مستشفى ويسكونسن للعظام
ملخص سياسة المساعدات المالية
تلتزم مستشفى ويسكونسن للعظام )" ("OHOWبالحفاظ على كرامة كل شخص واحترامه مع االھتمام الخاص بھؤالء الذين يعانون للحصول
على خدمات الرعاية الصحية .وتلتزم مستشفى ويسكونسن للعظام بنفس المقدار إلدارة موارد الرعاية الصحية الخاصة بھا باعتبارھا خدمات
مقدمة للمجتمع بأسره .وانطالقًا من ھذه المبادئ ،توفر مستشفى ويسكونسن للعظام المساعدات المالية ألفراد معينين الذين يتلقون الخدمات
الطبية الالزمة من مستشفى ويسكونسن للعظام .ويقدم ھذا الملخص نظرة عامة مختصرة على سياسة المساعدات المالية الخاصة بمستشفى
ويسكونسن للعظام.
من ھو الشخص المؤھل؟
يمكنك الحصول على المساعدات المالية إذا لم يكن لديك تغطية تأمينية .عادة ما يتم تحديد المساعدات المالية عن طريق مقارنة إجمالي دخل
األسرة بمستوى الفقر الفيدرالي .إذا كان دخلك أقل من  250%من مستوى الفقر الفيدرالي أو ما يعادله ،فستتلقى الرعاية الخيرية الكاملة بنسبة
 100%مع شطب رسوم المستشفى الخاصة بك .إذا كان دخلك أعلى من  250%من مستوى الفقر الفيدرالي لكنه ال يتجاوز  400%من مستوى
الفقر الفيدرالي ،فستحصل على خصم حسب مستوى دخلك .لن يقوم المرضى المؤھلين للحصول على مساعدات مالية بدفع مبالغ أكثر مما يدفعه
المرضى الذين لديھم تغطية تأمينية.
ما الخدمات التي تتم تغطيتھا؟
تنطبق سياسة المساعدات المالية على الرعاية الطبية الالزمة .وتم تحديد ھذه الشروط في سياسة المساعدات المالية.
كيف يمكنني التقدم للحصول عليھا؟
لطلب الحصول على المساعدات المالية ،ستقدم طلبًا خطيًا مرفقًا بالمستندات المؤيدة ،كما ھو محدد في سياسة المساعدات المالية وطلبھا.
كيف يمكنني الحصول على مساعدة بشأن تقديم طلب؟
للحصول على المساعدة بشأن تقديم طلب المساعدة الطبية ،يمكنك االتصال بقسم الخدمات في مستشفى ويسكونسن للعظام على
الرقم.414 961-6803
كيف يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات؟
تتوفر نسخ من سياسة المساعدات المالية وصيغة الطلب الخاصة بسياسة المساعدات المالية على موقع الويب الخاص بالمستشفى
 OHOW.comأو يمكنك الحصول عليه من خالل إرسال طلب عبر البريد إلى:
مستشفى ويسكونسن للعظام
ATTN: Financial Services
475 W. River Woods Parkway
Glendale, WI 53212
تتوفر مزيد من المعلومات حول سياسة المساعدات المالية من خالل االتصال بقسم الخدمات المالية بمستشفى ويسكونسن للعظام على الرقم
.414 961-6803

مستشفى ويسكونسن للعظام
سياسة المساعدات المالية
يونيو 2016

سياسة:
ھي سياسة خاصة بمستشفى ويسكونسن للعظام )" ("OHOWلضمان ممارسات اجتماعية عادلة لتوفير الرعاية الطبية الالزمة بمرافق
مستشفى ويسكونسن للعظام .تم وضع ھذه السياسة خصيصًا لمعالجة مدى أھلية الحصول على المساعدات المالية للمرضى الذين يحتاجونھا
ويتلقون الرعاية الطبية من مستشفى ويسكونسن للعظام.
 .1ستوضح جميع المساعدات المالية مدى التزامنا نحو الحفاظ على كرامة األفراد والصالح العام واحترامنا لھا ،واھتمامنا الخاص
باألشخاص الذين يعانون من الفقر واآلخرين المعرضين للخطر ،ومدى تضامننا معھم ،والتزامنا بالعدالة في عملية توزيع ھذه المساعدات
وتوفير الرعاية.
 .2تنطبق ھذه السياسة على جميع الخدمات الطبية الالزمة المقدمة من قبل مستشفى ويسكونسن للعظام .وال تنطبق ھذه السياسة على
ترتيبات الدفع لإلجراءات االختيارية أو حاالت الرعاية األخرى التي ال تُعد ضرورية.
 .3تقدم قائمة موفري الرعاية الذين لديھم تغطية تأمينية جميع موفري الرعاية في مرافق مستشفى ويسكونسن للعظام والتي من شأنھا أن
تحدد موفري الرعاية سواء كانوا يخضعون لسياسة المساعدات المالية أم ال.

