ملخص المساعدة المالية
برنامج تأمين الرعاية بالمستشفى في أوهايو ( .)PACHبصفتك أحد المشاركين في برنامج
تأمين الرعاية بالمستشفى في أوهايو ( ،) PACHفنحن نقدم لك خدمات طوارئ وخدمات
أخرى ضرورية طب ًي ا على مستوى المستشفى مجا ًنا إذا كنت مقيمًا في والية أوهايو وإذا توفر
لديك أحد الشرطين التاليين )1( :إذا كنت من المؤهلين حاليًا لتلقي برنامج المساعدة العامة أو
برنامج مساعدة اإلعاقة ،أو ( ) 2إذا كان دخلك عند  %111من مستوى الخطوط التوجيهية
للفقر الفيدرالية ( ) GHFأو دونه.
وفي ما يلي ملخص للمساعدة المالية متاح في مرافق مؤسسة كليفالند كلينك بما في ذلك
المستشفيات ومراكز صحة األسرة .ال ينطبق هذا الملخص على مرافق مركز كليفالند
كلينك أكرون جنرال وكليفالند كلينك إلعادة التأهيل ومرافق المركز الطبي بمقاطعة
أشتابوال والتيلديها سياسات المساعدة المالية الخاصة بها.
المساعدة الما لية ال مُ قدمة .إذا لم يكن لديك تأمين ،فإننا نقدم المساعدة المالية في الطوارئ
والرعاية األخرى الضرورية طب ًي ا كخصم من مصاريفنا الطبيعية إذا كان دخل أسرتك ال
يتجاوز أربعة أضعاف خط الفقر الفيدرالي وكنت تقيم في الوالية التي تطلب فيها الرعاية
(أوهايو أو فلوريدا أو نيفادا) .إذا كنت مقي ًم ا في فلوريدا ،فيتع َّين عليك أن تقيم في مقاطعة
براوارد وتطلب
خدمات رعاية الطوارئ داخل المستشفى .سيتم فحص أوراق جميع المتقدمين بالطلبات
المستحقين لتغطية برنامج  ، eMacideMويجب عليهم التعاون مع ممثلي برنامج
 eMacideMليتم النظر في حصولهم على المساعدة المالية .إذا كنت مؤه الً للحصول على
مساعدة مالية بموجب سياستنا ،فستتلقى مساعدة مجانية أو مساعدة أخرى مخفضة طب ًق ا
لمعايير الدخل التالية:
• إذا كان دخل أسرتك السنوي يصل إلى  %251من خط الفقر الفيدرالي ،فستتلقى
رعاية مجانية.
• إذا كان دخل أسرتك السنوي يقع بين  %251و %011من خط الفقر الفيدرالي،
فستتلقى رعاية مخفضة حتى المبلغ الذي نقوم بصفة عامة بتحرير فواتير به للمرضى
المؤمن عليهم للحصول على هذه الخدمات.
حتى إذا كنت تتمتع بتغطية تأمينية ،طالما أنك تفي بمعايير الدخل لدينا ،فستكون مؤه الً
لتلقي المساعدة الم الية إذا كان :التأمين ال يوفر تغطية للخدمات الضرورية طب ًي ا التي
تنشدها أو أنك قد استنفدت الحد األقصى من مساعدات التأمين على مدار فترة حياتك.
إذا كنت متبر ًع ا بأحد أعضاء جسمك ،فسينُظر إلى حالتك بموجب طلب المساعدة المالية
الخاص بمتلقي العضو المعني.
طرق إضافي ة للتأهل .إذا لم تفي بمعايير الدخل الواردة أعاله ،بصرف النظر عن حالتك
التأمينية ،فسيتم دراسة كل حالة على حدة للحصول على المساعدة المالية بموجب الظروف
التالية:
• الرصيد الكارثي .إذا كان لديك رصيد مدين لكليفالند كلينك يزيد عن %15من دخل
أسرتك السنوي،

