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 یمش خط
 

 Howard)بیمارستان عمومی ھاوارد کانتی :  این خط مشی در مورد نظام سالمت جان ھاپکینز اعمال می شود کھ نھاد ھای ذیل را شامل می شود
County) (HCGH)   و بیمارستان حومھ)SH .( 

 
 ھدف

 
JHHS یمھ نیستند، بیمھ ی ناقص داشتھ، واجد دریافت کمک ھای دولت متعھد می شود تا بھ بیمارانی کھ نیازھای مربوط بھ سالمت دارند و تحت پوشش ب

 .نیستند و یا بھ ھر دلیل از پرداخت ھزینھ ناتوانند براساس مراقبت ھای سالمتی ضروری بستھ بھ شرایط مالی فردی آن ھا کمک کند
 

یمارانی کھ معیارھای مالی مشخصی را دارا ھستند و برای این رویکرد موسسات طبی جان ھاپکینز است تا بستھ بھ نیاز یا بدھی ھای پزشکی زیاد بھ ب
ھدف خط مشی ذیل توصیف مواردی است کھ کمک مالی بھ آن تعلق می گیرد، معیارھای .   دریافت چنین کمکی درخواست داده اند کمک مالی بکند

 . شایستگی و گام ھای الزم برای تحلیل کردن ھر درخواست است
 

ود بودن کمک مالی را بھ صورت ساالنھ در روزنامھ ھای محلی منتشر می کنند و اعالمیھ ھای موجود بودن کمک را در موج JHHSبیمارستان ھای  
اعالمیھ موجود بودن کمک در وب سایت ھر بیمارستان .  سایت ھای ثبت نام بیماران، اداره ی پذیرش و بخش اورژانس در بیمارستان قرار خواھند داد

صدور صورت حساب .   حین گفتگوھای شفاھی ذکر خواھد شد و در صورت حساب ھای بیماران برای آن ھا ارسال خواھند شدقرار خواھد گرفت، در 
 .د شدبرای بیماران و برگھ اطالعات کمک مالی قبل از ترخیص بھ بیماران بستری تحویل می شود و در صورت درخواست بیماران بھ آن ھا ارائھ خواھ

 
بررسی کمک پزشکی مالی باید بررسی ھزینھ ھای پزشکی و . انی کھ بررسی شرایط مالی بیماران انجام می شود تمدید شودممکن است کمک مالی زم

درخواست ھای مبنی بر کمک مالی و نیز کمک ھای پزشکی .   و سایر ھزینھ ھای پزشکی انجام شده را شامل شود) مانند بدحسابی ھا(تعھدات بیماران 
مارانی ارائھ شود کھ حساب ھایشان در اختیار یک آژانس تسویھ بدھی است و تنھا شامل حساب ھایی می شود کھ تا زمان رفع دیگر مالی ممکن است بھ بی

 . نیازھا، حکمی برای آن ھا صادر نشده باشد
 

Uکمک مالی برای پزشکانی کھ اعالمیھ ھای مراقبتی فراھم می کنند: 
ضمیمھ شده  D، بھ ارائھ مراقبت ھای اورژانسی و پزشکی الزم می پردازند، بھ عنوان مثال SHو  HCGHفھرستی از پزشکانی کھ طبق خط مشی 

در صورتی کھ پزشک تحت پوشش این خط مشی قرار .  فھرست ھا نشان می دھند کھ آیا پزشک تحت پوشش این خط مشی قرار می گیرد یا خیر.  است
ررسی کنند آیا پزشک کمک مالی ارائھ می کند و اگر این کار را می کند خط مشی کمک مالی نگیرد، بیماران باید با مطب پزشک تماس بگیرند تا ب

 .  پزشک چھ چیزھایی را پوشش می دھد
 

Uتعاریف 
 
 

بدھی پزشکی ھزینھ ھای پیش بینی نشده ای را شامل می شود کھ از مراقبت پزشکی عاید می شوند و بھ وسیلھ  بدھی پزشکی
ھزینھ ھای پیش بینی نشده شرکت ھای .   ت برای آن ارسال شده است تھیھ شده اندکھ درخواس JHHSبیمارستان 

پرداختی، شرکت ھای بیمھ و کسورات را شامل نمی شود مگر مواردی کھ بیمار حق بیمھ را از طریق برنامھ 
تانی را کھ بدھی پزشکی، صورت حساب ھای بیمارس.   سالمتی کیفی خریده باشد و الزامات شایستگی را دارا باشد

انصراف از پوشش بیمھ، یا صورت حساب (بیمار تصمیم بھ پرداخت داوطلبانھ ی آن ھا دارد را در بر نمی گیرد 
 ).  بیمھ

 
 دارایی ھای جاری

 
پول نقد، اوراق بھادار، سفتھ ھا، اوراق قرضھ، پس اندازھای اوراق قرضھ، حساب ھای چکی، حساب ھای پس 

مشترک، گواھی پس اندازھا، خط مشی ھای بیمھ عمر با مقادیر تسلیم نقدی، حساب  انداز، صندوق سرمایھ گذاری
سرپناھی امن در محل .   ھای قابل دریافت، مزایای بازنشستگی یا دیگر اموالی کھ قابل تبدیل بھ پول نقد ھستند

برابری در ھر .  آید دالر، جزء دارایی ھایی کھ قابل نقد کردن است بھ حساب نمی 150000اقامت بیمار بھ قیمت 
نوع دارایی واقعی باید در معرض تسویھ حساب قرار بگیرد  دارایی ھای جاری، دارایی ھای بازنشستگی را کھ 

مرکز خدمات درآمد داخلی، مالیات ترجیحی را بھ عنوان حساب بازنشستگی بھ آن ھا اختصاص داده است را شامل 
ان خسارت ھای معوق کھ بھ تایید قانون درآمد داخلی رسیده حساب ھای بازنشستگی شامل، طرح جبر. نمی شود

 .است یا طرح جبران خسارت ھای معوق کھ مورد تایید نیست، می شود
 

اگر بیمار بھ سن بلوغ نرسیده باشد، خانواده ی درجھ یک، مادر، پدر، خواھر یا برادر تنی یا ناتنی، کھ ھنوز  خانواده ی درجھ یک 
در صورتی کھ بیمار بھ سن بلوغ رسیده .    ر یک خانھ زندگی می کنند را در بر می گیردازدواج نکرده اند و د

است، عضو درجھ یک خانواده، ھمسر یا فرزندانی تنی یا ناتنی را در بر می گیرد کھ در یک خانھ زندگی می 
 .    کنند
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 مراقبت ھای سالمتی ضروری
 

یک بیمار ضروری است و می تواند در صورت حذف بھ  برای حمایت از وضعیت سالمت درمان پزشکی کھ  
؛ این درمان ھا اغلب  صورت نامناسبی وضعیت بیمار را مبتنی بر استانداردھای پزشکی تحت تاثیر قرار دھد 

مراقبت سالمتی ضروری با اھداف این خط مشی، روندھای گزینشی و آرایشی بھداشتی .   برای رفاه بیمار نیستند
 . درا شامل نمی شو

 
 درآمد خانواده

 
درآمد بیمار یا طرف مسئول، حقوق، عواید، انعام ھا، سود، سود سھام، توزیع شرکت ھای بزرگ، درآمد اجاره، 

درآمد بازنشستگی، مزایای تامین اجتماعی و دیگر درآمد ھایی کھ مرکز خدمات درآمد داخلی برای ھمھ ی اعضای 
 . گی می کنند، تعریف کرده استدرجھ یک خانواده ی کھ در یک خانھ زند

 
 حمایت کننده 
 مستند سازی

 

؛ غرامت کارگران، نامھ ھای پاداش تامین اجتماعی یا ناتوانی؛ اظھاریھ بانکی یا w-2: 1099فیش ھای حقوقی؛ 
داللی؛ عواید مالیاتی؛ خط مشی ھای بیمھ ی عمر؛ ارزیابی ھای امالک و مستغالت و گزارش دایره اعتبارات، 

 .ن مزایا برای پشتیبانی از بدھی پزشکیتبیی
 
 

آغاز شد یک طرح بیمھ ای است کھ بوسیلھ ی بازار بیمھ سالمت مورد تایید  2014طرح سالمت واجد شرایط     بھ موجب قانون مراقبت کھ در سال 
تن ھزینھ ھا را دنبال قرار گرفتھ و مزایای سالمتی الزم را فراھم می کند، محدودیت ھای تعیین شده بر بھ اشتراک گذاش

و دیگر شرایط را برآورده ) شامل کسورات، پرداختی ھای مشترک، و حداکثر مقدار ھزینھ ھای پیش بینی نشده(می کند 
 .یک برنامھ ی سالمتی مورد تایید در ھر بازاری کھ بھ فروش برسد گواھی خواھد داشت.  می کند

 
 روندھا

 
 :بھ صورت ھای مختلف آغاز شود ھر گونھ ارزیابی از کمک مالی می تواند .1

 
 : مثال 
 

  بیمار با موجودی منقضی، فرد یا آژانس تسویھ بدھی را مطلع می کند کھ نمی تواند صورت حساب را پرداخت کند و درخواست
 . کمک می کند

  یا قبلی را نداردبیمار بدون بیمھ در کلینیکی حاضر می شود و بیان می کند کھ توان پرداخت ھزینھ ھای پزشکی خدمات فعلی. 
 پزشک بیمار را برای ارزیابی دریافت کمک مالی برای خدمات سرپایی و غیر سرپایی معرفی می کند . 