تعريفات:
" -"(r)501تعني الفقرة  (r)501من قانون الضرائب الداخلية واللوائح الصادرة بموجبه
"المبلغ الوارد في الفاتورة بشكل عام" أو " "AGBيعني المبلغ الوراد في الفاتورة بشكل عام فيما يتعلق بخدمات الرعاية الطبية الضرورية
لألشخاص الذين لديھم تأمين يُغطي مثل ھذه الرعاية.
"المجتمع" -تعني مقاطعتي ميلواكي وأوزاكي.
"الرعاية الطبية الالزمة" تعني الرعاية التي تم تحديد أنھا ضرورية من الناحية الطبية بعد الكشف السريري من قبل موفر رعاية مؤھل .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.
"المريض" يعني ھؤالء األشخاص الذين يتلقون الرعاية في حاالت الرعاية الطبية الضرورية في مستشفى ويسكونسن للعظام والشخص
المسؤول ماديًا عن رعاية المريض.

 .1المساعدات المالية المقدمة
.1.1

سيكون المرضى الذين يقل دخلھم عن  250%عن مستوى الفقر الفيدرالي )" ("FPLأو ما يعادله مؤھلين لتلقي الرعاية الخيرية
الكاملة  100%مع شطب الجزء الخاص برسوم الخدمات المسئول عنھا المريض.

.1.2

كحد أدنى ،المرضى الذين يزيد دخلھم عن  250%من مستوى الفقر الفيدرالي ) (FPLولكن ال يزيد عن  ،400%سوف
يحصلون على خصم بشكل تدريجي 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 حسب الدخل دفع رسوم أكثر
من رسوم  AGBالمحسوبة .سيكون الخصم حسب الدخل على النحو التالي:
مستوى مساعدة الرعاية الخيرية والنسبة المئوية لمستوى الفقر الفيدرالي )(FPL
100%
250%

عدد أفراد األسرة

80%
90%
350%
300%
مستوى الدخل ال يتجاوز

67%
400%

1

29,700 $

35,640 $

41,580 $

47,520 $

2

40,050 $

48,060 $

56,070 $

64,080 $

3

50,400 $

60,480 $

70,560 $

80,640 $

4

60,750 $

72,900 $

85,050 $

97,200 $

5

71,100 $

85,320 $

99,540 $

113,760 $

6

81,450 $

97,740 $

114,030 $

130,320 $

7

91,825 $

110,190 $

128,555 $

146,920 $

8

102,225 $

122,670 $

143,115 $

163,560 $

9

112,625 $

135,150 $

157,675 $

180,200 $

10

123,025 $

147,630 $

172,235 $

196,840 $

.1.3

قد 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 مستشفى ويسكونسن للعظام استنا ًدا إلى إجراء تقييم موضوعي لقدرتھم على الدفع .لن يتعين على المريض
المؤھل للحصول على خصم "البحث االجتماعي" دفع رسوم أكثر من رسوم  AGBالمحسوبة.

.1.4

قد يتحمل المريض المؤھل للرعاية الخيرية بنسبة  100%تكاليف رسوم ثابتة اسمية تصل إلى  0دوالر للخدمات.

.1.5

يمكن 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

.1.6

يجب تحديد أھلية الحصول على المساعدات المالية ألي حساب مسؤول عنه المريض الذي يحتاج إلى مساعدات مالية.

.1.7

االلتزامات التي يتم إخالء المسؤولية عنھا عبر إجراءات اإلفالس يتم تصنيفھا على أنھا رعاية خيرية .يتم اعتبار إخالء
المسؤولية بسبب اإلفالس وثائق كافية تجعل الضامن مؤھالً لالستفادة من الرعاية الخيرية.

