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 العنوان:

 GEISINGERسیاسة الخصم عند التسدید الشخصي لدى منظمة 
 :الفصل والقسم بمعاییر اللجنة المشتركة

 إداري 1.0 
 تاریخ إنشاء السیاسة األصلیة:

 2014مایو  16
 تنتمي ھذه السیاسة إلى:

 )Revenue Managementاإلیرادات (إدارة 

 موافقة (موافقات) اللجنة/المجلس:
 Geisinger  (Geisinger Finance Committee)لجنة التمویل التابعة لمنظمة

 تاریخ موافقة (موافقات) اللجنة:
 شھر یوم، عام

ُ                 تحتوي ھذه السیاسة على إجراء واحد أو أكثر من اإلجراءات الم حددة ألسالیب ھذه  ☐  السیاسة وقابلیة تطبیقھا.                                                       
 

 :Geisingerتنطبق ھذه السیاسة على الكیانات التالیة التابعة لمنظمة 
 التي تقدم خدمات رعایة صحیة، أي المستشفیات والعیادات الجماعیة وغیر الجماعیة) Geisinger(تشمل الكیانات التابعة لمنظمة الكیانات الطبیة 

 Geisinger Jersey Shore Hospital (GJSH)مستشفى  ☒ )GCMCأو  Community Medical Center )CMCمركز  ☒

 Geisinger Lewistownبمستشفى  Endoscopy Centerمركز  ☒
Hospital (GLH) ؛ أحد الكیانات التابعة لمستشفىGLH 

 Geisinger Lewistown Hospital (GLH)مستشفى  ☒

 Geisinger Medical Center (GMC)مركز  ☒ GLHالتابعة لمستشفى  Family Health Associates (FHA)عیادة  ☐
 Geisinger Medical Center Muncy (GMCM)مركز  ☒ Geisinger Bloomsburg Hospital (GBH)مستشفى  ☒
 Geisinger Pharmacy, LLCصیدلیة  ☐ Geisinger Clinic (GC)عیادة  ☒
 Geisinger Wyoming Valley Medical Center (GWV)مركز  ☒ Geisinger Community Health Services (GCHS)مركز  ☐
 - GMC) بمركز Outpatient Surgeryقسم جراحة المرضى الخارجیین ( ☒ Geisinger Encompass Health, LLCمستشفى  ☐

Woodbine ؛ أحد الكیانات التابعة لمركزGMC 
؛ أحد الكیانات التابعة Geisinger Endoscopy - Montoursvilleمركز  ☐

 Geisinger-HM Joint Venture (G-HM)لمجموعة 
؛ GWV - CenterPointالتابع لمركز  Outpatient Surgeryقسم  ☐

 Geisinger Wyoming Valleyأحد الكیانات التابعة لمركز 
Medical Center 

 Geisinger Gray's Woods Outpatient Surgery andمركز  ☒
Endoscopy Center ؛ أحد الكیانات التابعة لعیادةGC 

 Lewistown Ambulatory Care Corporation (LACC)منظمة  ☐

 Marworthمركز  ☐ 1HM)-HM Joint Venture (G-Geisingerمجموعة  ☒

التابع لعیادة  Outpatient Surgery and Endoscopy Centerمركز  ☒
Geisinger Healthplex State College أحد أقسام مستشفى ،

Geisinger Lewistown Hospital 

. West Shore Advanced Life Support Services, Incمنظمة  ☐
 أو الخدمات الطبیة الطارئة  WSALS(منظمة 

)Emergency Medical Services, EMS التابعة لمنظمة (Geisinger( 
 

 التي ال تقدم خدمات الرعایة الصحیة) Geisingerالتابعة لمنظمة  التجاریة/المؤسسیة(تشمل الكیانات الكیانات غیر الطبیة 
 Geisinger System Services (GSS)شركة  ☐ Geisinger Commonwealth School of Medicine (GCSOM)كلیة  ☐
  Geisinger Healthمؤسسة  ☐

)GH  أوGeisinger Health Foundation (GHF)( 
 GNJ Physicians Group (GNJ)مجموعة  ☐

 ISS Solutions, Inc. (ISS)شركة  ☐ Geisinger Health Plan (GHP)خدمة  ☐
 Keystone Health Information Exchange, Inc. (KeyHIE)شركة  ☐ Geisinger Quality Options, Inc. (GQO)شركة  ☐

 

                                                           
            ً       ً           ) تمثل مشروع ا مشترك ا بین مركز  Liability Company, LLCLimitedھي شركة ذات مسؤولیة محدودة ( HM Joint Venture-Geisingerإن مجموعة  1

Geisinger Medical Center  وشركةHighmark Health. 
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 الغرض