 
این کارمندان می توانند .   ھر واحد کلینیکی یا تجاری، فرد یا افرادی را برای پذیرش درخواست ھای مبنی بر کمک مالی مشخص می کند .2

 . بدھی خود پرداخت، کارمندان اجرایی، خدمات مشتریان و غیره را تشکیل دھند مشاوران مالی، متخصصین تسویھ
 
ھستند کارمندان مشخص شده با بیمارانی کھ درخواست کمک مالی می کنند دیدار می کنند تا بفھمند آیا معیارھای اولیھ برای دریافت کمک را دارا  .3

 .یا خیر
 

a. اری بررسی شده و واجد شرایط بودن احتمالی افراد بررسی می ھمھ ی درخواست ھای بیمارستانی در طی دو روز ک
برای تسھیل این فرآیند ھر متقاضی باید اطالعاتی درباره ی اندازه و درآمد خانواده چنانچھ بوسیلھ مقررات .   شود

بر موافقت بھ منظور کمک بھ متقاضیان برای تکمیل این فرآیند، اظھاریھ ای مبنی .  پزشکی تعریف شده است تھیھ کند
 . مشروط تھیھ خواھد شد کھ فھرست تشریفات اداری الزم برای تعیین واجد شرایط بودن نھایی را مشخص می کند

 
b.  درخواست ھای دریافتی برای بررسی بھ بخش خدمات مالی بیمارستانJHHS واجد شرایط بودن . ارسال خواھند شد

 . داحتمالی بیماری بھ صورت مکتوب برای او ارسال خواھد ش
 

c.  درHCGH  ھمھ ی درخواست ھا با ھمھ ی مستندات حمایت کننده کھ بھ بیمارستان تحویل شده اند از طریق امضای
زمانی کھ این درخواست ھا پذیرفتھ شدند، درخواست ھای موافقت شده بھ بخش خدمات .  مناسب مسئوالن تایید می شود

 . واجد شرایط بودن بیمار برای او فرستاده شودارسال خواھند شد تا  JHHSمالی بیماران در بیمارستان 
 
 : برای تعیین واجد شرایط بودن نھایی معیار ھای ذیل باید برآورده شود .4
 

a.  بیمار می بایست از طریق یک برنامھ ی کیفی درخواست خود برای کمک پزشکی یا پوشش بیمھ را ارائھ کند و با تیم کمک پزشکی یا
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مگر اینکھ نماینده امور مالی بتواند بھ آسانی بفھمد کھ بیمار شرایط مبنی بر واجد شرایط بودن را دارا نماینده تعیین شده ھمکاری کند 
در .  نشان می دھد کھ آیا بیمار باید درخواستی مبنی بر دریافت کمک مالی بدھد یا خیر) Bمثال (پرسشنامھ نمایھ بیمار .   نخواھد بود

است، نیاز بھ ارسال درخواست مجدد نخواھد بود  QMBده و یا تحت پوشش داروخانھ یا پوشش مواردی کھ بیمار کمک پزشکی دریافت کر
 . مگر اینکھ نماینده امور مالی دلیلی برای پذیرش اینکھ بیمار کمک پزشکی کامل دریافت کرده است داشتھ باشد

 
b. ھمھ ی مزایای بیمھ می بایست استفاده شده باشند . 

 
بیمار باید موارد ذیل را .   در مریلند وجود داشتھ باشد JHHSیک فرآیند درخواست برای ھمھ ی بیمارستان ھای تا جایی کھ ممکن است باید  .5

 :تھیھ کند
 

a.  مثال (درخواست تکمیل شده مبنی بر کمک مالیA ( و پرسشنامھ نمایھ بیمار) مثالB.( 
 

b.  ل ھستید و فرم را جداگانھ پر می کنید، یک نسخھ از اظھارنامھ در صورتی کھ متاھ(نسخھ از جدیدترین اظھارنامھ مالیات بر درآمد فدرال
مالیاتی ھمسر و یک نسخھ از اظھارنامھ تمام اشخاصی کھ درآمدشان طبق مقررات خدمات درمانی جزئی از درآمد خانواده محسوب می 

 ).شود
 

c.  درآمد آن ھا طبق مقررات خدمات درمانی جزئی یا دیگر شواھد درآمدی اشخاصی کھ ) مختص کارمندان(نسخھ ای از سھ فیش حقوقی جدید
 .از درآمد خانواده است

 
d.  در صورت وجود(اعالمیھ ی کمک ھای پزشکی.( 

 
e.  در صورت وجود(شواھدی مبنی بر درآمد ناتوانی.( 

 
f. شواھد معقول از دیگر مخارج اعالم شده. 

 
g.  مثال (کنند شھروندان غیرآمریکایی می بایست درخواست خود مبنی بر کمک مالی را کاملA  .( بھ عالوه مشاور مالی باید با کنسولگری

کنسولگری ایالت متحده بایست در جایگاھی باشد تا اطالعات مبنی بر ارزش خالص .   ایالت متحده در کشور محل زندگی بیمار تماس بگیرد
پس از کسب .   کشورھای مختلف متغیر استھر چند میزان جزییاتی کھ قدرت مالی بیماران را نشان می دھد در .   بیمار را تھیھ کند

  CFOو یا   PFSیا رییس  CFO  (HCGH)اطالعات از کنسولگری ایاالت متحده، مشاور مالی باید با رئییس، چرخھ درآمد و یا 
(SH) مالقات کند تا ببیند آیا اطالعات اضافی الزم است یا خیر . 

 
          h    .نی بر بیکاری، مانند بیانیھ ای از اداره بیمھ بیکاری و یا اطالعیھ ای از حامی مالی کنونی الزم است و در صورت بیکاری، شواھد منطقی مب

... 
 
بدھی پزشکی جزء ھزینھ ھای پیش .   بیمار ممکن است از طریق نبود بیمھ کامل یا بدھی پزشکی زیاد واجد شرایط دریافت کمک شمرده شود .6

نمی شود، مگر آن کھ  JHHSمشترک، بیمھ مشترک و کسورات ھزینھ صورت حساب پزشکی بیمارستان بینی نشده است کھ شامل پرداخت ھای 
زمانی کھ بیمار ھمھ .  بیمار، بیمھ خود را از سازمان خدمات سالمتی مورد تایید دریافت کرده باشد و معیارھای واجد شرایط بودن را داشتھ باشد

مالی درخواست را بررسی و تحلیل می کند و آن را بھ بخش خدمات مالی بیماران می فرستد تا ی اطالعات ضروری را تسلیم کرد، مشاور امور 
، مشاور مالی اطالعات را بھ رئیس ارسال می کند HCGHدر .  واجد شرایط بودن نھایی آن ھا را تعیین کنند JHMIبراساس دستورالعمل ھای 

 . واجد شرایط بودن نھایی را تعیین کند JHMIتا مبنی بر 
 
a .مشاور مالی درخواست و الحاقات آن را برای .   اگر درخواست مورد موافقت قرار نگیرد، بیمار می تواند در خواست تجدید نظر بدھد

 .   برای ارزیابی نھایی و تصمیم گیری می فرستد CFO (SH)و   PHSیا رئیس   CFO (HCGH)تجدیدنظر بھ 
 

b .مالی مبتنی بر بدھی پزشکی زیاد باشد و یا طبق تشخیص مشاور مالی یا فرد تعیین شده شرایط  در صورتی کھ درخواست بیمار برای کمک
 CFOو  PFSیا رئیس   CFO (HCGH)تخفیف وجود داشتھ باشد، مشاور مالی درخواست و الحاقات را برای رئیس چرخھ درآمد و 

(SH) انتظار می رود درخواست مبنی بر .  است ھا را خواھد داشتاین کمیتھ قدرت تصمیم گیری برای پذیرش و یا رد درخو.  بفرستد
بررسی شده اند، در بازه ی زمانی  CFO (SH)و  PFSیا رئیس    CFO  (HCGH)کمک مالی کھ بوسیلھ ی رئیس چرخھ درآمد و 

یا رئیس   CFO (HCGH)رئیس چرخھ درآمد و .  روز از تاریخ تکمیل درخواست دوباره مورد بررسی نھایی قرار گیرند 30کمتر از 
PFS   وCFO (SH)  تشخیص خود مبنی بر نیاز نھایی را منطبق بر دستورالعمل ھایJHHS  خواھند داد . 

