
 من البولیصة الغرض
بحیث بكل السبل بتوفیر خدمة رعایة متمیزة  UCLA Health Systemجامعة كالیفورنیا بلوس أنجلوس الصحي یسعى نظام 

، UCLA Health Systemتفي بأعلى المعاییر التي تلبي احتیاجات شبكة عمالئنا. تشرح ھذه البولیصة تفاصیل التزامنا، كنظام 
ورؤیتنا من خالل سعینا للوفاء بتلبیة احتیاجات محدودي الدخل والمرضة غیر المؤمن علیھم أو ممن ال تغطیھم في تحقیق مھتنا 

شبكة التأمین بالكامل من عمالئنا الكرام. ولیس الھدف من ھذه البولیصة المخالفة أو التبدیل في األحكام المنصوص علیھا مع من 
لم یة جھات أخرى التي توصلنا إلیھا معھم، ولیس الھدف منھا أیًضا تقدیم خصومات ألاألسعار  تعاقدنا معھم من عمالئنا أو في

 مسؤولة قانونًا عن تحمل التكلفة بالنیابة عن الطرف المستفید أو الطرف المغطى أو المؤمن بشبكة التأمین. نتعاقد معھا وھي

) IRCاألمریكي ( اإلیردات الداخلیة قانون المنصوص علیھ في(ص) 501 بالقسمإن بولیصة المساعدة المالیة تھدف إلى االلتزام 
دیسمبر/كانون  29ا سن علیھ قانون الرعایة المیسرة، واللوائح النافذة والساریة على مدار السنوات الضریبیة اعتباًرا من وفقًا لم
)، وسیاسات التسعیر العادل AB 774الصحة والسالمة في كالیفورنیا (من قانون وما یلیھا  12700، والمادة 2015األول 

األول سیاسات التسعیر العادل ألطباء الطوارئ، الساریة في ، و2007ل من ینایر/كانون الثاني بالمستشفیات، الساریة في األو
المالیة )، فیما یتعلق بالمساعدة OIG، ودلیل مكتب المفتش العام، قسم الصحة والخدمات اإلنسانیة (2011من ینایر/كانون الثاني 

التي تؤھل المرضى . تحدد ھذه البولیصة معاییر األھلیة المالیة التكلفة للمرضى غیر المؤمن علیھم أو التابعین لنظام تأمین محدود
بما فیھا الرعایة الخیریة الكاملة والجزئیة. وتستند معاییر األھلیة المالیة المنصوص علیھا في للحصول على المساعدة المالیة، 

الصحة  وزارةلیصة في األساس إلى توجیھات مستوى خط الفقر الفیدرالي المحدثة دوریًا في السجل الفیدرالي من قبل ھذه البو
 لمعاییرا للمرضى غیر المؤمن علیھم ممن لم یحالفھم التوفیق ولم یستوفوا یمكنونحیطكم علًما بأنھ . ةوالخدمات اإلنسانیة األمریكی

. UCLA Healthبولیصة الخصم النقدي المقدم من جامعة كالیفورنیا في لوس أنجلوس ى الرجوع إل، بموجب ھذه البولیصة
على العنوان  UCLA Healthموقع الجامعة یمكنكم العثور على التفاصیل الخاصة بالتسعیر النقدي على و

pricing-https://www.uclahealth.org/cash. , والتعامل مع  اتخاذ القراراتإضافة إلى ذلك، توفر البولیصة إجراءات
المرضى المؤھلین للحصول على المساعدة المالیة وكیفیة تقدیمھم لطلب الحصول علیھا واإلجراءات التي یحق للمستشفى من 

آخر لدواعي تحدید أھلیتھم للحصول على المساعدة المالیة، وأساسیات تحدید المبالغ خاللھا االستعانة ببیانات أخرى یقدمھا طرف 
الالزم تسدیدھا للمرضى المؤھلین للحصول على المساعدة المالیة بموجب ھذه البولیصة، والخطوات التي على المستشفى اتخاذھا 

 في حالة عدم السداد.

 نطاق عمل بولیصة المساعدة المالیة
المساعدة المالیة على كل من مركز رونالد ریجان الطبي بجامعة كلیفورنیا في لو أنجلوس، ومركز سانتا مونیكا  تنطبق بولیصة

بجامعة كالیفورنیا في لوس أنجلوس، ومستشفى جراحة العظام ومستشفى ریسینیك لألمراض العصبیة والنفسیة بالجامعة (یطلق 
م إجماالً اسم "المستشفیات")، باإلضافة إلى العیادات الخارجیة المرخصة على أي منھا على حدة اسم "مستشفى"، ویطلق علیھ

العیادات األخرى التي تتبع مجموعة ممارسة كلیة أطباء الكلیة وغیرھا من  وأة على األقسام بكل مستشفى. وال تنطبق البولیص
سة كلیة جامعة كالیفورنیا في لوس أنجلوس جامعة كالیفورنیا في لوس أنجلوس. تتوفر بولیصة المساعدة المالیة لمجموعة ممار

 G105-http://fpg.uclahealth.org/pnpعلى الصفحة 

https://www.uclahealth.org/cash-pricing
http://fpg.uclahealth.org/pnp-G105


 الخدمات الطبیة التي تنطبق علیھا البولیصة
 

 الداخلیة والخارجیة والتي تسددتنطبق بولیصة المساعدة المالیة ھذه على الخدمات المقدمة داخل أقسام العیادات  .1
ھا في العیادات الداخلیة والخارجیة وأقسام الطوارئ. والتي یقدم األطباءخدمات . وال تنطبق على تكالیفھا المستشفیات

وغیرھا من مجموعات  - ترد قائمة وافیة بجمیع أقسام مجموعة ممارسة الكلیة بجامعة كالیفورنیا في لوس أنجلوسكما 
الطبیة الملحة األخرى داخل  تخصصیةتصاصیین ممن یقدموا خدمات رعایة الطوارئ والخدمات الاألطباء االخ

المستشفیات، وسواء كانت تلك األقسام أو المجموعات مغطاة بھذه البولیصة أم ال، وفقًا لما تم تحدیثھ على أساس ربع 
 المرفقفي  –جموعة ممارسة كلیة الجامعة وم دورة اإلیرادات بمركز الجامعة الصحيقسم  بواسطة ،على األقل ،سنوي

ة التي یقدمھا األطباء داخل قسم الطوارئ تخصصیأ. ویمكنكم طلب الحصول المساعدة المالیة أو خصومات الخدمات ال
بمركز سانتا مونیكا الطبي بالجامعة ومستشفى جراحة العظام بالجامعة، مباشرة من مجموعة أطباء الطوارئ الواردة 

 أ. المرفقھات االتصال المنصوص علیھا في في بیانات ج
 

 التعریفات
 

من قبل والمحددة لھم  لھمالخدمات المقدمة فاتورة  لسدادالمرضى  تعسر ینشأ دین المتعسرین عن –" دین المتعسرین" .1
 .سدادھاسواء إجمالي الفاتورة أو جزء منھا، بعد سعیھم بشتى السبل في المستشفى، 

 
" إعفاء المرضى من االلتزامات المادیة سواء بالكامل أو جزئیًا في حاالت الطوارئ الخیریةالرعایة یقصد بمصطلح " .2

 أو غیرھا من الرعایة الطبیة الملحة األخرى التي تقدمھا المستشفیات وتسددھا ھي بالنیابة عنھ.
 

