
 خط الخدمة 

 السیاسة: سیاسة المساعدة المالیة

 الھدف: 
بما في ذلك الرعایة في حاالت الطوارئ  للمرضى غیر المعوضین ومنخفضي التعویضإن الغرض من ھذه السیاسة ھو توفیر إرشادات  

 وغیرھا من الرعایة الطبیة الضروریة. 

 التعریفات:

FPL :مستوى الفقر الفیدرالي 
 كفایة مستوى الغطاء التأمیني للعالج الطبيعدم 

 األفراد غیر المؤمن علیھم الذین ال یشملھم التأمین 
 دخل األسرة ھو الدخل اإلجمالي لألسرة المعیشیة

 المساعدة المالیة: عند الموافقة على حصول مریض على التبرعات الخیریة بناًء على عدم القدرة على الدفع.   
بھدف تخفیف العبء المالي عن المرضى  U of U Healthالخصم المقدم من الھیئة الصحیة التابعة لجامعة یوتا  -المساھمة في الرعایة 

 غیر المؤمن علیھم. 
AGB -  المبالغ المطلوبة بشكل عام. تُحتسب بقسمة إجمالي التأمین المسموح بھ مقسوًما على الرسوم المفروضة على التأمین، باستخدام

 شھًرا.  12ة طریقة مراجعة لمد 

 النطاق:

، تفي بشكل موحد بمھمتھا والتزامھا تجاه  U of U Healthتأكد من أن الھیئة الصحیة التابعة لجامعة یوتا، المشار إلیھا الحقًا باسم 
المرضى/الضامنین غیر الممولین أو الذین یعانون من نقص التمویل على أساس مستمر. تُقدم المساعدة المالیة لھؤالء المرضى/الضامنین 

قد یُنظر في الرسوم غیر المغطاة  غیر القادرین على الوفاء بالتزاماتھم المالیة. تطبق الضرورة الطبیة وسیاسات القبول المالي لإلدارة.
 وبرامج رعایة المعوزین.  Medicaidوالرسوم غیر المسموح بھا للحصول على المساعدة المالیة بالنسبة للمطالبات المتعلقة بخدمات  

 الوصف:

A. ف المساعدة المالیة بأنھا الرعایة التي یُظھر فیھا المرضى/الضامنون عدم قدرتھم على الدفع مقابل الخدمات المقدمة أو  تُعرَّ
یمكنھم الدفع جزئیًا فقط مقابل الخدمات المقدمة. لن یتم تضمین أي مدفوعات یتم سدادھا قبل طلب الحصول على المساعدة المالیة  

مقیاًسا متدرًجا للمساعدة بناًء على دخل مستوى   U of U Healthنظًرا ألن القدرة على الدفع قد تم إثباتھا مسبقًا.  تستخدم 
% من دخل خل مستوى الفقر الفیدرالي لتحدید ما إذا كانت المساعدة جزئیة أم 300)* الذي لن یتجاوز FPLفقر الفیدرالي ( ال

 كاملة (انظر الجدول أدناه).



حدد تعتمد موافقة الحصول على المساعدة المالیة على التحقق من دخل األسرة وعدد أفرادھا وعملیة العنایة الواجبة المعمول بھا. یُ 
 ) لتحدید المعالین. IRSعدد أفراد األسرة باتباع اإلرشادات المشابھة إلرشادات دائرة اإلیرادات الداخلیة (

 المستندات التالیة لتحدید األھلیة للحصول على المساعدة المالیة: U of U Healthقد تطلب   .1
i. نموذج طلب مالي مكتمل 
ii. خطاب یوضح الوضع المالي الحالي 
iii. لحساب المصرفي نسخة من بیانات ا 
iv. نسخة من اإلقرار الضریبي للسنة السابقة 
v. ) أو كلیھما 2نُسخة من قسائم شیك الرواتب أو دخل آخر آلخر شھرین ( 

B.   تدركU of U Health   أن بعض المرضى قد ال یتمكنون من إكمال طلب الحصول على المساعدة المالیة أو االمتثال لطلبات
قدیم الطلب.  نتیجة لذلك، قد تكون ھناك ظروف یتم بموجبھا إثبات أھلیة المریض للحصول التوثیق أو عدم االستجابة لعملیة ت

مصادر   U of U Healthعلى المساعدة المالیة دون استكمال طلب المساعدة الرسمي.  في ظل ھذه الظروف، قد تستخدم  
قریر مكتب االئتمان في تحدید األھلیة.  ستمكن  معلومات أخرى إلجراء تقییم فردي لالحتیاجات المالیة.  یمكن أیًضا استخدام ت

من اتخاذ قرار مستنیر بشأن االحتیاجات المالیة للمرضى غیر المستجیبین باستخدام أفضل  U of U Healthھذه المعلومات 
 التقدیرات المتاحة في حالة عدم وجود المعلومات المقدمة مباشرة من قبل المریض. 

