
 مستشفى ومركز إنجلوود الطبي
 سیاسة المساعدة المالیة

 
 ملخص بلغة بسیطة

 
بالتوافق مع سیاسة المساعدة المالیة الخاصة بنا (انظر الدلیل الموجود أدناه)،فإن كل المرضى غیر المؤھل عیلھم والذین لم تتم 

أو في الرعایة الخیریة یمكنھم االستفادة من المساعدة المالیة في مستشفى  Medicaidالموافقة على اشتراكھم في برنامج 
).  ویتم إصدار فاتورة ألولئك المرضى بنسبة مئویة من النفقات الفعلیة "بسعر مخفض" یقلل EHMCومركز إنجلوود الطبي (

على كل المرضى غیر المؤمن علیھم  بشكل كبیر من مقدار الفاتورة التي یجب على المرضى دفع قیمتھا.  ولن یتم فرض رسوم
 بما یتجاوز السعر المخفض لخدمات الرعایة في حاالت رعایة الطوارئ أو غیر ذلك من الضرورات الطبیة.

 
وال یجب على المریض غیر المؤمن علیھ تقدیم طلب للحصول على المساعدة المالیة ألن كل المرضى غیر المؤمن علیھم 

ویتم إصدار الفواتیر لھم بالسعر المخفض الموضح أعاله.  وال توجد معاییر تأھیل، بخالف أن یكونون مؤھلین بشكل تلقائي 
 المریض لیس لدیھ تأمین وكون الخدمة التي یتم توفیرھا ذات طبیعة طارئة أو ضروریة من الناحیة الطبیة.

 
 www.englewoodhealth.orgیمكن العثور على السیاسات التالیة في موقع ویب مستشفى ومركز إنجلوود الطبي  

 
 سیاسة المساعدة المالیة

 برنامج مساعدة دفع نفقات الرعایة في مستشفیات نیوجیرسي ("الرعایة الخیریة")
 سیاسة الفوترة والتحصیل

 
قسم االستشارات المالیة في مستشفى ومركز إنجلوود تتاح كذلك نسخ من السیاسات الواردة أعاله في مناطق التسجیل وفي 

 Engle St. Englewood, NJ 07631 350الطبي في العنوان 
 

  كما یمكن الحصول على نسخة مجانیة من أي من السیاسات المذكورة أعاله عبر البرید كذلك.  الرجاء االتصال بالرقم
االثنین إلى الجمعة، بین الساعة التاسعة صباًحا والساعة  للحصول على نسخة.  ویتاح الممثلون من 894-3031 (201)

 للرد على االستفسارات المتعلقة بسیاسة المساعدة المالیة. 3031-894 (201)الخامسة بعد الظھر على الرقم 
 

 تتاح السیاسات الواردة أعاله باللغات التالیة:
 

 اإلنجلیزیة
 اإلسبانیة
 الكوریة
 الصینیة
 الروسیة
 الیابانیة

 اإلیطالیة
 التاجالوج

 العربیة
 الجیوجاراتیة

 الیونانیة
 البرتغالیة / البرتغالیة كریول

 الكرواتیة -الصربیة 
 األرمینیة

 
 
 

http://www.englewoodhealth.org/


    400.35:    رقم مستشفى ومركز إنجلوود الطبي

 دلیل السیاسات 
 القسم -واإلجراءات 

 

 :الموضوع
 

  سیاسة المساعدة المالیة

 1/1/2016:   التاریخ

 2من  1صفحة  داریة والدعمالخدمات اإل

 جدید:  تحل محل

 :المراجعة

  
 

 السیاسة
 

بعالج كل المرضى، بغض النظر عن قدرتھم على الدفع، في الحاالت الطارئة وفیما ) EHMC(تقوم مستشفى ومركز إنجلوود الطبي 
لوالیة نیوجیرسي  N.J.S.Aتبنت مستشفى ومركز إنجلوود الطبي توجیھات الفوترة المحددة في قانون .  یتعلق بالرعایة الضروریة طبیًا

