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 . تحتوي هذه السياسة عىل إجراء واحد أو أكثر يحدد طرق هذه السياسة وقابلية تطبيقها  ☒

  : التالية Geisingerعىل كيانات  السياسةتنطبق هذه  ☒

 (التي تقدم خدمات الرعاية الصحية، مثل المستشفيات والممارسات الجماعية والعيادات Geisingerتشتمل على كيانات ) الكيانات السريرية

☒ Community Medical Center) CMC  أوGCMC) ☒ Geisinger Jersey Shore Hospital) GJSH) 

☒ Endoscopy Center of Geisinger Lewistown Hospital ؛ وهو كيان لـGLH ☒ Geisinger Lewistown Hospital) GLH) 

☒ Family Health Associates of GLH) FHA) ☒ Geisinger Medical Center) GMC) 

☒ Geisinger Bloomsburg Hospital) GBH) ☒ Geisinger Medical Center Muncy) GMCM) 

☒ Geisinger Clinic) GC) ☒ Geisinger Pharmacy، LLC 

☒ Geisinger Community Health Services) GCHS) ☒ Geisinger Wyoming Valley Medical Center) GWV) 

☐ Geisinger Encompass Health، LLC ☒ GMC Outpatient Surgery - Woodbine ؛ وهو كيان لـGMC 

☒ Geisinger Endoscopy-Montoursville ؛ وهو كيان لـG-HM ☒ GWV Outpatient Surgery – CenterPoint وهو كيان لـ ،
Geisinger Wyoming Valley Medical Center 

☒ Geisinger Gray's Woods Outpatient Surgery and Endoscopy  
Centerوهو كيان لـ   ؛GC 

☐ Lewistown Ambulatory Care Corporation) LACC) 

☒ HM-G )HM Joint Venture-Geisinger)1 ☒ Marworth 

☒ Geisinger Healthplex State College Outpatient Surgery 
 Geisinger Lewistown Hospital، قسم من مستشف  Endoscopy Centerو

☒ West Shore Advanced Life Support Services، Inc . 
(WSALS  أوGeisinger EMS) 

 

 (خدمة رعاية صحيةالشركات التي ال تقدم /التجارية Geisingerتشتمل على كيانات )الكيانات غير السريرية 

☐ Geisinger Commonwealth School of Medicine) GCSOM) ☐ Geisinger System Services) GSS) 

☐ Geisinger Health) GH or GHF) ☐ GNJ Physicians Group) GNJ) 

☐ Geisinger Health Plan) GHP) ☐ ISS Solutions، Inc( .ISS) 

☐ Geisinger Quality Options، Inc( .GQO) ☐ Keystone Health Information Exchange، Inc( .KeyHIE) 

                                                             
1 HM Joint Venture-Geisinger  هي شركة ذات مسؤولية محدودة تمثل مشروعًا مشترًكا بينGeisinger Medical Center وHighmark Health. 
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 الهدف

بتقديم الخدمات الطبية إلى المرضى بغض النظر عن قدرتهم على الدفع، حيث تقدم خدمات طبية مخفضة أو مجانية إلى المرضى غير  Geisingerتلتزم 

من قانون حماية المرضى والرعاية ميسورة  9007هذه هو االمتثال لمتطلبات القسم ( FAP)إن الهدف من سياسة المساعدات المالية . القادرين على الدفع

األشخاص بإرساء توجيهات لتحديد أهلية  1 1.50 (r)-4من قانون اللوائح الفدرالية القسم  26واللوائح السارية لوزارة الخزانة، الباب  2010التكلفة لعام 

تعتمد التوجيهات المستخدمة . ألغراض هذه السياسة، تُستخدم لفظة المساعدات المالية بالتبادل مع لفظة الرعاية الخيرية. المستحقين لهذه المساعدات المالية

على صيغة تستخدم توجيهات مستوى  باإلضافة إلى ذلك، تعتمد متطلبات الدخل في هذه السياسة. التخاذ هذا القرار على دخل أسرة المريض وحجم األسرة