 .2خدمات 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 مستشفى ويسكونسن للعظام .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  (r)501ولكن تم إدراجھا ھنا من أجل راحة المجتمع الذي تخدمه
مستشفى ويسكونسن للعظام.
.2.1

المرضى غير المؤھلين للحصول على المساعدات المالية سيقدم لھم نسبة خصم  20%لمدفوعاتھم.

.2.2

يمكن أن يحصل المرضى غير المؤھلين للحصول على المساعدات المالية على خصم عند الدفع الفوري بنسبة  .20%يمكن أن
يُقدم الخصم عند الدفع الفوري باإلضافة إلى الخصم الذي ال يغطيه التأمين المحدد في الفقرة السابقة مباشرة.

.2.3

يمكن أن يحصل المرضى غير المؤمن عليھم والمؤمن عليھم من أصحاب الدخول التي تتجاوز  400%من مستوى الفقر
الفيدرالي على المساعدة اعتمادًا على "استطالع الموارد المالية".

 .3القيود المفروضة على رسوم المرضى المؤھلين للحصول على مساعدات مالية
.3.1

ال يتم فرض رسوم على المرضى المؤھلين للحصول على المساعدات المالية بشكل فردي أكثر من  AGBمقابل الرعاية
الطبية الالزمة وال أكثر من الرسوم اإلجمالية لجميع خدمات الرعاية الطبية األخرى .تقوم مستشفى ويسكونسن للعظام بحساب
 AGBواحد أو أكثر باستخدام وسيلة "النظر فيما حدث" وتضمين رسوم الرعاية الطبية للخدمات وجميع شركات التأمين
الصحي التي تقوم بدفع المستحقات لمستشفى ويسكونسن للعظام ،ويتم ذلك كله وفقًا للفقرة  .(r)501يمكن الحصول على نسخة
مجانية من وصف عملية حساب المبلغ الوارد في الفاتورة بشكل عام ) (AGBوالنسبة المئوية )النسب المئوية( الخاصة به عن
طريق إرسال طلب إلى:
مستشفى ويسكونسن للعظام
Attn: Chief Financial Officer
475 W. River Woods Pkwy
Glendale, WI 53212

 .4تقديم طلب للحصول على المساعدة المالية
.4.1.1

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 .تتاح طلبات
 FAPواإلرشادات الخاصة بالطلبات للحصول على الخدمات المتعلقة بالمستشفى من خالل تنزيل الوثائق من موقع
الويب الخاص بنا  ohow.comأو من خالل االتصال على .(414) 961-6803

 .5الفواتير والتحصيل
.5.1

تم توضيح اإلجراءات التي يمكن أن تتخذھا مستشفى ويسكونسن للعظام في حالة عدم الدفع في سياسة فواتير وتحصيل منفصلة.
يمكن الحصول على نسخة مجانية من سياسة الفواتير والتحصيل من خالل إرسال طلب إلى:
مستشفى ويسكونسن للعظام
Attn: Chief Financial Officer
475 W. River Woods Pkwy
Glendale, Wl 53212