بل وقامت بتوسیعھا، كما أنھا توفر المساعدة " القیود المفروضة على نفقات بعض المرضى غیر المؤمن علیھم" 26:2H-12.52القسم 
تسري ھذه السیاسة على كل خدمات الرعایة الطبیة الطارئة والضروریة .  المالیة لكل المرضى غیر المؤمن علیھم بغض النظر عن دخلھم

 .تشفى ومركز إنجلوود الطبي فقط وال تسري على أي خدمات مھنیة احترافیة تقترن بتلك الرعایةطبیًا التي یتم توفیرھا من خالل مس
 

 اإلجراءات
 
انظر (أو الرعایة الخیریة  Medicaidیتم إصدار فواتیر لكل المرضى غیر المؤمن علیھم والذین لم یتم اعتماد أھلیتھم لبرنامج .)     1

كما .  بنسبة من إجمالي النفقات المطلوب دفعھا)) الرعایة الخیریة(مستشفى نیوجیرسي  برنامج مساعدة دفع نفقات الرعایة في
لمستشفى ومركز إنجلوود  Medicareمن المعدالت التي یحددھا برنامج % 115یفرض قانون الوالیة، یساوي ھذا التخفیض 

السابق من خالل قسمة كل مدفوعات أسلوب یعتمد على الوضع ) EHMC(تستخدم مستشفى ومركز إنجلوود الطبي .  الطبي
Medicare  على مبلغ النفقات اإلجمالیة التي یحددھا برنامجMedicare  لفترة االثني عشر شھًرا السابقة لتحدید المبلغ الذي یتم

إلجراءات واستثناءات ذلك تتمثل في الحاالت التي تشتمل على معدالت دفع ذاتیة محددة مسبقًا بشكل مسبق .  إصدار الفاتورة بھ
 .معینة ال تكون ضروریة من الناحیة الطبیة مثل الجراحة التجمیلیة

 
النسبة ) IRS(من لوائح قانون الضرائب المحلیة  (r)501، بما یتوافق مع القسم )EHMC(تقارن مستشفى ومركز إنجلوود الطبي .)     2

، مع االستفادة (r)501الوضع السابق كما ھو موضح في القسم أعاله مع استخدام أسلوب  1المئویة المحددة والمحسوبة في البند رقم 
ویتم عمل تلك الحسابات في .  من كل بیانات المطالبة، وتقوم بتعدیل نسبة الخصم للمریض لتتفق مع النسبة األعلى من النسبتین

ولیس على أساس خدمة بخدمة، بما المجمل لتقریر النسبة المئویة للخصم التي یتم تطبیقھا على كل الخدمات غیر المؤمن علیھا، 
 .یوًما بعد نھایة السنة التقویمیة 60یتم تنفیذ ھذه الحسابات بشكل سنوي ویتم تنفیذھا بما ال یتجاوز ).  r(501یتفق مع القسم 

 
لمؤمن علیھم یتم ال یجب على المریض غیر المؤمن علیھ تقدیم طلب للحصول على المساعدة المالیة ألن كل فواتیر المرضى غیر ا.)     3

، بخالف "تأھیل"ال توجد معاییر .  أعاله 1تخفیضھا بشكل تلقائي إلى النسبة المئویة للنفقات اإلجمالیة كما ھو موضح في البند رقم 
 .أن المریض لیس لدیھ تأمین وكون الخدمة التي یتم توفیرھا ذات طبیعة طارئة أو ضروریة من الناحیة الطبیة

 
استنفاد االمتیازات، الطبیعة التجریبیة، الضرورة الطبیة، :  ھة التأمین التي یتعامل معھا المریض طلبھ ألسباب مثلإذا رفضت ج.)     4

یتم إصدار فاتورة للمریض بالمعدل غیر . المرض الذي كان موجودًا قبل التعاقد، النفقات غیر الخاضعة للتغطیة، وما إلى ذلك
 .أعاله 1ما ھو موضح في البند رقم المؤمن علیھ من النفقات اإلجمالیة ك

 
الرعایة الخیریة لتعرف على اإلجراءات المطلوبة / ارجع إلى سیاسة برنامج مساعدة دفع نفقات الرعایة في مستشفى نیوجیرسي .)     5