من قبل وزير الصحة والخدمات اإلنسانية  FPGسيتم تحديث هذه المتطلبات مرة سنويًا على األقل للتزامن مع إصدار توجيهات  (.FPG)الفقر الفيدرالي 

 . بالواليات المتحدة

 FAPون المعايير التقدم بطلب للحصول على المساعدات المالية بموجب سياسة يمكن للمرضى الذين ليس لديهم القدرة على دفع المبلغ بالكامل والذين يستوف

هذه أو  FAPبالوالية أو التقدم بطلب للحصول على الرعاية الخيرية بموجب سياسة  Medicaidتتضمن خيارات المساعدات المالية اإللحاق ببرنامج . هذه

 : هذه في FAPسياسة ستساهم . اإللحاق بخطة تبادل التأمين الصحي ببنسلفانيا

 مساعدة المرضى المؤهلين في التقدم بطلب للحصول على تغطية من المصادر المتاحة للعامة، ولاللتحاق ببرامج التأمين ميسورة التكلفة مثل •

 بالوالية؛  Medicaidأو برنامج /اإلعانات الحكومية و

وبرامج التأمين ميسورة التكلفة التي قد يكونون ( QHP)ة الجودة حول خيارات الخطة الصحية عالي Geisingerتقديم معلومات إلى مرضى  •

 مؤهلين لاللتحاق بها؛ 

 للمساعدات المالية؛  Geisingerإمداد المرضى المؤهلين ومساعدتهم في تطبيقات  •

 .  إضفاء الطابع الرسمي على عمليات الموافقة على شطب المساعدة المالية واإلبالغ عنها •

 .  الية بشكل مناسبتصنيف المساعدات الم •

 

 األشخاص المتأثرون

باستثناء المرض  الذين  Geisingerلـ المتلقي   للرعاية لدى أي منشأة تابعة  Geisingerهذه عىل جميع مرض  ( FAP)تنطبق سياسة المساعدات المالية 

ي التغطية بموجب سياسة 
ي  هؤالء الرعاية لمقدمي  تعريف يوجد)هذه  FAPتتم معالجتهم من قبل مقدم رعاية غي  مشمول ف 

 (.    FAPسياسة نهاية ف 

م  ي تلك الحاالت حيث يمكن أن تكون الخدمات المقدمة . بتقديم الخدمات الطبية إىل المرض  بغض النظر عن قدرتهم عىل الدفع Geisingerتلي  
مع ذلك، ف 

ام بسداد مستحقات هذه الخدمات مثل تقديم معلومات التأمي   الكاملة Geisingerمستحقة السداد، تطلب  سيؤدي عدم القيام بذلك . من المرض  االلي  

 .  إىل تحمل المريض مسؤولية دفع تكاليف الخدمات المقدمة

  السياسة
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 التعريفات

اك مع برنامج  : بالوالية Medicaidبرنامج •  الفيدراىلي الذي يساعد األرس واألفراد ذوي  Medicaidمبادرات صحية تديرها حكومات الواليات باالشي 

ي دفع التكاليف المرتبطة بالرعاية الصحية
 
بالواليات التمويل الفيدراىلي إىل جانب تمويل الوالية  Medicaidتستخدم برامج . الدخل المنخفض المؤهلي   ف

ي ذلك الدخل واإلعاقة والمواطنةالخاص بها لت
 
، حيث تعتمد األهلية عىل عدة عوامل بما ف  . قديم الخدمات الصحية الالزمة إىل األفراد المؤهلي  

 •ACA :  إىل وهو يضمن توفر تأمي   صحي ميسور التكلفة . 148-111قانون الرعاية ميسورة التكلفة هو قانون إصالح فيدراىلي للرعاية الصحية، القانون العام

 . ويدعم الطرق المبتكرة لتقديم الرعاية الطبية بتكاليف منخفضة Medicaidمزيد من األشخاص، ويوسع نطاق برنامج 

