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ھدف:
 .1ارﺗﻘﺎ و ﺗﺿﻣﯾن رﻋﺎﯾت ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﻓدرال و اﯾﺎﻟﺗﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑرای ﮐﺎﻻھﺎ و ﺧدﻣﺎت اورژاﻧﺳﯽ و ﺳﺎﯾر اﻗﻼم ﭘزﺷﮑﯽ
ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺿروری ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎران ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﺷﺧﺎص ﻣﺳﺋول ﭘرداﺧت از طرف ﺑﯾﻣﺎر ﮐﮫ واﺟد ﺷراﯾط ﻻزم ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑرای درﯾﺎﻓت اﯾن ﮐﻣﮏ
ھﺳﺗﻧد.
 .2ﺑﮭﺑود ﮐﺎراﯾﯽ و ﮐﺎرآﻣدی ﻓرآﯾﻧدھﺎی ﺻدور ﺻورتﺣﺳﺎب و وﺻول  PBOﺑﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻌﯾﺎرھﺎی اﺳﺗﺎﻧدارد و ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺑﺧشھﺎی
 FPGو واﺣدھﺎی  PBOﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺻﻼﺣﯾت درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ،روش درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﯾزان ﻗﺎﺑل وﺻول از ﺑﯾﻣﺎران واﺟد
ﺷراﯾط ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ و اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﺻورت ﻋدم ﭘرداﺧت وﺟﮫ از ﺳوی ﺑﯾﻣﺎر ،ﺻورت ﮔﯾرد.
 .3ﻧﺷﺎن دادن ﺗﻌﮭد  FPGﺑرای اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت و ﮐﺎﻻھﺎی اورژاﻧﺳﯽ و ﺿروری ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﯾﺎ ﺑﯾﻣﮫ ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ
ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺄﻣﯾن ﺗﻌﮭدات ﻣﺎﻟﯽ ﺧود ﻧﯾﺳﺗﻧد.

ﻗﺎﺑﻠﯾت اﺟرا:
اﯾن ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺷﺎﻣل ﻣﺷﺗرﯾﺎن  FPG PBOﻣﯽﺷود .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﯽ دﯾﮕر اﯾن ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ﺧدﻣﺎت ﺣرﻓﮫای ﭘزﺷﮑﺎن در  UCLA FPGاﻋﻣﺎل
ﻣﯽﺷود .ﻓﮭرﺳﺗﯽ از ﻣراﮐز  FPGﺗﺣت ﭘوﺷش اﯾن ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ در ﭘوﯾﺳت اﻟف ذﮐر ﺷده اﺳت .ﺻورﺗﺣﺳﺎب واﺣدھﺎی اراﺋﮫدھﻧده ﺧدﻣﺎت UCLA
 FPGﺑﺎﺑت ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎرج از  PBOﺗﺣت ﭘوﺷش اﯾن ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد .اﯾن ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ﺧدﻣﺎت اراﺋﮫ ﺷده و ﺻورتﺣﺳﺎب ﺻﺎدره
از ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎنھﺎی  UCLA Healthرا ﭘوﺷش ﻧﻣﯽدھد .ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن  UCLA Healthدر آدرس
 https://www.uclahealth.org/body.cfm?id=3521&fr=trueﻗﺎﺑل دﺳﺗرﺳﯽ اﺳت.

ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ:
.A
.B
.C

.D

اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن  FPGﺑﺎﯾد ﺧدﻣﺎت اورژاﻧﺳﯽ را ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻓراد ﺻرﻓﺎ ً ﺑر اﺳﺎس ﻧﯾﺎز ﭘزﺷﮑﯽ ﻓرد و ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧون درﻣﺎن ﭘزﺷﮑﯽ اورژاﻧﺳﯽ
و ﻧﯾروی ﮐﺎر ﻓﻌﺎل ﻓدرال ) (EMTALAو ﻗﺎﻧون ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ اراﺋﮫ دھﻧد .در اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﻏرﺑﺎﻟﮕری و ﺗﺛﺑﯾت ﺑﮫ ﻣﻧظور اﺳﺗﻌﻼم
وﺿﻌﯾت ﺑﯾﻣﮫ ﻓرد ﯾﺎ روش ﭘرداﺧت ،ﻧﺑﺎﯾد ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺗﺄﺧﯾری ﺻورت ﺑﮕﯾرد.
اﯾن ﻣﻌﯾﺎرھﺎی اﺳﺗﺎﻧدارد ﺻﻼﺣﯾت ﺑرای ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺑﯾﻣﺎران در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺑﺧشھﺎی  FPGو واﺣدھﺎی  PBOاﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود ﮐﮫ واﺟد ﺷراﯾط ﻻزم
ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ھﺳﺗﻧد.
اطﻼﻋﺎت در ﻣورد اﯾن ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور ﮔﺳﺗرده در دﺳﺗرس ﻋﻣوم ﻗرار ﮔﯾرد ،از ﺟﻣﻠﮫ در وبﺳﺎﯾت UCLA Healthﺑﮫ آدرس
 uclahealth.orgﻣﻧﺗﺷر ﺷود .اطﻼﻋﯾﮫھﺎ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎران و ﺳﺎﯾر اﻓراد ﻣﺳﺋول ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑﺗﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ اراﺋﮫ
دھﻧدﮔﺎن  FPGﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽدھﻧد ،ﺑﺎﯾد ﮐﺎﻣﻼً در ﻣﻌرض دﯾد در وبﺳﺎﯾت  UCLAHealth.orgﻣﻧﺗﺷر ﺷود .ﺧﻼﺻﮫ اﯾن ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ
ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺑﺎﯾد در طول روﻧد ﺛﺑتﻧﺎم و روﻧد ﺻدور ﺻورﺗﺣﺳﺎب و وﺻول وﺟﮫ ،در اﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾﻣﺎران واﺟد ﺷراﯾط و ﺳﺎﯾر اﻓراد ﻣﺳﺋول
ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﻗرار ﮔﯾرد .اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ و ﺳﺎﯾر زﺑﺎنھﺎی ﻣردم ﺑﺎ ﺗﺳﻠط ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣدود ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ )(LEP
اراﺋﮫ ﺷود و ﺑرای ﺑﯾﻣﺎران ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎنھﺎی دﯾﮕری ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺗرﺟﻣﮫ ﺷود.
 FPGوظﯾﻔﮫ دارد ﺻﻼﺣﯾت ﺑﯾﻣﺎر را ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺑت ﺧدﻣﺎت و ﮐﺎﻻھﺎی اورژاﻧﺳﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑﺗﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺿروری
ﺗﺄﻣﯾنﺷده از ﺳوی اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن  FPGﺑررﺳﯽ ﮐﻧد.
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 FPG .Eﺑﺎﯾد از روﻧد ﻏرﺑﺎﻟﮕری اﺳﺗﺎﻧدارد ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﯾﻣﺎر را از ﺟﻣﻠﮫ ،اﻣﺎ ﻧﮫ ﻣﺣدود ﺑﮫ ،ارزﯾﺎﺑﯽ داراﯾﯽھﺎ ،ﺗﻌﮭدات ﻣﺎﻟﯽ،
درآﻣد و ھزﯾﻧﮫھﺎ ،ﻣورد ﻣﻼﺣظﮫ ﻗرار دھد FPG .در اﻧﺟﺎم اﯾن ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﺑﺎﯾد ھر ﮔوﻧﮫ ﺷراﯾط ﺗﺿﻌﯾفﮐﻧﻧدهای را ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑر ﺗواﻧﺎﯾﯽ
ﺑﯾﻣﺎر ﺑرای ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ اﺛر ﺑﮕذارد ،در ﻧظر ﺑﮕﯾرد.
 .Fﺑﯾﻣﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺧﺻﺎ ً ھزﯾﻧﮫ درﻣﺎﻧﯽ ﺧود را ﻣﯽﭘردازﻧد و درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ دارﻧد ﺑﺎﯾد اﺑﺗدا ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺎﻟﺗﯽ ،ﮐﺎﻧﺗﯽ و
ﺳﺎﯾر ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی دوﻟﺗﯽ درﺧواﺳت دھﻧد و ﻣدارک ﻣﯾزان درآﻣد ﺧود را ﺑﮫ ﻣﺷﺎوران  FPGاراﺋﮫ دھﻧد ﺗﺎ واﺟد ﺷراﯾط درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ
ﺷوﻧد.
 FPGﺑﺎﯾد ﻣﺷﺧص ﮐﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻣﻧﺑﻌﯽ ﺑﮫ ﺟز ﺑﯾﻣﺎر )ﻣﺛﻼً ﺳﺎﯾر ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی رﻓﺎھﯽ ﯾﺎراﻧﮫای اﯾﺎﻟﺗﯽ ﯾﺎ ﻓدرال ،ﺑﯾﻣﮫ ﺧودرو ،ﺳﺎﯾر ﭘوﺷشھﺎی
ﺑﯾﻣﮫ ﺷﺧص ﺛﺎﻟث و ﻏﯾره( ﺑﮫ طور ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﺳﺋول ﭘرداﺧت ﺻورتﺣﺳﺎبھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﯾﻣﺎر ﻧﯾﺳت ﺗﺎ ﺑﯾﻣﺎر واﺟد ﺷراﯾط درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ
ﺷود.
درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾﻣﺎران ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﺷﺧﺎص ﻣﺳﺋول ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﮐﮫ در ﻣورد ﺷراﯾط ﻣﺎﻟﯽ ﺧود اطﻼﻋﺎت ﻏﻠط اراﺋﮫ دھﻧد ﯾﺎ ﺑرای
درﺧواﺳت و درﯾﺎﻓت ﻣزاﯾﺎی ﺑﯾﻣﮫ دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ واﺟد ﺷراﯾط آن ھﺳﺗﻧد ،ﺗﻼﺷﯽ ﻣﻌﻘول اﻧﺟﺎم ﻧدھﻧد ،ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر رد ﻣﯽﺷود .ﺑﯾﻣﺎران ﻣﻠزم
ھﺳﺗﻧد ھر ﮔوﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾر در اطﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺧود را ﻓوری ﮔزارش دھﻧد.
 .Gﺗﻌﯾﯾن ﺻﻼﺣﯾت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﯾﻣﺎر ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾد ﺑر اﺳﺎس آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ ﺧط ﻓﻘر ﻓﻌﻠﯽ ﻓدرال ) (FPLوزارت ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ

اﯾﺎﻻتﻣﺗﺣده ﺻورت ﮔﯾرد ﮐﮫ ﺑﮫ طور دورهای در دﻓﺗر ﺛﺑت ﻓدرال ﺑﮫ روز و در وبﺳﺎﯾت  http://aspe.hhs.gov/povertyﻣﻧﺗﺷر
ﻣﯽﺷود .ﻣﻌﯾﺎرھﺎی زﯾر ﺑﺎﯾد در ﺗﻌﯾﯾن ﺻﻼﺣﯾت ﺑﯾﻣﺎر ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ رﻋﺎﯾت ﺷود:

.1
.2
.3
.4

ﺑﯾﻣﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺧﺻﺎ ً ھزﯾﻧﮫ را ﻣﯽﭘردازﻧد و ) (iدرآﻣد ﮐل ﺧﺎﻧوار آنھﺎ  FPL %200ﯾﺎ ﮐﻣﺗر از آن اﺳت (ii) ،ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ﺷﺧص ﺛﺎﻟث
ﻧدارد ،واﺟد ﺷراﯾط درﯾﺎﻓت ﺗﺧﻔﯾف ﮐﺎﻣل )) (%100ﺗﺻﻔﯾﮫ( ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣﻧدرج در ﺻورتﺣﺳﺎب اﺳت.
ﺑﯾﻣﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺧﺻﺎ ً ھزﯾﻧﮫ را ﻣﯽﭘردازﻧد و ) (iدرآﻣد ﮐل ﺧﺎﻧوار آنھﺎ ﺑﯾن  FPL %350 - %201اﺳت (ii) ،ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ﺷﺧص ﺛﺎﻟث
ﻧدارد ،واﺟد ﺷراﯾط درﯾﺎﻓت ﺗﺧﻔﯾف ﻣﻌﺎدل ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺟﺎز ﻓﻌﻠﯽ ﺧﺎرج از ﻣرﮐز  Medicareﺑﺎﺑت ﺧدﻣﺎت اراﺋﮫ ﺷده ﺧواھد ﺑود.
ﺑﯾﻣﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺧﺻﺎ ً ھزﯾﻧﮫ را ﻣﯽﭘردازﻧد و درآﻣد ﮐل ﺧﺎﻧوار آنھﺎ ﺑﯾﺷﺗر از  FPL %350اﺳت ،واﺟد ﺷراﯾط درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد
و ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ »ﭘرداﺧت ﺷﺧﺻﯽ/ﭘرداﺧت ﻓوری«  ،PBOﺗﺧﻔﯾف درﺧواﺳت ﮐﻧﻧد.
ﺑﯾﻣﺎران ﺑﯾﻣﮫﺷده ﺑﺎ ) (iدرآﻣد ﮐل ﺧﺎﻧوار  FPL %200ﯾﺎ ﮐﻣﺗر از آن (ii) ،ﮐﮫ ﺑﯾش از  %10درآﻣد ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺧﺎﻧوار ﺑﺎﺑت ھزﯾﻧﮫھﺎی
ﭘزﺷﮑﯽ در دوازده ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ ﺻرف ﺷده اﺳت ،واﺟد ﺷراﯾط درﯾﺎﻓت ﺗﺧﻔﯾف ﮐﺎﻣل )) (%100ﺗﺻﻔﯾﮫ( ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣﺎﻧده ﭘس از ﭘرداﺧت
ﺷﺧص ﺛﺎﻟث ھﺳﺗﻧد.

