
  
  

  
 

 السیاسة واإلجراءات اإلداریة
 

 
  الرقم: سیاسة المساعدة المالیة الموضوع:

 
 

 مكتب الرئیس  المالك:
 

 تحل محل: تاریخ المراجعة تاریخ السریان
 :1/11/2015 لتاریخ   :التاریخ

 
  المرجع:

 
 :الغرض

 
(التي یشار إلیھا باسم المركز الطبي) للتوجیھات الخاصة بمھمة معینة  Montefiore Mount Vernon Hospitalتخضع مستشفى 

ترمي إلى توفیر الرعایة عالیة الجودة لكل مرضاھا. ونحن ملتزمون بتوفیر الخدمات لكل المرضى، بما في ذلك أولئك الموجودین في 
ین ال یمكنھم دفع مقابل كل أو جزء من الرعایة الضروریة المنطقة التي نوفر فیھا الخدمات والذین ال یكون لدیھم تغطیة تأمین صحي والذ

التي یتلقونھا في المركز الطبي. ونحن ملتزمون بعالج كل المرضى بشكل یتسم بالرحمة، من سریر المریض وحتى مكتب الفوترة، بما في 
لقدرة الموسعة إلى الوصول إلى تغطیة الرعایة وباإلضافة إلى ذلك، فإننا ملتزمون بالدفاع عن ا ذلك جھود تحصیل المدفوعات التي نبذلھا.

  الصحیة لكل سكان نیویورك.
 

 ویلتزم المركز الطبي بالحفاظ على سیاسات للمساعدة المالیة تتسق مع مھتمھ وقیمھ وتضع في االعتبار قدرة الفرد على الدفع مقابل خدمات
 الرعایة الصحیة التي تكون ضروریة من الناحیة الطبیة.

 
 :السیاسةتوجیھات 

 
و تھدف ھذه السیاسة إلى تغطیة توجیھات المركز الطبي فیما یتعلق بتوفیر المساعدة المالیة للمرضى الذین یحتاجون إلى الرعایة الطارئة أ

توفیر ویتم  الضروریة من الناحیة الطبیة والذین ال یكون لدیھم تأمین صحي أو بعد استنفاد كل مصادر المدفوعات المرتبطة بالتأمین.
یتم المساعدة المالیة إلى المرضى الذین یتم تأكید أنھم ال یمكنھم دفع مقابل الخدمات، في مقابل عدم الرغبة في الدفع، تلك الحاالت التي 

وعیادة األمراض  Montefiore Mount Vernonوتغطي السیاسة كل الخدمات التي یتم توفیرھا في مستشفى  اعتبارھا دیونًا معدومة.
 (برنامج الرعایة الصحیة العقلیة).  ACT/ICMة والمعدی

 
 تتاح المساعدة المالیة للتالي ذكرھم:  .1
 

المرضى غیر المؤمن علیھم والذین یقیمون في المنطقة الرئیسیة التي یوفر فیھا المركز الطبي الخدمات والذین یتلقون الخدمات  •
رئة (انظر المرفق أ للتعرف على مخطط ومستویات المساعدة الضروریة من الناحیة الطبیة أو الرعایة في الحاالت الطا

 المالیة)؛
 
والمرضى الذین یقیمون في المنطقة الرئیسیة التي یوفر فیھا المركز الطبي الخدمات والذي استنفدوا االمتیازات الطبیة الخاصة  •

 بھم في خدمات الرعایة الضروریة من الناحیة الطبیة أو الرعایة الطارئة.
 



اء للخدمات الرعایة الطارئة، یجب أن یكون المرضى من المقیمین في المنطقة الرئیسیة التي یوفر فیھا المركز الطبي باستثن •
المنطقة الرئیسیة التي یوفر فیھا  الخدمات لكي تصبح الخدمة المعینة مؤھلة من الناحیة الفئویة لالستفادة من المساعدة المالیة.

ویكون المرضى الذین یقیمون خارج نطاق والیة نیویورك والذین یتلقون الرعایة  نیویورك. المركز الطبي الخدمات ھي والیة
 العاجلة مؤھلین لالستفادة من المساعدة المالیة. 

