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.I السياسة 

 

الطبي المساعدة المالية نظير الرعاية الطبية والصيدلية للمرضى المقيميين الذين يحتاجون إلى المعونات المالية ممن يستوفون  Broadlawnsسيقدم مركز 

 متطلبات معينة أو يواجهون حدثًا طبيًا له تأثير مالي كارثي على النحو المحدد في هذه السياسة.

 

 تمعية واسع النطاق والمساعدة المالية في حالة الكوارث"، ويتم تنفيذها على النحو التالي:تدار هذه السياسة تحت عنوان "برنامج الرعاية المج

 

.II الغرض 

 

 الطبي على:  Broadlawnsتضع هذه السياسة اإلطار الذي يعمل بموجبه مركز 

 

 تحديد المرضى الذين قد يكونوا مؤهلين للحصول على المساعدة المالية. (1)

 في المجتمع. تقديم مساعدة مالية للمرضى (2)

 الطبي.  Broadlawnsحسابات المساعدة المالية وفقًا لقانون وسياسة وإجراءات برنامج الرعاية المجتمعية السارية في مركز  (3)

 Broadlawns( من قانون اإليرادات الداخلية والحفاظ على حالة اإلعفاء الضريبي للمؤسسة، يتبنى مركز r) 501للتوافق مع القسم  (4)

الطبي هذه السياسة وسيقوم بنشرها على نطاق واسع وتقديم ملخص بلغة مبسطة ويكون متاًحا كذلك بلغات متعددة.  باإلضافة إلى 

 ذلك، ستنشر المنظمة على موقعها على اإلنترنت قائمة بمقدمي الرعاية الصحية الذين تخضع خدماتهم لهذه السياسة.

 

للرعاية المجتمعية إذا كان يفي بمعايير األهلية المنصوص  Broadlawnsا ويمنحه األهلية بموجب برنامج الطبي مريضً  Broadlawnsقد يقبل مركز 

 عليها في هذه السياسة.

 

.III التعريفات 

 

A. :يعّرف مركز   محل اإلقامةBroadlawns قة ويعيش الطبي الشخص المقيم بأنه الشخص الذي يحمل الجنسية األمريكية أو حالة األجنبي المقيم الموث

قبل إعالن بحرية في والية آيوا بقصد مواصلة حياته داخل المقاطعة المذكورة. وليس مطلوبًا من الشخص اإلقامة في مقاطعة بولك لفترة زمنية محددة 

 اإلقامة.

 

B. ( المبالغ المرسل بشأنها فواتير عموًما لألفراد الذين لديهم تأمينAGB  :)ب المبالغ التي يتم إصدار فاتورة بها يتم استخدام الطريقة التالية لحسا

   عموًما لألفراد الذين لديهم تأمين.

 

AGB%  مجموع المبالغ المسموح بها من قبل دافعي الرعاية الطبية + مجموع المبالغ المسموح بها من قبل شركات التأمين الصحي( =

ل فترة االثني عشر شهًرا السابقة( / )إجمالي الرسوم اإلجمالية الخاصة + مجموع المبالغ المسموح بها من قبل دافعي المعونة الطبية خال

 لنفس المطالبات(.

 

AGB  )الرسوم اإلجمالية للرعاية الطبية الالزمة أو الرعاية الطبية الطارئة( =X AGB%. 

 

 وتحديثه على أساس سنوي كما هو موضح في الملحق أ من هذه السياسة. %AGBسيتم احتساب 

 

C.  الخدمات التي تتوافق مع تشخيص وعالج حالة المريض، وفقًا لمعايير الممارسات الطبية الجيدة، الالزمة لتلبية   الضرورية:الرعاية الطبية

لفة االحتياجات الطبية للمريض وتكون ألسباب أخرى غير راحة المريض أو صاحب مهنة المريض أو مقدم الرعاية الخاص به، ونوع الخدمة األقل تك