 •HIX :  ي العثور عىل برنامج التأمي   الصحي ميسور
 
ة ف ي كل والية تساعد األفراد واألرس واألعمال الصغي 

 
التكلفة تبادل التأمي   الصحي هو خدمة متاحة ف

 . ق بهوااللتحا

ي والية بنسلفانيا • 
ن
ن الصحي ف ي  : تبادل التأمي 

 
اعتباًرا من (. SBE-FP)، انتقلت بنسلفانيا بشكل رسمي إىل منصة فيدرالية للتبادل عىل مستوى الوالية 2020ف

ة المتاحة لاللتحاق، ستتحول بنسلفانيا بشكل كامل إىل تبادل عىل مستوى الوالية  2021 ي الفي 
 
د ذلك بإكمال الطلبات من خالل ولن تقوم بع( SBE)ف

 . األسواق الممولة فيدرالًيا لتقديم تغطية الرعاية الصحية ميسورة التكلفة

 •FFM : Federally Funded Marketplace  ”الممولة فيدرالًيا السوق “  

توجيهات مستوى الفقر الفيدراىلي هي معايي  للدخل تستخدمها الحكومة األمريكية لتحديد المؤهلي   إىل  (: FPG) توجيهات مستوى الفقر الفيدرالي • 

 . برامج ومخصصات اإلعانة

ي يتحملها المريض لزيادة فرص الحصول عىل التأمي   الصحي  ACAيوفر قانون  : ACAإعانات قانون • 
إعانات لخفض األقساط الشهرية والتكاليف الت 

ب ميسور التكلفة لألشخاص ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، خاصة الذين ال يتوفر لهم إمكانية الحصول عىل تغطية ميسورة التكلفة من خالل صاح

 . Medicareأو  Medicaidالعمل أو 

ورية•  ر عىل أنها معقولة و  : الخدمات الطبية الضن ي يمكن أن تير
ورية و / المرتبطة باألنشطة الت  ا عىل المعايي  الرسيرية للرعاية / أو ض 

ً
أو مالئمة، اعتماد

ير . المستندة إىل أدلة ورية إىل مثل هذا التير ي المقابل، تفتقر الرعاية الصحية غي  الض 
 . ف 

 اإلجرا  : الخدمات االختيارية• 
ً
ا للمريض ولكنه ليس عاجل

ً
يتم اتخاذ القرار بشأن الجراحة . ء االختياري هو إجراء يختاره المريض أو الطبيب ويكون مفيد

بعض األمثلة هي خدمات التجميل، واإلخصاب خارج الجسم، وزرع األعضاء الصلبة ونخاع العظام وإعادة بناء األسنان . االختيارية من قبل المريض أو طبيبه

 . ميىلي أو أحدهمالتج

ي الطارئ والوالدة النشطة •  ي الطارئ والوالدة النشطة  Geisingerتمتثل  (: EMTALA)قانون العالج الطب  وال ( EMTALA)لمتطلبات قانون العالج الطتر

ي هذه السياسة ما يمنع هذا االمتثال
ي بعالج وهو . يوجد ف 

ي إىل قسم الطوارئ والحفاظ عىل حالته مستقرة، بغض النظر  قانون فيدراىلي يقض 
أي شخص يأت 

 . عن حالة التأمي   الخاصة به أو قدرته عىل الدفع

ي تقديم خدمات طبية مجانية إىل المرض  الذين يستوفون معايي  أهلية معينة  (: FAP) سياسة المساعدات المالية• 
تساعد سياسة المساعدات المالية ف 

ي يتلقونها وغي  قادري
 . ن عىل الدفع مقابل العالجات الطبية الت 

 . يقدم المستشار الماىلي للمريض المشورة والمساعدة المالية إىل المرض  بشأن الفواتي  الطبية (: PFC) المستشار المالي للمريض• 

ن  المساعدات•  هي برامج تقدم مساعدات مالية إىل األطفال الذين تكون  المساعدات المقدمة إىل األطفال المعيلي    (: ADC)المقدمة إل األطفال المعالي 