 
أھلیة الحصول على المساعدة المالیة للرعایة غیر الطارئة لألشخاص غیر المقیمین في والیة نیویورك یتم تقریرھا وفقًا لكل  •

إذا تمت الموافقة على تلقي المریض للمساعدة المالیة كاستثناء، یتم فحصھم  ، وھي تتطلب موافقة نائب الرئیس.حالة على حدة
باستخدام نفس المعاییر الساریة على المرضى الذین یسكنون في المنطقة الرئیسیة التي یوفر فیھا المركز الطبي الخدمات (من 

  رنةً بمستوى الفقر الفیدرالي).ناحیة إجمالي الدخل وعدد أفراد األسرة مقا
 

ال تعد اإلجراءات االختیاریة التي ال تعد ضروریة من الناحیة الطبیة (على سبیل المثال، جراحات التجمیل وعالج الخصوبة)  •
 . مؤھلة لالستفادة من المساعدة المالیة. یمكن أن یحصل المرضى على خصم للدفع الذاتي مقابل الخدمات غیر الخاضعة للتغطیة

 
 ). EMTALAتلتزم سیاسة المساعدة المالیة بتوجیھات قانون العالج الطبي والعمل في حاالت الطوارئ ( •

 
 ال یفرض المركز الطبي أي حد على الخدمات اعتماًدا على الحالة الطبیة للمریض.  .2
 
 تتواجد مكاتب المساعدة المالیة في: .3
 
 12 North 7th Avenue Mt. Vernon, NY 10551 Main Cashiers Office (914-361-6899/  
 . )MVFinancialAssistance@montefiore.org 

  
 
 تتاح نسخ ورقة من سیاسة المساعدة المالیة و / أو ملخص المساعدة المالیة  
 المساعدة المالیة حسب الطلب، بدون تكلفة، عبر البرید أو عبر و / أو طلب  
  .3030TUMVFinancialAssistance@montefiore.orgUTالبرید اإللكتروني. یمكن أن یتم إرسال طلبات البرید اإللكتروني إلى  
  تلك الوثائق على موقع الویب التالي الخاص بالمنشأة:كما یمكنك العثور على نسخ من  
 http://www.montefiorehealthsystem.org/body.cfm?id=69.  

 
 

 
أن یقدم المرضى غیر المؤمن علیھم والذین یتلقون الخدمة في مواقع العیادات الخارجیة للمركز الطبي طلباتھم للحصول یمكن  .4

 Montefioreیمكن أن یزور كل المرضى الذین یتلقون الخدمات عبر  على المساعدة المالیة في وقت التسجیل في العیادة.
  بدء الطلبات الخاصة بھم أو إكمالھا.مكتب المساعدة المالیة المشار إلیھ أعاله ل

 
یساعد  یتم تقریر األھلیة للحصول على المساعدة المالیة في أكثر وقت مبكر في عملیة التخطیط والجدولة قدر اإلمكان. .5

خدمات ولن یتم على اإلطالق تأجیل  المستشارون أي مرضى یحتاجون إلى المساعدة فیما یتعلق بإكمال طلبات المساعدة المالیة.
ویمكن أن یقدم المرضى طلبات االستفادة من المساعدة المالیة  الطوارئ إلى أن یتم إصدار القرارات المتعلقة بالمساعدة المالیة.

یمكن أن یقدم المرضى طلبات الحصول على المساعدة المالیة بعد أن یتم إرسال الفاتورة  قبل تلقي الخدمات أو بعد تلقي الفاتورة.
  ال یوجد موعد نھائي للوقت الذي یمكن أن یطلب فیھ المریض إكمال طلب الحصول على المساعدة المالیة. تحصیل.إلى وكالة ال

 
ویتم إعادة تقییم المرضى للتحقق من أھلیتھم للحصول على  تكون الموافقات على المساعدة المالیة ساریة لمدة عام واحد.  .6

 المساعدة المالیة كل عام. 
 
المرضى أو األطراف المسؤولة عن دفع األموال التعاون مع المركز الطبي فیما یتعلق بتقدیم طلب للحصول على ویتوقع من  .7

 Qualified Health Plansو Child Health Plusو Medicaidتغطیة التأمین العام المتاحة (على سبیل المثال، برنامج 
یكونوا مؤھلین لھذه البرامج قبل أن یتم إصدار القرارات النھائیة فیما یتعلق (أثناء فترة فتح االشتراكات)) إذا تم تقریر أنھم ربما 

بأھلیتھم للحصول على المساعدة المالیة. ال تكون األھلیة للحصول على المساعدة المالیة مشروطة بإكمال طلب االشتراك في 
  لقراره. Medicaidكما أنھ لن یتم تأخیر القرار في انتظار إصدار برنامج  Medicaidبرنامج 
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 لمعدل وفقًا لعدد أفراد األسرةیتم استخدام إجمالي الدخل المرتبط بتوجیھات الدخل الخاصة بمستوى الفقر الفیدرالي المنشور وا  .8

 وال یتم وضع األصول في االعتبار. على الدخل السنوي فقط.اعدة المالیة. وتعتمد القرارات لتقریر األھلیة للحصول على المس
 
 
 
 یكون الدلیل المقبول الذي یوضح الدخل كما یلي: یتحقق المركز الطبي من الدخل الحالي. .9
 

