
       التمويل

 .Geisinger، تنطبق على جميع الكيانات والمواقع والخدمات والموظفين في جميع أنحاء هذه السياسة هي سياسة على مستوى النظام ☒
 تحتوي هذه السياسة على إجراء أو أكثر من اإلجراءات التي تحدد أساليب هذه السياسة وقابلية تطبيقها. ☒

   
 الغرض                     

 المؤمن عليهم والذين يتلقون الخدمات   غ  المؤهل د الخصم المقدم لجميع المر اسة هو تحد الغرض من هذە الس
ا داخل  ورة طب  . Geisingerال

 

 األشخاص المتأثرون: 

  اسة ع   Geisingerتنطبق هذە الس  جميع ال عة لها وع  . Geisingerامج داخل وجميع المؤسسات التا
 

اسة  الس
م   المؤمن عليهم الذين ال  Geisingerتل  غ ة  يتأهلوا  مساعدة المر اسة المساعدة المال موجب س  اإلعانة  للحصول ع
:  Geisingerمن   التا ا ة حسب المخطط الب  الرسوم اإلجمال  خصم ع  من خالل توف

 
ان  ال

ات    GBH, GCMC, GMC, GWV, GMCل حسا
 خصم
30% 
 

ات  GLH  50%حسا
Geisinger Clinic (GRP 21 PSYCH BA 7600) 50% 

Geisinger Clinic (Orthotics/DME w/multiplier) 55% 
 

عض  .1 ل و اسة خدمات التجم  هذە الس ة فقط. ال تغ ة األساس  الخدمات الطب تم تطبيق الخصومات ع س
ارة. ال تنطبق خضعون  الخدمات االخت ة، الذين  المينونات ش  لطوائف األم ع  التا  المر اسة الخصم ع س
اسة الخصم الخاصة بهم.   لس

 
اسة  .2 ادل لس ل مت ش ة  اسة ح ة ( Geisingerهذە الس  ). FAPللمساعدة المال

 
3.    المر اسة ع اسة الدالذين ال تنطبق هذە الس أو يتحملون النفقات من جيبهم الخاص وفقا لس ك و فع المش

ل مزود (مزودين) متعاقد.  أو الخصم من ق ك و  المش   التأم
 

ل  .4 ة الخدمات المقدمة من ق  الخدمات ال يتم تغط جب إحالة األسئلة  مقد اسة، و موجب هذە الس   الخارجي
  الخصومات إ ة  مقدم الخدمة المتعلقة  ت الرعا ش  المتعاقدة، م ل ال ت غس ش ل المثال، م  س ة (ع ا م

لة األجل).     الحادة ط
 

ة للخدمات المقدمة.  .5 الرسوم اإلجمال    المؤهل ة المر  لن يتم محاس
 

 العنوان [مطلوب]:   

  اسة خصم الدفع الشخ  س
 قسم فصل اللجنة المشتركة [مطلوب]:

  1.0إداري  
 : ة  اسة األصل شاء الس  تم إ

 2014مايو  16 
  :هذه السياسية تنتمي إلى [مطلوب]

 إدارة العائدات

ــــخ اري] و[تار المجلس [اخت موافقة اللجنة]موافقة (موافقات) اللجنة
 



ض أو الضامن  .6 تم فوترة الم  أنظمة الفوترة المعمول بها وس ان الفوترة  شاء ب ل الرسوم عند إ تم تعد  أساس س ع
د المعدل.    الرص

 
فات  التع

  :سعر تعاقدي مع  مقدم الخدمة المتعاقد ا  ار Geisingerأي دافع يتمتع حال مكن اعت مكن أو ال  ث  ح  ،

Geisinger  .ضات األسعار كة الدافع، وتطبق عليها تخف  ضمن ش

  :ة ة المقدمة مجا المساعدة المال ة الصح ة. خدمات الرعا ة الخ ستوفون الرعا أسعار مخفضة لألفراد الذين  نا 
 المعمول بها.   المعاي

 ة ة األساس  الفور، الخدمات الطب  غرفة الطوارئ؛ خدمات لحالة إذا لم يتم عالجها ع ة المقدمة  : الخدمات الطب

اة؛   لظروف تهدد الح
ً
ة ارة المقدمة استجا  االخت ة؛ الخدمات غ  الحالة الصح    سل  تغي فمن شأنها أن تؤدي إ

ارة مقدمة  ارها خدمات اخت اعت مة  َ ا المق ورة طب ورة الخدمات ال اة؛ الخدمات ال  لظروف تهدد الح
ً
ة استجا