لتكالیفھ العالجیة  الً متحم عندما یكونحاصل على الرعایة الخیریة ب یكون المریض –" حاصل على الرعایة الخیریة" .3
 .عالیة تكالیفھ العالجیة كانتدون جھات تأمینیة أو 

 
" ھي الحالة الصحیة التي تظھر علیھا أعراض حادة لحالة مزمنة، مثل المرض حالة الطوارئیقصد بمصطلح " .4

 التالیة:المستعصي، ومثل تلك الحاالت التي قد ینتج عن غیاب العنایة الطبیة الفوریة عنھا إلى األمور 
 للخطر الشدید؛أ. تعرض المریض 

 ب. خلل شدید في وظائف الجسم؛
 خلل وظیفي شدید لعضو أو طرف في الجسم.ج. 

ة بعدم اتساع الوقت بتطیبق فیما یتعلق باألم الحامل التي تعاني من انقباضات في الرحم، یقصد بحالة الطوارئ في ھذه الحال
األم بأمان لمستشفى آخر للوالدة، أو قد تؤدي ھذه اإلحالة إلى تعرض حالتھا الصحیة أو سالمتھا أو سالمة جنینھا  إحالة

 للخطر.
 

ووزارة  اإلیرادات، وفقًا لما نصت علیھ دائرة وھي قائمة أنشطة التحصیل –" )ECA( إجراءات التحصیل االستثنائیة" .5
، التي تجریھا المستشفیات مع الحالة (أو أي شخص مطالب بسداد التكلفة العالجیة لرعایة حالة الخزانة األمریكیة

لمعرفة أحقیة ھذه الحالة في المعقولة للحصول على المبلغ مقابل الرعایة بعد إجراء كافة الخطوات والجھود مرضیة)، 
ة خزانوالئحة وزارة ال 6-)ص(1.501 األمریكیةاإلیرادات الداخلیة الحصول على المساعدة المالیة. ووفقًا لقانون 



تعتبر مبیعات دیون المریض لطرف آخر من إجراءات التحصیل االستثنائیة. تعتبر بعض )، 1)(ب(6-)ص(1.501
 اإلجراءات التالیة التي تتخذھا المستشفى أیًضا من إجراءات التحصیل االستثنائیة:

 وضع الید على محل إقامة المریض؛أ. 
 كیة العقار؛ب. نزع مل

 الحجز على الحساب البنكي للمریض أو أیة ممتلكات شخصیة لھ؛ج. 
 أمر حجز قضائي على ممتلكاتھ؛د. الشروع في اتخاذ إجراء مدني ضد المریض أو 

 ھـ. إلقاء القبض على المریض.
 و. حجز الرواتب واألجور؛

 ؛ببیانات تضر العمیلإبالغ جھة االئتمان ز. 
 رعایة طبیة ملحة بسبب التخلف عن سداد فاتورة رعایة مسبقة مغطاة بغطاء بولیصة المساعدةح. تعلیق أو رفض 

 لرعایة مسبقة مستحقة السدادطلب سداد تكلفة رعایة طبیة ملحة بسبب فواتیر المالیة التي تقدمھا الجامعة؛ و
 

توجیھات الفقر المستندة إلى الدخل وعدد أفراد األسرة وفقًا لما ھو محدث  –) FPL( "مستوى خط الفقر الفیدرالي" .6
على الصفحة  متوفر أحدث إصداراتھادوریًا في السجل الفیدرالي من قبل وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة األمریكیة، 

http://aspe.hhs.gov/poverty. 
 خصم) وخصومات الرعایة الخیریة الجزئیة. %100الرعایة الخیریة الكاملة (" كالً من المساعدة المالیةتضم " .7

 
یعرف المریض الحاصل على المساعدة المالیة بأنھ أي مریض یبلغ دخلھ األسري  –" حاصل على المساعدة المالیة" .8

 ل ال الحصر:%، على سبیل المثا350أو یقل عن مستوى خط الفقر الفیدرالي بنسبة 
 أ. المریض المتكفل بتكلفة عالجھ وال تشملھ أیة شركات تأمین

 المریض المعالج بتكلفة عالجیة عالیة؛ أوب. 
 رسوم غیر مغطاة.بج. المریض المؤمن علیھ 

 الذي ینطبق علیھ الحاالت التالیة: " ھو المریضالمریض المعالج بتكلفة عالجیة عالیة" .9
 بتكلفتھ العالجیةأ. أن یكون مریض متكفل 

) شھًرا الماضیة (سواًء تحملھا داخل أي مستشفى أو 12ب. أن یكون قد تحمل مصروفاتھ العالجیة في االثني عشر (
 %.10خارجھا) وقد تجاوزت نسبتھا عن دخل أسرتھ بنسبة 

سواء كان عالج أو  ،ھي عبارة عن خدمة أو عالج یكون المریض في حاجة ماسة لھ – "الرعایة الطبیة الملحة" .10
سواًء على حالتھ أو حالة مرضھ أو إصابتھ، ویستثنى من  ،وقد یؤثر عدم حصول المریض علیھ تأثیًرا سلبیًا ،تشخیص

 ذلك جراحات التجمیل أو عالجھ.
عاًما أو األكبر سنًا، یقصد بأسرة المریض أي فرد أو طفل قاصر في  18لكل من بلغ  –" األسرة"أو  "أسرة المریض" .11

یقصد بأسرة عاًما،  18سنة، سواًء كان یعیش بمنزل األسرة أو خارجھ. لكل من لم یبلغ سن  21ألسرة تحت سن ا
 سنة. 21أو األطفال القصر لولي األمر أو األقارب تحت  المسؤولین عن رعایتھالمریض ولي األمر أو األقارب 

 
المئة من دخل أسرة المریض لمدة شھر، باستثناء ب 10المبالغ الشھریة التي ال تتعدى  –" خطة السداد المناسبة" .12

 الخصومات الالزمة للمصروفات المعیشیة.
 "مصروفات المعیشة الضروریة" لدواعي العمل بھذه البولیصة ھي المصروفات التي تتمثل في الحاالت التالیة:

 أ. اإلیجار أو تكلفة المنزل أو الصیانة؛
 ب. لوازم األكل والشرب والمعیشة؛

 المرافق والھاتف؛ج. 
 د. الملبس؛

http://aspe.hhs.gov/poverty


 ھـ. العالج وعالج األسنان؛
 و. التأمین؛

 ز. المدارس ورعایة الطفل؛
 ح. نفقة طفل أو زوجة؛

 ط. المواصالت ومصروفات السیارة، بما فیھا التأمین والغاز واإلصالحات؛
 الغسیل والتنظیف؛ وك. 

 ل. مصروفات استثنائیة أخرى
 

 ما یلي: ال یغطیھالمریض الذي  ھو –" المریض المتكفل بعالجھ" .13
 ؛Medicareشبكة تأمینیة صحیة أخرى، أو خطة خدمة رعایة صحیة، أو برنامج أ. 

لحاالت الطوارئ أو رعایة طبیة ملحة أخرى، والتي تتضمن المرضى المؤھلین للحصول  Medi-Calب. شبكة تغطیة 
 1ولكن البرنامج ال یغطي كافة الخدمات المتوفرة أو اإلقامة الكاملة بالمستشفى؛ Cal-Mediعلى خدمات 

لدواعي الحصول على البرامج الحكومیة، أو تعویضات العمال، أو تأمین السیارات، أو غیره  تعویضات اإلصاباتج. 
 من التأمینات، أو التزام طرف آخر وفقًا لما ھو محدد وموثق من قبل المستشفى.

 یضم المریض المتكفل بعالجھ مرضى الرعایة الخیریة. قدد. 
 

السكان شریحة أو  شبكة عمالء المستشفیات،بالمئة من  5شخص أو  1000أقل من  – "غیر الناطقین باللغة اإلنجلیزیة" .14
استعانتھا  وال یتقنوا اللغة اإلنجلیزیة، وفقا لما حددتھ المستشفیات من خاللتخدمھم المستشفیات أو التي تصادفھم  التي

 بالسبل المعقولة.
 