فسيتم النظر في أمر حصولك على المساعدة المالية.
• الظروف االستثنائية .إذا كنت تمر بضائقة شخصية أو مالية شديدة ،فيمكنك
االتصال بنا ليتم النظر في أمر حصولك على مساعدة مالية.
• الظروف الطبية الخاصة .إذا كنت تطلب العالج الذي ال يمكن توفيره إال من خالل
الطاقم الطبي بالنظام الصحي لكليفالند كلينك أو أنك ستستفيد من الخدمات الطبية
المستمرة المقدمة من النظام الصحي لكليفالند كلينك لمواصلة الرعاية ،فسيتم النظر
في حالتك حسب ظروف كل حالة للحصول على المساعدة المالية لهذا العالج
ض ا حال ًي ا لدى
المحدد .إذا كنت تطلب العالج في فلوريدا ،فيتع َّين أن تكون مري ً
طبيب بمستشفى كليفالند كلينك بفلوريدا.
رعاية األمومة .إذا كنت حام الً وال يقدم تأمينك مساعدات أمومة ،فقد تكونين مؤهلة لتلقي
المساعدة المالية بموجب سياستنا ،شريطة أن تحققي معايير الدخل الخاصة بسياستنا وتكوني
مقيمة في والية أوهايو وتوافقي على التعاون معنا لتحديد ما إذا كنت مؤهلة لتلقي مساعدات
األمومة بموجب أي برنامج حكومي.
لن تتجاوز الرسوم المبالغ التي تُطلب في العادة .إذا تلقيت مساعدة مالية بموجب سياستنا،
فلن يُطلب منك تسديد مقابل الرعاية الطارئة أو الرعاية األخرى الضرورية طب ًي ا بأكثر من
المبلغ الذي نطلبه في العادة من المرضى ممن لديهم تأمين تجاري أو تغطية بموجب برنامج
.eMacideM
كيفية الحصول على نسخ من سياستنا وطلب التقدم .يجوز لك الحصول على نسخة من
سياستنا ونموذج طلب المساعدة المالية ) 1( :من موقع كليفالند كلينك اإللكتروني عبر
 ،www.ccf.org/financialassistanceو( ) 2في أماكن القبول لدينا ،أو في أي من
مكاتب مستشارينا الماليين .إذا كنت تتصل على خدمات الدعم األولي للمرضى على رقم
 6....21..665أو تسأل أحد المستشارين الماليين ،فإننا سنرسل لك نسخة من سياسية
المساعدة المالية وملخص بلغة سهلة ونموذج الطلب مجا ًن ا عبر البريد.
كيفية التقدم والحصول على المساعدة .يمكنك التقدم في أي مرحلة من مراحل عملية
تحديد المواعيد أو إعداد الفواتير عن طريق استيفاء طلب وإرساله وتقديم معلومات عن
الدخل.
إن أي طلب للمساعدة المالية سواء تم استيفاؤه بصفة شخصية أو عبر اإلنترنت أو
تسليمه أو إرساله بالبريد سيتم إعادة توجيهه إلى فريق خدمات الدعم األولي للمرضى
للتقييم والمعالجة .إذا كنت تعتقد أن لديك ظرو ًف ا طبية خاصة كارثية أو استثنائية،
يمكن أن يقدم أحد المستشارين الماليين أو ممثل خدمات الدعم األولي للمرضى طل ًب ا
لك .وإذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة في تقديم الطلب ،فيُرجى االتصال بمستشارينا
الماليين المتواجدين
في مرافقنا أو االتصال على خدمات الدعم األولي للمرضى على رقم
.6....21..665

تتوفر نسخ من سياسة المساعدة المالية ونموذج الطلب وهذا الملخص باللغات األخرى.
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نموذج طلب المساعدة المالية
القسم األول:معلومات المريض
اكتب اسمك كامالً وعنوانك في وقت الحصول على الخدمة الطبية وغيرها من المعلومات المحددة بهذا القسم بحروف واضحة.
تواريخ الخدمة

رقم الحساب
اسم المريض:
اسم العائلة

المدينة:

االسم األول

المقاطعة:

الحرف األول من االسم األوسط

العنوان:
الرقم والشارع

الحالة العائلية q :أعزبqمتزوجqمُطلق

تاريخ الميالد:

/

/

qمنزليqالهاتف المحمولqالعملqهاتف آخر

الرمز البريدي:

الوالية محل اإلقامة:
)

رقم الهاتف الرئيسي( :

عنوان البريد ا إللكتروني:
 qبرنامج eMacideM

التأمين الصحي في موعد تاريخ الخدمة q :ال يوجد تأمين

 qبرنامج eMacidca

qأخرى

القسم الثاني:دخل األسرة
أدخل بيانات دخلك ودخل الزوجة وجميع أفراد األسرة اآلخرين (إذا كان ينطبق).
مصدر الدخل

اإلجمالي لمدة  21شه ًرا قبل تلقي الخدمة

اإلجمالي لمدة  3أشهر قبل تلقي الخدمة

األجور /عمل حر

$

$

الضمان االجتماعي

$

$

معاش التقاعد ،حصص األرباح ،الفوائد ،الدخل من
اإليجار
البطالة وتعويض العمال

$

$

$

$

دعم الطفل (فقط إذا كان المريض المتلقي
المقصود)

$

$

غير ذلك

$

$

القسم الثالث:معلومات األسرة والدخل
قائمة بجميع أفراد األسرة في منزلك وتواريخ ميالدهم.
يُرجى تقديم المعلومات التالية لجميع األفراد في أسرتك المباشرة الذين يعيشون في منزلك  .في برنامج تأمين الرعاية بالمستشفى ،يشير مصطلح األسرة إلى المريض وزوجة المريض وجميع أبناء المريض دون 16عا مًا (الطبيعيين أو بالتبني)
الذين يعيشون في منزل المريض  .إذا كان المريض دون  16عا مًا ،سيشمل تعريف األسرة كالً من المريض وأبوي المريض الطبيعيين أو بالتبني وأطفال اآلباء دون  16عا مًا (الطبيعيين أو بالتبني) الذين يعيشون في منزل المريض.
أسماء أفراد األسرة بمن فيهم المريض

تاريخ الميالد

العالقة بالمريض

 . 1المريض:
.2
.6
.0
.5
..
بتوقيعي أدناه ،أقر بصحة جميع ما ذكرته في هذا الطلب وفي أي مرفقات.
توقيع الطرف المسؤولx :
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