 . أرسهم منخفضة أو معدومة الدخل

ي و / األرسة بأنها عبارة عن المريض وزوج Geisingerتعرف  : األرسة• 
يك المريض من قران مدت  ي حالة كان المريض )أو األوصياء عليه  المريض والدا رسر

ف 

ي ( قاًضا
ي أمره أو األوصياء عليهوأي أفراد معيلي   مثبتي   ف  ل ولت 

ل المريض أو مي   ي مي  
يبة الدخل للمريض أو لوىلي األمر ويعيشون ف   . إقرار ض 

كة المقدمة لخطة التأمي   الصحي للمريض : المزايا خارج الشبكة•  ا مع الرسر
ً
 . أي مؤسسة رعاية صحية أو طبيب ليس متعاقد
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 المسؤوليات

 . ستدير إدارة اإليرادات هذه السياسة

 المستلزمات/ المعدات

 ال ينطبق

   اإلجراءات

A. اإلجراءات الخاصة بتقديم طلب للحصول عىل المساعدات المالية      

 

اوح أعمارهم بي   • 
أو أقل من  %138يساوي  بدخلعاًما والمرض  البالغي   أو الضامن  18و  6ُيطلب من األطفال غي  المؤمن عليهم الذين تي 

 (.   المستند جـ)بالوالية  Medicaidإكمال طلب للحصول عىل برنامج ( FPG)توجيهات مستوى الفقر الفيدراىلي 

اوح أعمارهم بي   • 
أو أقل من توجيهات % 157سنوات والذين يساوي دخل أرسهم  5إىل  1ُيطلب من األطفال غي  المؤمن عليهم الذين تي 

 (.  المستند جـ)بالوالية  Medicaidإكمال طلب للحصول عىل برنامج ( FPG)مستوى الفقر الفيدراىلي 

أو أقل من توجيهات % 215ُيطلب من النساء الحوامل غي  المؤّمن عليهن واألطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة مع دخل أرسي يساوي • 

 (.    المستند جـ)لوالية با Medicaidإكمال طلب للحصول عىل برنامج ( FPG)مستوى الفقر الفيدراىلي 

 .      يكمل المريض أو الضامن طلب الحصول عىل المساعدات المالية المطلوبة• 

بالوالية ووثائق الدخل  Medicaidباإلضافة إىل طلب الحصول عىل المساعدة المالية المكتمل المطلوب، يقدم المريض خطاب رفض برنامج • 

 (.      راجع المستند أ)

ية إكمال نموذج طلب المساعدة المالية للخدمات الالحقة قد ُيطلب •  ا للحصول عىل الرعاية الخي 
ً
من المرض  الذين تمت الموافقة عليهم مسبق

ي سيتم النظر فيها بعد الموافقة المبدئية
 .      الت 

ية بنسبة • ي الحصول عىل رعاية خي 
من توجيهات مستوى دخل الفقر % 300، ال يجوز أن يتجاوز الدخل اإلجماىلي للمريض %100للنظر ف 

ي السجل الفيدراىلي من قبل وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية 
 (. راجع المستند ب)الفيدراىلي المنشورة سنوًيا ف 

  الضائقة"بالنسبة للحاالت االستثنائية، قد تكون هناك حاجة إىل تقديم وثائق إثبات ")shipdHar( ( أي حاالت تحتاج إىل

ي من مرض عضال أو تعدد مرات الدخول إىل المستشف   أدوية
 (زائدة أو تعات 

  

B. الحصول عىل المساعدات المالية طلب   

 

هذه التقدم بطلب للحصول عىل تلك  FAPالذين يسعون للحصول عىل مساعدات مالية بموجب أحكام سياسة  Geisingerيمكن لمرض  • 

من نموذج طلب الحصول عىل المساعدات  نسخة توجد )المساعدات من خالل إكمال نموذج طلب الحصول عىل المساعدات المالية وتقديمه 