 .5ﺑﯾﻣﺎران ﺑﯾﻣﮫﺷده ﺑﺎ ) (iدرآﻣد ﮐل ﺧﺎﻧوار  FPL %200ﯾﺎ ﮐﻣﺗر از آن (ii) ،ﮐﮫ ﮐﻣﺗر از  %10درآﻣد ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺧﺎﻧوار ﺑﺎﺑت ھزﯾﻧﮫھﺎی
ﭘزﺷﮑﯽ در دوازده ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ ﺻرف ﺷده اﺳت ،واﺟد ﺷراﯾط درﯾﺎﻓت  %50ﺗﺧﻔﯾف در ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣﺎﻧده ﭘس از ﭘرداﺧت ﺑﯾﻣﮫ ﺷﺧص
ﺛﺎﻟث ھﺳﺗﻧد.
 .6ﺑﯾﻣﺎران ﺑﯾﻣﮫﺷده ﺑﺎ ) (iدرآﻣد ﮐل ﺧﺎﻧوار ﺑﯾن  ( (ii،FPL %350 - %201ﮐﮫ ﺑﯾش از  %10درآﻣد ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺧﺎﻧوار ﺑﺎﺑت ھزﯾﻧﮫھﺎی
ﭘزﺷﮑﯽ در دوازده ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ ﺻرف ﺷده اﺳت ،واﺟد ﺷراﯾط درﯾﺎﻓت ﺗﺧﻔﯾف ھﺳﺗﻧد .اﮔر ﭘرداﺧتھﺎی ﺷﺧص ﺛﺎﻟث ﺑﺎﺑت ﺧدﻣﺎت ،ﻣﻌﺎدل
ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺟﺎز ﺧﺎرج از ﻣرﮐز  Medicareﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗر از آن ﺑﺎﺷد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺎﻧده ﺑدھﯽ ﺑﯾﻣﺎر ﺑﮫ ﺻﻔر ﺗﻌدﯾل ﺷود .اﮔر ﭘرداﺧتھﺎی
ﺷﺧص ﺛﺎﻟث ﮐﻣﺗر از ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺟﺎز  Medicareﺑﺎﺷد ،ﻣﺎﺑﮫاﻟﺗﻔﺎوت ﭘرداﺧﺗﯽ ﺷﺧص ﺛﺎﻟث و ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺟﺎز ﺧﺎرج از ﻣرﮐز  Medicareﺑﺎﯾد
از ﺑﯾﻣﺎر وﺻول ﺷود.
 .7ﺑﯾﻣﺎران ﺑﯾﻣﮫﺷده ﺑﺎ ) (iدرآﻣد ﮐل ﺧﺎﻧوار ﺑﯾن  ( (ii،FPL %350 - %201ﮐﮫ ﮐﻣﺗر از  %10درآﻣد ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺧﺎﻧوار ﺑﺎﺑت ھزﯾﻧﮫھﺎی
ﭘزﺷﮑﯽ در دوازده ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ ﺻرف ﺷده اﺳت ،واﺟد ﺷراﯾط درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد.
 .Hدر ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺷراﯾط ،ﻣﺑﻠﻎ درﯾﺎﻓﺗﯽ از ﺑﯾﻣﺎر واﺟد ﺷراﯾط ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﺑﺎﻟﻐﯽ ﻣﺣدود ﺷود ﮐﮫ ﻋﻣوﻣﺎً ،از ﺳوی  FPGﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺑﻠﻎ
ﻣﺟﺎز ﺧﺎرج از ﻣرﮐز ) Medicareﺷﺎﻣل ﻣﺑﻠﻎ ﺑﺎزﭘرداﺧﺗﯽ  Medicareو ﻧﯾز ﻣﺑﻠﻐﯽ ﮐﮫ ﺷﺧص ذﯾﻧﻔﻊ ﺷﺧﺻﺎ ً ﻣﺳﺋول ﭘرداﺧت آن ﺑﮫ ﺻورت
ﭘرداﺧت ﻣﺷﺗرک ،ﻓراﻧﺷﯾز ﯾﺎ ﺑﯾﻣﮫ ﮐﺎھﺷﯽ ﺑﺎﺑت ﺧدﻣﺎت اراﺋﮫ ﺷده ﺗﻌﯾﯾن ﺷده و در ﺻورتﺣﺳﺎب اﻓراد دارای ﺑﯾﻣﮫ آن ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ درج
ﻣﯽﺷود.
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اداره ﺣﺳﺎﺑداری ﭘزﺷﮑﺎن
ﺑﺧش:

وﺻوﻻت ﺣﺳﺎبھﺎی ﺿﺎﻣن

ﻋﻧوان ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ:

ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ

ﺗﺄﯾﯾد

ﺷﻣﺎره ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫG105.1 :

ﺻﻔﺣﮫ  3از5

2018/09/01 :PBO

ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور2018/09/01 :

