس متدرج على ھذا الجزء من    600% من مستوى الفقر الفیدرالي وال تتجاوز % 250دخولھم عن 
من    250المرضى المؤمن علیھم والذین یزید دخلھم عن % الرسوم المفروضة مقابل الخدمات التي تم توفیرھا. ویحصل  

منھ على خصم بموجب مقیاس متدرج على ھذا الجزء من الرسوم عن    400مستوى الفقر الفیدرالي ولكن ال یزید عن % 
الخدمات المقدمة التي یكون المریض مسؤوالً عنھا، بموجب شرح االمتیازات الخاص بخطة التأمین. تسري ھذه 

بتقدیم طلب مع حلول الیوم الـ الخصومات ب بعد خروج المریض من    240عد أن یقوم المریض  بعد تلقي أول فاتورة 
المستشفى أو قبل ذلك وبعد أن توافق المؤسسة على الطلب. سیكون المریض مؤھالً للحصول على خصم المقیاس المتدرج  

عد أول فاتورة صادرة بعد خروج المریض من المستشفى،  ب  240للمساعدة المالیة إذا قدم المریض الطلب بعد مرور الیوم الـ 
بعد أخذ حساب  ولكن بعد ذلك یقتصر مبلغ المساعدة المالیة المتاح للمریض في ھذه الفئة على رصید المریض غیر المدفوع 

تتم من حساب المریض في االعتبار. لن یتحمل المریض المؤھل لھذه الفئة من المساعدة المالیة أ كثر من رسوم  أي مدفوعات 
 ) المحسوبة.AGBالمبالغ المدفوعة بصفة عامة (

 
 دخل مستوى الفقر الفیدرالي) - FPLسیكون الخصم على أساس تدرجي على النحو التالي: (

 
 % المقیاس المتدرج للمرضى المؤمن علیھم   % المقیاس المتدرج للمرضى غیر المؤمن علیھم

 %100 من مستوى الفقر الفیدرالي   250%   - 0%    %100 من مستوى الفقر الفیدرالي   %250   - %0 

 95%  من مستوى الفقر الفیدرالي   300%   -  251%    95%  من مستوى الفقر الفیدرالي   %300   -  %251 

 90%  من مستوى الفقر الفیدرالي   400%   -  301%    90%  من مستوى الفقر الفیدرالي   %400   -  %301 

       85%  من مستوى الفقر الفیدرالي   %600   -%  401

 
% من مستوى  600مع مراعاة البنود األخرى الواردة في سیاسة المساعدة المالیة ھذه، قد یكون المریض الذي یزید دخلھ عن  .3

من مستوى الفقر الفیدرالي (للمرضى المؤمن علیھم) مؤھالً    400الفقر الفیدرالي (للمرضى غیر المؤمن علیھم) و% 
رد المالیة" للحصول على بعض الخصومات على الرسوم المفروضة للحصول على مساعدة مالیة بموجب "استطالع الموا

على المریض مقابل الخدمات المقدمة من المؤسسة بناءً على إجمالي الدیون الطبیة الخاصة بالمریض. ویكون المریض 
یة مفرطة، والتي  مؤھالً للحصول على مساعدة مالیة بموجب استطالع الموارد المالیة إذا كان المریض علیھ دیون طبیة إجمال

وأي موفر رعایة صحیة آخر، مقابل   AMITA Healthتشمل الدیون الطبیة لصالح موفري الرعایة الصحیة داخل  
الحصول على الرعایة الطارئة وغیرھا من الرعایة الضروریة من الناحیة الطبیة، والتي تساوي أو تكون أكبر من الدخل 

المالیة المقدمة بموجب استطالع الموارد المالیة ھو المستوى نفسھ الممنوح   اإلجمالي لعائلة المریض. مستوى المساعدة
من مستوى الفقر  400من مستوى الفقر الفیدرالي (للمرضى غیر المؤمن علیھم) و%   600للمریض الذي لدیھ دخل بنسبة % 

بعد تلقي أول   240ع حلول الیوم الـ أعاله، وإذا قدم ھذا المریض طلبًا م  2الفیدرالي (للمرضى المؤمن علیھم) بموجب الفقرة 
بعد خروج المریض من المستشفى أو قبل ذلك ووافقت المؤسسة على الطلب. سیكون المریض مؤھًال للحصول على  فاتورة 

بعد خروج المریض   240خصم استطالع الموارد المالیة إذا قدم المریض الطلب بعد مرور الیوم الـ   بعد أول فاتورة صادرة 
ى، ولكن بعد ذلك یقتصر مبلغ المساعدة المالیة المتاحة للمریض في ھذه الفئة على رصید المریض غیر المدفوع من المستشف

تتم من حساب المریض في االعتبار. لن یتحمل المریض المؤھل لھذه الفئة من المساعدة المالیة  بعد أخذ حساب أي مدفوعات 
 المحسوبة.)  AGBأكثر من رسوم المبالغ المدفوعة بصفة عامة (
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،  2باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة للمرضى غیر المؤمن علیھم المؤھلین للحصول على خصم متدرج كما ھو موضح في الفقرة 
 كحد أقصى من دخل عائلة   20شھًرا بنسبة ال تتجاوز %   12یكون الحد األقصى لعملیات التحصیل على مدار فترة 

 المریض كذلك. 
 