ي المستند أ
م طلب الحصول عىل التغطية بموجب سياسة (. المالية مدرجة أدناه ف 

َّ
د
َ
المصاحبة، إىل قسم هذه، مع الوثائق الكاملة و  FAPُيق

ي 
 .   ألغراض المراجعة والموافقة Geisingerالشؤون المالية ف 
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C. معايث  األهلية    

 

ي أي وقت خالل السلسلة المتواصلة من عمليات الرعاية والتمويل• 
 
مة . يمكن تحديد عدم قدرة المريض عىل الدفع ف

َّ
تقتض التغطية الُمقد

تغطية ألي عمليات قبول أو إجراءات تعد ( FAP)لن توفر سياسة المساعدات المالية . هذه عىل الخدمات الطبية األساسية FAPبموجب سياسة 

ورية من الناحية الطبية  ي ترمي إىل تحسي   المظهر الشخضي أو )غي  ض 
 (.    الشخصية األغراضعىل سبيل المثال، الخدمات التجميلية الت 

ية من خالل استخدام •   . (Income Guideline Matrix) "مصفوفة الدخل اإلرشادي"يتم الحصول عىل مراجعة وتحديد الرعاية الخي 

 .    مرفق نسخة من المصفوفة بعنوان المستند ب() 

 Geisingerإىل مستشار ( FPG)من توجيهات مستوى الفقر الفيدراىلي  138%سيتم إحالة المرض  الذين يقل دخل أرستهم وحجم أرستهم عن • 

نامج  Geisingerالماىلي للمرض  أو مورد   .   Medicaidالمحىلي لتقديم طلب للحصول عىل برنامج  Medicaidأو مكتب  Medicaidلير

 .   Geisingerلتقديم طلب للحصول عىل مساعدة مالية من خالل  Medicaidيجب عىل المريض تقديم خطاب رفض من • 

  خصًما بنسبة ( FPG)من توجيهات مستوى الفقر الفيدراىلي  300%سيتلف  المرض  المعتمدون الذين يصل دخل أرستهم وحجم أرستهم إىل • 

 . من الرسوم اإلجمالية للخدمات الطبية األساسية %100

ي ذلك تعويضات البطال• 
ة، وتعويضات العمال، ومدفوعات الضمان يتم تحديد دخل األرسة باستخدام الدخل من جميع المال المكتسب، بما ف 

، والمعاشات التقاعدية أو دخل التقاعد، واألرباح، واإليجارات، واإلتاوات، والنفقة، وإعالة الطفل، والمساعدة من خارج األرس  ة ومصادر االجتماعي

يبة. أخرى متنوعة  . يتم تحديد الدخل عىل أساس ما قبل الض 

ي و  / األرسة بأنها عبارة عن المريض وزوج Geisingerألغراض هذا الطلب، تعرف • 
يك المريض من قران مدت  المريض أو األوصياء  المريض والدا رسر

ي حالة كان المريض قاًضا)عليه 
ل  معالي   وأي أفراد ( ف  ل المريض أو مي   ي مي  

يبة الدخل للمريض أو لوىلي األمر ويعيشون ف  ي إقرار ض 
 والديهمثبتي   ف 

 . أو األوصياء عليه

ليسوا مؤهلي   للحصول عىل مساعدة ( FPG)من توجيهات مستوى الفقر الفيدراىلي % 300المرض  الذين يتجاوز دخل أرستهم وحجم أرستهم • 

ي . مالية بموجب هذه السياسة
 إىل المستشار الماىلي للمرض  ف 

لمراجعة خيارات الرعاية الصحية المتاحة من  Geisingerسيتم إحالة المرض 

ي بنسلفانيا باإلضافة إىل مراجعة خيارات الدفع مثل خطة الدفع الخاصة بـ خالل تبادل الت
 .     أو الخصومات المتاحة/ و  Geisingerأمي   الصحي ف 

ا أو الحجز عىل أجور المريض وأحد أفراد  Geisingerلن تقوم • 
ً
ي تم الحصول عليها مسبق