 بیان البطالة •
 الضمان االجتماعي/خطاب مبلغ المعاش •
 كعوب إیصاالت الدفع/خطاب التحقق من العمل •
 خطاب الدعم •
 ھناك أي دلیل آخر متاح للدخلخطاب تأكید یشرح الدخل و / أو الدعم و / أو الوضع المالي الحالي إذا لم یكن  •

 
تتم مراجعة طلبات المساعدة المالیة  یتاح فریق العمل المالي للمساعدة فیما یتعلق باالستشارات التي تخص المساعدة المالیة. .10

تقدیم یوًما ل 30ویتاح للمرضى  یوم عمل بالنسبة للخدمات غیر الطارئة. 30واتخاذ القرارات بشأنھا على وجھ السرعة وخالل 
استئناف ضد قرار المساعدة المالیة المبدئي. یتلقى المرضى قرارات المساعدة المالیة عبر البرید، مع وجود إشعار في أسفل 

ینصح المرضى بتجاھل أي فاتورة یتم تلقیھا أثناء كون الطلب قید  خطاب الموافقة / الرفض یشرح كیفیة استئناف القرار.
بات الخاصة بالمرضى الذین أكملوا طلبات المساعدة المالیة إلى شركات التحصیل أثناء كون لن یتم إرسال الحسا المعالجة.

 الطلبات قید المعالجة. 
 

تتاح سیاسة  یتم إبالغ المرضى وفریق العمل ووكاالت خدمة المجتمع المحلي بسیاسات المساعدة المالیة الخاصة بالمركز الطبي. .11
 ز الطبي بعدة لغات ألي طرف یرغب في الحصول على تلك المعلومات في المواقع التالیة:المساعدة المالیة الخاصة بالمرك

 مكاتب القبول -
 مكاتب التسجیل في غرف الطوارئ -
- http://www.montefiorehealthsystem.org/body.cfm?id=69  

 عبر البرید عند الطلب -  
  أو عبر البرید اإللكتروني على العنوان 6899-361-914 من خالل االتصال بمكتب المساعدة المالیة على الرقم  -
 3030TUMVFinancialAssistance@montefiore.orgUT . 

  

تتم طباعة إتاحة المساعدة المالیة وأرقام الھاتف الخاصة بالمكتب على الجزء السفلي من كل الفواتیر الصادرة من المستشفى.  
 كما یتم كذلك نشر الفتات في المداخل تخبر المرضى بمواقع الغرف حیث یمكنھم الحصول على المساعدة المالیة. 

  
 یتم بالمركز الطبي. یل ووكاالت التحصیل على سیاسة المساعدة الطبیة الخاصةیتم تدریب كل فرق عمل االستقبال والتسج 

تحتوي على تعلیمات حول المكان الذي یجب إرسال المرضى الذین یحتاجون إلى المساعدة توفیر خدمة داخلیة لكل المناطق 
 المالیة إلیھ. 

 
منحھم المساعدة المالیة أو إذا رأوا تم رفض یمكن أن یستأنف المرضى قرارات المساعدة المالیة الصادرة عن المركز الطبي إذا   .12

والنفقات  یجب أن یقدم المرضى الذین یستأنفون قرارات المساعدة المالیة دلیالً على الدخل الحالي أن القرار لیس في صالحھم
ویتم إبالغھم بالقرارات عبر البرید خالل  یوًما إلكمال طلبات االستئناف ضد قرار المساعدة المالیة 30ویتاح للمرضى  الحالیة.

 یخ تقدیم طلبات االستئناف.یوًما من تار 30
 بناًء على المعلومات المتاحة، یمكن أن یتم تقییم المرضى لالستفادة من المزید من الخصومات أو خطط الدفع الممتدة. 

   
توفیر خطط الدفع للمرضى إذا لم یكونوا قادرین على تقدیم المدفوعات المخفضة بشكل كامل. یجب أال تتجاوز المدفوعات ویتم   .13

إذا قام  .% من الدخل الشھري للمریض. كما یتم كذلك توفیر خطط الدفع الموسعة من خالل عملیة االستئنافات10الشھریة 
ال یفرض المركز الطبي  المساعدة المالیة الخاص بھ.مدفوعات للوفاء برصید جزء من الیتم تضمینھ كالمریض بعمل إیداع، 

 فوائد على أرصدة المرضى.
 

http://www.montefiorehealthsystem.org/body.cfm?id=69
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موقع الویب الخاص على تلك السیاسة على  االطالعویمكن یحتفظ المركز الطبي بسیاسة منفصلة للفوترة والتحصیل.  .14 
منھا مطبوعة ویمكن طلب نسخة  http://www.montefiorehealthsystem.org/body.cfm?id=69بالمركز الطبي: 

 من خالل االتصال بمكتب المساعدة المالیة. 
 