 
 . ھر بخش کلینیکی این انتخاب را دارد تا روندھای مشخص گزینشی را برای مواردی کھ کمک مالی نیاز ندارد طراحی کنند .7
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 . انھ دارند ارائھ می شود واجد شرایط دریافت کمک مالی نمی شوندخدماتی کھ بھ بیمارانی کھ پرداخت داوطلب .8
 
ممکن است فرآیند درخواست با حمایت دولت و مقیاس ) برنامھ روانپزشکی: یعنی(بخشی کھ بھ اجرای برنامھ تحت شرایط قدرت حاکم می پردازد  .  9

 . درآمد مرتبط را ادامھ دھد
 

اگر بیمار بھ دلیل .  ی تایید می شود، پوشش کمک مالی باید برای ھمان ماه و شش ماه بعد از آن معتبر باشدزمانی کھ یک  بیمار برای کمک مال . 10
مشکل مالی واجد شرایط دریافت مقرری شود، توصیھ می شود کھ وی بھ نشانھ خوش حسابی، پرداختی را در آغاز دوره ی کمک مالی انجام 

ھرگونھ بیمھ است و سطح درآمدی اش کمتر از درآمدی است کھ بتواند پاسخگوی مشکالت پزشکی  در راستای درخواست بیمار کھ فاقد.   دھد
چنین طرح پرداختی کھ از این خط مشی .    باید طرح پرداختی را برای بیمار فراھم کند JHHS، )آمده است Bھمانطور کھ در ضمیمھ (باشد 

در شرایط فوق العاده و با موافقت مدیر تعیین شده ممکن است برنامھ پرداختی تمدید    .نشات می گیرد معموال بیش از دو سال طول نخواھد کشید
 .شود

 
. شایستگی احتمالی برای دریافت کمک مالی  مواردی وجود دارد کھ یک بیمار شرایط کمک مالی را داشتھ باشد ولی کمک مالی موجود نیست.     11

در مواردی کھ .   ر منابع فراھم می شوند کھ شواھد کافی برای کمک بھ بیمار را بھ دست می دھنداغلب، اطالعات کافی بوسیلھ ی بیماران و دیگ
از نھادھای بیرونی برای تخمین درامد برای تعیین واجد شرایط  JHHSشواھدی برای تعیین شایستگی بیمار برای دریافت کمک وجود ندارد، 

% 100زمانی کھ این امر محقق شد، بدلیل شرایط احتمالی تنھا کمک مالی قابل پرداخت، .   دبودن و نرخ ھای مراقبت کاھش یافتھ استفاده می کن
شایستگی دریافت کمک ھای مالی احتمالی فقط باید دوره ی مشخص خدمت را شامل شود و نھ اینکھ بھ مدت شش ماه .   کل موجودی حساب است

بیمارانی کھ تحت پوشش برنامھ ھای رفاه اجتماعی قرار .   فردی اشخاص تعیین کرد شایستگی احتمالی را می توان براساس شرایط.  معتبر یاشد
قرار دارند، در صورتی کھ مدارک    COMAR 10.37.10.26 A-2دارند و در فھرست کمیسیون بررسی ھزینھ ھای خدمات سالمت در 

ت مراقبت ھای رایگان را دارند، مگر آن کھ شایستگی آن ھا روزه تحویل دھند، شایستگی احتمالی دریاف 30مربوط بھ ثبت نامشان را در مدت 
 روز نیز تمدید شود، درصورتی کھ بیمار  60روزه ممکن است تا  30این مدت .  رد شود CHIPبرای دریافت خدمات درمانی و 

رایطی کھ از طریق مقررات مشخص فھرستی از شرایطی زندگی بھ عالوه ش A-1ضمیمھ .     روز اضافی را درخواست کند 30یا نماینده بیمار 
 . شده اند و بھ موجب آن ھا یک بیمار شایستگی دریافت کمک مالی را پیدا می کند، را تھیھ کرده است

 
 . درخواست کمک مالی فقط برای بیمارانی کھ در بیمارستان حساب باز دارند داده می شود . 12

 
خود را تسلیم کنند مگر اینکھ واجد شرایط دریافت ) Aمثال (ند می بایست درخواست کمک مالی بیمارانی کھ بیکار ھستند و تحت پوشش بیمھ نیست .13

صالحیت داشتھ باشند، توانایی مالی آنھا برای پرداخت حق  COBRAاگر بیماران برای پوشش ).   را ببینید A-1ضمیمھ (کمک احتمالی باشند 
و  PFS، یا رئیس  CFO (HCGH)توصیھ ھایی بھ رئیس چرخھ درآمد و می بایست توسط مشاور مالی بررسی شود و  COBRAبیمھ 

CFO (SH) افراد با توان مالی باید برای خرید بیمھ سالمت تشویق شوند تا از دسترسی آنان بھ مراقبت ھای سالمتی اطمینان .   ارسال شوند
 . حاصل شود و سالمت شخصی شان تضمین شود

 
مت کیفی  قرار دارند و برای ھزینھ ھای پزشکی حاصل از مراقبت ھای ضروری، و بدون ھزینھ کردن از بیمارانی کھ تحت پوشش طرح سال . 14

درصد از دستورالعمل  200، می بایست در صورتی کھ )پرداخت ھای مشترک و کسورات(محل مخارج مستقیم خود درخواست کمک می کنند 
 .ی بر نیاز مالی را تسلیم کنندھای فقر فدرال در مورد آنان صدق کند، درخواست خود مبن

 
در صورتی کھ حساب بیمار بھ یک آژانس تسویھ حساب اختصاص داده شده باشد و بیمار یا ضامن درخواست کمک مالی بدھد یا برای کمک  .15

العمل برای بررسی بھ ضامن را  بھ ھمراه دستور/را مطلع کند و درخواست کمک بیمار  PFSمالی واجد شرایط باشد، آژانس تسویھ حساب باید 
PFS   روز و تا زمان دریافت دستورالعمل ھای  45ارسال کند و حساب را بھ مدتPFS معلق نگھ دارد. 

 
بر (در صورتی کھ طی یک دوره دو سالھ پس از دوره خدمات، بیمار واجد شرایط دریافت مراقبت ھای رایگان باشد  2010اکتبر  1از تاریخ  .16

دالر کھ برای وی ھزینھ شده است  25ضامن باید مقادیر بیش از /، بیمار)یستگی کھ در تاریخ ارائھ خدمات قابل اجرا باشدحسب استانداردھای شا
در صورتی کھ مستندات بیمارستان عدم ھمکاری بیمار یا ضامن در جھت ارائھ اطالعات برای تعیین شایستگی دریافت مراقبت .  را مسترد کند

در صورتی کھ بیمار در یک برنامھ .    روز از تاریخ درخواست اولیھ کاھش یابد 30کن است دوره ی دو سالھ بھ رایگان را نشان دھد، مم
بھ از سالمتی دولتی کھ از بیمار می خواھد تا ھزینھ ھای پیش بینی نشده خدمات بیمارستانی را پرداخت کند، ثبت نام کند، ھزینھ ھایی کھ منجر 

 . وشش سالمت می شود نباید بھ وی مسترد شوددست دادن شایستگی دریافت پ
 

جان ھاپکینز .   خط مشی ھای کمک مالی بیمارانی کھ فوت شده اند و امالک ایشان بھ موجب فوتشان آزاد شده است  را در بر نمی گیرد . 17
امالک مورد نظر و قوانین اعتماد خواھد  درخواستی را برای امالک متوفیان ترتیب خواھد داد و چنین درخواستی منوط بھ سازمان امالک، وجود

 .بود
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 0F1 ارجاع
 

 و دستورالعمل روندھا  JHHSخط مشی ھای سرمایھ گذاری 
 خدمات مالی بیمار:  امضای مسئول -FIN017خط مشی شماره  
 پرداخت ھای اقساط  – FIN033خط مشی شماره 

 
 AICPAسالمتی  مراقبت ھای خیریھ و بدھی ھای بد، راھنمای حسابرسی مراقبت ھای

 
  COMAR 10.37.10.26, et seqکد مقررات مریلند 

 et seq, 214-19کد سالمتی عمومی مریلند 
 در رجیستری فدرال) بروزرسانی ساالنھ(دستورالعمل ھای فدرال مربوط بھ فقر 

 
 
 
 
 
 
 