أعاله إذا اعتُبر أن ھذا   3إلى   1قد ال یكون المریض مؤھًال للحصول على المساعدة المالیة الموضحة في الفقرات من  .4
المریض لدیھ أصول كافیة للدفع بموجب "استطالع األصول". یتضمن استطالع األصول تقییًما جوھریًا لقدرة المریض 

 لب بموجب سیاسة المساعدة المالیة. لن یكون المریض الذي یمتلك  على الدفع بناءً على فئات األصول المقاسة في الط
بھذا المریض مؤھالً للحصول على   600مثل ھذه األصول التي تتجاوز %   من مبلغ مستوى الفقر الفیدرالي الخاص 

 مساعدة مالیة.  
 

تشمل أھلیة التسجیل االفتراضي قد یتم تحدید األھلیة للحصول على المساعدة المالیة في أي وقت في دورة اإلیرادات وقد  .5
یتم إصدارھا بعد خروج المریض من   240لمریض لدیھ رصید غیر مدفوع كاٍف في غضون الـ  یوًما األولى بعد أول فاتورة 

من الرعایة الخیریة بغض النظر عن عدم قدرة المریض على   100المستشفى لتحدید أھلیة المریض للحصول على % 
الیة ("الطلب بموجب سیاسة المساعدة المالیة"). ال ینطبق قرار األھلیة بناءً على أھلیة التسجیل  استكمال طلب المساعدة الم

 االفتراضي إال على نوبة الرعایة التي یتم تنفیذ إجراء أھلیة التسجیل االفتراضي من أجلھا.
 

فتراضیًا للحصول على رعایة خیریة  سیتم اعتبار المرضى الذین ینطبق علیھم واحد أو أكثر من المعاییر التالیة مؤھلین ا
: المشردون، والمتوفون دون ممتلكات، وذوو اإلعاقة الذھنیة مع عدم وجود شخص للتصرف نیابة عن 100بنسبة % 

، ولكن لیس في تاریخ الخدمة أو من أجل الخدمات غیر الخاضعة Medicaidالمریض، والمؤھلون لالستفادة من برنامج 
في والیة مختلفة حیث ال تعتبر المؤسسة وال تعتزم أن تصبح موفًرا مشاركًا   Medicaidرنامج  للتغطیة، والمسجلون في ب

 ولكنھم استنفدوا كل حدود مدة اإلقامة.  Medicaidبھا، والمشاركون في برنامج  
 

)؛ برنامج WICتشمل الفئات اإللزامیة اإلضافیة التسجیل في البرامج التالیة: برنامج تغذیة النساء والرضع واألطفال (
واإلفطار المجاني في والیة إلینوي؛ برنامج المساعدة في تكلفة الطاقة  SNAPالمساعدة الغذائیة التكمیلیة ( )؛ برنامج الغداء 
)؛ التسجیل في برنامج مجتمعي منظم یوفر الوصول إلى الرعایة الطبیة التي تقوم LIHEAPالمنزلیة لمحدودي الدخل (
 ي للمریض كمحدود للدخل كمعیار لھا؛ وتلقي مساعدة المنح للخدمات الطبیة.  بتقییم وتوثیق الوضع المال

 
بالنسبة للمریض الذي یشارك في خطط تأمین معینة تعتبر المؤسسة "خارج نطاق شبكتھا"، قد تقلل المؤسسة المساعدة  .6

تأمین الخاصة بالمریض والحقائق المالیة التي قد تتوفر بطریقة أخرى للمریض أو تلغیھا اعتمادًا على مراجعة معلومات ال
 والظروف األخرى ذات الصلة.