رعایة الخیریة في ال/ أثناء تقدیم طلب لالستفادة من المساعدة من خالل برنامج مساعدة دفع نفقات الرعایة في مستشفى نیوجیرسي 
 ). EHMC(مستشفى ومركز إنجلوود الطبي 

 
ارجع إلى سیاسة الفوترة وعملیات التحصیل للتعرف على إجراءات الفوترة والتحصیل الساریة في مستشفى ومركز إنجلوود .)     6

 . الطبي
 



    400.35:    رقم مستشفى ومركز إنجلوود الطبي

 دلیل السیاسات 
 القسم -واإلجراءات 

 

 :الموضوع
 

  سیاسة المساعدة المالیة

 1/1/2016:   التاریخ

 2من  2صفحة  داریة والدعمالخدمات اإل

 جدید:  تحل محل

 :المراجعة

  
 
 
ضافة إلى كل المناطق التي یمكن للمرضى الوصول تتاح ھذه السیاسة في شكل نسخة مطبوعة في إدارة االستشارات المالیة باإل.)     7

كما تتاح تلك السیاسة كذلك في موقع ویب .  إلیھا داخل المركز الطبي وفي مواقع مستشفى ومركز إنجلوود الطبي الخارجیة
 www.englewoodhealth.orgمستشفى ومركز إنجلوود الطبي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :اعتماد بواسطة 

 
 
 

 وارین جیلر، الرئیس والرئیس التنفیذي
 

http://www.englewoodhealth.org/
http://www.englewoodhealth.org/


  400.34:      رقم الطبي مستشفى ومركز إنجلوود

 دلیل السیاسات 
 القسم -واإلجراءات 

 

 :الموضوع
 

سیاسة برنامج مساعدة دفع نفقات الرعایة في 
 )الرعایة الخیریة(مستشفى نیوجیرسي 

 1/1/2016:   التاریخ

 الخدمات اإلداریة والدعم
 

 3من  1الصفحة 

 دجدی:  تحل محل

 :المراجعة

 
 

 السیاسة
 

بعالج كل المرضى، بغض النظر عن قدرتھم على الدفع، في الحاالت الطارئة وفیما ) EHMC(تقوم مستشفى ومركز إنجلوود الطبي 
وتلتزم مستشفى ومركز إنجلوود الطبي باللوائح الخاصة ببرنامج مساعدة دفع نفقات الرعایة في مستشفى .  یتعلق بالرعایة الضروریة طبیًا

 .الموضحة من خالل إدارة الصحة والخدمات البشریة في نیوجیرسي) الرعایة الخیریة(نیوجیرسي 
 

الرعایة المجانیة أو مخفضة التكلفة والتي یتم توفیرھا ) الرعایة الخیریة(ویوفر برنامج مساعدة دفع نفقات الرعایة في مستشفى نیوجیرسي 
ویشتمل ھذا .  الحاالت الضروریة طبیًا في العیادات الداخلیة والعیادات الخارجیةإلى المرضى الذین یتلقون الرعایة في الحاالت الطارئة و

 .البرنامج على نفقات المستشفى فقط، وال یغطي أي نفقات تتعلق بالخدمات المھنیة واالحترافیة
 

 اإلجراءات
 
لسكان والیة نیوجیرسي الذین تنطبق علیھم  )الرعایة الخیریة(یتاح برنامج مساعدة دفع نفقات الرعایة في مستشفى نیوجیرسي .)     1

 :األمور التالیة
 والذین ال یمتلكون تغطیة رعایة صحیة أو لدیھم تغطیة تدفع مقابل جزء فقط من الفاتورة؛ .)  أ              
 و؛ )Medicaidمثل (غیر مؤھلین لتلقي أي تغطیة برعایة خاصة أو حكومیة .)  ب              
 .معًاالوفاء بمعاییر الدخل واألصول .)  ج              

 
كذلك لألشخاص من غیر سكان والیة ) الرعایة الخیریة(یتاح برنامج مساعدة دفع نفقات الرعایة في مستشفى نیوجیرسي .)     2

 .نیوجیرسي، شریطة بعض البنود الخاصة
 
 :نیوجیرسي تكون كما یليتكون معاییر الدخل وفقًا إلدارة الصحة والخدمات البشریة في .)     3