 HCGH, SH - ھا تیمسئول
 

) سرپایی/خانگی/پذیرش/قبل از پذیرش(مشاور مالی 
 سویھ خدمات مشتریان ھماھنگ کننده ت

 ھر گونھ نمایندگی مشخص شده برای پذیرش  
 کمک مالی

 .معیارھای رایج برای شایستگی دریافت کمک را بدانید
 
بیماران آینده نگر را شناسایی کنید؛ فرآیند درخواست را ھنگامی کھ الزم است آغاز     
مک می کند یا فرم ھرجا کھ الزم است بھ بیماران در تکمیل کردن درخواست ک. کنید

 .  مشخصی را برنامھ ریزی کنید
 

روزی کھ درخواست اولیھ دریافت می شود، آن را برای واجد شرایط بودن احتمالی بھ 
 . بخش خدمات مالی بفرستید

 
و فرم مشکالت ) Bمثال (، پرسشنامھ نمایھ بیمار ) Aمثال (فرم درخواست اولیھ  

تا واجد  بررسی کنید  >pt238/فت را در صورت دریا) Cمثال (پزشکی مالی 
طی دو روز از زمان دریافت درخواست .   شرایط بودن احتمالی را مشخص کنید

اولیھ، تشخیص خود را بھ آخرین آدرس بیمار بفرستید و یا در صورتی کھ بیمار 
 . اظھارات حساب بیمار را یادداشت کنید.   بستری است بھ او تحویل دھید

 
ھ درخواست کمک مالی وجود ندارد شرح حساب بیمار را در صورتی کھ نیاز ب

 .بنویسید و برای بررسی بھ پرسنل مدیریتی بفرستید
 

 .تکمیل درخواست نھایی را بررسی کنید و نسبت بھ آن مطمئن شوید
 

 . فرم نھایی درخواست را بھ مدیریت مناسب تحویل دھید
 

 .اران ثبت کنیدھمھ ی مبادالت را در ھمھ ی حساب ھای قابل اعمال بیم
 

 . نامزدھای ماسبق را مشخص کنید؛ فرایند درخواست نھایی را آغاز کنید
 

                                                           
.   اند افتھی ارتقا یمال یپزشک مشکالت و ماریب ھینما پرسشنامھ ،یمال کمک یبرا شده استاندارد یھا درخواست:  حاتیتوض 1
 نیا بھ ھا نسخھ د،ینیب یم C و A، B یھا مثال در چنانچھ. دیریبگ تماس مارانیب یمال خدمات بخش با لطفا سفارش اطالعات یبرا
 اند شده الصاق یمش خط
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درخواست نھایی تکمیل شده را مرور کنید؛ حساب ھایی را نظارت کنید کھ نیازمند  )رییس/مدیر/ناظر(پرسنل مدیریتی 
مکتوب  ھیچ درخواستی نیستند؛ واجد شرایط بودن بیمار را تعیین کنید؛ تشخیص نھایی

اگر بیمار .   روز کاری از زمان دریافت درخواست تکمیل شده بفرستید 30را طی 
واجد شرایط دریافت مراقبت ھای با تخفیف باشد، بھترین تخفیف ممکن را برای 

 . بیمارانی کھ صالحیت دارند درنظر بگیرید
 

: ھ عبارتند ازبھ بیماران فاقد شرایط درباره ی دیگر انتخاب ھای آن ھا مشاوره دھید ک
پرداخت اقساطی، وام ھای بانکی و یا ،اگر ھنوز درخواست تکمیلی خود را تسلیم 

 Cنکرده اند، تحت حمایت قرار گرفتن بوسیلھ برنامھ ی مشکالت پزشکی مالی، مثال 
 [دستورالعمل ھای برنامھ ی مشکالت پزشکی مالی –نگاه کنید  Bبھ ضمیمھ . ]
 

 . کمک ھای مالی اعالمیھ ارسال نخواھد شدبھ دریافت کنندگان احتمالی 
 

معاون حسابداری یا  /رییس ارشد(پرسنل مدیریت مالی 
 )دیگر مناصب مرتبط

 و کارمندان مدیریتی CPرییس 

 
درخواست ھای مبنی بر کمک مالی و حساب ھایی کھ برای آن ھا ھیچ درخواستی 

سئول خط مشی مالی الزم نیست و بھ صورت اتوماتیک و بر اساس امضای مقامات م
JHHS  بھ شمارهFIN017  ھیچ مبلغی از آن ھا کسر نمی شود را بررسی و تایید

 .خدمات مالی بیماران: امضای مسئول –کنید 
 

 
 
 
 

 یمال یحام
 

CFO (HCGH, SH) 
 )HCGH(رئیس چرخھ درآمد 

 PFS (SH)رئیس، 
 
 

 یبررس چرخھ
 

 دو سال 
 

 موافقت
 
 
 

____________________________________________  ___________________ 
 تاریخ          JHHSو  JHHبرای  CFOحسابداری و /رئیس ارشد سرمایھ گذاری 
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 Aضمیمھ 

 دستورالعمل ھای برنامھ ی واجد شرایط بودن کمک مالی  
 
کمک مالی یکنواخت ایالت مریلند نیز مشھور بھ نام درخواست (را تکمیل کند  JHMھر بیمار کھ درخواست کمک می کند باید فرم کمک مالی  .1

اگر بیمار خواھان دریافت کمک ھزینھ مشکالت پزشکی مالی باشد، او می بایست فرم . B، و پرسشنامھ نمایھ بیمار، مثال A، مثال )است
  Cمثال . مشکالت پزشکی مالی را تسلیم کند

 
مورد قبول خواھد بود و تشخیص واجد ) طبق تعریف مقررات خدمات درمانی(است  یک درخواست اولیھ کھ نشان دھنده ی اندازه و درآمد خانواده .2

 . شرایط بودن احتمالی طی دو روز کاری از زمان تحویل صورت خواھد گرفت
 
نماینده بیمار می بایست برای کمک پزشکی اقدام کند و بھ طور کامل با تیم کمک پزشکی یا نماینده ی تعیین شده آن ھمکاری کند، مگر اینکھ  .3

پرسشنامھ نمایھ بیمار برای این طراحی .   مالی بھ آسانی بتواند تعیین کند کھ بیمار نمی تواند شرایط الزم برای واجد شرایط شدن را داشتھ باشد
نیازی نیست فعال دارد،  QMBمواردی کھ بیمار پوشش دارویی یا .   شده است تا تعیین کند آیا بیمار مستحق دریافت کمک پزشکی ھست یا خیر

ایای کھ بار دیگر برای این منظور درخواست بدھد مگر اینکھ نماینده مالی دلیلی برای پذیرش این واقعیت داشتھ باشد کھ بیمار می تواند از مز
 . کامل کمک پزشکی استفاده کند

 
 : بول عبارتند ازمدارک قابل ق.   مدرکی مبنی بر میزان درآمد می بایست با درخواست نھایی ارسال شود       4

)a( اظھارنامھ مالیاتی سال قبل؛ 

)b( دستھ چک ھای فعلی 

)c( نامھ ای از طرف کارفرما یا اینکھ مدارک بیکاری وضعیت بیکاری را تایید کند؛ و 

)d(  گزارش دفتر مالی کھ بوسیلھ دستیارانJHM و یا بخش خدمات مالی بیمار تھیھ شده است . 

)e( کنسولگری ایاالت .  ید با کنسولگری ایالت متحده در کشور محل اقامت بیمار تماس بگیردبرای شھروندان غیر آمریکایی، مشاور مالی با
ھرچند میزان اطالعاتی کھ قدرت مالی بیمار را .  متحده باید در جایگاھی باشد کھ بتواند اطالعاتی درباره ارزش واقعی بیمار فراھم کند

کسب اطالعات از کنسولگری ایاالت متحده، مشاور مالی باید با رئیس، چرخھ  پس از.  نشان می دھد از کشوری بھ کشور دیگر متغیر است
 . مالقات کند تا بفھمد آیا اطالعات مازاد الزم است یا خیر CFOدرآمد یا 

 
، زوجین ھم زن و شوھر(خانواده شان ) طبق مقررات خدمات درمانی(بیمارانی واجد شرایط دریافت کمک مالی می شوند کھ حداکثر درآمد .       5

ھزار دالر، کھ برای  10000و دارایی جاری آنھا بیش از ) منطبق با دستورالعمل ھای فقر فدرال(از استانداردھای وابستگان بیشتر نباشد ) جنس
 .کافی است، نباشد JHHSپرداخت صورت حساب 

 
مل بیمھ، کمک پزشکی و ھمھ ی برنامھ ھایی می شود کھ ممکن این شا.   ھمھ ی منابع مالی می بایست قبل از اعمال کمک مالی مصرف شوند.       6

