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 سیاسة المساعدة المالیة

العبء الذي تسببھ تكالیف الرعایة الصحیة. ) Ohio State University Wexner Medical Center(مركز ویكسنر الطبي بجامعة والیة أوھایو  یُدرك
 ضمان الرعایة بالمستشفیاتبرنامج فواتیر الرعایة الصحیة الخاصة بھم. تغطي السیاسة على سداد مرضانا  الخاصة بنا سیاسة المساعدة المالیةتساعد 

)HCAP( ،برنامج المساعدة المالیة لمركز ویكسنر الطبي في والیة وكذلك على ، الصحیة لسكان والیة أوھایو أةالمنش أو ىالذي ینطبق على فواتیر المستشف
الخاصة  الطبي المتخصص أوالطبیب فواتیر والمنشأة  أو المستشفى فواتیروالذي ینطبق على ، )Ohio State Wexner Medical Center( أوھایو

 لمرضى الذین یعانون من صعوبات مالیة .با

َ  وقد ال تغطي، أوھایو فقط لتلقي الرعایة الطبیةوالیة ال تغطي ھذه السیاسة المرضى الذین یأتون إلى   عن علم خارج الخدمة المرضى الذین یتلقون  أیضا
 شبكة خطة مزایا التأمین الخاصة بھم. تشمل االستثناءات األخرى:

 الرسوم المدفوعة قبل تنفیذ الخدمة •
 المدفوعات التي تمت قبل الموافقة على ھذا البرنامج •
 الخدمات الطبیة االختیاریة أو التجمیلیة •
 بیةالخدمات غیر الضروریة من الناحیة الط •
  الثابتة أو التكلفةالخدمات واللوازم الطبیة المتخصصة ذات التكلفة العالیة  •
مع ھذه الوكاالت مبَرمة البلدیات أو مراكز االحتجاز أو وكاالت إنفاذ القانون بموجب عقود من الخدمات المستحقة الدفع من أي طرف ثالث أو  •

 والتسویات المتفاوض علیھا (لتشمل القضایا القانونیة)
 للسیاحة الطبیة في البلد المقصدالمرضى الذین حّددتھم إدارة الرعایة الصحیة العالمیة  •

 

 تفاصیل السیاسة

 ٪.60ستخفّض المستشفى فواتیرھم بنسبة ، على موعد ولیس لدیھم تأمین لمرضى الذین یراجعون بناءً ا فیما یخص •

تشمل ، لدینا مع المرضى لمساعدتھم في إیجاد مصادر حكومیة للمساعدة المالیة وترة المرضىستعمل أقسام خدمة العمالء لالستشارات المالیة وفَ  •
أو المساعدة المالیة لمركز ویكسنر الطبي بوالیة أوھایو أو أي  ضمان الرعایة بالمستشفیاتأو برنامج  Medicaid (میدیك إید) المساعدة الطبیة

 مساعدة اتحادیة أو حكومیة أخرى.

 )HCAP((إتش كاب) المستشفیاتبرعایة البرنامج ضمان  

وتقدیم معلومات للتحقق من  ةبسیط استمارة ؛ ملء )HCAP( (إتش كاب) ضمان الرعایة بالمستشفیاتجل التأھل لبرنامج أسیُطلب من المرضى من  •
 الدخل والموارد. قد تكون ھناك حاجة إلى إثبات اإلقامة في والیة أوھایو. قد یُطلب من المرضى التقدم بطلب للحصول على برامج المساعدة

 إذا رأى المستشار المالي ذلك مناسبًا.، الحكومیة

وفقاً ، مدة للخدمات المستقبلیة دون الحاجة إلى إكمال طلب جدیدالمعتَ ) HCAP(ب) (إتش كا ضمان الرعایة بالمستشفیاتیمكن تعدیل طلبات برنامج   •
 لھذه الشروط:

o  حسب الخدمات  نفسھ لتشخیصلیوًما بعد مغادرة المستشفى  45في غضون (المتطلَّب إقامتھم بالمستشفى)  المرضى الداخلیینزیارات
 المعتمدة

o   لحصول بغیة ایوًما بعد تاریخ الخدمة األولیة التي تمت الموافقة علیھا  90في غضون (مرضى العیادات)  المرضى الخارجیینزیارات
 على المساعدة المالیة 