 
یمكن أن یقوم المریض باستئناف أي رفض لألھلیة للحصول على المساعدة المالیة من خالل توفیر معلومات إضافیة إلى  .7

تتم مراجعة كل االستئن14المؤسسة خالل أربعة عشر ( افات من خالل  ) یوًما تقویمیًا من تاریخ تلقي اإلشعار بالرفض. 
المؤسسة من أجل الوصول إلى قرار نھائي. إذا أكّد القرار النھائي الرفض السابق لتوفیر المساعدة المالیة، فسیتم إرسال 

إشعار مكتوب بذلك إلى المریض. تكون عملیة تقدیم المرضى وعائالتھم استئنافات في قرارات المؤسسة فیما یتعلق بأھلیة  
 مالیة على النحو التالي: الحصول على المساعدة ال

 
a.  .یجب أن یتم تلقي االستئنافات مبدئیًا عبر قسم خدمات المرضى المالیة لمراجعتھا وطرح أسئلة المتابعة، إن وجدت 
 
b.  ثم تجتمع لجنة بشكل شھري لمراجعة جمیع االستئنافات. یجب أن تشتمل عضویة اللجنة على تمثیل لقسم خدمات

 المرضى المالیة، ودمج المھمة، وإدارة الحاالت /الخدمات االجتماعیة والمالیة/المدیر المالي. 
 

 توزع االستئنافات على أعضاء اللجنة قبل اجتماع اللجنة الشھري لمراجعتھا. 
 
c.  ویجب أن یكون ممثل قسم الخدمات المالیة للمرضى حاضًرا في اجتماع اللجنة لمناقشة كل حالة وتقدیم المدخالت

بتقدیمھا.    اإلضافیة التي ربما قام المریض 
 
d. مساعدة المالیة الذي قدمھ مقدم الطلب مع االھتمام بشكل خاص  ستقوم اللجنة بمراجعة الطلب بموجب سیاسة ال

 بالمعلومات اإلضافیة والنقاط التي أثارھا موفر الطلب في عملیة االستئناف.  
 
e.   یجوز للجنة أن توافق على االستئناف أو ترفضھ أو تؤجلھ. یجوز للجنة تأجیل االستئناف إذا كانت ھناك معلومات

 األسئلة المطروحة في أثناء مناقشة االستئناف.  إضافیة مطلوبة بناءً على 
 
f. .سیقوم قسم خدمات المرضى المالیة بإبالغ المریض أو أفراد عائلتھ بنتیجة االستئناف 
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B. المساعدة األخرى للمرضى غیر المؤھلین للحصول على المساعدة المالیة 
 

 ال یزال المرضى غیر المؤھلین للحصول على المساعدة المالیة، كما ھو موضح أعاله، مؤھلین للحصول على أنواع أخرى 
تلك األنواع األخرى من المساعدة ھنا، على الرغم من أنھا  من المساعدة التي تقدمھا المؤسسة. حفاظًا على مبدأ التكامل، تُدرج 

) ولكن تم إدراجھا ھنا من أجل راحة المجتمع الذي r(501م وضعھا لتكون خاضعة للفقرة لیست قائمة على االحتیاجات ولم یت
 تخدمھ المؤسسة. 

 
سیتم تقدیم خصم للمرضى غیر المؤمن علیھم وغیر المؤھلین للحصول على المساعدة المالیة حسب الخصم المقدم  .1

من أعضاء المؤسسة   3أعلى معدل للدفع % لألشخاص ذوي أعلى معدل للدفع لتلك المؤسسة. یشكل األشخاص ذوو  
على األقل حیث تم قیاس ھذه النسبة وفقًا إلجمالي عائدات المرضى أو حجمھا. إذا لم یقدم أحد الدافعین بمفرده أدنى 
بعدد من الدافعین مقدار دفع متوسطًا حیث تشكل شروط الدفع  مستوى من مقدار الدفع، یجب أن یسجل العقد الخاص 

 من حجم أعمال المؤسسة لھذا العام المحدد.  3ي حساب المتوسط ھذا على األقل % المستخدمة ف
 

یمكن أن یحصل المرضى المؤمن علیھم وغیر المؤمن علیھم، من غیر المؤھلین للحصول على المساعدة المالیة على   .2
ال یغطیھ التأمین المحدد في   خصم عند الدفع الفوري. یمكن أن یُقدم الخصم عند الدفع الفوري باإلضافة إلى الخصم الذي

 الفقرة السابقة مباشرة. 
 

