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COMMONSPIRIT HEALTH 
 ملحق السیاسة التنظیمیة

 2021نوفمبر  1تاریخ السریان:   Finance G-003A-3الملحق 

 واشنطن -المساعدة المالیة الموضوع:   

 السیاسات ذات الصلة
 سیاسة المساعدة المالیة، CommonSpirit Finance G-003سیاسة التنظیمیة الساریة لدى 

 الفوترة وعملیات التحصیل، CommonSpirit Finance G-004السیاسة التنظیمیة الساریة لدى 

المساعدة ، CommonSpirit :G-003یكمل ملحق والیة واشنطن ھذا (یُشار إلیھ "الملحق") السیاسة التنظیمیة المشتركة الساریة لدى 
(یُشار إلیھا "سیاسة المساعدة المالیة")، حسب الضرورة، في ضوء قوانین ولوائح والیة واشنطن واالمتثال لھا فیما یتعلق بتوفیر  المالیة

الرعایة الخیریة بالمستشفى، وفقًا للقسم "التنسیق مع قوانین أخرى" في سیاسة المساعدة المالیة. 

والشركات الفرعیة المعفاة من الضرائب في والیة  CommonSpirit Healthھذا الملحق على جمیع الشركات التابعة لـ ینطبق 
واشنطن، على النحو المحدد في سیاسة المساعدة المالیة. إذا كان أي بند في ھذا الملحق یتعارض مع أي حكم من أحكام سیاسة المساعدة 

 فسیسود ھذا الملحق.المالیة أو كان ال یتوافق معھ، 

إن جمیع اإلشارات الواردة في سیاسة المساعدة المالیة فیما یتعلق بالرعایة الطبیة الطارئة والرعایة الضروریة طبیًا ( یُشار إلیھما 
"EMCareرئ أو ") یجب تفسیرھا بما یتوافق مع تعریفات "الخدمات الطبیة المستندة إلى منشأة المستشفى المناسبة" و"رعایة الطوا

 ، بالتتابع، من قانون واشنطن اإلداري.(11)و (7)010 -453-246خدمات الطوارئ" الواردة في الفقرتین 

 التعریفات

A.  دخل األسرة" یعني إجمالي المقبوضات النقدیة قبل خصم الضرائب المستمدة من األجور والرواتب، ومدفوعات الرعایة"
االجتماعیة، ومدفوعات الضمان االجتماعي، وامتیازات اإلضراب، وإعانات البطالة أو العجز، وإعالة الطفل، والنفقة، وصافي 

 من قانون واشنطن اإلداري. (17) 010-453-246یة المدفوعة للفرد، وفقًا للفقرة األرباح من األنشطة التجاریة واالستثمار

 األھلیة للحصول على المساعدة المالیة

A. .لن یُشترط حد أدنى لرصید الحساب حتى یتأھل المریض للحصول على المساعدة المالیة 

B. مالیة، فقط إلى المدى الذي:تنطبق "معاییر تعاون المرضى"، على النحو المحدد في سیاسة المساعدة ال 

یسمحون فیھ لمنشأة المستشفى بمتابعة السداد من أي تغطیة خارجیة یمكن تحدیدھا لمنشأة المستشفى، وفقًا للفقرة  •
 من قانون واشنطن اإلداري؛ (1)246-453-020

طي رسوم ویسمحون فیھ لمنشأة المستشفى ببذل كل جھد معقول لتحدید وجود أو عدم وجود دعم خارجي قد یغ •
 من قانون واشنطن اإلداري؛ (4)020-453-246الخدمات المقدمة لكل مریض كلیًا أو جزئیًا، وفقًا للفقرة 

وال یفرضون فیھ إجراءات التقدیم لدعم الرعایة الخیریة التي تضع عبئًا غیر معقول على الطرف المسؤول، مع  •
حواجز لغویة قد تعیق قدرة الطرف المسؤول على  مراعاة أي أوجھ قصور جسدیة أو عقلیة أو فكریة أو حسیة أو

 من قانون واشنطن اإلداري. (5)020-453-246االمتثال إلجراءات التقدیم، وفقًا للفقرة 
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 طریقة التقدیم للحصول على المساعدة المالیة
 

A.  ألغراض الوصول إلى تحدید مبدئي لحالة الدعم، ستعتمد منشآت المستشفى على المعلومات المقدمة شفھیًا من قبل الطرف
المسؤول. قد تطلب منشأة المستشفى من الطرف المسؤول التوقیع على بیان یشھد بدقة المعلومات المقدمة إلى منشأة المستشفى 

وفقًا لقانون واشنطون من قانون واشنطن اإلداري.  (1)030-453-246فقًا للفقرة ألغراض التحدید األولي لحالة الدعم، و
، إذا كان القرار األولي بحالة الرعایة یشیر إلى أن الطرف المسؤول قد یفي بمعاییر التصنیف (1) 020-453-246اإلداري 

ر القرار النھائي بھذا التصنیف، شریطةً كشخص محتاج، فسیتم استبعاد جھود التحصیل الموجھة إلى الطرف المسؤول في انتظا
 أن یتعاون الطرف المسؤول مع الجھود المعقولة لمنشأة المستشفى للتوصل إلى قرار نھائي بشأن حالة الرعایة. 