 البولیصة
بمنطقة الخدمات الرئیسیة  ویقیممساعدة المالیة ألي مریض مؤھل للحصول على المساعدة المالیة توفر المستشفیات ال .1

تساعد لمركز الجامعة الصحي ویستوفي معاییر األھلیة األخرى المنصوص علیھا في بولیصة المساعدة المالیة ھذه. 
المرضى المحتاجین لمساعدة من أي برامج متوفرة أخرى مثل برنامج تأمین صحة أطفال كالیفورنیا المستشفیات 

برامج المنح، وفقًا لظروفھم الشخصیة. أما المرضى غیر )، أو برامج المقاطعة أو CHIPالفیدرالي الممول من الدولة (
تأھل للحصول على المساعدة المالیة من أمامھم الفرصة في الالمؤھلین للحصول على المساعدة من برامج أخرى 

الطوارئ والرعایة الطبیة  خدماتواتساقًا مع مھمة المستشفیات، تسعى المستشفیات بشتى السبل لتوفیر  المستشفیات.
الملحة لجمیع المرضى بغض النظر عن ظروفھم المادیة. سیحظى جمیع المرضى، بغض النظر عن مدى قدرتھم على 

 السداد، بالمساواة واالحترام قبل أو خالل أو حتى بعد تقدیم الرعایة الصحیة لھم.
بي عالج الطمریض للعالج وفقًا لما نص علیھ قانون توفر المستشفیات خدمات الطوارئ للجمیع فقط في حالة احتیاج ال .2

توفیر الفحوصات العالجیة لن تتأخر المستشفیات عن و) وقانون كالیفورنیا. EMTALA( والوالدة المتعسرةرئ الطا
 طلب التعرف على وضعھ التأمیني أو طریقة السداد. حالةواإلسعافات في 

بالنیابة عنھم بالظروف المادیة المبینة بالبولیصة التأھل للحصول  یحق للمرضى أو المسؤولین عن تكلفتھم العالجیة .3
) %100سواًء بالخصم الكامل للرعایة الخیریة (التأھیل  ،على المساعدة المالیة ما إن استوفوا شروط التقدیم ومتطلبات
الشروط، یحق لھم التأھل أما المرضى الذین لم یستوفوا أو الخصم الجزئي وفقًا لما ورد في إجراءات التأھیل أدناه. 

للمساعدة المالیة تلقائیًا من خالل االستعانة بالبیانات الواردة من مصادر أخرى غیر المریض أو غیره یسعى للحصول 
ؤھل لمریض الما ویؤھل .الترجیحیةعلى المساعدة المالیة في ظروف محددة، وفقًا لما نصت علیھ إجراءات التأھیل 

خصم).  %100تلقائیًا للمساعدة المالیة للحصول على أكبر نسبة خصم متوفرة، وعلى خصم الرعایة الخیریة الكاملة (



وال یحق للمریض أو الطرف المسؤول عن تحمل التكلفة العالجیة الحصول على المساعدة المالیة ما لم یستوف الشروط 
 المنصوص علیھا في ھذه البولیصة.

 ویب للمستشفى. توزع النشرات اإلخباریةالقع التشمل كل مو ،ولیصة المساعدة المالیة على أوسع نطاقتنشر تفاصیل ب .4
سداد فاتورة المریض أو الطرف المتحمل لتكلفة الرعایة الطبیة التي توفرھا المستشفیات من خالل المساعدة شأن ب -

قسم الطوارئ ومناطق التسجیل وأقسام العیادات الخارجیة والعیادات المرخصة التابعة في  بالتفاصیل الكاملة – المالیة
یوزع ملخص توضیحي لبولیصة المساعدة المالیة للمرضى المرشحین للتأھیل أو األطراف المسؤولة للمستشفیات. 

ید الفواتیر وتحصیلھا. توزع عنھم في سداد التكلفة أثناء عملیة التسجیل أو الخروج من المستشفى وأثناء عملیات تسد
ھذه التفاصیل باللغة اإلنجلیزیة واألسبانیة ولغات أخرى یتحدث بھا غیر الناطقین باللغة اإلنجلیزیة وستترجم أیًضا 

 للمرضى أو غیرھم ممن یتحدثون لغات أخرى.
داد المشترك أو القابلة للخصم. ال تتنازل المستشفیات في إجراءاتھا الروتینیة عن استالم مبالغ التأمین المشترك أو الس .5

 الفحصفي حاالت استثنائیة، وعلى أساس حالة بحالة بعد تحدید الحاجة المالیة حسنة النیة من خالل االستعانة بمعاییر 
والتقدیم المنصوص علیھا في ھذه البولیصة، أو وفقًا لما یسمح بھ القانون، یحق للمستشفى التنازل عن أي من تلك المبالغ 

 تسري ھذه البولیصة ومعاییر الفحص المالي على جمیع الحاالت في المستشفى طوال الوقت.ورة. المذك
التخصصیة عن طریق أطباء بتكلفة منفصلة رعایة الطبیة الملحة أو الخدمات ال تسري ھذه البولیصة على خدمات غیر ال .6

 أو أطباء غیر ممارسین.
المتقدم بطلب المساعدة المالیة ودقة بیاناتھ ودقة توقیت تقدیمھ لبیانات المساعدة المالیة ھذه على تعاون بولیصة تعتمد  .7

 لي المنصوص علیھا في اإلجراءات أدناه. االفحص الم
ونحیطكم علًما بأن التزویر في البیانات المقدمة بشأن األھلیة المالیة قد تؤدي إلى رفض الطلب وعدم الحصول على 

أن تطالب المریض أو الطرف المسؤول بالسعي بشتى السبل للتقدیم والحصول ویحق للمستشفیات المساعدة المالیة. 
من الشروط على المساعدة التي ترعاھا الحكومة حتى یتسنى لھم التأھل للحصول على المساعدة المالیة كشرط 

 في ھذه البولیصة. امنصوص علیھال

 الخصم وسیاسةجھات اتصال الرعایة الخیریة 
العیادات الخارجیة التابعة للمستشفى، خدمات الشؤون المالیة خدمات ، قسم الطوارئ، تقدیم الطلبات مكتبالجھات المسؤولة: 

 للمرضى، خدمات شؤون المرضى

ویحق للعمیل  ،توزع إصدارات بولیصة المساعدة المالیة واستمارة الطلب والملخص التوضیحي على أوسع نطاق .1
یم الطلبات الرئیسي بكل مستشفى، ومن مكتب تقدیم الطلبات بقسم الحصول علیھا فور الطلب ومجانًا من مكتب تقد

من  ،https://www.uclahealth.org/billingالطوارئ بكل مستشفى، وعلى موقع الویب الخاص بالمستشفى 
، 1600ویلشیر بولیفارد، جناح  10920وان خالل رسالة برید ترسل على قسم خدمات شؤون المرضى على العن

). تتوفر كل من البولیصة 310( 825-8021، ومن خالل االتصال بھ على الرقم 90024لوس أنجلوس، كالیفورنیا 
واستمارة الطلب والملخص التوضیحي باللغات اإلنجلیزیة واألسبانیة واللغات األخرى لغیر الناطقین باللغة 

 اإلنجلیزیة.
 العالجیوزع الملخص التوضیحي لبولیصة المساعدة المالیة على المرضى كجزء من عملیات تقدیم الطلبات أو وقت  .2

أو خالل عملیة الخروج من المستشفى. ویوزع ھذا الملخص على المرضى غیر المؤمن علیھم بشبكات تغطیة أخرى، 
 جیة بالمستشفى.العیادات الخار خدماتبقسم تقدیم الطلبات والطوارئ وغیرھا من 