اگر مشخص باشد کھ یک شھروند غیرآمریکایی برای دریافت کمک پزشکی واجد شرایط نباشد، .  است بیمار برای آن ھا صالحیت داشتھ باشد
 . اعالمیھ ای مبنی بر تشخیص کمک پزشکی ضروری نخواھد بود

 
 . ت داوطلبانھ خود پرداختی دارند بھ میزانی کھ بھ ھر حساب بدھی دارند، واجد شرایط دریافت کمک نیستندبیمارانی کھ بھ صور.       7
 
کمک مالی خدمات غیر ضروری چون جراحی زیبایی، مواد راحتی و اقامت در اتاق ھای خصوصی کھ بھ لحاظ پزشکی ضروری نیستند را .       8

" پذیرش گزینشی"ممکن است این سوال پیش بیاید کھ آیا یک .   مارستان بر عھده ی بیمار خواھد بودھزینھ ھای خارج از بی.   شامل نمی شود
در این مورد باید با پزشک پذیرش مشاوره شود و یا اینکھ موضوع بھ پزشک مشاوری کھ . است" بھ لحاظ پرشکی کامال ضروری"بوده و یا 

 . بوسیلھ ی بیمارستان مشخص شده است ارجاع داده شود
 
مشاور مالی واجد .  روز کاری از زمان تسلیم درخواست نھایی را مشخص خواھد کرد 30ھر بخش، واجد شرایط بودن برای کمک مالی طی .       9

 . شرایط بودن نھایی را صادر خواھد کرد
 

اعالمیھ ای مبنی بر واجد شرایط .   بیمار انجام خواھد شد) حساب ھای باز(مستندسازی درباره ی  تعیین صالحیت درارتباط با ھمھ ی حساب ھا .     10
 . بودن برای بیمار ارسال خواھد شد

 
ماه و برای  6برای مدت ) Aمثال (تعیین واجد شرایط بودن برای دریافت کمک مالی مبتنی بر ارائھ ی درخواست نھایی مبنی بر کمک مالی .     11

 JHMبیمارانی کھ کمک مالی را از یک بخش .   ھ بھ تاریخ نامھ تعیین شرایط، معتبر خواھد ماندو با توج  JHMتمامی موارد و خدمات الزم 
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 . دریافت می کنند نیاز بھ درخواست کمک دیگر از بخش دیگری ندارند
  

 . انجام شود  JHHSھمھ ی موارد تعیین واجد شرایط بودن برای خدمات مالی می بایست فقط با آگاھی وابستھ .     12
 

 استثتائات
 . سرمایھ گذاری ممکن است استثتائاتی را مطابق با شرایط شخصی اعمال کند  CFOمعاون رئیس جمھور، 

 
 جدول کمک مالی رایگان یا ھمراه با تخفیف

 جدول تعیین مقرری کمک مالی
 2/1/15موثر از تاریخ 

 سطح درآمد تعداد افراد خانواده
                                                                حد باالی درآمد برای میزان مقرری     

1 $ 23,540 $ 25,894 $ 28,248 $ 30,602 $ 32,956 $ 35,310 

2 $ 31,860 $ 35,046 $ 38,232 $ 41,418 $ 44,604 $ 47,790 
3 $ 40,180 $ 44,198 $ 48,216 $ 52,234 $ 56,252 $ 60,270 

4 $ 48,500 $ 53,350 $ 58,200 $ 63,050 $ 67,900 $ 72,750 
5 $ 56,820 $ 62,502 $ 68,184 $ 73,866 $ 79,548 $ 85,230 

6 $ 65,140 $ 71,654 $ 78,168 $ 84,682 $ 91,196 $ 97,710 

7 $ 73,460 $ 80,806 $ 88,152 $ 95,498 $ 102,844 $ 110,190 

8* $ 81,780 $ 89,958 $ 98,136 $ 106,314 $ 114,492 $ 122,670 
amt برای ھر عضو 

$8,120 $8,932 $9,744 $10,556 $11,368 $12,180 

 %20 %30 %40 %60 %80 %100 مقرری قابل پرداخت

 
 .درصد دستورالعمل ھای فقر 200

 عضو 8برای خانواده ھای با بیش از 
 

 دالر 54000    درآمد ساالنھ خانواده   : مثال
 4    تعداد افراد خانواده   
 دالر 47700   درآمد خانوادگی قابل اعمال  
 )میزان% 60(دالر  57240   حد باالی درآمد یا میزان مقرری   

 . دالر از باالترین حد درآمدی کمتر است؛ لذا بیمار برای کمک مالی واجد شرایط است 54000
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U 1ضمیمھ-A 
 

Uواجد شرایط بودن برای دریافت کمک مالی احتمالی 
 

اغلب، اطالعات کافی بوسیلھ ی بیماران و دیگر منابع .  دارد کھ بیمار ظاھرا نیاز بھ کمک مالی دارد اما کمک مالی موجود نیست مواردی وجود
در مواردی کھ شواھدی برای تعیین شایستگی بیمار برای دریافت .  فراھم می شوند کھ شواھد کافی برای کمک بھ بیمار را بھ دست می دھند

. از نھادھای بیرونی برای تخمین درامد برای تعیین واجد شرایط بودن و نرخ ھای مراقبت کاھش یافتھ استفاده می کند JHHS کمک وجود ندارد،
شایستگی دریافت کمک .  کل موجودی حساب است% 100زمانی کھ این امر محقق شد، بدلیل شرایط احتمالی تنھا کمک مالی قابل پرداخت،  

واجد شرایط بودن احتمالی را می .   دوره ی مشخص خدمت را شامل شود و نھ اینکھ بھ مدت شش ماه معتبر باشد ھای مالی احتمالی فقط باید
 :توان براساس شرایط فردی زندگی کھ شامل موارد زیر است تعیین کرد

 پوشش دارویی فعال کمک پزشکی   •
 SLMBو  QMBپوشش ھای  •
 بی خانمانی •
 . و ورای پوشش این برنامھ ھا فراھم می شود ERاران کھ در کمک مالی و خدمات مراقبتی درمانی بیم •
 نظام سالمت اورژانسی بیماران در مریلند  •
 )HCGHمناسب بیماران ) (را ببینید Cضمیمھ ) (Chase Brexton( ثبت نام کنندگان مرکز سالمت چیس برکستون •
 )WIC(شرکت در برنامھ ھای زنان، نوزادان و کودکان  •
 یا غذاھای دارای مھر تایید) SNAP(ای تکمیلی  برنامھ ی کمک تغذیھ •
 . اعضای خانواده با کودکان در برنامھ ھای رایگان یا تخفیف یافتھ ناھار شرکت می کنند •
 شرکت در برنامھ ی کمک بھ اعضای خانواده ھای کم درآمد •
 . یا کمتر از آن است FPL 200%واجد شرایط بودن برای دیگر برنامھ ھای کمکی محلی یا دولتی کھ شرایط مالی آن ھا  •
 )را ببینید Eضمیمھ (بیمارانی کھ بھ بیمارستان ھای حومھ توسط سازمان ھایی کھ با آنھا قرارداد بستھ اند معرفی می شوند  •
 بیمار بدون ھیچ حالت مشخصی فوت شده است •
  .بخش سالمت مادران برای مالقات بیماران غیر بستری کھ تحت پوشش کمک مالی قرار ندارند •
 . بیمارانی کھ مصمم بھ حصول شرایط دریافت کمک از برنامھ کمک ھای پزشکی دولتی سابق، ھستند •
 .بیمارانی کھ واجد شرایط معیار ناتوانی نیستند و شرایط مالی برای دریافت کمک مالی را دارند •

 
روزه  30بر ثبت نام در این برنامھ ھا را در طی دوره بیماران باید شواھدی مبنی .   آمده است. COMAR 10.37.10.26 A-2این شرایط زندگی در 

 . روزه مازاد را درخواست کند 30تسلیم کنند مگر اینکھ بیمار یک دوره ی 
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 Bضمیمھ 
 دستورالعمل ھای مشکالت پزشکی مالی

 
 ھدف

 
ی کھ برای کمک مالی متقاضی شده اند ارائھ می تاییدیھ بھ ھمھ ی بیماران.   این دستورالعمل ھا تاییدی مبنی بر ارائھ ی کمک مالی تکمیلی ھستند

 .  شود
 
 :کسانی کھ. کمک مشکالت مالی پزشکی برای بیمارانی کھ طبق بخش نخست خط مشی واجد دریافت کمک مالی نیستند موجود است 
 .  ی رخ دھددرصد درآمد خانواده بیشتر شود و مشکالت پزشکی مال 25ماھھ از  12بدھی پزشکی آن ھا در یک دوره ی .)  1
 .  و آن ھایی کھ استانداردھای درآمدی برای این سطح از کمک را دارا می باشند.) 2
 