 
B.  من قانون واشنطن اإلداري، باإلضافة إلى المستندات المدرجة في سیاسة المساعدة المالیة،  (2)030-453-246وفقًا للفقرة

عتبار أي من الوثائق التالیة دلیالً كافیًا یمكن االستناد إلیھ في القرار النھائي لحالة دعم الرعایة الخیریة، متى أصبحت یجب ا
 معلومات الدخل على أساس سنوي وفیما قد یكون مناسبًا:

 
 ؛Medicaidنماذج الموافقة أو الرفض لألھلیة للحصول على المساعدة الطبیة التي تمولھا الوالیة أو  •
 أو نماذج الموافقة أو الرفض لتعویض البطالة؛ •
 أو البیانات المكتوبة من أصحاب العمل أو وكاالت الرعایة االجتماعیة. •

 
C.  إذا كان ھناك ما یشیر إلى أن إكمال إجراءات الطلب سیضع عبئًا غیر معقول على المرضى بسبب قدرة المریض العقلیة أو

للغة، فإن منشأة المستشفى ستتخذ تدابیر معقولة لتسھیل عملیة التقدیم، بما في ذلك االستعانة الجسدیة أو الذھنیة، أو بسبب حاجز ا
 بمترجم لمساعدة المریض خالل عملیة تقدیم الطلب إذا لزم األمر.

 
D. لمالیة یجب على منشآت المستشفى بذل كل جھد معقول للوصول إلى التحدیدات األولیة والنھائیة ألھلیة الحصول على المساعدة ا

في وقت مناسب. ومع ذلك، یجب على منشأة المستشفى اتخاذ ھذه القرارات في أي وقت، حتى بعد فترة التقدیم، عند معرفة 
) من %200یساوي أو أقل من مائتي بالمائة (الحقائق أو تلقي الوثائق الموضحة ھنا، مما یشیر إلى أن دخل الطرف المسؤول 

م تعدیلھا لتناسب حجم األسرة. یجب أال یكون لتوقیت الوصول إلى تحدید نھائي ألھلیة للحصول على توجیھات الفقر الفیدرالیة كما ت
المساعدة المالیة أي تأثیر على تحدید منشأة المستشفى الستقطاعات الرعایة الخیریة من اإلیرادات باعتبارھا منفصلة عن الدیون 

 اإلداري. من قانون واشنطن (10)020-453-246المعدومة. الفقرة 
 

E. ) یوًما 14یجب تزوید أي طرف مسؤول تم تحدیده في البدایة الستیفاء معاییر تلقي المساعدة المالیة بما ال یقل عن أربعة عشر (
تقویمیًا أو الوقت الذي قد تتطلبھ الحالة الطبیة للشخص، أو الوقت الذي قد یكون ضروریًا بشكل معقول لتأمین و لتقدیم الوثائق 

 من قانون واشنطن اإلداري قبل استالم القرار النھائي لحالة الرعایة. 030-453-246الموضحة في الفقرة 
 

F.  من قانون واشنطن اإلداري، في حالة عدم تمكن الطرف المسؤول من تقدیم أي من الوثائق  (4)030-453-246وفقًا للفقرة
الموضحة أعاله، ستعتمد منشأة المستشفى على بیانات مكتوبة وموقعة من الطرف المسؤول إلجراء تحدید نھائي ألھلیة 

 التصنیف كشخص محتاج.
 

G.  ي، یجب أن تقتصر طلبات منشأة المستشفى من الطرف المسؤول من قانون واشنطن اإلدار (5)030-453-245وفقًا للفقرة
فیما یتعلق بمعلومات التحقق من الدخل وحجم األسرة على ما ھو ضروري بشكل معقول ومتوفر بسھولة إلثبات أھلیة 

من  الطرف المسؤول للدعم الخیري، وال یجوز استخدامھا لتثبیط طلبات الحصول على ھذا الدعم. ال یجوز التحقق إال
 الحقائق ذات الصلة باألھلیة، وال یُطلب تكرار أشكال التحقق.