بتقييد الحسابات المضفية أو فرض االمتيازات الت 

 .  حدهما أرسته أو أ

ا لسياسة المساعدات المالية • 
ً
ي تقع عىل المريض فقط( FAP)تنطبق عمليات الشطب وفق

امات الت  ي . هذه عىل قيمة االلي  
وقد تكون المبالغ الت 

 :    تمت الموافقة عليها نتيجة لما يىلي 

o  المريض ليس لديه تغطية تأمينية وتم حرمانه منMedicaid ساعدات الطبيةأو أي مخصصات أخرى خاصة بالم    . 

o  المريض لديهMedicaid أو مخصصات خاصة بالمساعدات الطبية مع حصة من التكلفة . 

o  تجاوز الحد األقض لأليام المغطاة أو، بالنسبة لـ)المريض استنفد مخصصاته التأمينيةMedicare  أيام التغطية االحتياطية ،

 (.    مدى الحياة

o  ،ي ضائقة ماليةالمريض لديه تأمي   يقوم بالدفع
 .   لكن رصيد ما بعد التأمي   سيضع المريض ف 

o  ي من خطة الدفع الخاصة بالمريض بعد موافقة سياسة
   FAPالرصيد المتبف 

  ا لسياسة المساعدات المالية
ً
ي تم فيها دفع ( FAP)لن تنطبق عمليات الشطب وفق

التأمي   المستحقة  مخصصاتهذه عىل الخدمات الت 

كة    . إىل المرض  بشكل مبارسر  Geisingerلرسر
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•  
ً
يجب أن يكون المريض قد تقدم بطلب وامتثل لجميع متطلبات التغطية التأمينية األخرى وبرامج المساعدة قبل أن يصبح مؤهال

 . للحصول عىل المساعدة المالية

هذه، ( FAP)ب سياسة المساعدات المالية أو الشبكة بموج/ ال تتم تغطية الرصيد الناتج عن عدم امتثال مقدم الطلب لقواعد التأمي   و  •

ي ظل وجود أحكام خارج الشبكة
 
 :   حت  ف

o ي الطارئ  . االستثناء الوحيد هو العالج الطتر

o  عن جزء كبي  من تكاليف الرعاية أو 
ً
 .  كاملة  التكلفةلذلك، سيكون المريض مسؤوًل

o ي ليس لديها أحكام خارج الشبكة، سيكون المريض مس
 عن التكاليف الكلية للخدماتبالنسبة للخطط الت 

ً
 .   ؤوًل

o ي أن المريض يتحمل مسؤولية مالية أكير عىل عاتقه
 ما تعت 

ً
 .   بعض الخطط لديها أحكام خارج الشبكة، لكنها عادة

 ي ذلك األرصدة ذات المستحقات المتأ
 
خرة، عند الموافقة، ستكون أي أرصدة جارية خاصة بالمريض باإلضافة إىل أي أرصدة سابقة، بما ف

 . 100%مؤهلة للحصول عىل تخفيض بنسبة 

  يجب عىلGeisinger  المؤهلي   للحصول عىل مساعدة مالية ممن دفعوا من رصيدهم، بناًء عىل تاريــــخ ( المرض  )إعادة أموال المريض

ي اإلخطار
 تلف 

  قد تستخدمGeisinger اضية لتقييم أهليتك للحصول عىل المساعدات المالية بالنسبة ألرصدة المرض  المرتجعة غي  .  أدوات تحليلية افي 

ي التحصيل، سيتم تقييمها إلمكانية الحصول عىل المساعدات المالية
ة التحكيم ف  ي نهاية في 

 .     القابلة للتحصيل ف 

 ية أينما يقدم المريض الوثائق الكافية المتعلقة بالحا  .  جة الماليةقد ُيعاد تصنيف األرصدة المودعة لدى وكاالت التحصيل كرعاية خي 

  إذا كان المريض قد قدم طلًبا للحصول عىل مخصصات برنامجMedicaid  بسبب إعاقة وُرفضت أهليته بموجب برنامج اإلعاقة التابع

(. االستثناءات كما مشار إليها أدناه. )هذه FAP، فإن هذا المريض سُيقّيم للحصول عىل المساعدة المالية بموجب سياسة Medicaidلـ