ﻧﺳﺧﮫ ﻗﺑﻠﯽ :ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ G105

 .Iﭘروﻧده ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺎﯾد ﺣﺎوی اﺳﻧﺎد روش ﺗﻌﯾﯾن ﺻﻼﺣﯾت درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣت اﯾن ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ﺑﻌﻼوه ﺗﻣﺎﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﺗﺄﯾﯾدﮐﻧﻧده ﺑرای اﺛﺑﺎت آن
ﻣدارک ﺑﺎﺷد.
 .Jدر ﺻورت رد درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﺎﻧده ﺣﺳﺎب ﺿﺎﻣن ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ »ﻣﺎﻧده ﺣﺳﺎب ﺿﺎﻣن«  ،PBOﭘﯾﮕﯾری ﺧواھد ﺷد.
ﺑﯾﻣﺎران ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻋﻠﯾﮫ رد درﺧواﺳت ﺧود از ﻣدﯾر  FPG PBOﺑﮫ آدرس  aloman@mednet.ucla.eduدرﺧواﺳت ﺗﺟدﯾدﻧظر ﮐﻧﻧد .در
ﺷراﯾط ﻧﺎدر و ﻏﯾر ﻣﻌﻣول ،ﺗﻌدﯾﻼت اداری وﯾژهای ﺑرای ﺑﯾﻣﺎران ﺑدون ﺻﻼﺣﯾت درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣت اﯾن ﺑﯾﻣﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺧطﻣﺷﯽ »ﺗﻌدﯾﻼت
اداری وﯾژه«  ،PBOدر ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺧواھد ﺷد.
 .Kﻣﺎﻧده ﺣﺳﺎب ﺿﺎﻣن ﺑﯾﻣﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﻓوت ﻣﯽﮐﻧﻧد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ آنھﺎ در ﺣﺎل ﺑررﺳﯽ اﺳت ،واﺟد ﺗﻌدﯾل ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺧواھد
ﺑود ،ﺣﺗﯽ اﮔر روﻧد ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻣل ﻧﺷده ﺑﺎﺷد.
 .Lﻣﺎﻧده ﺣﺳﺎب ﺿﺎﻣن ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ  25$ﻣﺷﻣول ﺑررﺳﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺧواھد ﺑود.
 .Mاﯾن ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور اﺳﻘﺎط ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﻣﻔﺎد ﻗراردادی ﯾﺎ ﻧرخھﺎی ﻣورد ﺗواﻓﻖ  FPGو ﭘرداﺧتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺷﺧص ﺛﺎﻟث ﻧﯾﺳت و
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای اراﺋﮫ ﺗﺧﻔﯾف ﺑﮫ ﭘرداﺧتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺷﺧص ﺛﺎﻟث ﺑدون ﻗرارداد ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﺳﺋول ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫھﺎ
از طرف اﺷﺧﺎص ﺗﺣت ﭘوﺷش ھﺳﺗﻧد.

ارﺗﺑﺎطﺎت:
.1

.2
.3
.4

اﯾن ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ،درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ و ﺧﻼﺻﮫ آن ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور ﮔﺳﺗرده در دﺳﺗرس ﻋﻣوم ﻗرار ﮔﯾرد و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑدون ھزﯾﻧﮫ
و ﺑﻧﺎ ﺑﮫ درﺧواﺳت از ﻣرﮐز ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺗرﯾﺎن اداره ﺣﺳﺎﺑداری ﭘزﺷﮑﺎن  UCLA Healthﺑﮫ ﺷﻣﺎره ) ،8860 301 (310در وبﺳﺎﯾت
 FPGﺑﮫ آدرس  ،UCLAHealth.orgارﺳﺎل درﺧواﺳت ﺑﮫ آدرس Physicians’ Billing Office – Customer Service,
 5767 W. Century Blvd. #400, Los Angeles, CA 90045ﻗﺎﺑل ﺗﮭﯾﮫ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ،درﺧواﺳت و ﺧﻼﺻﮫ آن ﺑﮫ زﺑﺎن
ﺳﺎده ﺑﺎﯾد ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ و ﺳﺎﯾر زﺑﺎنھﺎی ﻣردم ﺑﺎ ﺗﺳﻠط ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣدود ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ) (LEPاراﺋﮫ ﺷود.
در اﯾن ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ،ﻣﻧظور از ﻣردم ﺑﺎ ﺗﺳﻠط ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣدود ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ) ،(LEPﺗﻌداد اﻓرادی ﮐﻣﺗر از  1000ﻧﻔر ﯾﺎ  5درﺻد از
ﺟﺎﻣﻌﮫای اﺳت ﮐﮫ اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن  FPGﺑﮫ آنھﺎ ﺧدﻣﺎت ﻣﯽدھﻧد ﯾﺎ ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن  FPGﻗرار ﮔﯾرﻧد ﯾﺎ
ﺑﺎ آنھﺎ روﺑرو ﺷود و ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺗﺷﺧﯾص  FPGﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از روﺷﯽ ﻣﻌﻘول،ﺗﺳﻠط ﻣﺣدودی ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ دارﻧد.
اطﻼﻋﯾﮫای ﮐﺗﺑﯽ و واﺿﺢ ھﻣراه ﺑﺎ ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﺧدﻣﺎت ﭘزﺷﮏ  FPGﺣﺎوی اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ﺷﺎﻣل اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﺻﻼﺣﯾت و ﻧﯾز ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﯾﮑﯽ از دﻓﺎﺗر  FPGﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره اﯾن ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ و آدرس ﻣﺳﺗﻘﯾم وبﺳﺎﯾت )ﯾﺎ (URL
ﺟﮭت درﯾﺎﻓت ﻧﺳﺧﮫای از اﯾن ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎم ،ﻓرم درﺧواﺳت و ﺧﻼﺻﮫ آن ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده ،ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎران اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود.
ﻣرﮐز ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺗرﯾﺎن  PBO UCLA Healthﺑﺎﯾد ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫھﺎ را ﻣﻧﺗﺷر ﮐﻧد و ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن در ﻣورد روال ﮐﺎری ﻓﻌﻠﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾﻣﺎران آﻣوزش دھد.