یوزع على المرضى إخطار تفصیلي مع الفاتورة یشمل التفاصیل المتعلقة بالبولیصة، بما فیھا تفاصیل التأھیل، وكذلك  .3
رقم ھاتف الموظفین أو مكتب المستشفى الذي عن طریقھ یتمكن المرضى من الحصول على المزید من التفاصیل 

) الذي یمكن الحصول من خاللھ على نسخ البولیصة URLبشأن ھذه البولیصة وعنوان موقع الویب المباشر (أو 
 واستمارة التقدیم والملخص التوضیحي.

https://www.uclahealth.org/billing


معروفة للجمیع في جمیع أنحاء كل مستسشفى، بما فیھا قسم الطوارئ ومكاتب تقدیم خطار البولیصة في أماكن إیوزع  .4
العیادات الخارجیة، وقسم خدمات شؤون المرضى بالعیادات المرخصة التابعة للمستشفیات،  وخدماتالطلبات، 

 یة.ویوزع باللغة اإلنجلیزیة واألسبانیة واللغات األخرى للعمالء غیر الناطقین باللغة اإلنجلیز
 لمرضى.والتحصیل ل الفوترة ممارسات(أ)، 12انظر القسم  .5

 

 إجراءات التأھیل للحصول على المساعدة المالیة
العیادات الخارجیة التابعة للمستشفى، ومناطق  خدماتالتسجیل، قسم الطوارئ، /مكتب تقدیم الطلباتالجھات المسؤولة: 

 التسجیل الفرعیة، والعیادات، وخدمات شؤون المرضى

كل السبل بفحص جمیع المرضى المقدمین على طلب التأھیل أو حاالت الطوارئ أو زیارات تسعى المستشفیات ب .1
في حاجة للمساعدة المالیة، لتحدید أھلیتھم في الحصول على من ھم العیادات الخارجیة، سواء غیر المؤمن علیھم أو 

للرقابة  ،التي تم فحصھا ،تخضع البیانات المالیةوالمتوفرة. المساعدة المالیة من المستشفى أو غیرھا من برامج المساعدة 
-Mediتقییم أھلیتھم للحصول على برنامج عملیة في  وتقدم المستشفى للمرضى ممن یجرى فحصھمعلى النحو األمثل. 

Cal شبكة تغطیة أخرى. ةأو أی 
أما المرضى غیر المؤمن علیھم بأیة شبكات تغطیة أخرى، فیسخضعوا للفحص المالي للتأھیل للحصول على البرامج  .2

أو في أقرب وقت  عالج المریض فترةالحكومیة التي تتبع للدولة أو الفیدرالیة وكذلك تمویل الرعایة الخیریة خالل 
ى شبكة تغطیة للطرف المتكفل بالتكلفة العالجیة أو طالب وفي حالة عدم إشارة المریض إلبقدر اإلمكان.  ھمناسب ل

أو خدمات أطفال  Medi-Calبسعر مخفض أو برعایة خیریة، توفر لھ المستشفى حینئد التفاصیل الخاصة ببرنامج 
البرنامج الحكومي الممول من قبل الدولة قبل مغادرة المریض للمستشفى أو قسم الطوارئ أو ) أو CCSكالیفورنیا (

 ره من أقسام العیادات الخارجیة األخرى.غی
األخرى ذات التكلفة العالجیة العالیة، یخضع ھؤالء المرضى من قبل األطرف في حالة المرضى ذوي شبكة التغطیة  .3

إذا ما كانوا مؤھلین للفحص من قبل استشاري مالي بمكتب تقدیم الطلبات أو خدمات الشؤون المالیة للمرضى لتحدید 
وفور طلب المریض للمساعدة المالیة، یبلغ المریض بالمعاییر التي تؤھلھ كمریض كمرضى بتكلفة عالجیة عالیة أم ال. 

بتكلفة عالجیة عالیة وضرورة توفیر اإلیصاالت في حالة تقدیم الخدمات العالجیة المطلوبة لموفري خدمات آخریین 
على المستشفى ضمان توفیر كافة التفاصیل المتعلقة ببولیصة المساعدة المالیة للمریض،  .في االثني عشر شھًرا الماضیة

 وعلى المریض االختیار في التقدم للطلب وتحدید أھلیتھ للحصول على المساعدة المالیة.
امج األخرى على جمیع المرضى المرشحین للتأھیل التقدم ألیة مساعدات متوفرة من خالل الدولة أو المقاطعة أو البر .4

قبل الحصول على المساعدة المالیة من المستشفى. وعلى مستشفى الجامعة تلقي نسخة من المریض تثبت رفض برامج 
یتعذر توفیر المساعدة المالیة من قبل مستشفیات ومراكز الجامعة في حالة المساعدة تلك لطلب تأھیلھ بالحصول علیھا. 

 فیر األوراق الالزمة لھا.عدم االلتزام بعملیة التقدیم أو عدم تو
في تحدید قدرة المریض على سداد تكلفة ) مرفق بتستعین المستشفى باستمارة طلب المساعدة المالیة للمرضى (انظر  .5

الخدمات المقدمة بالمستشفى و/أو لتحدید احتمالیة أھلیتھ للحصول على المساعدة الحكومیة. وتحدد استمارة طلب 
 التقدیم. طلبمع  األخرى وراق الالزمةالمساعدة المالیة للمریض األ

طلب المساعدة المالیة للمرضى. وتتوفر تلك استمارة یسنح لجمیع المرضى غیر المؤمن علیھم الفرصة في استیفاء  .6
 االستمارة باللغة اإلنجلیزیة واألسبانیة واللغات األخرى لغیر الناطقین للغة اإلنجلیزیة من عمالئنا.

والفحوصات المالیة للحصول على الرعایة الخیریة على ید فریق استشاري مالي بقسم تقدیم الطلبات تجرى االختبارات  .7
 وممثلو خدمة العمالء بخدمات شؤون المرضى.

تقدم التفاصیل والبیانات الخاصة بالمرضى للمقاطعة والدولة وفقًا لتوجیھات المقاطعة والدولة لدواعي تحدید األھلیة  .8
 ساعدة المقاطعة والدولة.للحصول على برامج م



 

 معاییر األھلیة للحصول على الخصم الكامل في الرعایة الخیریة
% ویقیموا بمنطقة 200ل بنسبة قنسبة دخلھم األسري مستوى خط الفقر أو أ تصلأ. یحق للمرضى المتكفلین بعالجھم، ممن 

لالستفادة من ، التأھل للحصول على الخصم الكامل بالرعایة الخیریة 1ملحق الخدمة الرئیسیة للمستشفى وفقًا لما ھو محدد في 
 الخدمات المقدمة والمسدد فواتیرھا من قبل المستشفى بقسم الطوارئ والرعایة الطبیة الملحة.

% 200ب. یحق لشریحة المرضى ذوي التكلفة العالجیة العالیة، ممن تصل نسبة دخلھم األسري مستوى خط الفقر أو أقل بنسبة 
، التأھل للحصول على الخصم حتى الخصم الكامل 1ملحق ویقیموا بمنطقة الخدمة الرئیسیة للمستشفى وفقًا لما ھو محدد في 

 بالرعایة الخیریة لالستفادة من الخدمات المقدمة والمسدد فواتیرھا من قبل المستشفى بقسم الطوارئ والرعایة الطبیة الملحة.

استیفاء طلبات تقدیم المساعدة المالیة وجمع األوراق الالزمة والمحددة لطلب المساعدة المالیة  المقدمینج. على جمیع المرضى 
 باستمارة طلب التقدیم.

وفقًا لما ھو منصوص علیھ في القسم "عملیة  الموارد المالیة الذي یضم دخل المریض وأصول ممتلكاتھ فحصد. تستوفى شروط 
 " أدناه.الفحص

التكلفة العالجیة العالیة إلى التقییم الشھري لتحدید حقھم في األھلیة، على أن یؤھلوا للشھر الحالي أو ھـ. یخضع المرضى ذوو 
 األقرب بأثر رجعي عن االثني عشر شھًرا الماضیة.