أو رفض اإلعاقة الالحق الستيفاء متطلبات الوثائق المرتبطة / و  Medicaidالوثائق من طلب الحصول عىل مخصصات برنامج  ستستخدم

 .    بهذه السياسة

  سيقّيم أي مريض قد قدم طلًبا للحصول عىل مخصصات برنامجMedicaid  وُرفض ألي من األسباب اآلتية للحصول عىل

 .   المساعدات المالية

o   د  مرسر

o مسجون 

o   الوفاة دون ترك ممتلكات 

o نامج للمريض  ال توجد أهلية للمشاركة بالير

o  (الفقراء العاملي   )المرض  الذين تجاوزوا حدود الموارد 

o  األرصدة الثانوية لـMedicaid    

 

D. الوثائق الداعمة 
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  ي
 
نامج من معلومات الدخل، بما ف ائب الدخل : ذلك عىل سبيل المثال ال الحض  تتألف الوثائق الداعمة لألهلية فيما يتعلق بهذا الير نموذج ض 

ي بأي دخل آخر تم تلقيه  1040الفيدرالية رقم  ، )من العام السابق ونسخ من إيصاالت األجور وإثبات كتاتر ، إعالة ADCأي الضمان االجتماعي

 .    والتقارير االئتمانية السارية( الطفل، النفقة وما إىل ذلك

  قد تستخدمGeisinger  ي هذا المجال للتأكد من أهلية المرض  للحصول عىل المساعدات المالية
 
ة ف أدوات تحليلية خارجية مختير

اضية) ية االفي  ا بالرعاية الخي 
ً
 (.   المعروفة أيض

  نموذج تقييم"طلب الحصول عىل المساعدات المالية :" 
ً
ي هذا النموذج بمراجعة أكير عمق

 
ا ستسمح المعلومات اإلضافية المقدمة ف

ة ي أمرها وحاالت الضوائق واألرصدة الكبي 
 
ي شأنها أو المشكوك ف

 
 .    للموافقات المختلف ف

  كتابًيا، ما إذا تم قبولهم أو رفضهم بموجب سياسة ،  .   هذه FAPسيتم إخطار المرض 

  اإليراداتستستخدم رموز معامالت منفصلة لتتبع تخفيضات المساعدات المالية من األنواع األخرى من خصومات  . 

 

E. قائمة مقدمي الخدمات :    

 

لـ قائمة مقدمي الخدمات الذين يقدمون الرعاية الالزمة طبًيا داخل إحدى المنشآت التابعة : Geisingerمقدمو الخدمات المشاركون لدى • 

Geisinger  ي يعتير مرضاها مؤهلي   للتقدم بطلب للحصول عىل المساعدات المالية بموجب سياسة
 ( المستند د. )هذه FAPالت 

لـ قائمة مقدمي الخدمات الذين يقدمون الرعاية الالزمة طبًيا داخل إحدى المنشآت التابعة : Geisingerمقدمو الخدمات غي  المشاركي   لدى • 

Geisinger  ي
ي يعتير مرضاها غي  مؤهلي   للتقدم بطلب للمشاركة ف 

 الت 

 (  المستند ـه. )هذه( FAP)ات المالية برنامج المساعدات المالية بموجب سياسة المساعد

 o حفظ قائمة مقدمي الخدمات غي  المشاركي   لدى منسق القسم
ُ
ي  501(r) ت

وت  نرسر عىل الموقع اإللكي 
ُ
ومن ضمن . Geisinger.orgوت

ي تقوم بها 
ي هذه القائمة كل ثالثة أشهر وسيجري تحديث جميع  Geisingerاإلجراءات الت 