المساعدة  إلى وكالة تحصیل بسبب الفشل في طلب أو إكمال طلبإرسال أي حساب  یوًما من 30یتلقى المرضى إشعاًرا قبل   .15
 المالیة أو بسبب الفشل في تقدیم المدفوعات المتعلقة برصید المساعدة المالیة.

 
  معاییر وكالة التحصیل الرئیسیة:  .16

بمجرد أن تتم إحالة الحساب إلى وكالة التحصیل الرئیسیة، فإنھا تلك الوكالة تستخدم عملیاتھا الداخلیة 
النشط، مع التحقق من العنوان ورقم الھاتف، واألھلیة المحتملة  Medicaidبالبحث عن تأمین برنامج 

فحصھ بالفعل، باإلضافة إلى عملیة التحقق من لخیریة إذا لم یكن المریض قد تم للحصول على الرعایة ا
 الرد على البرید. عند إكمال ھذه العملیة، یتم إجراء جھود التحصیل التالیة:

 على األقل یتم إرسال خطاب إلى أربعة خطابات •
 یتم إجراء مكالمة إلى أربع مكالمات ھاتفیة •
 یتم إرجاع الحسابات التي تعرض أصحابھا للوفاة أو اإلفالس لشطبھا •
یتم إغالق الحسابات التي ال یستدل على عناوین أصحابھا أو التي ال تحتوي على رقم  •

 إلحالتھا إلى وكاالت التحصیل الثانویة MMCھاتف وإرجاعھا إلى 
یوًما من یوم  180الق الحسابات التي تستمر محاولة تحصیلھا بشكل نشط لمدة یتم إغ •

 إلحالتھا إلى وكاالت التحصیل الثانویة MMCاإلحالة ویتم إرجاعھا إلى 
 

  معاییر وكالة التحصیل الثانویة: 
بمجرد أن تتم إحالة الحساب إلى وكالة التحصیل الرئیسیة، فإنھا تلك الوكالة تستخدم عملیاتھا الداخلیة  

النشط، مع التحقق من العنوان ورقم الھاتف، واألھلیة المحتملة  Medicaidبالبحث عن تأمین برنامج 
ضافة إلى عملیة التحقق من للحصول على الرعایة الخیریة إذا لم یكن المریض قد تم فحصھ بالفعل، باإل
 الرد على البرید. عند إكمال ھذه العملیة، یتم إجراء جھود التحصیل التالیة:

 یتم إرسال خطاب إلى أربعة خطابات على األقل  •
 یتم إجراء مكالمة إلى أربع مكالمات ھاتفیة •
 یتم إرجاع الحسابات التي تعرض أصحابھا للوفاة أو اإلفالس لشطبھا •
سابات التي ال یستدل على عناوین أصحابھا أو التي ال تحتوي على رقم یتم إغالق الح •

 لشطبھا MMCھاتف وإرجاعھا إلى 
یوًما من یوم  180-یتم إغالق الحسابات التي تستمر محاولة تحصیلھا بشكل نشط لمدة  •

 لشطبھا MMCاإلحالة ویتم إرجاعھا إلى 
 

في وقت  Medicaidالستفادة من برنامج لفیذھا ضد المرضى المؤھلین یحظر المركز الطبي عملیات التحصیل التي یتم تن  .17
 توفیر الخدمات. 

 
ي كل وكاالت التحصیل التي تعمل مع المركز الطبي لدیھا نسخة من سیاسة المساعدة المالیة للمركز الطبي وتقوم بإحالة أ  .18

 وعدد أفراد األسرة.ورة اعتماًدا على الدخل السنوي الفاتالمركز الطبي لتقییم حالتھ وتخفیض مریض یحتاج إلى المساعدة إلى 
 
ستقبال والتسجیل للتحقق من "مراقبین متخفین" إلى مناطق االاالمتثال لسیاستھ من خالل إرسال یقیس مكتب المساعدة المالیة  . 19 

 ي یوفر المساعدة المالیة. المركز الطبومن أن الزمالء على درایة بأن  الالفتات ومن توافر المخلصات وإتاحتھانشر 
 

 . Medicaidوتغطیة حالیة من برنامج علیھم فواتیر دفع ذاتي معلقة  یتم منح المساعدة المالیة الكاملة للمرضى الذین  .20
 