   تلبية االحتياجات الطبية للمريض بشكل معقول.التي من شأنها 
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D.   :على النحو المحدد في قانون العالج الطبي في حاالت الطوارئ وقانون العمل، هي حالة طبية تتجلى في وجود أعراض حادة رعاية الطوارئ الطبية

ى تعريض صحة المريض للخطر الشديد أو لضعف خطير في ذات درجة كافية من الشدة، بحيث قد يؤدي عدم توفير رعاية طبية فورية للتغلب عليها إل

 وظائف الجسم أو خلل خطير في أي عضو بدني أو جزء منه.  ويشمل التعريف أيًضا المرأة الحامل التي تعاني من تقلصات.

     

 

.IV اإلجراءات 

 

A. األهلية للحصول على المساعدة المالية 

رية والرعاية الطبية الطارئة المقدمة للمرضى الذين يستوفون شروط األهلية لبرنامج الرعاية المجتمعية في المساعدة المالية متاحة للرعاية الطبية الضرو

 الطبي وبرامج المساعدة المالية في حاالت الكوارث. Broadlawnsمركز 

 

B. :إجراءات الموافقة 

موذج الموافقة"( لكل مريض ُمنح أهلية بموجب برنامج الرعاية الطبي بإكمال نموذج الموافقة على المساعدة المالية )"ن Broadlawnsسيقوم مركز 

 Broadlawnsالطبي.  يسمح نموذج الموافقة بتوثيق عملية المراجعة اإلدارية وعملية الموافقة التي ينتهجها مركز  Broadlawnsالمجتمعية في مركز 

 الطبي. Broadlawnsالطبي لمنح األهلية بموجب برنامج الرعاية المجتمعية في مركز 

 

C. تحديد الدخل 

اب دخل جميع أفراد سيتم استخدام الدخل اإلجمالي لتحديد األهلية.  وسيكون حساب الدخل اإلجمالي متوافقًا مع برنامج والية آيوا للرعاية الطبية.  يتم حس

 يات الدخل.األسرة واألطراف المسؤولة قانونًا وغير المقيمة في المنزل، وسيتم النظر في تحديد مستو

 

ئدات النفط يشمل الدخل، على سبيل المثال ال الحصر، األجور والمرتبات، واستحقاقات العجز، ومعاشات التقاعد أو رواتب التقاعد، ودخل اإليجار، وعا

ت العمال، ومساهمات الدعم باألنواع والغاز، وتعويض البطالة، ومستحقات المحاربين القدامى، ودعم األطفال، والنفقات، والفوائد، وأرباح األسهم، وتعويضا

 المختلفة، وغيرها.  

 

ر في جميع العوامل المساهمات العينية هي الموارد / المعونات المقدمة دون النظر فيها.  سيتم وضع قيمة معقولة على هذه الموارد / المعونات من خالل النظ

 ذات الصلة.  

 

 يتم استبعاد قسائم الطعام من الدخل ألغراض تحديد األهلية.  

 

 الطبي. Broadlawnsالمتقدمون الذين لديهم دخل ضمني أقل من أو يساوي حدود الدخل سيكونون مؤهلين لبرنامج الرعاية المجتمعية في مركز 

 

المساعدة إلى إجمالي الدخل السنوي )"الدخل"( لكل من المريض وزوجته.  حساب الدخل:  بالنسبة للبالغين، يشير مصطلح "إجمالي الدخل السنوي" في طلب 

إذا كان المريض قاصًرا، فإن مصطلح "إجمالي الدخل السنوي" في طلب المساعدة يكون على نطاق واسع، أي يعني دخل المريض وأم المريض وأب 

 المريض.