حتى تصل إلى الخصم الخصم نسبة للمرضى  –وتحت ظروف غیر اعتیادیة  –مدیر دورة اإلیرادات أو المدیر المالي یمد و. 
لحصول علیھا بموجب ھذه البولیصة شریطة تقدیم األوراق وھم المرضى ممن لم یحالفھم الحظ في التأھل لل للرعایة الخیریة الكام

 التي تثبت سبب منح ھذه الرعایة تحت الظروف االعتیادیة خطیًا مع حفظھا في ملف بقسم خدمات شؤون المرضى.

 

لشریحة المرضى الخصم الجزئي للرعایة الخیریة معاییر األھلیة للحصول على 
 المتكفلین بعالجھم دون شبكات تغطیة أخرى

 

% عند مستوى خط الفقر ویقیموا في منطقة 350% و201أسري تتراوح نسبتھ بین یحق للمرضى المتكفلین بعالجھم بدخل ز. 
على نسبة الخصم الجزئي للرعایة الخیریة على  التأھل للحصول 1ملحق الخدمات الرئیسیة للمستشفى وفقًا لما ھو موضح في 

الخدمات المقدمة والمسدد تكالیفھا من قب المستشفى في أقسام الطوارئ والرعایة الطبیة الملحة. یحق أیًضا للمرضى ذوي 
 التكلفة العالجیة العالیة الحصول على الخصم الجزئي للرعایة الخیریة وفقًا لما ھو موضح في القسم أدناه.

على جمیع المرضى المقدمین لطلب المساعدة المالیة استیفاء طلبات تقدیم المساعدة المالیة وجمع األوراق الالزمة والمحددة ح. 
 باستمارة طلب التقدیم.

الموارد المالیة الذي یضم دخل المریض وأصول ممتلكاتھ وفقًا لما ھو منصوص علیھ في القسم  فحصط. تستوفى شروط 
 اه" أدنالفحص"عملیة 

 



األھلیة المتعلقة بالخصم الجزئي للرعایة الخیریة لشریحة المرضى ذوي التكلفة 
 العالجیة العالیة بدون شبكة تغطیة أخرى

 

% عند مستوى خط الفقر 350% و201بدخل أسري تتراوح نسبتھ بین ویحق للمرضى ذوي التكلفة العالجیة العالیة  .1
المستشفى  لللرعایة الخیریة على الخدمات المقدمة والمسدد تكالیفھا من قبالتأھل للحصول على نسبة الخصم الجزئي 
ما إن كانوا من المقیمین في منطقة الخدمات الرئیسیة للمستشفى وفقًا لما ھو  في أقسام الطوارئ والرعایة الطبیة الملحة

 . 1ملحق موضح في 
 ستشفى المصادقة على ھذا اإلثبات.یطالب المرضى بتقدیم إثبات بسداد التكلفة العالجیة، ویحق للم .2
على جمیع المرضى المقدمین لطلب المساعدة المالیة استیفاء طلبات تقدیم المساعدة المالیة وجمع األوراق الالزمة  .3

 والمحددة باستمارة طلب التقدیم.
یھ في القسم الموارد المالیة الذي یضم دخل المریض وأصول ممتلكاتھ وفقًا لما ھو منصوص عل فحصتستوفى شروط  .4

 " أدناه.الفحص"عملیة 
یخضع المرضى ذوو التكلفة العالجیة العالیة إلى التقییم الشھري لتحدید حقھم في األھلیة، على أن یؤھلوا للشھر الحالي  .5

 ) الماضیة.12أو األقرب بأثر رجعي عن االثني عشر شھًرا (
لم یتفاوض على نسبة خصم ألسعار المستشفى في حالة سداد متكفل آخر للمریض غیر متعاقد مع المستشفى (وھو  .6

أو یزید عنھ، فعلى المستشفى، وفقًا لما حددتھ المستشفى  بسداده  Medicareالقیاسیة) لمبلغ مساٍو للمبلغ الذي یسمح 
والمنصوص علیھ في القسم "عملیة المراجعة" أدناه، التعامل مع الفرق بین المبلغ المسدد من قبل ھذا الطرف المتكفل 

تأھل ورسوم المستشفى القیاسیة عن تلك الخدةم كخصم رعایة خیریة مع إسقاط ھذا المبلغ كرعایة خیریة في حالة 
، Medicareالمریض للرعایة الخیریة بموجب ھذه البولیصة. أما إذا كان المبلغ یقل عن المبلغ المسموح للخدمة من قبل 

من المریض، في حالة عدم تأھل  Medicareفعلى المستشفى تحصیل الفرق بین ھذا المبلغ والمبلغ المسموح من 
بموجب ھذه البولیصة، فعلى المستشفى أن تتعامل  في حالة تأھلھ المریض للرعایة الخیریة بموجب ھذه البولیصة. أما

كنسبة خصم من الرعایة الخیریة وإسقاط ھذا المبلغ  Medicareح من ومع الفرق بین المبلغ المسدد والمبلغ المسم
 كرعایة خیریة.

ین المستشفى والطرف المتكفل ال تتنازل أو تبدل ھذه البولیصة في النصوص المتعاقد علیھا أو األسعار المتفق علیھا ب .7
بعالج المریض، وال تقدم خصومات لطرف متكفل بعالج مریض غیر متعاقد مع المستشفى أو أیة جھات أخرى غیر 
 مسؤولة قانونًا عن سداد التكلفة العالجیة بالنیابة عن الطرف المستفید أو المغطى بشبكة تغطیة عالجیة أو المؤمن علیھ.

معقولة، ویمكن التفاوض على طول فترة ھذه الخطة بین المستشفى والمریض مع عدم فرض یقدم للمرضى خطة سداد  .8
) شھًرا، ویمكن توفیر خطط سداد أطول 12فوائد مع كل فترة ممتدة. تصل فترة خطة السداد القیاسیة إلى اثني عشر (

 على أساس اسثنائي.
سبة دخولھم أعلى من مستوى خط الفقر بنسبة فیما یخص المرضى المتكفلین بالعالج دون شبكات تغكیة أخرى ون .9

%، یرجى الرجوع إلى بولیصة الخصم النقدیة. ویمكن العثور على التفاصیل الخاصة باألسعار النقدیة على موقع 350
 .pricing-https://www.uclahealth.org/cashویب صفحة مستشفى الجامعة 

 

 الترجیحیةاألھلیة 
یفاء طلب تقدیم المساعدة المالیة، تتفھم مستشفیات جامعة كالیفورنیا في لوس أنجلوس عدم قدرة بعض المرضى على است

یمكن تھیئة الظروف في حالة  وااللتزام بالطلبات الخاصة باألوراق الالزمة، أو عدم االستجابة لعملیة تقدیم الطلبات. ومن ثم،
یجوز للمستشفى االستعانة الظروف،  تلكتأھل المریض للمساعدة المالیة دون استیفائھ لطلب المساعدة الرسمي. وفي ظل 

https://www.uclahealth.org/cash-pricing


ھذه البیانات ستمكن المستشفى بمصادر استعالمیة أخرى إلجراء تقییم لحاجة المریض المالیة وتحدید أھلیتھ للمساعدة المالیة. 
من اتخاذ القرار السلیم بشأن حاجة المرضى المالیة غیر المستجیبین للطلب من خالل االستفادة من أفضل التقدیرات المتوفرة 

على أساس الظروف المعیشیة للعمالء ال سیما  الترجیحیةفي غیاب البیانات التي یوفرھا المریض بنفسھ. ویجوز تحدید األھلیة 
 التي تضم الحاالت التالیة:

 المشردین؛ اتعدم وجود مأوى أو إیصال رعایة من عیاد •
 )؛WICالمشاركة في برامج المرأة والرضع والقصر ( •
 األھلیة الخاصة ببطاقات التموین الغذائیة؛ •
 األھلیة الخاصة ببرامج الغذاء في المدارس؛ •
 الممولة بمعونات حكومیة؛العیش في مناطق اإلسكان الخاصة بمحدودي الدخل أو  •
 وفاة المریض دون وجود تركة. •

اإللكتروني عن بیانات المرضى من أجل تقییم حاجتھم  الفحصأن تستعین بطرف آخر في إجراء  UCLAیجوز لمستشفیات 
 وتعرف اإلعانة الممنوحة للمرضى من خالل االستعانة بھذه الوسیلة بالمساعدة المالیة الترجیحیة.المالیة. 