 وال تعد حالة الھجرة معیاًرا یستخدم لتقریر األھلیة.    .21
 

 في حالة غیاب طلبات المساعدة المالیة المكتملة. قرارات الرعایة الخیریةیستخدم المركز الطبي التحلیل التنبؤي للمساعدة في   .22
وال تجعل ھذه النتائج المرضى غیر مؤھلین للحصول على المساعدة إلجراء عملیة الفحص تلك.  Transunionیتم استخدام 

http://www.montefiorehealthsystem.org/body.cfm?id=69


الفئة المحددة باستخدام التحلیل من  طلب الساعدة المالیة مع وجود وثائق تؤكد أن دخلھ أقل إذا قام المریض بإكمال المالیة.
فیما إذا كان المستھلك لدیھ أي أسئلة أو مشكالت  التنبؤي، ویتم تخفیض المسؤولیة المالیة للمریض بشكل إضافي إلى مبلغ أقل.

 .8800-916-(800)على الرقم  Transunionیتعلق باالستفسار، یمكنھ االتصال بخط االئتمان لرعایة العمالء في شركة 
  

المساعدة المالیة أو خصومات الدفع نوا قد تلقوا سوف توفر بیانات الفوترة الخاصة بالمركز الطبي النصائح للمرضى إذا كا  .23
 الذاتي. 

  
 االستثنائیة التي ال نستخدمھا على ما یلي:وتشتمل إجراءات التحصیل  نائیة.ال یستخدم المركز الطبي إجراءات التحصیل االستث . 24

 التحفظي على األجور الحجز •
 إبالغ وكاالت االئتمان •
 بیع الدیون •

 
بالمركز الطبي بالخط ة المساعدة المالیة الخاصة یمكن أن یتصل المرضى الذین لدیھم أي شكاوى فیما یتعلق بسیاسة أو عملی  .25

تلك المعلومات كذلك في  كما یتم تضمین .5447-804 -800-1 الساخن للشكاوى بإدارة الصحة في والیة نیویورك على الرقم
 خطابات الرفض. 

 
% من مستوى الفقر الفیدرالي والذین تتم الموافقة على حصولھم 100بالنسبة لألفراد غیر المؤمن علیھم بنسبة تساوي أو أقل من   .26

الیة (انظر المرفق أ المدفوعات الدنیا المشار إلیھا أدناه للخدمات الت ى مبالغعلى المساعدة المالیة، تقتصر المسؤولیة المالیة عل
 األسعار):للتعرف على 

 دوالًرا / الخروج من المستشفى 150 -العیادات الداخلیة  •
 دوالًرا / إجراء 150 -الجراحة الجوالة  •
 دوالًرا / زیارة 15 -غرفة الطوارئ وخدمات العیادات للبالغین  •
 بدون تكلفة -ات العیادات لما قبل الوالیة ولألطفال غرفة الطوارئ وخدم •

 
% من مستوى الفقر الفیدرالي والذین تتم الموافقة على حصولھم 300بالنسبة لألفراد غیر المؤمن علیھم بنسبة تساوي أو أقل من   .27

بحد أقصى المبالغ التي ربما تم دفعھا مقابل  المساعدة المالیة، تعتمد المسؤولیة المالیة للمریض على مقیاس متغیر لألجور على
 (انظر المرفق أ للتعرف على األسعار). ،Medicareأو  Medicaidنفس الخدمات من خالل برنامج 

 
% من 500% و300كما أن سیاسة المساعدة المالیة للمركز الطبي كذلك تمتد لتشمل األفراد غیر المؤمن علیھم بنسبة بین   .28

  یدرالي والذین تتم الموافقة على حصولھم على المساعدة المالیة (انظر المرفق أ للتعرف على األسعار).مستوى الفقر الف
 

% من مستوى الفقر الفیدرالي والذین یقطنون في المنطقة الرئیسیة التي 500بالنسبة لألفراد غیر المؤمن علیھم بنسبة تتجاوز  . 29
فإنھم یكونون مؤھلین   صلون على الرعایة الضروریة طبیًا أو الرعایة الطبیة الطارئةیوفر بھا المركز الطبي الخدمات والذین یح

 للحصول على خصومات تمیز (انظر المرفق أ للتعرف على األسعار).
 

عدة یتم تقییم معدالت المسا عامة.یستخدم المركز الطبي أسلوب الوضع السابق لحساب المبلغ الذي یتم إصدار الفواتیر بھ بصفة  . 30
 Medicareیتم استخدام معدالت برنامج  المالیة والمبلغ الذي یتم دفعھ بصفة عامة بحلول الثالثین من أبریل من كل عام تقویمي.