C.    في حالة عدم تلقي المعلومات المطلوبة، یكون الرصید ھو مسؤولیة المریض/الضامن كما ھو موثق في سیاسة تحصیل
 المدفوعات الذاتیة للھیئة الصحیة التابعة لجامعة یوتا.

D. ي البیانات المالیة یجب التخطیط لتكلفة الرعایة الصحیة غیر المعوضة المقدمة للمحتاجین وإدراجھا في المیزانیة واإلبالغ عنھا ف
وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عموًما.  یُحدد المبلغ المفوتر بشكل  UUMGو U of U Healthالداخلیة والخارجیة لمستشفى 

تبلغ نسبة المبلغ المطلوب بشكل  - Look Back) للرسوم التي تُدفع للمریض مقابل الزیارات من خالل منھجیة AGBعام (
%. بعد تحدید األھلیة، لن تكون مبالغ الفاتورة أكثر من المبلغ 47للھیئة الصحیة التابعة لجامعة یوتا  ) الحالیةAGBعام (

 المفوتر بشكل عام. 
E.  .یتمتع المدیر المالي بالمستشفى أو المدیر الطبي بسلطة الموافقة على المساعدة المالیة التي ال تفي بالمعاییر المطلوبة أو رفضھا 
F. مساعدة المالیة ستة أشھر. في حالة طلب المساعدة المستمرة بعد ستة أشھر، یجب على المریض/الضامن  لن تتجاوز فترات ال

 إعادة التقدیم واستیفاء متطلبات التأھیل كل ستة أشھر. لن تنظر المستشفى في الطلبات المالیة السابقة في مراجعتھا الالحقة. 
G.  المساعدة المالیة وسیاسة الدفع الذاتي والفوترة والتحصیل أو ملخص بسیط  یمكن الحصول على نسخة من طلب الحصول على

 لھذه السیاسة من خالل الجھات التالیة:
 6303-587 (801)عبر الھاتف على الرقم  .1
 http://healthcare.utah.edu/bill/#hardshipالموقع اإللكتروني   .2
 مكتب االستشارات المالیة .3
 مكتب مبنى خدمة األعمال .4
، أو عبر  PO Box ،Los Angeles, CA 90084-1482 841482یم الطلبات عبر البرید إلى یجب تقد  .5

 billing@healthcare.utah.eduأو عبر البرید اإللكتروني على  3385-213(801)الفاكس على 
H. :الخدمات غیر المؤھلة لتلقي المساعدة المالیة 

 الخدمات النقدیة  .1
 خدمات طب األسنان غیر الطارئة .2
 استخدام موارد المستشفى  إساءة .3
 إساءة استخدام الخدمات الصیدالنیة .4
 رفض تقدیم طلب أو المتابعة للحصول على التمویل المتاح .5
 South Main Clinicالخدمات المقدمة في  .6



 
ومي  المزایا أو ترفضھا أو تمیز ضد أي شخص على أساس العرق أو اللون أو األصل الق U of U Healthال تستبعد  عدم التمییز.

أو الدین أو الجنس أو التوجھ الجنسي أو الھویة/التعبیر الجنسي أو المعلومات الجینیة أو حالة المحاربین القدامى المحمیة أو على 
أساس اإلعاقة أو السن عند التقدیم أو المشاركة أو تلقي الخدمات والمزایا في إطار أي من برامجھا وأنشطتھا، سواء تم تنفیذھا بواسطة  

U of U Health  من   504مباشرة أو من خالل متعھد أو وكیل. لمزید من المعلومات حول ھذه السیاسة، اتصل بمنسق الفقرة
) أو رقم  TTY(صوتي/  8365-581 (801)) على: مدیر مكتب تكافؤ الفرص والعمل اإلیجابي، ADAقانون ألمریكیین المعاقین ( 

أو  2258-735 (800)أو الرقم المجاني:  711على الرقم  Relay Utahأو من خالل  5746-585 (801)الفاكس 
Spanish Relay Utah   :3162-346 (888)على . 

 


