سياسة الخصم عن السداد عن النفس
السياسة رقم CC10.9039G

الغرض من السياسة:
الغرض من هذه السياسة هو تحديد الشروط الالزمة للتمتع بخصم عام يقدم إلى جميع المرضى غير المؤمن عليهم الذين
يتلقون خدمات ضرورية طبيًا داخل  .Geisingerتسري هذه السياسة على  Geisingerوجميع المؤسسات التابعة لها
وعلى جميع البرامج داخل  .Geisingerتلتزم شركة  Geisingerبمساعدة المرضى غير المؤمن عليهم وغير المستحقين
للخدمات بحسب سياسة الرعاية المجانية من شركة  Geisingerمن خالل توفير خصم بنسبة  %30على إجمالي الرسوم.
ويسري هذا الخصم على الخدمات الطبية األساسية فقط .ال تغطي هذه السياسة الخدمات التجميلية وخدمات اختيارية معينة.
ال يتم تطبيق هذه السياسة إال مع تطبيق سياسة الرعاية المجانية لشركة .Geisinger

خطوات اإلجراء:
ال تسري هذه السياسة على المرضى "منقوصي التأمين" أو المرضى الذين يمتلكون تأمي ًنا صحيًا تعود فيه مسؤولية الصرف
الشخصي من خدمة غير مشمولة أو دفع مشترك أو تأمين مشترك أو مبلغ مستقطع .الخدمات المقدمة من جهات خارجية
غير مشمولة بموجب هذه السياسة ويجب إحالة األسئلة المرتبطة بالخصومات إلى الجهة الخارجية مباشرة (مثل منشآت
الغسيل الكلوي المتعاقد معها ومنشآت الرعاية الحرجة طويلة المدى) .لن يتم استقطاع إجمالي الرسوم للمرضى المستحقين
للخدمات المقدمة .سيتم تعديل الرسوم عند استخراج فواتير السداد في أنظمة السداد المستخدمة وسيتم إرسال الرصيد المعدل
إلى المريض أو الضامن.

التعريفات:
▪ الرعاية المجانية :الرعاية الخيرية .خدمات الرعاية الصحية المقدمة مجا ًنا أو بخصم لألفراد الذين تنطبق عليهم
المعايير الموضوعة
▪ الخدمات الطبية األساسية :الخدمات الطبية المقدمة في غرفة طوارئ؛ الخدمات المقدمة لحالة والتي إذا لم تعالج
بسرعة سوف تؤدي إلى تغير في غير صالح المريض؛ خدمات غير اختيارية مقدمة استجابة لظروف مهددة للحياة؛
خدمات ضرورية طبيًا بحسب تقييم خدمة اختيارية مقدمة استجابة إلى ظروف مهددة للحياة؛ خدمات ضرورية طبيًا
بحسب تقييم حالة بحالة وف ًقا لتوجيهات Geisinger
 oيستثنى من ذلك الخدمات التجميلية والتخصيب المعملي وزرع أعضاء صلبة ونخاع العظم وتركيبات
األسنان التجميلية

▪ المرضى غير المؤمن عليهم :الفرد غير المشمول ببرنامج حكومي منطبق تابع لوالية أو برنامج تأمين من جهة
خارجية آخر
▪

المريض منقوص التأمين :مريض مؤمن عليه لكن ال يملك الموارد المالية لتغطية النفقات الطبية من جيبه الخاص

▪  :PFCالمستشار المالي للمريض
المسؤوليات:
سوف تدير إدارة اإليرادات هذه السياسة
المعدات/اإلمدادات:
ال تنطبق

اإلجراء:
معايير االستحقاق:
•
•
•

•

مريض غير مستحق للخصومات بموجب سياسة الرعاية المجانية لشركة Geisinger
سوف يتلقى جميع المرضى غير المؤمن عليهم ،باستثناء من يتلقون إجراءات تجميلية أو إجراءات اختيارية
مستبعدة أخرى ،خصمًا بنسبة  %30على إجمالي الرسوم بعد تقديم الخدمات
بالنسبة إلى هذه السياسة ،لن تسري خصومات غير المؤمن عليهم على ما يلي:
 oالمرضى المصنفون كمنقوصي التأمين
 oالمرضى المستحقون لبرامج من الواليات أو برامج اتحادية أو برامج خارجية أخرى
 oالمرضى من طوائف "األميش" و"المينونايت" (يقدم خصم لهذه المجموعات بموجب السياسة الخاصة
بطوائف "األميش" و"المينونايت")
 oالمرضى المستحقون للدعم في سوق التأمين الصحي
 oالمرضى المؤمن عليهم ،لكن هناك مبالغ معلقة خاصة بالتأمين المشترك أو السداد المشترك أو الخدمات
غير المشمولة أو االستقطاعات
أي مريض مُنح خصمًا باعتباره غير مؤمن عليه ودخل في ترتيبات سداد يجب عليه بذل أقصى جهد الحترام عقد
السداد أو المخاطرة بتحديد الحساب غير المؤمن عليه كحساب متخلف عن السداد

إرشادات الخصم:
•
•

المرضى الذين تأكد عدم وجود تأمين لهم سيُقدم لهم دليالً تعليميًا يحدد النقاط األساسية من سياسة الحسابات غير
المؤمن عليها
سيتم تسجيل المرضى في نظام السداد الساري في فئة السداد عن النفس وخطة تأمين ،مما يشير إلى استحقاق
الحساب غير المؤمن عليه

•

•
•
•
•

سوف يساعد المستشار المالي للمريض المرضى غير المؤمن عليهم في الحصول على المساعدة الطبية أو
خيارات التغطية السارية األخرى (مثل  Cobraأو  CHIPأو أي خطة تجارية أو حكومية أخرى) .يجوز أال
يكون المرضى غير الراغبين في التمتع بمزايا إضافية مستحقين لحساب من فئة حسابات غير المؤمن عليهم
المرضى المقدم لهم تغطية من جهة خارجية والذين حُدد الح ًقا أنهم غير مؤمن عليهم سيمنحون حسابًا بأثر رجعي
سوف يراجع المستشار المالي للمريض الملف الديموغرافي للمريض ودخله لتحديد االستحقاق ألي برامج حكومية
سيتم وضع مبلغ الخصم الممنوح تحت بند استقطاع إلى إيرادات "حساب غير مؤمن عليه" في فاتورة المريض
ستتم مراجعة النسبة المئوية للخصم سنويًا على األقل للموافقة عليها أو تعديلها

معلومات الوثيقة

تاريخ الكتابة

تاريخ المراجعة*

المصدر

االعتماد والتاريخ

2014/16/05

2018/04/04

إدارة اإليرادات
مشرف القسم

نائب الرئيس ،المسؤول عن دورة
اإليرادات

اسم الملفO:\home\C\Bs\PUB\RC Policies & Procedures\ADMINISTRATIVE\ sys_grl_10_9039g.html :