 
 النسبة المئویة للتكلفة                                                                  الدخل كنسبة مئویة من         
ما                                                                توجیھات الفقر المتعلقة بالدخل الصادرة عن إدارة الصحة والخدمات البشریة         

 یدفعھ المریض
 

 %0                                   %                                              200أقل من أو یساوي          
 %20                                  %                     225لكن أقل من أو یساوي % 200أقل من          
 %40                                 %                      250لكن أقل من أو یساوي % 225أقل من          
 %60%                                                       275لكن أقل من أو یساوي % 250أقل من          
 %80                                    %                   300لكن أقل من أو یساوي % 275أقل من          
 %100%                                                                                           300أكبر من          

 
 
 
 
 
 



  400.34:      رقم الطبي مستشفى ومركز إنجلوود

 دلیل السیاسات 
 القسم -واإلجراءات 

 

 :الموضوع
 

سیاسة برنامج مساعدة دفع نفقات الرعایة في 
 )الرعایة الخیریة(مستشفى نیوجیرسي 

 1/1/2016:   التاریخ

 الخدمات اإلداریة والدعم
 

 3من  2الصفحة 

 دجدی:  تحل محل

 :المراجعة

 
 
النفقات الطبیة المؤھلة التي یدفعونھا من جیبھم التي مسؤولین عن % 80إلى % 20إذا كان المرضى في شریحة مقیاس الرسوم من .)     4

یعد % 30، فإن المبلغ الذي یتجاوز نسبة )أي الفواتیر التي ال تدفعھا الجھات األخرى(من إجمالي دخلھم السنوي % 30تتجاوز 
 ).الرعایة الخیریة(مساعدة مقدمة لتغطیة نفقات الرعایة في المستشفى 

 
 : ل وفقًا إلدارة الصحة والخدمات البشریة في نیوجیرسي تكون كما یليتكون معاییر األصو.)     5

 
یجب أن تكون أصول الفرد والعائلة تساوي أو أقل من الحد الذي تضعھ إدارة الصحة والخدمات البشریة لبرنامج مساعدة دفع نفقات 

" ببیع"وفي حالة تجاوز األصول الخاصة بالفرد للحد، یمكن أن یقوم المریض ).  الرعایة الخیریة(الرعایة في مستشفى نیوجیرسي 
األصول حتى الوصول إلى الحدود المسموح بھا من خالل دفع المبالغ الفائضة للوفاء بفاتورة المستشفى وغیر ذلك من النفقات 

 .الطبیة المعتمدة التي یدفعھا المریض من جیبھ
 
 عملیة تقدیم الطلبات.)     6
 

من ) الرعایة الخیریة(یمكن أن یقوم المرضى بتقدیم طلبات لالستفادة من برنامج مساعدة دفع نفقات الرعایة في مستشفى نیوجیرسي 
كما .       لطلب أن یتم إرسال طلب إلیھم عبر البرید 3031-894 (201)خالل االتصال بإدارة االستشارات المالیة على الرقم 

وسیطلب من المرضى توفیر دلیل على الدخل .  تقدیم الطلب شخصیًا في إدارة االستشارات المالیةیمكنھم أن یقوموا كذلك ب
 .واألصول مع توفیر نسخ من أي كعوب رواتب أو أي بیانات بنكیة أو إقرارات بنكیة وما إلى ذلك

 ساعدة دفع نفقات الرعایة فيیتوفر للمرضى ما یصل إلى عام كامل من تاریخ تلقي الخدمة لتقدیم لالستفادة من برنامج م
تشیر إلى نتیجة الطلب الذي تقدموا / بطاقة رعایة خیریة یشیر / یتم إعطاء المرضى قرار ).  الرعایة الخیریة(مستشفى نیوجیرسي 

 .بھ
 
الرعایة (رسي یجب أن یتم فحص المرضى الذین یقدمون طلبات لالستفادة من برنامج مساعدة دفع نفقات الرعایة في مستشفى نیوجی.)  7

مثل (لتقریر أھلیتھم المحتملة لالستفادة من أي امتیازات تأمینیة من أطراف أخرى أو أي برامج مساعدة طبیة أخرى ) الخیریة
Medicaid (قد ال یكون المرضى مؤھلین لالستفادة من برنامج مساعدة دفع نفقات الرعایة .  التي یمكن أن تدفع فاتورة المستشفى