 حدة وفقا لتقدير  ل حالة ع  أساس  مة ع َ ا المق  . Geisingerطب
أو إعادة بناء  ة ونخاع العظام و أو زراعة األعضاء الصل  و  المخت أو اإلخصاب  ل و عاد خدمات التجم جري اس

   األسنان التجم

  :المؤمن عليهم   غ  تابع لجهة  المر ة أو أي برنامج تأم  أو تابع للوال  حكو أي برنامج تأم  مشمول  فرد غ
ة.   خارج

  :الشامل   للتأم  الخاضع  غ ة من  المر ة النفقات الطب ة لتغط ه الموارد المال س لد ن ل ه ول شخص مؤمن عل
ة.   النفقات الشخص

 
 

ات  المسؤول
اسة.    ستدير إدارة اإليرادات هذە الس

 
اإلمدادات    المعدات

 ال ينطبق  

   
 إجراء

ل     التأه   معاي
ة من  .1 اسة المساعدة المال موجب س  الخصومات  ض ال يتأهل للحصول ع  . Geisingerالم
ها من  .2 ل أو غ ات التجم خضعون لعمل ثناء أولئك الذين  اس  المؤمن عليهم،   غ  المؤهل حصل جميع المر س

ة  س  خصم ب عدة، ع ارة المس م الخدمات.   30اإلجراءات االخت عد تقد  الرسوم   ٪ من إجما
3.  :  ما   المؤمن عليهم ع اسة، لن تنطبق خصومات غ ة لهذە الس س    ال

a.   شامل   لتأم  خاضع  أنهم غ  المصنفون ع  المر
b.   ة األخرى ة أو برامج الجهات الخارج درال امج الف ة أو ال امج الوال  المؤهلون ل  المر
c.  اسة موجب الس  خصم لهذە المجموعة  ث يتم توف ة (ح ش والمينونات  لطوائف األم ع  التا المر

 الخاصة بهم) 
d.     الص  سوق التأم  إعانات   المؤهلون للحصول ع  المر
e.  مغطاة أو  كة أو خدمات غ ك أو مدفوعات مش  مش  المؤمن عليهم الذين يتمتعون بتأم المر

ة ناتجة عن المعالجة بواسطة مقدم خدمة متعاقد    استقطاعات مال
 المؤمن عليهم ود .4 غ  خصم خاص  ض حصل ع  أي م ة للوفاء جب ع ذل جهدا حسن الن ب دفع أن ي  ترت خل 

 المؤمن عليهم  غ مة الخصم الخاص  التخلف عن سداد ق خاطر   عقد الدفع وأال س  

 



   إرشادات الخصم

اسة الخصم  .1 ة لس س  النقاط الرئ سلط الضوء ع  مؤمن عليهم  د أنهم غ  الذين تأ  للمر ب تعل م كت تم تقد س
  غ  المؤمن عليهم.  الخاصة 

 التأهل  .2 دل ع ، مما  ة الدفع وخطة تأم ة ذات ه ضمن فئة مال  نظام الفوترة المعمول    ل المر سج تم  س
 المؤمن عليهم.   غ  الخصم الخاص   للحصول ع

3. )  ة للمر صات المال ساعد إدارة التخل ة أو PFCس  المساعدة الطب  الحصول ع  المؤمن عليهم   غ ) المر
ل المثال،   س لة للتطبيق (ع ة األخرى القا ارات التغط ة أخرى).  CHIPأو  Cobraخ أو أي خطة تجارة أو حكوم

 الخصم الخاص   للحصول ع كونوا مؤهل ة رما ال   مخصصات إضاف  الحصول ع    الراغب  غ  المر غ
 المؤمن عليهم.  

تم منحهم  .4  مؤمن عليهم س  أنهم غ دهم الحقا ع ة من طرف ثالث والذين تم تحد قدمون تغط  الذين  المر
  . أثر رج  الخصم 

5. )  ة للمر صات المال ل  PFCستقوم إدارة التخل د التأه ض ودخله لتحد  للم موغرا  الد مراجعة الملف الشخ  (
ة.  ألي برامج حكو   م

ارە  .6 اعت ض  ان الم  ب ح  لغ الخصم الممن ل م تم تفص  س
 المؤمن عليهم" من اإليرادات.   غ  خصم "الخصم الخاص 

ل.   .7  التعد  األقل للنظر  ا ع ة الخصم سن س تم مراجعة   س

   

 المراجع

ة  اسة المساعدة المال  Geisingerمن   (FAP)س

   
   
 
     

 

تنقيح*    إعداد ــــخ  تمت الموافقة بواسطة    المصدر    مراجعة    التار

    2014مايو  16
     

ر  15 ت   2018أ  
 2021يناير  25

 إدارة العائدات 
ف القسم     م

س، إدارة العائدات    نائب الرئ