برای بیمارانی کھ واجد شرایط دریافت مراقبت ھای ھمراه با تخفیف ھزینھ ھستند و نیز بر طبق دستورالعمل ھای مشکالت کمک پزشکی مالی  

 .  ھایی را اعمال کند کھ بیشترین سود را برای بیمار دارندباید کاھش در ھزینھ  JHHSواجد شرایط ھستند، 
 

ماھھ  12مشکالت پزشکی مالی، ھزینھ ھای سالمتی برای درمان پزشکی کامال ضروری را شامل می شود کھ یک خانواده در طی یک دوره ی 
 .    درصد درآمد آن خانواده بیشتر است 25متحمل شده و از 

 
یش بینی نشده ای را در برمی گیرد کھ برای مراقبت ھای پزشکی ضروری بوسیلھ بیمارستان ھاپکینز وارد صورت ھزینھ ی پزشکی ھزینھ ھای پ

ھزینھ ی پزشکی ھزینھ ھای پیش بینی نشده کھ در باال اشاره شد شامل پرداخت . حساب شده اند و درخواست کمک در این راستا ارسال شده است
 .از ذستورالعمل ھای فقر فدرال را دارا باشد% 200ات می شود، مگر آن کھ بیمار زیر ھای مشترک، بیمھ ھای مشترک، و کسور

 
مثال ) (بھ نام درخواست کمک مالی یکنواخت ایالت مریلند نیز مشھور است( JHMضامن می تواند زمانی کھ فرم درخواست کمک مالی /بیمار

A( و پرسشنامھ نمایھ بیمار ،) مثالB (قاضای چنین تشخیصی را با تسلیم کردن فرم کمک مشکالت پزشکی مالی بدھد ، را ارسال می کند، ت) مثال
C  .( ماه قبل از تاریخ درخواست تحویل دھد و مستنداتی کھ شاھدی بر بدھی  12ضامن بیمار نیز می بایست مستندات مالی درآمد خانواده را برای

  .   درصد درآمد خانواده است را تحویل دھد 25پزشکی حداقل 
 

زمانی کھ با کمک مشکالت مالی پزشکی موافقت شد، کمک مشکالت پزشکی مالی باید با شروع ماه اول دوره ی دریافت خدمت و دوازده ماه آتی 
بیمار و اعضای درجھ .   این کمک ھمچنین باید اعضای درجھ یک خانواده ی بیمار کھ در یک محل زندگی می کنند را پوشش دھد.   معتبر باشد

ماه از تاریخ مراقبت ھای سالمتی با ھزینھ کم برای اولین بار دریافت شد، باید برای  12انواده ھنگامی کھ مراقبت ھای آتی برای مدت یک خ
پوشش نباید بھ پذیرش ھای گزینشی و یا اقدامات زیبایی تعلق .   مراقبت ھای سالمتی ضروری با قیمت پایین واجد شرایط دریافت کمک باشند

ر چند بیمار یا اعضای درجھ ی یک خانواده اش کھ در یک خانواده زندگی می کنند باید بیمارستان را نسبت بھ واجد شرایط بودن برای  ھ. بگیرد
 . دریافت مراقبت ھای پزشکی با ھزینھ پایین آگاه کند

 
 

Uشرایط کلی برای درخواست کمک مشکالت پزشکی مالی: 
 
 .فدرال باشد درصد سطح فقر 500درآمد بیمار کمتر از  .1
 . بیمار ھمھ ی  پوشش بیمھ را استفاده کرده باشد .2
موجودی حساب بیماران کھ تصمیم می گیرند بھ عنوان پرداخت داوطلبانھ ثبت نام کنند، برای دریافت کمک مشکالت پزشکی مالی، نباید بھ  .3

 . عنوان بدھی پزشکی تلقی شوند
 .کافی است را نداشتھ باشد JHHSدالر ھستند و برای پرداخت صورت حساب ھای  100000بیمار دارایی ھای جاری را کھ بیش از .       4
 . بیمار برای ھیچ یک از موارد ذیل واجد شرایط نباشد.       5

  کمک پزشکی  

  انواع دیگر کمک کھ از طریق وابستگیJHM در دسترس باشند . 
 
نباشد و یا اینکھ واجد شرایط باشد اما ممکن است برنامھ ی مشکالت پزشکی  JHMبیمار ممکن است واجد دریافت برنامھ کمک مالی .       6

 . مالی برای او بھتر باشد
 
 . وابستھ این حق را داراست تا از بیمار بخواھد مستندات بھ روز شده ی معین را ارسال کند.       7
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 . پوشش داده نشده است سھ سال استبیشترین بازه زمانی ممکن برای پرداخت مقداری کھ بوسیلھ کمک مالی  . 8
 
اگر یک بیمار کھ بھ لحاظ قوانین فدرال واجد شرایط است، درمانی را نیاز داشت کھ مورد موافقت خدمات درمانی نیست ولی ممکن  .9

 JHHSاست واجد شرایط پوشش برنامھ ی کمکی مشکالت پزشکی مالی شود، می بایست فرم درخواست کمک مشکالت پزشکی مالی 
 . را ارسال کند اما نباید مستندات مازاد را تحویل دھد

 
Uعواملی کھ باید لحاظ شوند 

 
 :عوامل زیر در ارزیابی درخواست کمک مشکالت پزشکی مالی لحاظ خواھند شد

  بدھی پزشکی کھ در دوازده ماه قبل از تاریخ درخواست کمک مشکالت مالی در نھاد درمانیJHHS  ه است جایی کھ درخواست انجام شد
 . بوجود آمد

  دالر 10000بھ جز منزل مسکونی تا (دارایی ھای جاری( 

  ماه قبل از تاریخ درخواست کمک مشکالت مالی   12درآمد خانواده بھ مدت 

 مستندات معین 
 

 استثتائات
 

 .سرمایھ گذاری ممکن است استثتائاتی را مطابق با شرایط شخصی اعمال کند  CFOمعاون رئیس جمھور، 
 

Uفرآیند ارزیابی روش و 
 
طرف مسئول تحویل شده است را بررسی می /مشاور مالی درخواست کمک مشکالت پزشکی مالی و مستندسازی وثیقھ ای کھ توسط بیمار .1

 .کند
 
را کامل می کند تا واجد شرایط بودن برای ) کھ در انتھای درخواست یافتھ می شود(سپس مشاور مالی برگھ کمک مشکالت پزشکی مالی  .2

اعالمیھ و فرآیند موافقت، روندھای یکسانی را کھ در بخش کمک مالی این خط مشی توصیف .   ظات خاص این برنامھ مشخص شودمالح
 . شده است بھ کار خواھند برد
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 کمک مالی 

 20از  13  صفحھ

 13-23-10 ھا نیگزیجا
 

U جدول مشکالت پزشک مالی 
 

 حد باالی درآمد خانوادگی برای میزان مقرری

 جدول تعیین مقرری کمک مالی
 
  

 2/1/15ریخ موثر از تا

  

 تعداد افراد خانواده

 

 سطح درآمد

    

 تعداد افراد خانواده
300% FPL 400% FPL 500% FPL 

1 $ 35,310 $ 47,080 $ 58,850 

2 $ 47,790 $ 63,720 $ 79,650 

3 $ 60,270 $ 80,360 $ 100,450 

4 $ 72,750 $ 97,000 $ 121,250 

5 $ 85,230 $ 113,640 $ 142,050 

6 $ 97,710 $ 130,280 $ 162,850 

7 $ 110,190 $ 146,920 $ 183,650 

8* $ 122,670 $ 163,560 $ 204,450 

 مقرری قابل پرداخت
 

50% 
 

35% 
 

20% 

 
 

و   FPLدرصد 400دالر در  FPL ، 16640درصد 300دالر برای ھر فرد اضافی در  12480عضو،  8برای خانوارھای با بیش از 
 .اضافھ کنید  FPL درصد 500در   20800
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 ) HCGHفقط ( Cضمیمھ 
 کمک مالی برای بیماران چیس برکستون 

 
 ھدف

 
خدمات سالمت چیس برکستون یک سازمان غیر دولتی، و جامعھ محور است کھ خدمات پزشکی و روانشناختی و اجتماعی را بدون تبعیض در 

چیس برکستون بھ ھمھ ی افراد، صرف نظر از توانایی آن ھا برای پرداخت، خدمات .  ھدشھر بالتیمور، بالتیمور کانتی و ھاوارد کانتی ارائھ می د
چیس برکستون از کسانی کھ تحت پوشش بیمھ نیستند یا پوشش بیمھ ناقصی دارند و نیز آن ھایی کھ خدمات درمانی دریافت می کنند .   ارائھ می کند