C.  القیود المفروضة على تكالیف المرضى المؤھلین للحصول على المساعدة المالیة 
 

) للخدمات في AGBال یتم فرض رسوم على المرضى المؤھلین للحصول على المساعدة المالیة بشكل فردي أكثر من ( .1
الرعایة الضروریة من الناحیة الطبیة وال أكثر من الرسوم اإلجمالیة لجمیع خدمات حاالت الطوارئ وغیرھا من 

) أو أكثر باستخدام طریقة "النظر للماضي" AGBالرعایة الطبیة األخرى. تحسب المؤسسة نسبة مئویة واحدة لمبالغ (
ي تدفع المستحقات إلى مدفوعة األجر وجمیع شركات التأمین الصحي الخاصة الت  Medicareوبما في ذلك خدمات 

 ).  r(501المؤسسة، ویتم ذلك كلھ وفقًا للفقرة  
 

) والنسبة (النسب) المئویة  AGBیمكن الحصول على نسخة مجانیة من وصف حساب المبالغ المدفوعة بصفة عامة ( .2
، أو عبر البرید اإللكتروني على 2252-693-888عبر موقع المؤسسة على الویب أو عن طریق االتصال بالرقم  لھا 

amitafinancialassistance@amitahealth.org:أو كتابةً على , 
 

AMITA Health PFS 
Attention: Financial Assistance Department 

1000 Remington Blvd., Suite 110 
Bolingbrook, IL  60440   

 
D.  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 المالیة عن طریق إرسال طلب كامل بموجب سیاسة المساعدة المالیة. یتوفر الطلب بموجب سیاسة المساعدة 
ة المالیة على موقع المؤسسة على الویب أو عن طریق االتصال بالرقم المالیة وتعلیمات الطلب بموجب سیاسة المساعد

 ، أو كتابةً على:amitafinancialassistance@amitahealth.org، أو عبر البرید اإللكتروني على 2252-693-888
 

AMITA Health PFS 
Attention: Financial Assistance Department 

1000 Remington Blvd., Suite 110 
Bolingbrook, IL  60440 

 
  Medicaidستطلب المؤسسة من األشخاص غیر المؤمن علیھم العمل مع مستشار مالي للتقدم بطلب لالستفادة من برنامج  

تفادة منھا من أجل الحصول على مساعدة مالیة (باستثناء  أو غیره من برامج المساعدة العامة التي یكون المریض مؤھالً لالس
الحاالت المؤھلة والمعتمدة من خالل أھلیة التسجیل االفتراضي). قد یُحرم المریض من المساعدة المالیة إذا قدم المریض 

أو إذا رفض    معلومات خطأ في طلب بموجب سیاسة المساعدة المالیة أو فیما یتعلق بعملیة أھلیة التسجیل االفتراضي،
المریض تعیین عائدات التأمین أو الحق في الدفع مباشرةً من قِبَل شركة التأمین التي قد تكون ملزمةً بدفع تكالیف الرعایة  

أو غیره من برامج   Medicaidالمقدمة، أو إذا رفض المریض العمل مع مستشار مالي للتقدم بطلب لالستفادة من برنامج  
ون المریض مؤھالً لالستفادة منھا من أجل الحصول على مساعدة مالیة (باستثناء الحاالت المؤھلة المساعدة العامة التي یك

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

تنظر المؤسسة في طلب مكتمل مقدم بموجب سیاسة المساعدة المالیة قبل أكثر من ستة أشھر من أي تاریخ إلصدار قرار 

mailto:amitafinancialassistance@amitahealth.org
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 األھلیة.  
 

E.  إعداد الفواتیر وتحصیلھا 
 

 تم توضیح اإلجراءات التي یمكن أن تتخذھا المؤسسة في حالة عدم الدفع في سیاسة فواتیر وتحصیل منفصلة. یمكن   
والتحصیل عبر موقع المؤسسة على الویب أو من خالل االتصال بالرقم    الحصول على نسخة مجانیة من سیاسة الفوترة 

 ، أو كتابةً على:amitafinancialassistance@amitahealth.org، أو عبر البرید اإللكتروني على 888-693-2252
 

AMITA Health PFS 
Attention: Financial Assistance Department 

1000 Remington Blvd., Suite 110 
Bolingbrook, IL  60440   

 
F. التأویل 

 
) ویتم تفسیرھا وتطبیقھا بموجبھا r(501السیاسة، باإلضافة إلى جمیع اإلجراءات المعمول بھا، تھدف إلى االمتثال للفقرة ھذه 

 باستثناء الحاالت المشار إلیھا على وجھ التحدید.  

 المراجع 
a.   سیاسةAscension   المساعدة المالیة للمحتاجین    -  600اإلداریة رقم 
b.  نموذج طلب المساعدة المالیة 
c.   ملخص سیاسة المساعدة المالیة المكتوب بلغة بسیطة 
d.  قائمة موفري الرعایة الخاضعین للتغطیة وغیر الخاضعین للتغطیة بموجب سیاسة المساعدة المالیة 
e.   المبالغ المدفوعة بصفة عامة 

mailto:amitafinancialassistance@amitahealth.org

	سياسة المساعدة المالية
	AMITA HEALTH
	الغرض
	السياسة
	التعريفات
	الإجراءات المطلوبة
	المراجع