 یتمثل الغرض من ھذه السیاسة في تحدید الخصم المقدم لجمیع المرضى المؤھلین غیر المؤمن علیھم ممن یتلقون الخدمات الطبیة الضروریة من
 .Geisingerمنظمة 

 األشخاص المتأثرون

 .Geisingerوجمیع المنظمات التابعة لھا وعلى جمیع البرامج داخل منظمة  Geisingerتنطبق ھذه السیاسة على منظمة 

 السیاسة
 

بمساعدة فئات المرضى غیر المؤمن علیھم وغیر المؤھلین للحصول على اإلعانة بموجب سیاسة المساعدة المالیة  Geisingerتلتزم منظمة 
)Financial Assistance Policy, FAP من منظمة (Geisinger ،:وذلك عبر توفیر خصم على الرسوم اإلجمالیة حسب المخطط التالي 

 
 الخصم الكیان

GBH، GCMC، GMC، GWV، GMCM، GJSH 30% 
GLH 50% 
 Geisinger Clinic 30%عیادة 
)/المعدات الطبیة المعمرة Orthotics(قسم التركیبات التقویمیة ( Geisinger Clinicعیادة 

)Durable Medical Equipment, DME(الخاضعة لعامل مضاعفة التكلفة ( 
55% 

 
 ُ                                                                                                                   ت طبق الخصومات على الخدمات الطبیة األساسیة فقط. وال تغطي ھذه السیاسة الخدمات التجمیلیة وبعض الخدمات االختیاریة. ال تنطبق  .1

 الخصم الخاصة بھم.سیاسة الخصم ھذه على المرضى التابعین لطوائف األمیش/المینوناتیة، الذین یخضعون لسیاسة 
 یستبعدان بعضھما البعض. Geisinger) من منظمة FAPھذه السیاسة وسیاسة المساعدة المالیة ( .2
ً                                    ال تنطبق ھذه السیاسة على المرضى الذین یكون تحملھم للنفقات المتكبدة من أموالھم الخاصة ناتج ا عن تحصیل مبالغ المدفوعات المشتركة .3                                                                                         

                      ِ                       المبالغ المقتطعة من ق بل مقدم(ي) خدمة متعاقد.و/أو التأمین المشترك و/أو 
ال تغطي ھذه السیاسة الخدمات التي یقدمھا مزود/مقدم خدمة خارجي، وینبغي إحالة األسئلة المتعلقة بالخصومات إلى المزود/مقدم الخدمة  .4

 مباشرة (مثل منشآت الرعایة الحرجة طویلة األمد، منشآت غسیل الكلى المتعاقدة).
 لمرضى المؤھلون الرسوم اإلجمالیة للخدمات المقدمة.لن یتحمل ا .5
 ن.سیتم تعدیل الرسوم قبل إنشاء بیان الفواتیر في أنظمة الفواتیر المعمول بھا وإرسال فاتورة بقیمة الرصید المعدل إلى المریض أو الضام .6

 
 التعریفات

"داخل شبكة"  Geisinger، وفیھا قد تعتبر أو ال تعتبر منظمة Geisinger                     ً                               أي جھة دفع لدیھا حالی ا أسعار تعاقدیة محددة مع منظمة مقدم الخدمة المتعاقد:  •
                    ُ                   جھة الدفع، وعلیھا ت طبق تخفیضات األسعار.

 لذین یستوفون المعاییر المعمول بھا.                                                  ً                          الرعایة الخیریة. خدمات الرعایة الصحیة المقدمة مجان ا أو بأسعار مخفضة لألفراد االمساعدة المالیة:  •
الخدمات الطبیة المقدمة في محیط غرفة الطوارئ؛ الخدمات المقدمة لحالة من شأنھا أن تؤدي إلى تغییر سلبي في الحالة الخدمات الطبیة األساسیة:  •

                              ً       َّ                 ة للحیاة؛ الخدمات الضروریة طبی ا المقی مة على أنھا خدمة                ُ                                                          ً           الصحیة إذا لم ت عالج على وجھ السرعة؛ الخدمات غیر االختیاریة المقدمة استجابة  لظروف مھدد
 .Geisinger                      ً                                         ً       َّ                               ً               اختیاریة مقدمة استجابة  لظروف مھددة للحیاة؛ الخدمات الضروریة طبی ا المقی مة على أساس كل حالة على حدة وفق ا لتقدیر منظمة 

 األعضاء المصمتة ونخاع العظم و/أو إعادة بناء األسنان التجمیليمع استثناء الخدمات التجمیلیة و/أو التخصیب المعملي و/أو زراعة 
 شخص ال یخضع لتغطیة أي برنامج تأمین معمول بھ مقدم من الوالیة أو الحكومة أو األطراف الثالثة األخرى.المریض غیر المؤمن علیھ:  •
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د مالیة لتغطیة النفقات الطبیة المتكبدة من المال شخص مؤمن علیھ ولكن لیس لدیھ موارالمریض المؤمن علیھ بأقل من تكلفة العالج:  •
 الخاص.