چیس برکستون مدیرانی دارد کھ با بیماران کار می کنند تا واجد شرایط بودن آنھا برای  .  و آن ھایی کھ بیمھ ی تجاری دارند مراقبت می کند
 . مراقبت رایگان  و برنامھ ھای مناسب برای افراد با منابع محدود را تعیین کنند

 
این روند، درمان بیمارانی را .   ستاین روند برای مرکز ثبت، تایید و برنامھ ریزی بیمارستان عمومی ھاوارد کانتی برای خدمات مالی بیماران ا

است تا بیمارانی را کھ قبال برای کمک مالی توسط  HCGHاین خط مشی .   تعیین می کند کھ واجد دریافت خدمات سالمت چیس برکستون شده اند
را نسبت بھ شرکت خود در  HCGHنیازی نیست کھ بیماران درخواست کمک کنند اما نیاز دارند تا .   چیس برکستون غربال شده اند را بپذیرد

 . برنامھ آگاه کنند
 

 یبستر ریغ و یبستر موارد
قرار مالقات ھایی .   ھمھ ی بیماران بستری شده چیس برکستون توسط مشاور مالی بیمارستان بخش ھاوارد برای کمک مالی ممکن غربال شده اند

در صورتی کھ کمک پزشکی دریافت شود، دعوی .  ست گذاشتھ شده استبا کمک پزشکی بیمارستان عمومی ھاوارد کانتی برای فرآیند درخوا
در صورتی کھ بیمار واجد شرایط دریافت کمک پزشکی نباشد، برنامھ ی بیمھ ای .  برای پرداخت بھ مرکز کمک پزشکی ارسال می شود

FAR.PENDIN, FARB20, FARN40, FARN50, FARN70 FARN80 , وFAR100  صورت حساب اجرا شده و پس از صدور
کد بیمھ مبتنی بر میزان مراقبت خیریھ ای است کھ . فوق العاده مراقبت خیریھ ارسال می شود/نھایی درخواست بھ طور خودکار برای کمک مالی

 . بیمار واجد دریافت آن است
 

 :پرداخت بیمار   مراقبت خیریھ  :بیمھ بھ صورت ذیل فھرست شده است
FAR.PENDIN     تایید معلق 

FARB20    20 درصد ھزینھ ھا 80   درصد ھزینھ ھا 
FARN40    40 درصد ھزینھ ھا  60   درصد ھزینھ ھا 
FARN50    50 درصد ھزینھ ھا  50   درصد ھزینھ ھا 
FARN70    70 درصد ھزینھ ھا 30   درصد ھزینھ ھا 
FARN80    80 درصد ھزینھ ھا 20   درصد ھزینھ ھا 
FAR100     100 درصد ھزینھ ھا 0  درصد ھزینھ ھا 

 
 روند

 
مراجعھ می کند و بیان می کند کھ با مرکز سالمت چیس برکستون در ارتباط است، اگر  HCGHوقتی کھ بیمار برای دریافت خدمات بھ .       1

اگر بیمار .  می کند  Meditechرا وارد  FAR.PENDINماه خدمات دریافت نکرده باشد، مسئول ثبت نام کد بیمھ  6بیمار برای مدت 
شش ماه از تاریخ ارائھ خدمات در سیستم باشد و بیمار بھ عنوان بیمار چیس برکستون تشخیص داده شود کھ سطح مشخصی از مراقبت 

 .را وارد کند) و غیره FARB20, FARN40(ھای خیریھ را شامل می شود، مامور ثبت می تواند کدھای 
 
 .ثبت شده اند را دریافت می کند FARارانی کھ با کد مشاور مالی گزارش روزانھ درباره بیم.      2
 
مشاور مالی ارشد ھمھ ی بیماران در گزارش را بررسی می کند تا آنھایی را کھ با چیس برکستون ارتباط مستمری دارند را تایید کند و  .3

 . اینکھ دریابد تا چھ اندازه شایستھ دریافت مراقبت خیریھ ھستند
 
 . ھ روز کردن کد بیمھ برای منعکس کردن میزان مناسب مراقبت ھای خیریھ و تسویھ حساب بیمار استمشاور مالی ارشد مسئول ب .4
 
 . است کھ بیمار را واجد شرایط دریافت مراقبت ھای خیریھ می کند  Meditechمشاور مالی ارشد مسئول وارد کردن فرم و تاریخ در  .5
 
این حساب ھا بھ خود .  ال آن ھا برای مدیر پذیرش برای اقدامات اصالحی استمشاور مالی ارشد مسئول تعیین خطاھای ثبت نام و ارس .6

 .  پرداخت تغییر یافتھ و یا در جاھای مناسب بھ دیگر بیمھ ھا تغییر پیدا می کند
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 )فقط بیمارستان ھای حومھ( Dضمیمھ 
 ی بیماران کم درآمدو برنامھ ھای محلی برا) MONTGOMERY COUNTY(کمک ھای مالی برای مونتگمری کانتی 

 
 

Uھدف 
 

مونتگمری کانتی کھ خدمات مراقبت سالمت اولیھ و یا ارتباط با متخصصان  MDبیمارستان ھای حومھ شھر با برنامھ ھای محلی، و برنامھ ھای 
ی مشترک، بیمارستان ھای حومھ براساس توافقات انجام شده با این برنامھ ھا.  محلی و مراقبت ھای بیمارستانی را فراھم می کند، در ارتباط ھستند

ھم می شھر دستیابی  بھ مراقبت ھای بستری و غیر بستری را برای بیمارانی کھ توانایی و دسترسی بھ مراقبت ھای الزم پزشکی را دارا نیستند فرا
 .  کند

 
Uخط مشی 

 
موسسات خیریھ کاتولیک، شرکت :  ر را بپذیردبیمارستان حومھ شھر باید ارجاعات خیریھ برای مراقبت ھای پزشکی الزم از طرف موسسات زی

مراقبت .  ، موسسھ مبارزه با سرطان مونتگمری کانتی، ادتالف مراقبت ھای اولیھ، دسترسی پروژه، و پروژه سالمت)Mobile Med(موبایل مد 
 .  برای بیماران براساس واجد شرایط بودن برای ھر یک از برنامھ ھای محلی فوق الذکر فراھم می شود

ت احتمالی بیماران بایستی یک ارجاع از برنامھ ھای مراقبتی داشتھ باشند تا بھ عنوان مدرک ثبت نام در یکی از برنامھ ھای باال برای تایید کراقب
آن ھا برای واجد بیمارستان حومھ باید چنین ارجاعاتی را بر اساس ثبت نام بیماران در برنامھ ھا و بر حسب میزان درآمد . کامال رایگان ارائھ دھند

از میزان دستورالعمل ھای % 250شرایط بودن، پذیرش کند؛ میزان درآمد برای واجد شرایط بودن برای این برنامھ ھا باید کمتر یا برابر با حداکثر 
 .فقر فدرال باشد

 
Uروند 

 
فوق فرم ارجاعی مبنی بر شاھدی بر ثبت نام ارائھ مراجعھ می کند، بیمار می بایست از یکی از برنامھ ھای   SHوقتی بیماری برای خدمات بھ . 1

 .کند
 .زمانی کھ فرم ارجاع دریافت شد، مسئول زمان بندی و ثبت نام، برنامھ بیمھ طراحی شده برای برنامھ ارجاع مشترک را اعمال خواھد کرد. 2
روز فرصت دارد تا گواھی  30بیمار .  ھد شداگر ھیچ فرم ارجاعی از طرف بیمار دریافت نشود، حساب بھ صورت خود پرداخت ثبت خوا. 3

 .روزه اضافی بنا بھ درخواست بیمار تمدید خواھد شد 30یک دوره ی . مبنی بر ثبت نام در یکی از برنامھ ھای مشترک را ایجاد کند
ثبت نام در خدمات درمانی مریلند  مریلند را بررسی خواھد کرد تا EVSیک مشاور مالی یا مسئول ثبت نام، واجد شرایط بودن واقعی یا سیستم . 4

 .  در صورت ثبت نام، خدمات درمانی در اولویت خواھد بود و موافقت با مراقبت احتمالی در نظر گرفتھ نخواھد شد. را تایید کند
ی برای ارجاع بھ ھر یک از حساب ھای بیمارستان بھ ھمراه برنامھ بیمھ طراحی شده برای یکی از برنامھ ھای مشترک مشمول بررسی نھای. 5

 .اطالق می شود) حساب(تایید احتمالی برای مراقبت کامال رایگان فقط بھ یک نوع مراقبت . برنامھ قبل از ارائھ درخواست خیریھ می شود



 Aمثال 
 درخواست کمک مالی یکنواخت ایالت مریلند

 اطالعاتی درباره شما
 

            نام
 خانوادگی  میانی  اول
 

   شماره تامین اجتماعی
 

 مطلقھ  متاھل  مجرد :وضعیت تاھل
 

 خیر  بلھ :شھروند ایاالت متحده
 

 خیر  بلھ :سکونت دائمی
 

 تلفن آدرس منزل
 
 