وباالستناد السجل العام. یستند إلى قواعد بیانات حیث الرعایة الصحیة  بھ في قطاع امعترفً ا للفحص یوظف نموذجً  الفحصھذا 
تخضع التقنیة اإللكترونیة إلى المعایرة حسب المصادقات المؤرخة لدواعي التأھل للمساعدة المالیة إلى قاعدة ھذا النموذج، 

 العامة، كما أن ھذه التقنیة مصممة لتتطابق تطابقًا احصائیًا مع بولیصة المستشفیات.بموجب عملیة التقدم بالطلب 

مما یضمن یضع النموذج شتى معاییر اتخاذ القرار المختلفة المعدة لتقییم كل مریض حسب المعاییر نفسھا المحددة بھذه البولیصة. 
لتي یتمتع بھا المرضى المؤھلین باالستناد إلى المعاییر المحددة امنح المسستشفیات بالجامعة فقط للمرضى المتمتعین بالمواصفات 

تقدیرات كما أن ھذا النموذج یحتسب درجة المریض من حیث مستواه االجتماعي المعیشي والمالي التي تشمل في ھذه البولیصة. 
المالئمة للحاجة  الوثائقنیة ھذه اإللكترو الفحصتضم البیانات التي أسفرت عنھا عملیة وللدخل واألصول والسیولة لكل مریض. 
 المالیة للمریض بموجب ھذه البولیصة.

المصادر األخرى لألھلیة والسداد. وفي حالة مباشرة قبل تعیین الدین المتعسر بعد طرق كافة أبواب تنشر التقنیة اإللكترونیة 
االستعانة بالتسجیل اإللكتروني ھذا كأساس لألھلیة الترجیحیة، تمنح أكبر نسبة خصم وھي الخصم الكامل للرعایة الخیریة، ألي 

لن یشمل سبقًا. مبالغ سددھا م أيتسقط أیة مستحقات متبقیة كما یسترد المریض رعایة طوارئ او رعایة طبیة ملحة بأثر رجعي. 
 تتوفر خالل عملیة تقدیم الطلب التقلیدي.ھذا القرار المساعدة الجاریة كالتي 

مواصلة للحصول على المساعدة المالیة بموجب إجراءات األھلیة الترجیحیة الموضحة أعاله، یجوز للمریض، في حالة عدم تأھلھ 
 المنصوص علیھا أعاله. الطلب تقدیمولعملیة أھلیة المساعدة المالیة  اخاضعً یعتبر تقدیمھ للبیانات المطلوبة، كما 

 

 عملیة الفحص
 تقدیم الطلبات/التسجیل وشؤون المرضى مكتبالجھات المسؤولة: 

 . معاییر األھـلیة وتُطبق بشكل مالئم من قبل المستشفیات التخاذ قرار بشأن حالة كل مریض یجرى فحص .1
وقد یُطلب . المساعدة المالیة الخاصة بالمریضطلب المتحصل علیھا في استمارة  البیاناتتتحقق المستشفى من  .2

من مؤسسة تجاریة أو مالیة أو  المریض إبراء أو تنازل لیفوض المستشفى للحصول على معلومات حساب
یؤكد توقیع المریض على طلب المساعدة المالیة أن . من قیمتھم جھة تحتفظ بأصول مالیة من أجل التحقق



 .ات الواردة في الطلب دقیقة وكاملةبیانلا
أن یبذل كل جھد  ةبولیصیطلب مساعدة مالیة وفقاً لھذه ال ، ممنلھقانوني الممثل الیتعین على أي مریض، أو  .3

اإلخفاق في توفیر نحیطكم علًما بأنھ قد یؤدي و. وكافة فوائد التغطیة الصحیة ھدخل فرداتلیمد المستشفى بم
 .فض المساعدة المالیةھذه المعلومات إلى ر

قانون الصحة والسالمة بیتم تحدید األھلیة على أساس دخل أسرة المریض واألصول النقدیة حسبما ھو وارد  .4
 . 127405بوالیة كالیفورنیا قسم رقم 

أخر أو الحد األدنى من  محفوظ إقرار ضریبي فیدرالي أخر التحقق من دخل أسرة المریض حسب یجرىأ. 
 .الراتبلصك  بینكع

 ). ائلةاألصول الس(أول عشرة آالف دوالر من األصول النقدیة  ستثنىیب. 
 . فیما یزید عن عشرة آلف دوالر) ائلةاألصول الس(من كافة األصول النقدیة % 50 ج. یستثنى

سواء مؤھلین ( IRSالمحددة حسب دائرة اإلیرادات الداخلیة  ةالمؤجل اتحسابات التقاعد وخطط التعویضد. 
 . تعتبر أصول نقدیة وتستثنى من الحساباتال) غیر مؤھلین أو

مما قد یؤدي  مباحة،أصول  على أنھاألصول التي تزید عن المبالغ المستبعدة قانوناً إلى ا ھـ تنظر المستشفى
 إلى رفض خصومات الرعایة الخیریة؛

بدخول المستشفى وھي ساریة للسماح  ھاستمارة المساعدة المالیة في كل مرة یُسمح لمن المریض طلب ی .5
المریض  بأھلیةمطالبات أخرى لم یسددھا المریض أثناء تحدید المستشفى  ةبالدخول الحالي فضالً عن أی

تحدید في  عیادات الداخلیةلمریض الن استخدام طلب المساعدة المالیة ویمك. مالیةالمساعدة الللحصول على 
بالعیادات یسرى طلب المساعدة المالیة للمرضى و. ادات الخارجیةعیمرضى الالمساعدة المالیة لخدمات 

مطالبة مالیة لم یسددھا المریض بمركز  ةوكذلك أی ،األھلیة من شھر تحدید اعتباًرالمدة ثالثة شھور  الخارجیة
 . الصحي أثناء وقت تحدید األھلیة) لوس أنجلوس(جامعة كالیفورنیا 

بالوالیة أثناء السماح لھ بدخول المستشفى ولیس لدیھم  إقامتھمنتھت لیس لھم مأوى أو ا ممن ،للمرضى یحق .6
استكمال الرعایة الخیریة حتى في حالة عدم  ،الحصول علىمصدر تمویل أو طرف أو دولة مسئولة عنھم

 األھلیة"ویتم تحدید أھلیة ھؤالء المرضى على سبیل الترجیح حسبما ھو مبین في بند . طلب المساعدة المالیة
 .أو مدیر دائرة اإلیرادات أو من یخولوه مكتب تقدیم الطلباتیقوم مدیر . أعاله" الترجیحیة

ویكون ھذا اإلخطار بلغة المریض . بالموافقة أو سبب رفض المساعدة المالیةسواًء المرضى كتابة  یخطر .7
 غیر الناطقینیتحدثھا  أخرى ة لغةاألولى وذلك في حالة أن تكون اللغة األولى ھي اإلنجلیزیة أو اإلسبانیة أو أی