 .6التفسير
.6.1

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

مستشفى ويسكونسن للعظام
طلب المساعدة المالية
نشكرك الختيارك مستشفى ويسكونسن للعظام لتلبية احتياجاتك الطبية .لقد عبرت عن رغبتك في تقديم طلب للحصول على برنامج
المساعدة المالية الخاص بمستشفى ويسكونسن للعظام.
يجب تقديم المستندات التالية إلى مكتبنا حتى يتم بحث األمر:
• طلب مكتمل موقع ومؤرخ
• دليل الدخل الشھري الحالي للمريض  /الضامن والزوج  /الزوجة ،بما في ذلك :الوظيفة الحالية ،وإعالة الطفل ،والنفقة،
وتعويض البطالة ،وتعويض العمال ،والضمان االجتماعي ،والمعاش ،ودخل التقاعد ،وغير ذلك من األرباح أو الفوائد
• دخل تأجير الممتلكات
• دليل على المساعدة الحكومية ،بما في ذلك قسائم الطعام أو اإلسكان المدعوم أو برنامج النساء واألطفال والرضع )(WIC
• نسخة كاملة حديثة من عائدات الضرائب على الدخل الفيدرالي والخاص بالوالية مشتملة على جميع المرفقات
• نسخة حالية من بيانات حساب المدخرات توضح الرصيد الحالي
• دليل على األصول الحالية ،بما في ذلك :شھادات الودائع ،واألوراق المالية ،والتأمين على الحياة ،وغير ذلك من الحصص
في العقارات
• خطاب مصادقة في حالة الخضوع للدعم في نفقات المعيشة اليومية
ال تقم بإرسال النسخ األصلية من الوثائق الداعمة.
سيتم رفض الطلب إذا لم يتم تقديم الطلب كامالً والمستندات المطلوبة قبل التاريخ المحدد.
إن المساعدة المالية ال تعد بمثابة خطة تأمين .تساعد المساعدة المالية في فواتير مستشفى ويسكونسن للعظام المرضى الذين ليس لديھم
تغطية تأمينية .يؤدي رفض تقديم طلب لالستفادة من البرامج الحكومية التي تكون مؤھالً لالستفادة منھا إلى الرفض الفوري للمساعدة
المالية .سوف تتلقى القرار خالل  10يو ًما من تاريخ تلقي طلب المساعدة المالية المكتمل والوثائق الداعمة له.
ال تغطي المساعدة المالية الخدمات التالية:
• الخصومات التأمينية أو المدفوعات المشتركة
• رسوم الدعاوى )اإلجراءات القانونية مثل تعويضات العمال أو حوادث السيارات أو ما إلى ذلك(
• مجموعات الفوترة الخارجية ،بما في ذلك المستشفيات والعيادات والمعامل وخدمات األطباء والنقل بسيارات
اإلسعاف األخرى.
يرجى االتصال على 414 961-6803إذا كان لديك أي أسئلة

طلب الرعاية المجتمعية الخاص بمستشفى ويسكونسن للعظام
لتوفير المزيد من المعلومات المتعلقة بأفراد األسرة أو توظيف أفراد العائلة ،استخدم ظھر الطلب
رقم السجل الطبي ورقم الحساب يتم تسجيلھما من خالل العاملين في
المستشفى

رقم )أرقام( الحساب:

رقم السجل الطبي:

الرجاء توفير المعلومات التالية بحيث تكون كاملة ودقيقة .تخضع المعلومات للتحقق.
يجب أن تتم تعبئة كل الحقول ،وإذا كان ھناك أي حقل ال يسري عليك ،يرجى كتابة "ال يسري" به
تاريخ الميالد:
رقم الضمان االجتماعي:
اسم مقدم الطلب )االسم األول ،االسم األوسط ،االسم األخير(:
العنوان:

المدينة  /الوالية  /الرمز البريدي:

متزوجا ،يرجى كتابة المعلومات المتعلقة بالزوج  /الزوجة وأي أطفال
إذا كنت
ً
قصر لديك
.1

أرقام الھواتف:

الخلوي( ) :

المنزل( ) :
ھل تخضع لتغطية خطة تأمين صحي؟
ال
 نعم
اسم شركة التأمين

العمل( ) :

تاريخ ميالد كل منھم:

رقم الضمان االجتماعي:

العالقة بالمريض:

.2
.3
الدخل :شھريًا )المريض والزوج  /الزوجة في حالة الزواج( أو الوالدين في حال كان المريض
قاص ًرا
دخل عدد أفراد األسرة )قبل الضرائب( )النموذج  W2أو
دوالر
 (1099بما في ذلك دخل البطالة
الدخل من المعاش  /الضمان االجتماعي  /اإلعاقة
دوالر
إعالة الطفل  /النفقة التي يتم تلقيھا
قم بإرفاق دليل على الدعم الشھري
دخل تأجير الممتلكات

دوالر
دوالر

األصول :رصيد حساب التوفير  /الحساب الجاري
ال تقم بتضمين رصيد حسابات التقاعد

دوالر

أصحاب العمل اإلضافيين ،قم بالكتابة على ظھر الطلب
صاحب العمل )مقدم الطلب( أو الوالد )إذا كان قاص ًرا(