 
 

 المسؤولیات

 ستشرف إدارة اإلیرادات على ھذه السیاسة.
 

 المعدات/المستلزمات

 ال ینطبق
 

 اإلجراءات

 معاییر التأھل

 .Geisingerال یتأھل المریض للحصول على الخصومات بموجب سیاسة المساعدة المالیة من منظمة  .1
المرضى المؤھلین غیر المؤمن علیھم، باستثناء الذین یخضعون إلجراءات تجمیلیة أو غیرھا من اإلجراءات االختیاریة إن جمیع  .2

 المستثناة، سیتلقون الخصم المذكور أعاله على الرسوم اإلجمالیة بعد تقدیم الخدمة.
 بالنسبة لھذه السیاسة، لن تنطبق خصومات غیر المؤمن علیھم على ما یلي: .3

 ى المصنفون على أنھم مؤمن علیھم بأقل من تكلفة العالج.المرض .أ
 المرضى المؤھلون لبرامج التأمین الفیدرالیة أو المقدمة من الوالیة أو من أطراف ثالثة أخرى. .ب
المرضى التابعون لطوائف األمیش والمینوناتیة (حیث یتوفر خصم لھذه المجموعة بموجب سیاسة طوائف األمیش  .ج

 والمینوناتیة).
رضى المؤمن علیھم ممن یتعین علیھم سداد دیون متأخرة خاصة بالتأمین المشترك أو المدفوعات المشتركة أو المبالغ المقتطعة الم .د

 ناشئة عن التعامل مع مقدم خدمة متعاقد.
ً       ً                                               ً                        یجب على أي مریض م نح خصم ا مخصص ا لغیر المؤمن علیھم وأبرم ترتیب دفع أن یبذل جھد ا حسن النیة للوفاء بعقد  .4       ُ الدفع وإال فسیخاطر                 

 بالتخلف عن سداد قیمة الخصم المخصص لغیر المؤمن علیھم
 

 إرشادات الخصم

                                                                    ُ                                                       سیتم تقدیم كتیب توعوي للمرضى الذین تأكد أنھم غیر مؤمن علیھم، وفیھ سی سلط الضوء على النقاط الرئیسیة لسیاسة الخصم المخصص لغیر  .1
 المؤمن علیھم.

الفواتیر المعمول بھ ضمن الفئة المالیة للتسدید الشخصي مع خطة تأمین، مما یدل على التأھل للحصول على الخصم سیتم تسجیل المرضى في نظام  .2
 المخصص لغیر المؤمن علیھم.

) المرضى غیر المؤمن علیھم في الحصول على المساعدة Patient Financial Clearance, PFCستساعد إدارة التخلیصات المالیة للمرضى ( .3
 Consolidated Omnibus Budgetأو خیارات التغطیة األخرى المعمول بھا (مثل برنامج قانون تسویة المیزانیة الجامع الموحد (الطبیة 

Reconciliation Act, Cobra) أو برنامج التأمین الصحي لألطفال (Children’s Health Insurance Program, CHIP أو أي (
مرضى غیر الراغبین في تلقي المخصصات المؤھلة قد ال یتأھلون للحصول على الخصم المخصص لغیر خطة تجاریة أو حكومیة أخرى). إن ال

 المؤمن علیھم.
                                                ً                                                       إن المرضى الذین لھم تغطیة من طرف ثالث وتبین الحق ا أنھم غیر مؤمن علیھم یمكن منحھم الخصم بعد عملیة الدفع. .4
 التأمینیة بالكامل یمكن منحھم الخصم بأثر رجعي. إن المرضى الذین لھم تغطیة من طرف ثالث ورفضتھا الجھة .5
   ُ                                                                    سی ذكر مبلغ الخصم في البیان الخاص بالمریض على أنھ "خصم التسدید الشخصي". .6
                            ً                            ستتم مراجعة نسبة الخصم سنوی ا على األقل للنظر في التعدیل. .7
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 المرفقات

 ال ینطبق
 

 مرجع إلكتروني خارجي مخصص للمرضى:

 Geisinger) من منظمة FAPسیاسة المساعدة المالیة (
 
 

ضعت                         ِ          تمت الموافقة علیھا من ق بل وبتاریخ المصدر  ُ          ن قحت/روجعت* ُ    و 

05/16/2014 

10/15/2018 
1/25/21 
 ، إدارة اإلیراداتAVP مدیر إدارة اإلیرادات 6/22/22

 

https://www.geisinger.org/patient-care/patients-and-visitors/billing-and-insurance/need-help
https://www.geisinger.org/patient-care/patients-and-visitors/billing-and-insurance/need-help
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