 .لغة أخرى ةباللغة اإلنجلیزیة، ویتم إخطار المریض أن خدمات المترجم الفوري متاحة بدون رسوم ألی
 حتى تحدد تكلفتھاوتحدید العالجیة خطة الالرعایة الخیریة أو  نوبات تحدیدالمریض المالیة  مسؤولیةتطلب ت .8

 ربما تقتضي الضرورة، العالیةیة عالجبالنسبة لمرضى التكلفة ال. ة على رسوم رعایة المریضساریالقیود ال
 .المریض المالیة مسؤولیةبالفصل في المطالبات لتحدید  الطرف المتكفل بالسداداالنتظار لحین قیام 

األموال المستحقة على المرضى المؤھلین للحصول على المساعدة المالیة على تقتصر ، جمیع الحاالتفي  .9
بشكل عام على األفراد الذین لدیھم تأمین یغطي ھذه الرعایة، حسبما تحدده المستشفیات  المحملةاألموال 

باستخدام عملیة الفوترة والترمیز التي قد تستخدمھا المستشفى في حالة أن یكون المرضى المؤھلین مستفیدین 
الذي یسمح بھ برنامج  مقابل رسم وتحدید إجمالي المبلغ Medicareمن خدمات برنامج التأمین الصحي 

والمبلغ الذي  Medicareالبرنامج التأمیني  متضمناً المبلغ الذي یسترده(للرعایة   Medicareالتأمین الصحي
 ). عنھ شخصیاً للسداد في شكل دفعات مشتركة أو تأمین مشترك أو استقطاعات مسؤوالً مستفید طرف الیكون ال

 اتالبالغ/إجراءات الطعنبشأن  13 قسمالانظر  .10

 للمرضى والتحصیل ممارسات الفوترة
 



 خدمات شؤون المرضى: الجھة المسؤولة

فإنھم یتسلمون بیان أو قبلھا،  بالتغطیة من قبل الغیر أثناء تقدیم الرعایة إثبابلیس لدیھم  ممنبالنسبة للمرضى  .1
ببیانات وینطوي ھذا البیان على طلب یقدم للمستشفى بما یفید . بالرسوم مقابل الخدمات المقدمة في المستشفى

إضافیاً في  كشفًانحیطكم علًما بأن المستشفى تقدم للمریض و. الطرف اآلخرصحي أو تغطیة الالتأمین عن 
للحصول على خدمات  التأھللمریض ل ومن ثم یحقبعدم وجود تغطیة تأمین صحي لھ، فیھ  هالفاتورة تخطر

أو  المسؤولالشخص  ھاتفشمل رقم یھذا البیان . أو المساعدة المالیة Medi-Cal كالیفورنیا ببرنامجأطفال 
التي تخص بولیصة المساعدة المالیة والموقع  ستفساراتالمكتب بالمستشفى الذي یساعد في الرد على اال

ملخص الوالطلب ستمارة وا ة،الحصول على نسخ من بولیصة المساعدة المالی مكنی ماااللكتروني المباشر حیث
 .  بولیصة المساعدة المالیةالتوضیحي ل

عن  طلبھاستمارة  ترسلو ،خطیًاشفھیاً أو  سواءً  مالیةالمساعدة اللحصول على أن یطلب المریض ل حقی .2
 ، وفي حالةماأل تھالمریض بلغالتي یتلقاھا  المراسالتتكون على أن . الكفیلعنوان /ھطریق البرید على عنوان

بتوفر المریض  یخطرباللغة اإلنجلیزیة،  لغیر الناطقین أخرى لغةأیة سبانیة أو أو األ اإلنجلیزیةكون اللغة 
 .بدون رسوم خدمات المترجم الفوري

بولیصة المساعدة المالیة الخاصة بموجب لتأھل للحصول على المساعدة المالیة لالمریض  محاولةفي حالة  .3
جھة  ة، لن ترسل المستشفى فاتورة غیر مسددة ألیبحسن نیة تسویة الفاتورة المعلقة تھحاولمبالمستشفى، أو 

 . ھذه لھ ما لم توافق ھذه الجھة على االلتزام ببولیصة المساعدة المالیة تحصیل أو أي شخص آخر متنازل
أي تغییر لوس أنجلوس) الصحي بشأن (مركز جامعة كالیفورنیا  عدم التأخیر في إبالغیُطلب من المرضى  .4

 . ات المالیة الخاصة بھمبیانفي ال
من المریض، تقدم المستشفي أنشطة تحصیل  ةفي أی شروعقبل الو، ةمالیللمساعدة البالنسبة للمرضى المؤھلین  .5

، كما یحتوى ةربحیالغیر  خدمات االستشارات االئتمانیةمن وكالئھا إخطاراً یشمل بیاناً بتوفر  أو أي وكیل
 . مریضعلى ملخص بحقوق ال

األموال المستحقة على المرضى المؤھلین للحصول على المساعدة المالیة على تقتصر ، حاالتال جمیعفي  .6
لدیھم تأمین یغطي ھذه الرعایة، حسبما تحدده المستشفیات  ممنبشكل عام على األفراد  األموال المحملة
لة أن یكون المرضى المؤھلین مستفیدین والترمیز التي قد تستخدمھا المستشفى في حا الفوترةباستخدام عملیة 

المبلغ الذي یسمح بھ  مقابل رسم وتحدید إجمالي Medicareمن خدمات برنامج التأمین الصحي 
والمبلغ الذي یكون  Medicareالبرنامج التأمیني  متضمناً المبلغ الذي یسترده(للرعایة   Medicareبرنامج

 ). عنھ شخصیاً للسداد في شكل دفعات مشتركة أو تأمین مشترك أو استقطاعات الً ؤوالمستفید مس
كشف تاریخ إرسال  اعتباًرا من ایومً  120سدادھا في غضون المریض عن  تخلفالتي  ،الفواتیریجوز وضع  .7

 ویحق. مع مراعاة بعض االستثناءات ، لدى جھة تحصیل،رة األول لما بعد الخروج من المستشفىوتاالف
ل عن السداد أن یتقدم بطلب للحصول على المساعدة في أي وقت بعد ؤویض أو أي شخص آخر مسللمر

 . أو في أي وقت أثناء عملیة التحصیل ،رة األول لما بعد الخروج من المستشفىوتاكشف الف إرسال
إجراءات تحصیل في  شروععدم ال لوس أنجلوس) الصحي(مركز جامعة كالیفورنیا  سةامن ضمن سی إنھ .8

لوس أنجلوس) الصحي السیاسة الخاصة بھ (وفي حالة أن یغیر مركز جامعة كالیفورنیا ). ECA(ستثنائیة ا
اإلیرادات الداخلیة  قانونما نص علیھ لوس أنجلوس) باإلرشادات وفقاً ل(في المستقبل، تلتزم جامعة كالیفورنیا 

عما إذا كان الفرد مؤھال للحصول على ، حیث یقوم مرفق المستشفى ببذل الجھود المعقولة لتحدید (ص)501
-1قسم بال، حسبما ھو محدد في لوائح وزارة الخزانة األمریكیة أم ال المساعدة المالیة وفقاً لھذه البولیصة

 .إجراءات التحصیل االستثنائیة ، قبل بدء لما تم تعدیلھ بھ وفقًا، )ج( 6-)ص(501
ببذل جھود التحصیل المعقولة بدالً من إجراءات التحصیل  معھاتتعھد المستشفى أو جھات التحصیل المتعاقدة  .9

المریض في وتشمل ھذه الجھود مساعدة . االستثنائیة وذلك من أجل تحصیل األموال المستحقة من المرضى
خطط السداد المعقولة، عروض  ، وتوفیروتقییم المساعدة المالیة أخرى، ةتغطیة حكومیالتقدیم ببرامج 