 .إلى أن یتم تقریر أنھم غیر مؤھلین لالستفادة من أي برامج مساعدة طبیة أخرى) الرعایة الخیریة(جیرسي في مستشفى نیو
 
توفر مستشفى ومركز إنجلوود الطبي موظفًا من موظفي مجلس مقاطعة بیرجین للخدمات االجتماعیة في موقع المركز الطبي ثالثة .)   8

للمرضى الذین یتم تقریر أنھم مؤھلین لالستفادة من برنامج  Medicaidلبات أیام في األسبوع على األقل للمساعدة في ط
Medicaid. 

 
 .ارجع إلى سیاسة المساعدة المالیة في مستشفى ومركز إنجلوود الطبي للتعرف على توجیھات المساعدة المالیة.)      9
 

لفوترة والتحصیل الساریة في مستشفى ومركز إنجلوود ارجع إلى سیاسة الفوترة وعملیات التحصیل للتعرف على إجراءات ا.)    10
 .الطبي

 
تتاح ھذه السیاسة في شكل نسخة مطبوعة في إدارة االستشارات المالیة باإلضافة إلى كل المناطق التي یمكن للمرضى الوصول .)    11

تلك السیاسة كذلك في موقع ویب  كما تتاح.  إلیھا داخل المركز الطبي وفي مواقع مستشفى ومركز إنجلوود الطبي الخارجیة
 www.englewoodhealth.orgمستشفى ومركز إنجلوود الطبي 

 

http://www.englewoodhealth.org/
http://www.englewoodhealth.org/


  400.34:      رقم الطبي مستشفى ومركز إنجلوود

 دلیل السیاسات 
 القسم -واإلجراءات 

 

 :الموضوع
 

سیاسة برنامج مساعدة دفع نفقات الرعایة في 
 )الرعایة الخیریة(مستشفى نیوجیرسي 

 1/1/2016:   التاریخ

 الخدمات اإلداریة والدعم
 

 3من  3الصفحة 

 دجدی:  تحل محل

 :المراجعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :اعتماد بواسطة  

 
 
 

 وارین جیلر، الرئیس والرئیس التنفیذي
 



 400.36:     رقم مستشفى ومركز إنجلوود الطبي

 دلیل السیاسات 
 القسم -واإلجراءات 

 

 :الموضوع
 

 سیاسة الفوترة والتحصیل

 1/1/2016:   التاریخ

 2من  1الصفحة  الخدمات اإلداریة والدعم

 جدید:  تحل محل

 :المراجعة

 
 

 السیاسة
 

بعالج كل المرضى، بغض النظر عن قدرتھم على الدفع، في الحاالت الطارئة وفیما ) EHMC(تقوم مستشفى ومركز إنجلوود الطبي 
تسري ھذه السیاسة على كل أنشطة الفوترة والتحصیل لمستشفى ومركز إنجلوود الطبي فقط وال تسري .  یتعلق بالرعایة الضروریة طبیًا

 .وترة أو تحصیل تتعلق بالخدمات المھنیة االحترافیةعلى أي أنشطة ف
 

 اإلجراءات
 
إلى شركة التأمین ) EHMC(یتم إرسال الفواتیر الخاصة بكل المرضى المؤمن علیھم مباشرة من مستشفى ومركز إنجلوود الطبي .)     1

استنفاد االمتیازات، الطبیعة :  ب ألسباب مثلإذا رفضت شركة التأمین التي یتعامل معھا المریض الطل.  التي یتعامل معھا المریض
یتم إصدار فاتورة . التجریبیة، الضرورة الطبیة، المرض الذي كان موجودًا قبل التعاقد، النفقات غیر الخاضعة للتغطیة، وما إلى ذلك

 .للمریض بالمعدل غیر المؤمن علیھ من النفقات اإلجمالیة كما ھو موضح في سیاسة المساعدة المالیة
 
إذا دفعت شركة التأمین ثمن المطالبة وكان ھناك مبلغ قابل للخصم أو مدفوعات مشتركة أو تأمین مشترك مستحق من المریض، .)     2