تتاح النسبة المئویة المبالغ التي یتم إصدار الفواتیر بھا   والجھات التجاریة الدافعة في حساب المبالغ التي یتم دفعھا بصفة عامة
بعد إصدار القرار باألھلیة للمساعدة المالیة، ال المساعدة المالیة.  ) حسب الطلب في أي موقع من مواقعAGBبصفة عامة (

الضروریة من الناحیة الطبیة  ما یزید عن المبالغ التي یتم إصدار الفواتیر بصفة عامة بھا للرعایة الطارئة   یمكن أن یتم فرض
 مساعدة المالیة. لألشخاص المؤھلین لالستفادة من سیاسة ال

  
 
 یتم إجراء مقارنة للنسبة المئویة للمبالغ التي یتم إصدار الفواتیر بھا بصفة عامة مع معدل فئة المساعدة المالیة   
% من مستوى الفقر 500% من مستوى الفقر الفیدرالي وحتى نسبة 100للمرضى الذین یكون مستوى دخلھم مساویًا لنسبة   

 صى لمبلغ الحد األق الفیدرالي.
 % من مستوى الفقر الفیدرالي):500خدمات المستشفى في المرفق أ كما یلي (حتى نسبة   
 

 من النفقات واجبة السداد للمستشفى. ED 33%یجب أال یتجاوز معدل زیارة  •
  % من النفقات واجبة السداد للمستشفى.33یجب أال یتجاوز معدل الجراحة الجوالة  •



 % من النفقات واجبة السداد للمستشفى. 26یجب أال یتجاوز معدل العالج الطبي من األورام  •
% 36یجب أال یتجاوز معدل زیارات العیادات / الباثولوجي / العالج الكلوي / فحوصات األشعة / العالج باألشعة  •

 من النفقات واجبة السداد للمستشفى. 
% من النفقات واجبة السداد 44دات الداخلیة في حاالت الطوارئ یجب أال یتجاوز معدل إدخال مرضى العیا •

 للمستشفى.
 

الضروریة طبیًا وفي حاالت  الرعایة قائمة موفري الرعایة (وھي قائمة تضم موفري الرعایة بخالف المستشفیات) والذین یوفرون .31
ون للتغطیة من خالل سیاسة المساعدة المالیة أم ال.) ویتم الطوارئ في منشآت المستشفى. توضح القائمة ما إذا كان موفرو الرعایة خاضع

االحتفاظ بھذه المعلومات في فھرس منفصل، ویتم تحدیثھا كل ربع سنة. یمكن أن یحصل المرضى على نسخة عبر موقع ویب المساعدة 
سخة مطبوعة من أو یمكنك طلب الحصول على ن http://www.montefiorehealthsystem.org/body.cfm?id=69 المالیة التالي

  من خالل االتصال بمكاتب المساعدة المالیة مجانًا: خالل زیارتنا أو
 

 12 North 7th Avenue Mt. Vernon, NY 10551 Main Cashiers Office 914-361-6899 
 

استثناءات للحدود الواردة أعاله حسب كل حالة على حدة، ویتطلب ذلك الحصول على موافقة من نائب رئیس الشركة لشؤون یتم عمل أي  
أثناء تنفیذ ھذه السیاسة، تلتزم  المقبوضات للخدمات الصحیة أو نائب الرئیس لشؤون الخدمات االحترافیة أو نائب الرئیس لشؤون التمویل.

بي بكل القوانین واللوائح والقواعد الفیدرالیة والمحلیة والخاصة بالوالیة األخرى والتي یمكن أن تسري على إدارة ومنشآت المركز الط
 األنشطة التي یتم تنفیذھا وفقًا لھذه السیاسة.

 
 

 المرفق أ: مخطط ومستویات المساعدة المالیة
 

       )الحدود العلیا(فئات الدخل اإلجمالي   

2016   

2 3 4 5 6 

  

8 

      
        

مستوى الفقر 
على النطاق 

 11 10 9 7 1                  - الفیدرالي
عدد أفراد 

أعلى من  %500 %400 %300 %250 %200 %185 %175 %150 %125 %100 العائلة
500% 

1 $11,880  $14,850  $17,820  $20,790  $21,978  $23,760  $29,700      $35,310  $47,520  $59,400    
$35,640  $16,020  $20,025  $24,030  $28,035  $29,637  $32,040  $40,050      $47,790  $64,080  $80,100    
$48,060  $20,160  $25,200  $30,240  $35,280  $37,296  $40,320  $50,400      $60,270  $80,640  $100,800    
$60,480  $24,300  $30,375  $36,450  $42,525  $44,955  $48,600  $60,750      $72,750  $97,200  $121,500    
$72,900  $28,440  $35,550  $42,660  $49,770  $52,614  $56,880  $71,100      $85,230  $113,760  $142,200    
$85,320  $32,580  $40,725  $48,870  $57,015  $60,273  $65,160  $81,450      $97,710  $130,320  $162,900    
$97,740  $36,730  $45,913  $55,095  $64,278  $67,951  $73,460  $91,825   $110,190  $146,920  $183,650    
$110,190  $40,890  $51,113  $61,335  $71,558  $75,647  $81,780  $102,225   $122,670  $163,560  $204,450    