 کشور کد پستی  ایالت شھر
 

 تلفن نام کارفرما
 

 آدرس محل کار
 

 

  کد پستی  ایالت شھر

 
 

 :اعضای خانواده
 
 

 نسبت  سن  نام

 نسبت  سن  نام

 نسبت  سن  نام

 نسبت  سن  امن

 نسبت  سن  نام

 نسبت  سن  نام

 نسبت  سن  نام

 نسبت  سن  نام
 

 خیر بلھ  آیا برای کمک پزشکی درخواست داده اید؟
   در صورت مثبت بودن پاسخ، تاریخ درخواستتان کی بود؟

  در صورت مثبت بودن پاسخ، نتیجھ آن چھ بود؟
 

 خیر  بلھ   فت می کنید؟دریا (از طرف کانتی)آیا کمک دولتی یا محلی 



 Aمثال 
 

I. درآمد خانواده 
 اگر. بیاورید مدرک ھایتان ھزینھ یا دارایی درآمد، برای کھ شود خواستھ شما از است ممکن. کنید ارائھ منابع تمام از را خود ماھانھ ھای درآمد تمام فھرست
 .کنید ارائھ کند یم تھیھ را شما مسکن و غذا کھ فردی طرف از پشتیبانی نامھ لطفا ندارید، درآمدی

 
 مقدار ماھانھ 

  _____________  اشتغال
  _____________  مزایای بازنشستگی

  _____________  مزایای تامین اجتماعی
  _____________  مزایای کمک ھای عمومی

  _____________  مزایای ناتوانی
  _____________  مزایای بیکاری

  _____________  مزایای کھنھ سربازان
  _____________  نفقھ

  _____________  درآمد حاصل از اجاره
  _____________  مزایای اعتصاب

  _____________  سھمیھ ھای نظامی
  _____________  کشاورزی یا خود اشتغالی

  _____________  درآمد دیگرمنابع 
  جمع 
 

II. دارایی ھای جاری 
 موجودی فعلی 

  _____________  حساب چکی
  _____________  حساب پس انداز

  _____________  سھام، اوراق قرضھ، سی دی و یا بازار پول
  _____________  حساب ھای دیگر

  جمع 

   .III دیگر دارایی ھا 
 .در صورتی کھ ھر یک از موارد زیر را دارید، لطفا فھرست و ارزش تقریبی آن را ارائھ دھید

ن واممیزا خانھ   ارزش تقریبی  
  ارزش تقریبی سال ساختن ماشین
  ارزش تقریبی سال ساختن وسیلھ نقلیھ اضافھ
  ارزش تقریبی سال ساختن وسیلھ نقلیھ اضافھ

 اموال دیگر
  

  ارزش تقریبی

  جمع 
IV  مقدار مخارج ماھانھ 

  _____________  اجاره یا وام مسکن
  _____________  خدمات رفاھی
  _____________  (ھا)مخارج ماشین 
  _____________  کارت اعتباری

  _____________  بیمھ ماشین
  _____________  بیمھ سالمت

  _____________  دیگر مخارج پزشکی
  _____________  دیگر مخارج

  جمع 
 

 خیر  بلھ آیا صورت حساب پزشکی پرداخت نشده دارید؟
  _______________________________________________________________________  برای چھ خدماتی؟

 . ___________________________________  در صورتی کھ برنامھ چرداختھ ماھانھ دارید، میزان پرداخت ماھانھ چقدر است؟
اضافھ، بیمارستان ممکن است خواھان ارائھ اطالعات اضافھ برای تعیین واجد شرایط بودن مکمل  در صورت ارائھ درخواست مبنی بر تمدید کمک ھای مالی

یک از این  با امضا کردن این فرم شما موافقت خود را مبنی بر درست بودن اطالعات ارائھ شده اعالم می کنید و موافقت می کنید کھ در صورت تغییر ھر .شود
 .تان را مطلع کنیداطالعات ظرف مدت ده روز بیمارس

 
 

 تاریخ        امضای متقاضی
 
 
        

نسبت با بیما



 Bمثال 
Uخدمات مالی بیمار 

Uپرسشنامھ نمایھ بیمار 
 

 : __________________________________________________نام بیمارستان
 

 : ____________________________________________________نام بیمار
 

 ________________________________________________: ____آدرس بیمار
 )کد پستی را وارد کنید(
 

 #: _____________________________________سابقھ پزشکی 
 

 _______       سن بیمار چقدر است؟ .1
 

 بلھ یا خیر          آیا بیمار شھروند آمریکاست یا دارای اقامت دائم است؟           .2
 

 بلھ یا خیر       لھ است؟آیا بیمار حام .3
 

 سال دارد 21آیا بیمار فرزند زیر  .4
 بلھ یا خیر      کھ در خانھ زندگی می کند؟

 
 آیا بیمار نابینا است و یا بھ طور بالقوه ای   .5

 بلھ یا خیر   ماه قادر بھ انجام کار برای کسب درآمد بوده است؟ 12بھ مدت 
 

 بلھ یا خیر    است؟ SSDIو  SSIآیا بیمار در حال دریافت مزایای  .6
 

 دارای حساب ھای بانکی ) در صورت تاھل، ھمسر وی(آیا بیمار  .7
 یا دارایی ھابی ھست کھ قابل تبدیل بھ پول نقد باشد 

 بلھ یا خیر      و از مقادیر ذیل ھم بیشتر نشود؟
 

  :تعداد اعضای خانواده
 

 دالر  2,500.00 :یک نفر
 

 دالر 3,000.00 :دو نفر
 

 دالر را اضافھ کنید 100.00و اضافی مبلغ برای ھر عض
 

 .)دالر باشد پاسخ شما مثبت خواھد بود 3200.00برای یک خانواده چھار نفره اگر کل درآمد جاری شما کمتر از : مثال(
 

 بلھ یا خیر   آیا بیمار ساکن ایالت مریلند است؟ .8       
 ________   دگی می کند؟اگر در ایالت مریلند زندگی نمی کند، در کدام ایالت زن 
 

 بلھ یا خیر      آیا بیمار بی خانمان است؟ .9
 

 بلھ یا خیر      شرکت می کند؟ WICآیا بیما در  .10
 

 بلھ یا خیر     آیا بیمار مھر غذا دریافت می کند؟ .11
 

 :آیا بیمار در حال حاضر .12
 بلھ یا خیر    فقط کمک دارویی دریافت می کند؟  
 بلھ یا خیر    است؟ SLMBیا  QMBتحت پوشش   
 بلھ یا خیر     است؟ PACتحت پوشش   
 

 بلھ یا خیر       آیا بیمار شاغل است؟  .13
 ________                .در صورتی کھ شاغل نیست تاریخی کھ بیکار شده است  
 بلھ یا خیر    ؟ COBRAواجد شرایط دریافت پوشش بیمھ سالمت   



 Cمثال 

 

 
Uدرخواست مشکالت پزشکی مالی 

 
 : ___________________________________________________________________م بیمارستاننا
 

 : _____________________________________________________________________نام بیمار
 

 : _______________________________________________________________آدرس بیمار
 )کنید کد پستی را وارد(
 

 #: __________________________________________________________سابقھ پزشکی
 

 : ________________________________________________________________________تاریخ
 

 : __________________ماه قبل از تاریخ این درخواست 12درآمد خانواده برای 
 
 
 

ماه قبل از این درخواست بوجود  12) شامل بیمھ مشترک، پرداخت مشترک، یا کسورات نمی شود(مارستان جان ھاپکینز بدھی پزشکی کھ در بی
 : آمده است

 
 مقدار بدھی  تاریخ خدمت

 
_________________  ________________________ 

 
_________________  ________________________ 

 
_________________  ________________________ 

 
_________________  ________________________ 

 
 

 .ھمھ ی مستندات تحویل شده بخشی از این درخواست می شوند
 
 

 :تا جایی کھ من می دانم،اطالع دارم و باور می کنم، ھمھ ی اطالعات وارد شده در این درخواست درست و دقیق ھستند
 

 : _____________________تاریخ  _____________________________________
 امضای متقاضی

 
_____________________________________ 

 رابطھ با بیمار
 
 

 :______________تاریخ: ____________________________مرور شده بوسیلھ :برای استفاده داخلی
 

 =درصد درآمد 25  : ________________درآمد
 

 _____________درصد مقرری ____________ : __________بدھی پزشکی
 

 : ________________________کاھش
 

 : ______________________موجودی
 

 ماه: __________________ طول برنامھ پرداخت   : __________________مقدار پرداخت ماھانھ
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