رقم الھاتف

تاريخ التوظيف

تاريخ إنھاء العمل

أصحاب العمل اإلضافيون في العام التقويمي

رقم الھاتف

تاريخ التوظيف

تاريخ إنھاء العمل

معلومات توظيف الزوج  /الزوجة

رقم الھاتف

المعلومات اإلضافية الخاصة بتوظيف الزوج  /الزوجة للعام التقويمي

رقم الھاتف

تاريخ التوظيف

تاريخ إنھاء العمل

تاريخ التوظيف

تاريخ إنھاء العمل

أنا أقر أن المعلومات المتاحة أعاله دقيقة وحقيقية وتعبر عن المعلومات المالية الخاصة بي .كما أقر كذلك أنه ال توجد أي تغطية تأمينية إضافية لھذا المريض بخالف ما تم ذكره في وقت التسجيل .وأفھم أن تقديم
معلومات خاطئة سينتج عنه رفض طلب أي نوع من أنواع المساعدة المالية عبر مستشفى ويسكونسن للعظام .إذا كنت مستحقًا ألي إجراء أو تسوية من جھة خارجية ،فسأقوم باتخاذ اإلجراء الالزم أو المطلوب من قبل
مستشفى ويسكونسن للعظام للحصول على التعويضات وأتنازل عنھا لمستشفى ويسكونسن للعظام ،وعندما استلمھا سأقوم بدفع جميع المبالغ المستردة وحتى المبلغ اإلجمالي للرصيد المعلق في فاتورتي إلى مستشفى
ويسكونسن للعظام .ويمكن أن تؤدي عدم قدرتي على تقديم طلب للحصول على تلك األموال أو لمتابعة عملية الطلب أو اتخاذ اإلجراءات التي تعتبر ضرورية أو مطلوبة من خالل مستشفى ويسكونسن للعظام إلى رفض
ھذا الطلب .وأسمح أيضًا لمستشفى ويسكونسن للعظام بالتحقق من تاريخ االئتمان الخاص بي من خالل مكتب االئتمان ،إذا لزم األمر.

يجب إعادة الطلب المكتمل بحلول ____________________ لكي يتسنى النظر فيه.
يرسل إلى مستشفى ويسكونسن للعظام
475 W. River Woods Parkway
Glendale, WI 53212
ATTN: Chief Financial Officer
يمكن أن يتم رفض الطلبات غير المكتملة وإعادتھا إلكمال المعلومات غير الكاملة!
_____________________________

_____________________________

توقيع المريض )الطرف المسئول(

التاريخ

لالستخدام اإلداري فقط
توقيع المعتمدين _______________________________ تاريخ_________________________ :

القائمة الخاصة بموفري الرعاية الصحية لمستشفى ويسكونسن للعظام الذين تشملھم سياسة المساعدة المالية
2016 يونيو
 توضح ھذه القائمة موفري الخدمات الطبية لخدمات الرعاية،2015-46  واإلشعارReg. Sec. 1.504(r)-4(b)(1)(iii)(F) وفقًا لـ
 اإلجراءات االختياريةFAP  ال تغطي.(FAP) الضرورية من الناحية الطبية في مرفق المستشفى الذي تغطيه سياسة المساعدات المالية
.وحاالت الرعاية األخرى التي ال تُعد ضمن الرعاية في حاالت الرعاية التي تكون ضرورية من الناحية الطبية ألي موفر خدمة
موفرو الرعاية الذين ال تشملھم سياسة المساعدات المالية
Blount Orthopaedic Associates •
Hand Surgery LTD •
Orthopaedic Consultants

•

Milwaukee Hand Center
Milwaukee Orthopaedic Group, Ltd.
Wisconsin Bone & Joint, SC
Milwaukee Spinal Specialists
Aspen Orthopaedic & Rehabilitation
Specialists, SC
Watertower Pain Consultants, SC
John A. Roffers, MD SC
Advanced Pain Management
Glendale Anesthesia Associates
Wisconsin Radiology Specialists
Medical College of Wisconsin

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

موفرو الرعاية الذين تشملھم سياسة المساعدات المالية
• مستشفى ويسكونسن للعظام
Orthopaedic Hospital of Wisconsin
•
Cedarburg Physical Therapy
Orthopaedic Hospital of Wisconsin
•
Shorewood Physical Therapy