$122,670  $4,160  $5,200  $6,240  $7,280  $7,696  $8,320  $10,400      $12,480  $16,640  $20,800    

$12,480             

 2016* حسب تعلیمات الفقر الفیدرالیة لعام 
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 : الزیارات إلى غرفة الطوارئ
 
 
 
  

 الوالدة واألطفالدوالر لما قبل  0دوالًرا للبالغین و 15 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 100حتى  -
 
 دوالًرا 35 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 125حتى  -

  
 دوالًرا 45 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 150حتى  
 

 دوالًرا 65 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 175حتى  -
 

 دوالرات 110 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 185حتى  -
 
 ًرادوال 155 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 200حتى  -

 
 دوالًرا 180 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 250حتى  -

 
 دوالًرا 225 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 300حتى  -

 
 دوالر 700 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 500حتى  -

 
 دوالر 1500خصم متمیز بقیمة  -% من مستوى الفقر الفیدرالي 500أكثر من  -

  
 
 
 

 الحاالت الطارئة:الدخول للعیادات الداخلیة في 
  

 دوالًرا لكل عملیة صرف من المستشفى 150 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 100حتى  -
  
 دوالر لكل عملیة صرف من المستشفى 300 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 125حتى  -

 
 دوالر لكل عملیة صرف من المستشفى 500 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 150حتى  -

 
 دوالر لكل عملیة صرف من المستشفى  2800 -وى الفقر الفیدرالي % من مست175حتى  -

 
 دوالر لكل عملیة صرف من المستشفى  4700 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 185حتى  -

  
 دوالر لكل عملیة صرف من المستشفى  6600 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 200حتى  -

 
 دوالر لكل عملیة صرف من المستشفى 7600 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 250حتى  -

 
 دوالر لكل عملیة صرف من المستشفى 9500 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 300حتى  -

 
 دوالر لكل عملیة صرف من المستشفى 11000 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 500حتى  -



 
 دوالر 16000خصم متمیز بقیمة  -% من مستوى الفقر الفیدرالي 500أكثر من  -

 
 

، وعیادة الصحة العقلیة، ومكتب األورام، وخدمات الكلى، والمعمل، Montefioreزیارات العیادات (لمواقع ممارسات 
  والباثولوجي):

 
 دوالر لما قبل الوالدة واألطفال 0دوالًرا للبالغین و 15 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 100حتى  -
 
 دوالًرا 20 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 125حتى  -

 
 دوالًرا 30 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 150حتى  -

 
 دوالًرا 45 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 175حتى  -

 
 دوالًرا 75 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 185حتى  -

 
 دوالرات 105 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 200حتى  -

 
 دوالًرا 120 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 250حتى  -

 
  دوالًرا 150 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 300حتى  -

 
 دوالر 200 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 500حتى  -

 
 دوالًرا 350خصم متمیز بقیمة  -% من مستوى الفقر الفیدرالي 500أكثر من  -

  
 
 

 الجوالة (باستثناء الجھاز الھضمي والمعوي): -اإلجراءات الضروریة طبیًا 
 

 دوالًرا لكل إجراء  150 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 100حتى  -
 
 دوالر لكل إجراء 300 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 125حتى  -

 
 دوالر لكل إجراء 400 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 150حتى  -

 
  دوالر لكل إجراء 600 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 175حتى  -

 
 دوالر لكل إجراء 1000 -الفیدرالي % من مستوى الفقر 185حتى  -

 
 دوالر لكل إجراء 1400 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 200حتى  -

 
 دوالر لكل إجراء 1600 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 250حتى  -

 
 دوالر لكل إجراء 2000 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 300حتى  -

 



 كل إجراءدوالر ل 3500 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 500حتى  -
  

 دوالر 5000خصم متمیز بقیمة  -% من مستوى الفقر الفیدرالي 500أكثر من  -
 
  
  

 الجھاز الھضمي والمعوي: -اإلجراءات الضروریة طبیًا 
 

 دوالر لكل إجراء  100 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 100حتى  -
 
 دوالًرا لكل إجراء 150 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 125حتى  -

 
 دوالر لكل إجراء 200 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 150حتى  -

 
  دوالر لكل إجراء 300 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 175حتى  -

 
 دوالر لكل إجراء 500 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 185حتى  -

 
 دوالر لكل إجراء 700 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 200حتى  -

 
 دوالر لكل إجراء 800 -لي % من مستوى الفقر الفیدرا250حتى  -

 
 دوالر لكل إجراء 1000 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 300حتى  -