 )Ohio State Wexner Medical Center(الطبي بوالیة أوھایو  برنامج المساعدة المالیة لمركز ویكسنر

والبرامج الحكومیة األخرى.  )HCAP((إتش كاب)  ضمان الرعایة بالمستشفیات مالیة للمرضى الذین ال یتأھلون لبرنامج ر والیة أوھایو مساعدةً توفّ  •
ثالث لتحدید احتیاجاتھم المالیة. ستقوم وكالة إعداد تقاریر االئتمان طرف كئتمان إعداد تقاریر االم ھؤالء المرضى من خالل برنامج وكالة قیَّیُ 

 الوكالة المبلغ الذي یمكن تطبیقھ على رصید المریض.بمراجعة الدخل واألصول واالئتمان المتاح. ستحدد 
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قبل النظر في برنامج ) HCAP( ضمان الرعایة بالمستشفیاتیجب خضوع المرضى الذین لدیھم فواتیر المستشفى / المنشأة لفحص برنامج   •
 المساعدة المالیة لوالیة أوھایو.

قد یرفض مركز ویكسنر الطبي بوالیة أوھایو مساعدة ، المساعدة المالیة للمرضى ِمنَحقدیم للمبادئ التوجیھیة والمعاییر الفیدرالیة لكیفیة ت امتثاالً  •
 والوثائق الالزمة. االستماراتالمرضى الذین ال یقدمون جمیع 

لذین ھم خارج ا Medicaid(میدیك إید)  قد تنطبق سیاسة المساعدة المالیة لمركز ویكسنر الطبي على الخدمات المقدمة لمرضى المساعدة الطبیة  •
قد یُفحص ھؤالء المرضى للحصول على المساعدة المالیة بوالیة أوھایو إذا لم یكن طلب  . Medicaid(میدیك إید)  سیاسات تغطیة المساعدة الطبیة

 موجوًدا في الملف.) HCAP((إتش كاب)  ضمان الرعایة بالمستشفیاتبرنامج 

 وھم على درایة بذلك. الخدمة المعتمد لخطة التأمین الخاصة بھم مقّدمخارج شبكة  یطلبون الرعایة قد ال تنطبق ھذه السیاسة على المرضى الذین  •

 تتوفر خطط الدفع للمرضى غیر المؤھلین للحصول على المساعدة وغیر القادرین على دفع المبلغ المستحق بالكامل. اتصل بخدمة عمالء فواتیر  •
 خطة الدفع.، لترتیب 2100-293-614المرضى على الرقم 

ق منح المساعدة المالیة المعتمدة على األرصدة طبّتُ سصالحة لمدة ستة أشھر. بوالیة أوھایو حالة منح المساعدة المالیة وقرارات الخصم المالي تظل   •
 السابقة التي بدأت قبل عام واحد من تاریخ الموافقة.

فیمكنك االستئناف عن طریق االتصال بخدمة عمالء فواتیر المرضى على ، إذا كنت ال توافق على قرار المساعدة المالیة من مركز ویكسنر الطبي  •
 یوًما. 30تقدیم طلب ورقي مع األوراق المستندیة. سیتم إبالغك بالقرار في غضون  لزمستی. قد  2100-293-614الرقم

حمایة األصول  لتحدید األھلیة ھي النقدیة ومكافِئات النقدیة واألصول الثابتة األخرى التي یمكن تحویلھا إلى نقد. عتبةاألصول المستخدمة  •
ھي الحد األقصى من األصول التي قد یحتفظ بھا المریض وال تزال تسمح باألھلیة للحصول على المساعدة المالیة الكاملة. عتبة حمایة 

 فراد.  دوالر لأل 8000األصول ھي 

 

 

 معلومات التواصل
 

 الدوام ساعات رقم الھاتف اإلدارة

صباًحا حتى  9من اإلثنین إلى الجمعة من الساعة  0860-293-614 االستشارات المالیة
 مساءً  4الساعة 

صباًحا حتى  8من اإلثنین إلى الجمعة من الساعة  2100-293-614 خدمة عمالء فواتیر المرضى
 مساءً  5

 