اجع ما تم حفظه ف  هي مراجعة قائمة االستبعاد، وسي ُ

 .    المواد الموجهة للمريض

F.    أساس حساب المبالغ المفروضة عىل المرضن 

  ها ي يتم توفي 
ي المستشف  الت 

 
ها من خدمات الرعاية الالزمة طبًيا ف  أو غي 

لن يتم فرض مبالغ لقاء الحصول عىل رعاية طارئة بالمستشف 

ي تفرضها 
لهذه الخدمات لقاء الحصول  Medicareلألفراد المؤهلي   للحصول عىل مساعدات بموجب هذه السياسة تزيد عن المبالغ الت 

هذه رعاية مجانية وسيتم خفض  FAPسيتلف  األفراد المؤهلون للحصول عىل مساعدات مالية بموجب سياسة . ايةعىل مثل هذه الرع

ي تقدمها 
ي تنطبق عىل الرعاية الت 

 . 100%بنسبة  Geisingerالتكاليف الت 

G.  سياسة خصم الدفع الشخصي 

  بشكل مستقل عن سياسةFAP  هذه، ستخفضGeisinger ا إذا كان الفرد % 30مفروض بنسبة بصورة استباقية المبلغ ال
ً
إذا علمت مسبق

 أم ال للحصول عىل مساعدات مالية
ً
سيتم حينها تحرير فاتورة لهذا الفرد بالنسبة المتبقية من التكاليف المقدرة . غي  المؤمن عليه مؤهل

 (لمستند وانظر ا. )، حت  يحي   الوقت الذي نقرر فيه أن الفرد مؤهل للحصول عىل مساعدات مالية%70بـ

  إذا تقرر أنه مؤهل للحصول عىل مساعدات مالية، فسيتم إسقاط المبلغ بأكمله من الحسابات بموجب برنامجFAP  مثال. الخاص بنا :

ي تم تحرير فاتورة بها للفرد هي 
 300أو بمقدار % 30والفرد غي  مؤمن عليه، لذا يتم خفض المبلغ بنسبة . دوالر  1000التكاليف األصلية الت 
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بعد أشهر من تحرير الفواتي  والتفاعل مع الشخص، تقرر أن الشخص مؤهل . دوالر  700دوالر ويصبح المبلغ الجديد المحرر به فاتورة 

اجع عن إسقاط مبلغ  FAPلسياسة  دوالر بأكمله وتحويله إىل  1000دوالر األصىلي وتم إسقاط مبلغ الـ 300الخاصة بنا، وتم الي 

ية الرعاية  . الخي 

 

H. ي حالة عدم السداد اإلج
ن
ي يمكن اتخاذها ف

 راءات الب 

ي قد تتخذها  •
ي سياسة ائتمان المريض الخاصة بـ  Geisingerتم ذكر اإلجراءات الت 

 
ي حالة عدم السداد ف

 
(. المستند ز) Geisingerف

 : Geisingerيمكن الحصول عىل سياسة ائتمان المرض  الخاصة بـ 

 800-640-4206: عير الهاتف •

نتعير اإل  •   geisinger.org: ني 

 Geisingerلـ زيارة أي منطقة إدخال أو غرفة طوارئ بمستشف  تابعة : شخصًيا  •

 المرفقات

   الماليةنموذج طلب الحصول عىل المساعدات  : A  المستند

  توجيهات مستوى دخل الفقر الفيدرالي  B : 2022  المستند

   Medicaidحدود دخل برنامج  2022 : ـC  المستند

  Geisingerالمشاركون لدى  قائمة مقدمي الخدمات : D  المستند

ن لدى  : ـE  المستند   Geisingerقائمة مقدمي الخدمات غث  المشاركي 

   سياسة خصم الدفع الشخصي  : F  المستند

  ائتمان المريض  سةسيا : G  المستند

ي الطارئ والوالدة النشطة  : ـH  المستند    ( EMTALA)قانون العالج الطب 

  المراجع

    منح الموافقة والتاريخ مسؤول    المصدر    *المراجعة تاريخ    اإلنشاء تاريخ

08/18/2004    

5/14/2009    

2/8/2011   

4/18/2018    

3/26/2020  

1/25/2021  

 

 نائب رئيس إدارة اإليرادات    مشرف القسم    4/20/2022
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