 
 دوالر لكل إجراء 1800 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 500حتى  -

  
 دوالر  2500خصم متمیز بقیمة  -% من مستوى الفقر الفیدرالي 500أكثر من  -

 
 
 
 
 

 األشعة السینیة: -األشعة 
 

 دوالًرا 15 -مستوى الفقر الفیدرالي % من 100حتى  -
 
 دوالًرا 15 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 125حتى  -

  
 دوالًرا 15 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 150حتى  
 

 دوالًرا 15 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 175حتى  -
 

 دوالًرا 15 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 185حتى  -
 

 دوالًرا 15 -الفیدرالي % من مستوى الفقر 200حتى  -
 

 دوالًرا 15 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 250حتى  -



 
 دوالًرا 15 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 300حتى  -

 
 دوالًرا 50 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 500حتى  -

 
 % من معدل تعویض الصلیب األزرق100خصم متمیز بقیمة  -% من مستوى الفقر الفیدرالي 500أكثر من  -

 
 

  
 الموجات فوق الصوتیة: -األشعة 

 
 دوالًرا 15 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 100حتى  -
 
 دوالًرا 20 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 125حتى  -

  
 دوالًرا 25 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 150حتى  - 
 

 دوالًرا 30 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 175حتى  -
 

 دوالًرا 35 -الفیدرالي % من مستوى الفقر 185حتى  -
 

 دوالًرا 40 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 200حتى  -
 

 دوالًرا 45 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 250حتى  -
 

 دوالًرا 50 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 300حتى  -
 

 دوالر 100 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 500حتى  -
 

 % من معدل تعویض الصلیب األزرق100صم متمیز بقیمة خ -% من مستوى الفقر الفیدرالي 500أكثر من  -
 
 
 

 صورة الثدي الشعاعیة: -األشعة 
 

 دوالًرا 25 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 100حتى  -
 
 دوالًرا 30 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 125حتى  -

  
 دوالًرا 35 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 150حتى       - 

 
 دوالًرا 40 -الفقر الفیدرالي % من مستوى 175حتى  -

 
 دوالًرا 50 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 185حتى  -

 
 دوالًرا 60 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 200حتى  -

 



 دوالًرا 70 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 250حتى  -
 

 دوالًرا 90 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 300حتى  -
 

 دوالًرا 130 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 500حتى  -
 

 % من معدل تعویض الصلیب األزرق100خصم متمیز بقیمة  -% من مستوى الفقر الفیدرالي 500أكثر من  -
 
 
 

 التصویر باألشعة المقطعیة المحوسبة: -األشعة 
 

 دوالًرا 40 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 100حتى  -
 
 دوالًرا 45 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 125حتى  -

  
 دوالًرا 50 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 150حتى       - 

 
 دوالًرا 60 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 175حتى  -

 
 دوالًرا 75 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 185حتى  -

 
 دوالًرا 90 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 200حتى  -

 
 دوالرات 105 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 250حتى  -

 
 دوالًرا 130 -من مستوى الفقر الفیدرالي % 300حتى  -

 
 دوالًرا 250 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 500حتى  -

 
 % من معدل تعویض الصلیب األزرق100خصم متمیز بقیمة  -% من مستوى الفقر الفیدرالي 500أكثر من  -

 
 
 

 الرنین المغناطیسي: -األشعة 
 

 ادوالرً  150 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 100حتى  -
 
 دوالًرا 175 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 125حتى  -

  
 دوالر 200 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 150حتى       - 

 
 دوالًرا 250 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 175حتى  -

 
 دوالر 300 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 185حتى  -

 
 دوالًرا 350 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 200حتى  -



 
 دوالر 400 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 250 حتى -

 
 دوالر 500 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 300حتى  -

 
 دوالًرا  550 -% من مستوى الفقر الفیدرالي 500حتى  -

 
 % من معدل تعویض الصلیب األزرق100خصم متمیز بقیمة  -% من مستوى الفقر الفیدرالي 500أكثر من  -

 
  
 

% من مستوى الفقر الفیدرالي، ھناك مقارنة مع المبلغ الذي یتم إصدار الفواتیر 500ى التي تصل إلى بالنسبة لمعالت المستشف
  بھ بصفة عامة ویكون المریض مسؤوالً عن المبلغ األقل من المبلغین.

 
  كل المبالغ الواردة أعاله تشتمل على الرسوم اإلضافیة التي تفرضھا والیة نیویورك.

 
 
 
 
 یوًما من تاریخ القرار.  30یمكن استئناف كل القرارات التي لیست في صالحك أو التي یتم فیھا رفض طلبك خالل  
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