بإصدار فاتورة للمریض بالمبلغ المحدد الذي تحدد شركة التأمین أن المریض ) EHMC(تقوم مستشفى ومركز إنجلوود الطبي 
 .  یكون مسؤوالً عنھ

 
 .یتم تخفیض قیمة فواتیر المرضى غیر المؤمن عنھم إلى نسبة مئویة من إجمالي النفقات كما ھو موضح في سیاسة المساعدة المالیة .)    3
 
حول كل األرصدة التي یتوجب ) EHMC(یتلقى المرضى بیانات الفوترة وخطابات التحصیل من مستشفى ومركز إنجلوود الطبي .)     4

 .تمل بیانات الفوترة وخطابات التحصیل معلومات حول إتاحة المساعدة المالیةوتش.  على المریض دفعھا
 
آالف دوالر أو  5یحاول الموظفون من قسم االستشارات المالیة االتصال بالمریض عبر الھاتف في حاالت األرصدة التي تتجاوز .)     5

یتم توثیق كل .  المساعدة المالیة عند التحدث مع المریض وسوف یشرحون إتاحة.  أكثر والتي یتم تقریر أن المریض مسؤوالً عنھا
 .المكالمات في النظام المالي

 
یمكن أن یقوم المرضى بتقدیم مدفوعات شھریة من األرصدة .  باإلضافة إلى المساعدة المالیة، یتم توفیر خطط الدفع للمرضى.)     6

ویجب أن یتم اعتماد خطط المدفوعات التي تتجاوز عاًما واحدًا من خالل   .یتم اعتماد خطط المدفوعات لمدة عام واحد فقط.  المعلقة
 .مدیر االستشارات المالیة
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تتم إحالة كل األرصدة غیر المدفوعة والمستحقة من المرضى إلى وكاالت التحصیل الخارجیة بعد فشل محاوالت مستشفى ومركز .)     7

إذا لم یتم تلقي كامل المبلغ، تقوم .  تحاول وكاالت التحصیل الحصول على المدفوعات من المریض).  EHMC(إنجلوود الطبي 
كما ھو محدد في ) ECA(وكاالت التحصیل بإبالغ المریض عبر البرید أنھا یمكن أن تنتقل إلى إجراءات التحصیل االستثنائیة 

ل على رفع قضایا إلصدار قرارات بالحجز التحفظي على األجور والتي یمكن أن تشتم (r)501قانون الضرائب المحلیة في القسم 
یجب أن تقوم وكاالت التحصیل بإبالغ .  والحجز على األرصدة البنكیة والحجز على الممتلكات المملوكة في والیة نیوجیرسي

التحصیل إجراءات التحصیل  ال تبدأ وكاالت.  یوًما على األقل قبل بدء إجراءات التحصیل االستثنائیة 30المریض كتابةً قبل 
یوًما على األقل من تاریخ أول كشف حساب مفوتر بعد سداد الدین ترسلھ مستشفى ومركز إنجلوود الطبي  120االستثنائیة إال بعد 

)EHMC.( 
 
 .یتم اعتماد كل عملیات اإلجالة إلى وكاالت التحصیل الخارجیة من خالل مدیر االستشارات المالیة.)     8
 
 .ارجع إلى سیاسة المساعدة المالیة في مستشفى ومركز إنجلوود الطبي للتعرف على توجیھات المساعدة المالیة .)    9
 

الرعایة الخیریة لتعرف على اإلجراءات المطلوبة / ارجع إلى سیاسة برنامج مساعدة دفع نفقات الرعایة في مستشفى نیوجیرسي .)   10
الرعایة الخیریة في / دة من خالل برنامج مساعدة دفع نفقات الرعایة في مستشفى نیوجیرسي أثناء تقدیم طلب لالستفادة من المساع

 ).EHMC(مستشفى ومركز إنجلوود الطبي 
 

كما تتاح تلك السیاسة كذلك في موقع ویب مستشفى ومركز إنجلوود .  تتاح ھذه السیاسة حسب الطلب من إدارة االستشارات المالیة.)   11
 www.englewoodhealth.orgالطبي 
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