ھا معة متعاقدمن جھات التحصیل الجھة  ةلمستشفى أو أیال یجوز لاد الفوري. وعروض الخصومات للسد
. وھذا الطلب ال یمنع مركز جامعة كالیفورنیا (لوس أنجلوس) على المریض فرض إجراءات تحصیل استثنائیة

لة ؤوأو األطراف األخرى المس الطرف اآلخر الدفعات المستحقة علىمن  المبلغالصحي من مواصلة تحصیل 
 .  العمیلعن  قانوناً 

تلتزم  خطياتفاق على توقیع ا إلى المریض، الكشفً  إرسال یمكنھاوالتي  ،الجھات التي تساعد المستشفىعلى  .10
  ھاممارساتیرھا ونطاق بموجبھ بسیاسات المستشفى ومعای

 : الموافقة على ما یليأیًضا یتعین على الجھة أ. كما 
في  هأو اتخاذ إجراء مدنى ضدبمعلومات تضر العمیل ائتمان العمیل  بالغاتجھة  إبالغعدم . 1

 .  حالة عدم السداد
 أو الراتب. عدم حجز أجزاء من األجور. 2
 اإلقامة الرئیسیة محالعلى  وضع الیدعدم . 3
 127400قانون الصحة والسالمة  قسم( 774أبااللتزام بكافة المتطلبات حسبما ھو محدد في . 4

 ). وما یلیھ
 .)ك( 4 قسمااللتزام بالتعریفات واستمارة خطة السداد المعقولة، حسبما ھو محدد في . 5
لغ االمب ه، یتعین على المستشفى أن تعوض المریض عن ھذسداد المریض لمبالغ زائدةفي حالة . 6

اد من تاریخ سداعتباًرا یتم احتسابھا على أن  ،)دستور كالیفورنیامن  1 قسم، 15مادة % (7بفائدة 
 .المریض بالزیادة

 
 

 البالغات/الطعنإجراءات 
 

 خدمات شؤون المرضى: الجھات المسؤولة

خدمات إدارة  أولمدیر طالب نزاع أو رفض یتعلق بالمساعدة المالیة، یجوز للمریض أن ی بفي حالة نشو .1
قسم خدمات شؤون القیادة العلیا ل على أن تجري. بالتحقیق في األمر خدمات شؤون المرضى قسمالعمالء ب
 .للمریض من الدرجة الثانیةطعن الفي  تحقیقھاالمرضى 

على مستوى والتنمیة الصحي لتخطیط االخاصة بالمریض إلى مكتب  واستمارة المساعدة المالیةبولیصة  تقدم .2
یخطر مكتب التخطیط و. عملیة التنقیح، أو مع ینایر األول منفي كل عامین  )OSHPD( كالیفورنیا والیة

) لوس أنجلوس(مركز جامعة كالیفورنیا  إجراءفي حالة عدم الصحي والتنمیة بعدم إجراء عملیة التنقیح 
 . من المرضى ات المالیةبوالص والبیاناستمارة ال تقدیم بعد لعملیة التنقیحالصحي 

 

 الجھات المسؤولة
 

 .8401-794 (310)رقم العلى  دورة اإلیراداتإلى مدیر  ھذه البولیصةالعمل بتوجھ االستفسارات التي تخص 



-267 (310)الرقم المشورة المالیة علىخدمات إلى مدیر  لیة للحصول على المساعدة المالیةالتي تخص األھ توجھ االستفسارات
 .8566-825 (310)خدمات شؤون المرضى على رقم  قسمخدمات العمالء ببإدارة  ولأو إلى المدیر األ ،4255

 

 الحرم الجامعيخاص ب
 

 البولیصةتاریخ 

  إعداد بواسطة: بي لودج لیمون، مدیر دورة اإلیرادات ،03/10/2007في  تاریخ اإلعداد

 مراجعة بواسطة: بول ستاتون، المدیر المالي ،05/10/2007 في تاریخ المراجعة

 الماليمراجعة بواسطة: بول ستاتون، المدیر  ،2010،/27/04في تاریخ المراجعة 

 مراجعة بواسطة: بول ستاتون، المدیر المالي ،01/10/2010تاریخ المراجعة في 

 المراجع
 

 ونسیاسة تحصیل الدی

 EMTALA المتعسرةسیاسیة قانون العالج الطبي الطارئ والوالدة 

 سایسیة الخصم النقدي

 (H-576-60)كتیب حسابات جامعة كالیفورنیا 

 ) 255-440 قسم C.F.R 42اللوائح الفیدرالیة (قانون اللوائح الفیدرالیة 

 

 االتصالجھة 
 

 الصحي) لوس أنجلوس(اإلیرادات، إدارة خدمات شؤون المرضى بمركز جامعة كالیفورنیا  ورةمدیر د

 



 التنقیحتاریخ 
 

 

 تاریخ السریان

  18/03/2005قدیمة من  بولیصة(

  05/10/2007الصحي تحریراً في ) لوس أنجلوس(مركز جامعة كالیفورنیا  بولیصةبتم استبدالھا ) 05/10/2007 -

  تاریخ المراجعة:
 ،2009مایو  27

   2018إبریل  27 ،2014مایو  28،  2010أكتوبر  27

     تاریخ التعدیل: 
 2010نوفمبر  30 -2009مایو  28

  2018مایو  4 -2014مایو  30 -

 الموافقة
 ممرض مسجل وحاصل على ماجیستیر في إدارة األعمال –جونیس سبیسو 

 الصحي) لوس أنجلوس(رئیس مركز جامعة كالیفورنیا 

 الصحي) لوس أنجلوس(المدیر التنفیذي لنظام مستشفى مركز جامعة كالیفورنیا 

 

 كریسوفر تارنايدكتور 

 رئیس ھیئة األطباء 

 الصحي) أنجلوسلوس (مركز رونالد ریجان الطبي بمركز جامعة كالیفورنیا 

 

 روجیر لي /دكتور

 اءرئیس ھیئة األطب

 الصحي) لوس أنجلوس(مستشفى سانتا مونیكا لجراحة العظام بمركز جامعة كالیفورنیا 

 



 دكتور لوري كاسوس

 رئیس ھیئة األطباء 

 الصحي) لوس أنجلوس(مستشفى ریسنیك للطب النفسي والعصبي لألطفال جامعة كالیفورنیا 

 

 

عالج یشمل رفض طلبات التصریح بالكما . الخدمات غیر المغطاة وأیام الرفض واإلقامات المرفوضة یشمل ھذا رسوم1
)TAR( الخدمات غیر المغطاة المقدمة لمرضى برنامج المساعدة الطبیةمبالغ في سداد  اننقص أيو Medi-Cal  . فضال

 Medi-Cal تغطیة برنامج المساعدة الطبیةبشبكة  یتمتعونالذین  Medicareمرضى البرنامج التأمیني یشمل عن ذلك، 
 وال یقدم قسم الرعایة الطبیة Medi-Cal، والتي ال یسددھا برنامج المساعدة الطبیة االستقطاعات أو/للتأمین المشترك و

Medicare  المتعسر عن الدین اتتعویضللمرضى مطلقًا. 

 

 :المرفقات

 )األطباءقائمة ( -مرفق أ

 )ضىالمساعدة المالیة للمراستمارة ( - مرفق ب

الخدمات  منطقة )جامعة كالیفورنیا (لوس أنجلوسب طبي كل مركز  یحدد . لرئیسیةالخدمات ا منطقة -1ملحق 
في  ZIPكافة أكواد " أو ZIPأكواد بضع  ما بین وھي تتفاوت، العامةأو منھا  التخصصیة سواءً  رئیسیة،ال

 الوالیات المتحدة األمریكیة".
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