ﺻورﺗﺣﺳﺎب و وﺻول وﺟﮫ:
 .1ﺑﯾﻣﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﻣدارک ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ﺷﺧص ﺛﺎﻟث را زﻣﺎن درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑﺗﯽ ﯾﺎ ﻗﺑل از آن اراﺋﮫ ﻧﮑﻧﻧد ،ﺑﺎﺑت ﺧدﻣﺎت اراﺋﮫ ﺷده،
ﺻورﺗﺣﺳﺎب ھزﯾﻧﮫھﺎی ﭘزﺷﮏ  FPGرا درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﻧد .در اﯾن ﺻورﺗﺣﺳﺎب درﺧواﺳﺗﯽ ﺑرای اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ﺷﺧص
ﺛﺎﻟث ﺑﮫ  PBOدرج ﺷده اﺳت .اظﮭﺎریھﺎی دﯾﮕر در ﺻورﺗﺣﺳﺎﺑﯽ درج ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎر اطﻼع ﻣﯽدھد در ﺻورت ﻧداﺷﺗن ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ،
ﻣﻣﮑن اﺳت واﺟد ﺷراﯾط ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷد .اظﮭﺎرﯾﮫ ھﺎ ﺑﺎﯾد ﺣﺎوی ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﺷﺧص ﻣﺳﺋول ﯾﺎ اداره در  FPG/PBOﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد
ﺑﮫ ﭘرﺳشھﺎ در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ﭘﺎﺳﺦ دھد و آدرس وبﺳﺎﯾت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻧﯾز در آنھﺎ درج ﺷده ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﻧﺳﺧﮫای از ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ،درﺧواﺳت و ﺧﻼﺻﮫ
ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده از آن ﻗﺎﺑل ﺗﮭﯾﮫ ﺑﺎﺷد.
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اداره ﺣﺳﺎﺑداری ﭘزﺷﮑﺎن
ﺑﺧش:

وﺻوﻻت ﺣﺳﺎبھﺎی ﺿﺎﻣن

ﻋﻧوان ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ:

ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ

ﺗﺄﯾﯾد

ﺷﻣﺎره ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫG105.1 :

ﺻﻔﺣﮫ  4از5
ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور2018/09/01 :