 
H.  یجب على منشأة المستشفى إخطار األشخاص المتقدمین للحصول على مساعدة مالیة بالتحدید النھائي لحالة الدعم لدیھم في

قانون واشنطن اإلداري؛ ویجب من  (7)020-453-246) یوًما تقویمیًا من تلقي المعلومات وفقًا للفقرة 14غضون أربعة عشر (
 أن یتضمن ھذا اإلخطار تحدید المبلغ الذي سیتحمل مسؤولیتھ المالیة الطرف المسؤول.

 
I.  في حالة رفض منشأة المستشفى طلب الطرف المسؤول للحصول على المساعدة المالیة، یجب على منشأة المستشفى إخطاره

ت، كما یجب رد أي مدفوعات تزید عن المبلغ المحدد على أنھ مناسب بالرفض وبأساس معاییر الرفض في وقت تقدیم الخدما
من قانون واشنطن  (11)020-453-246) یوًما من تخصیص الرعایة الخیریة. الفقرة 30إلى المریض في غضون ثالثین (

 اإلداري.
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J.  في حال دفع الطرف المسؤول جزًءا من الرسوم المتعلقة بخدمةEMCare ین الحقًا أنھ استوفى معاییر المناسبة أو كلھ، وتب

المساعدة المالیة في وقت تقدیم الخدمات، فإنھ یجب رد أي مدفوعات تزید عن المبلغ المحدد على أنھ مناسب إلى المریض في 
 من قانون واشنطن اإلداري. (11)020-453-246) یوًما من تخصیص الرعایة الخیریة. الفقرة 30غضون ثالثین (

 
K.  من قانون واشنطون اإلداري، یجب أال تطلب منشآت المستشفى ودائع من األطراف المسؤولة  (6)020-453-246وفقًا للفقرة

من توجیھات الفقر الفیدرالیة المعدلة لتناسب حجم األسرة، كما ھو موضح  (%200)التي یساوي دخلھا أو یقل عن مائتي بالمائة 
 من خالل قرار أولي بحالة الرعایة

 

 األھلیة االفتراضیة

في حال ما إذا كان تحدید الطرف المسؤول كشخص محتاج واضًحا لموظفي منشأة المستشفى، ویمكن لموظفي المنشأة تحدید وضع مستوى 
من قانون واشنطن اإلداري، بناًء على ظروف حیاة الفرد الواردة في 040-453-246 الدخل ضمن المعاییر العامة الموضحة في الفقرة 

ة أو غیر ذلك، فإن منشأة المستشفى لیست ملزمة بتحدید مستوى الدخل الدقیق أو طلب الوثائق من الطرف المسؤول، ما سیاسة المساعدة المالی
 لم یطلب الطرف المسؤول مزیدًا من المراجعة.

 االلتماسات

A. إخطارھا بذلك  ستُتاح لجمیع األطراف المسؤولة التي تم رفض منحھا المساعدة المالیة الفرصة إلجراء التماس، وكذلك سیتم
اإلجراء، ما یساعدھا على تصحیح أي أوجھ قصور في التوثیق أو طلب إعادة النظر في الرفض ویؤدي إلى إعادة النظر في 

 القرار من قبل المدیر المالي لمنشأة المستشفى.
 

B. ) س إعادة النظر في القرار ) یوًما تقویمیًا یمكنھا خاللھا طلب التما30یجب إخطار األطراف المسؤولة بأنھ أمامھا ثالثون
النھائي بشأن أھلیتھا للحصول على المساعدة المالیة. ولن تحیل منشأة المستشفى الحساب المعني إلى وكالة تحصیل خارجیة، 

) یوًما األولى من ھذه الفترة. إذا كانت منشأة المستشفى قد بدأت في أنشطة التحصیل واكتشف أنھ قد 14خالل األربعة عشر (
) یوًما، إذا لم 14م التماس، یجب علیھا إیقاف جھود التحصیل حتى یتم االنتھاء من االلتماس. بعد فترة األربعة عشر (تم تقدی

 یتم تقدیم التماس، فإنھ یجوز للمستشفى البدء في أنشطة التحصیل.
 

C. ة المستشفى إرسال إخطار إذا كان القرار النھائي لاللتماس یؤكد الرفض السابق للمساعدة المالیة، فإنھ یجب على منشأ
 كتابي إلى الطرف المسؤول ووزارة الصحة وفقًا لقانون الوالیة.

 
 

المساعدة ، CommonSpirit: Finance G-003تظل جمیع الشروط األخرى المنصوص علیھا في السیاسة التنظیمیة الساریة لدى 
 ، دون تغییر. المالیة
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