2018/09/01 :PBO

ﻧﺳﺧﮫ ﻗﺑﻠﯽ :ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ G105

 .2درﺧواﺳت ﺑﯾﻣﺎر ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ را ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﺻورت ﺷﻔﺎھﯽ ﯾﺎ ﮐﺗﺑﯽ اراﺋﮫ ﮐرد و ﻓرم درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ آدرس ﺑﯾﻣﺎر/ﺿﺎﻣن
ارﺳﺎل ﻣﯽﺷود .اﮔر زﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﺑﯾﻣﺎر اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ زﺑﺎن دﯾﮕری اﺳت ﮐﮫ ﻣردﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺳﻠط ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣدود ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﮫ آن ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧﻧد،
ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ زﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺎﺷد و ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎر اطﻼع داده ﺷود ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣﺗرﺟم ﺷﻔﺎھﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﮫ ﺳﺎﯾر زﺑﺎنھﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود.
 .3اﮔر ﺑﯾﻣﺎری ﺗﺣت اﯾن ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ،ﺑرای ﮐﺳب ﺻﻼﺣﯾت درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ اﻗدام ﮐﻧد و ﺑﺎ ﺣﺳن ﻧﯾت ﺗﻼش ﮐﻧد ﺗﺎ ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﻣﻌوﻗﮫ را ﺑﭘردازد،
 PBOﻧﺑﺎﯾد ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﭘرداﺧت ﻧﺷده را ﺑﮫ ھﯾﭻ آژاﻧس وﺻول طﻠب ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻋواﻣل ارﺳﺎل ﮐﻧﻧد .اﮔر ﺑﯾﻣﺎری ﮐﮫ ﺑﮫ آژاﻧس وﺻول طﻠب ارﺟﺎع
داده ﺷده اﺳت ،درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻧد PBO ،ﺣﺳﺎب را از آن آژاﻧس ﭘس ﺧواھد ﮔرﻓت و ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ را اﻋﻣﺎل ﻣﯽﮐﻧد.
 .4ﻗﺑل از ﺷروع اﻗداﻣﺎت وﺻول طﻠب ﻋﻠﯾﮫ ﺑﯾﻣﺎر FPG/PBO ،و ﻋواﻣل آن ﺑﺎﯾد اطﻼﻋﯾﮫای ﺣﺎوی اظﮭﺎرﯾﮫ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر در دﺳﺗرس ﺑودن ﻣﺷﺎوره
اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯾراﻧﺗﻔﺎﻋﯽ و ﻧﯾز ﺧﻼﺻﮫ ﺣﻘوق ﺑﯾﻣﺎر را اراﺋﮫ دھﻧد.
 .5ﺻورﺗﺣﺳﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﮫ طﯽ  90روز ﭘس از اوﻟﯾن اظﮭﺎرﯾﮫ ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﭘرداﺧت ﻧﺷود ،ﺑﺎﯾد ،ﻣﻧوط ﺑﮫ اﻧﺗظﺎرات ﻣﺣدود ،ﺑﮫ آژاﻧس وﺻول طﻠب
ﺳﭘرده ﺷوﻧد .ﺑﯾﻣﺎر ﯾﺎ ﺷﺧص دﯾﮕر ﻣﺳﺋول ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ھر زﻣﺎﻧﯽ ﭘس از اوﻟﯾن اظﮭﺎرﯾﮫ ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﯾﺎ ھر زﻣﺎﻧﯽ در طول روﻧد
وﺻول طﻠب ،درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻧد.
 .6ﺳﯾﺎﺳت  UCLA Healthو  FPGاﺳت ﮐﮫ در اﻗداﻣﺎت ﻓوقاﻟﻌﺎده وﺻول طﻠب ) ،(ECAﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺗﻌرﯾف  IRSو ﺧزاﻧﮫ ،وارد ﻧﺷوﻧد .اﮔر UCLA
 Healthدر آﯾﻧده ﺳﯾﺎﺳت ﺧود را ﺗﻐﯾﯾر دھد FPG ،ﻣﻔﺎد ﺑﺧش  r) IRC)501را رﻋﺎﯾت ﺧواھد ﮐرد و ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﻌﯾﯾن ﺻﻼﺣﯾت ﺷﺧص ﺑرای
درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣت اﯾن ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ،طﺑﻖ ﺗﻌرﯾف ﻣﻘررات ﺑﺧش  (r)-6(c)1.501وزارت ﺧزاﻧﮫداری ،ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻗﺑل از ﺷروع ECA
ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﺑد ،ﺗﻼشھﺎﯾﯽ ﻣﻌﻘول ﺻورت ﺧواھد داد و اﯾن ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ﺗطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ و روال ﮐﺎر  ،FPGﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗواﻧﯾن ﺟﺎری ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﺧواھد
ﺷد ﮐﮫ ﻗﺑل و ﺑﻌد از ﺷروع  ECAsاﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود.
 FPG .7ﯾﺎ آژاﻧسھﺎی وﺻول طﻠب ﺗﺣت ﻗرارداد آن ﺗﻼشھﺎﯾﯽ ﻣﻌﻘول ﺑرای وﺻول طﻠب از ﺑﯾﻣﺎر اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﻧد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ دﺳت ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت ﻓوقاﻟﻌﺎده
وﺻول ﺑدھﯽ ﺑزﻧﻧد .اﯾن ﺗﻼشھﺎ ﺷﺎﻣل ﮐﻣﮏ در ﺗﮑﻣﯾل درﺧواﺳت ﺑرای ﭘوﺷش ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺗﯽ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد طرح ﭘرداﺧت
ﻣﻌﻘول و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺗﺧﻔﯾف ﺑرای ﭘرداﺧت ﻓوری ﻣﯽﺷود .ﻧﮫ  FPGو ﻧﮫ آژاﻧسھﺎی وﺻول طﻠب ﺗﺣت ﻗرارداد آن دﺳت ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت ﻓوقاﻟﻌﺎده وﺻول
طﻠب ﻧﻣﯽزﻧﻧد .اﯾن اﻟزاﻣﺎت ﻣﺎﻧﻊ  FPGاز ﭘﯾﮕﯾری ﺑﺎزﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫھﺎ از ﺗﻌﮭدات ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺧص ﺛﺎﻟث ﯾﺎ ﺳﺎﯾر طرﻓﯾﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻧﻣﯽﺷود.
 .8آژاﻧسھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ  FPGﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﻣﻣﮑن اﺳت ﻓرم ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺣﺳﺎب را ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎر ارﺳﺎل ﮐﻧﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺗواﻓﻖﻧﺎﻣﮫ ﮐﺗﺑﯽ اﻣﺿﺎ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳتھﺎ،
اﺳﺗﺎﻧداردھﺎ و ﺣدود اﻗداﻣﺎت  FPGرا رﻋﺎﯾت ﮐﻧﻧد.
 .Aاﯾن آژاﻧس ﺑﺎﯾد ﺗواﻓﻖ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ:
 .iاطﻼﻋﺎت ﻣﻐﺎﯾر را ﺑﮫ آژاﻧس ﮔزارش اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺷﺗری ﮔزارش ﻧﮑﻧد ﯾﺎ ﺑﺎﺑت ﻋدم ﭘرداﺧت ،اﻗدام ﻣدﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﯾﻣﺎر اﻧﺟﺎم ﻧدھد.
 .iiاز دﺳﺗور ﺗوﻗﯾف دﺳﺗﻣزد اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧد.
 .iiiﻣﺣل اﻗﺎﻣت اوﻟﯾﮫ )ﺑﯾﻣﺎر( را ﺗوﻗﯾف ﻧﮑﻧد
 .ivﺗﻣﺎﻣﯽ اﻟزاﻣﺎت ﻣﻘرر ﺷده در ﺑﺧش  127450و ﻣﺗﻌﺎﻗب آن ﻗﺎﻧون ﺑﮭداﺷت و اﯾﻣﻧﯽ ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ را رﻋﺎﯾت ﮐﻧد.
 .vطﺑﻖ ﺗﻌرﯾف و ﮐﺎرﺑری طرح ﭘرداﺧت ﻣﻌﻘول اﻗدام ﮐﻧد.
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اداره ﺣﺳﺎﺑداری ﭘزﺷﮑﺎن
ﺑﺧش:

وﺻوﻻت ﺣﺳﺎبھﺎی ﺿﺎﻣن

ﻋﻧوان ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ:

ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ

ﺗﺄﯾﯾد

ﺷﻣﺎره ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫG105.1 :

ﺻﻔﺣﮫ  5از5
ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور2018/09/01 :

2018/09/01 :PBO

ﻧﺳﺧﮫ ﻗﺑﻠﯽ :ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ G105

اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎت:
اﯾن ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ﻣوارد زﯾر اﻋﻣﺎل ﻧﻣﯽﺷود:
 .1ﺑﯾﻣﺎران ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ
 .2ﺑﯾﻣﺎران درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده ﺧدﻣﺎت ﺑﺎ ﻧرخ ﻧﻘدی ﺧود ﭘرداﺧﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﺧﻔﯾف ﻣورد ﺗواﻓﻖ از ﻗﺑل.
 .3ﺧدﻣﺎت و ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﻧظر ﭘزﺷﮑﯽ ﺿروری ﻧﯾﺳﺗﻧد

ﻧظﺎرت  /ﻣﺳﺋوﻟﯾتﭘذﯾری:
ﻣدﯾران در ﻣﻧﺎطﻖ ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺣتاﻟﺷﻌﺎع اﯾن ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ھﺳﺗﻧد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻣر ،ﻣﻧظم و ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزیﺷده ﺑررﺳﯽ ﮐﯾﻔﯽ اﻧﺟﺎم دھﻧد ﺗﺎ از رﻋﺎﯾت ﮐﺎﻣل
اﯾن ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ﻣطﻣﺋن ﺷوﻧد .در ﺻورت ﻟزوم ﺑﺎﯾد اﻗداﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ ﻓوری ﺻورت ﮔﯾرد .اﯾن اﻗداﻣﺎت ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر ﻣﯽﺷود:
 (aآﻣوزش و آﻣوزش ﻣﺟدد ﮐﺎرﮐﻧﺎن؛
 (bاﻗداﻣﺎت اﻧﺿﺑﺎطﯽ؛
 (cاطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻋدم رﻋﺎﯾت ﻣﻔﺎد ﺑﮫ ﻣدﯾر PBO

اداره اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ:
ﺑرای ﺗﻔﺳﯾر ﻣﻔﺎد اﯾن ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ،ﺣل ﻣﺷﮑﻼت و ﻣوﻗﻌﯾتھﺎی وﯾژه ،ﺑﺎ ﻣﺳﺋول زﯾر ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد:
ای .ﻟوﻣﺎن
ﻣدﯾر اداره ﺣﺳﺎﺑداری ﭘزﺷﮑﺎن
ﺿﻣﯾﻣﮫھﺎ:

ﺿﻣﯾﻣﮫ اﻟف – ﻓﮭرﺳت ﭘزﺷﮑﺎن https://www.uclahealth.org/workfiles/patientbilling/ucla-health-fap-attachment-a-
provider.pdf
ﻣﻧﺎﺑﻊ:
•
•
•
•
•
•

وزارت ﺑﮭداﺷت و ﺧدﻣﺎت اﻧﺳﺎﻧﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ ﻓﻘر ﻓدرال 2018
ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ UCLA EMTALA
ﺑﺧش ) 501(rﻗﺎﻧون درآﻣد داﺧﻠﯽ
ﻣﻘررات  1.501(r)-0 to (r)-7وزارت داراﯾﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫھﺎی ھزﯾﻧﮫ ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ،ﺑﺧشھﺎی  127400و ﻣﺗﻌﺎﻗب آن ﻗﺎﻧون ﺑﮭداﺷت و اﯾﻣﻧﯽ ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ
ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫھﺎی ھزﯾﻧﮫ ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﭘزﺷﮏ اورژاﻧس ،ﺑﺧشھﺎی  127450و ﻣﺗﻌﺎﻗب آن ﻗﺎﻧون ﺑﮭداﺷت و اﯾﻣﻧﯽ ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ
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