 

D. جدول حد الدخل 

الطبي، عن أو  Broadlawnsالذين يقل دخلهم، وفقًا لما هو محدد في طلب المساعدة من مركز الطبي جميع المرضى  Broadlawnsقد يصنف مركز 

ية من مستوى الفقر الذي يتم تحديثه سنويًا في السجل الفيدرالي من قبل وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية )"اإلرشادات الفيدرال % 400يساوي 

الطبي، على افتراض الوفاء بمعايير األهلية المطبقة  Broadlawnsن بموجب برنامج الرعاية المجتمعية في مركز لتحديد مستوى الفقر"( بوصفهم مؤهلي

 في مكان آخر من هذه السياسة.
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ديد مستوى أو أقل بموجب اإلرشادات الفيدرالية لتح %300يجب توفير الرعاية الخيرية الكاملة للمرضى المؤهلين وغير المؤمن عليهم والذين يكسبون 

 الفقر.

 

وفقًا لإلرشادات الفيدرالية لتحديد  %400و  %301بالنسبة للمرضى المؤهلين غير المؤمن عليهم أو غير المؤمن عليهم الذين يكسبون دخاًل يتراوح بين 

المئوية للخصم المطبقة على دخل مستوى الفقر، يتم تقديم خصومات للحد من التزام المريض بالدفع على مقدار رصيد حساب المريض بعد طرح النسبة 

 المريض المنصوص عليه في الجدول أدناه:

 

 المبادئ التوجيهية لحساب مستوى الفقر الفيدرالي للعام الحالي مقارنة بحجم األسرة %الخصم 

 وفقًا لإلرشادات الفيدرالية لتحديد مستوى الفقر % 300دخل األسرة أقل من أو يساوي  100%

AGB بالنسبة لإلرشادات الفيدرالية لتحديد مستوى الفقر % 400إلى  % 301دخل األسرة من  فقط 

  

 

وفقًا لإلرشادات الفيدرالية لتحديد مستوى الفقر، وفشلوا في التسجيل في بورصة  %400و  %133المرضى غير المؤمن عليهم الذين لديهم دخل يتراوح بين 

ل التالية.  قد يؤدي سوق التأمين في والية آيوا قبل الموعد النهائي للتسجيل سيكونون مؤهلين بموجب هذه السياسة، لكن سيُطلب منهم التسجيل في فترة التسجي

لتالية إلى فقدان األهلية.  األفراد الذين فقدوا التغطية التأمينية بسبب عدم دفع أقساط التأمين في سوق التأمين في والية الفشل في التسجيل خالل فترة التسجيل ا

 أيوا غير مؤهلين بموجب هذا البرنامج.

 

 للدفع الفوري. A-1015تي هذه السياسة قابلة للتطبيق على خصومات المريض.  فهي ال تنطبق على الخصومات المقدمة بموجب خصومات الدفع الذا

 

الطبي التنازل عن أو تخفيض خصومات الرعاية الطبية والمساعدات الطبية المالية بناًء على الحاجة المالية فقط إذا تم استيفاء  Broadlawnsيجوز لمركز 

 المتطلبات التالية:   

 

  على أساس فردي بأن اإلعفاءات من المشاركة في السداد أو لم يتم اإلعالن عن التنازل أو الخصم.  )من المناسب تقديم النصح للمرضى

الخصومات في حالة االحتياج المالي ممكنة ويمكن للمريض التقدم بطلب للحصول على هذه المزايا في الوقت المحدد أو قبل تقديم العالج 

 مباشرةً.(

 لية والذين يرغبون في التقدم بطلب.ال يتم تقديم الخصم بشكل روتيني، ولكن فقط للمرضى من ذوي االحتياجات الما 

 

لتي يتم تخفيضها يجب على المرضى المؤمن عليهم الذين يستوفون متطلبات المساعدة المالية االلتزام بدفع المبالغ المستحقة للضمان النقدي أو الخصومات ا

 بناًء على هذه السياسة. 

 

الطبي، قد يكون مؤهالً بموجب  Broadlawnsبالنسبة للمريض غير المؤهل للحصول على مساعدة مالية بموجب سياسة الرعاية المجتمعية في مركز 

 الطبي، على افتراض الوفاء بمعايير األهلية المطبقة في مكان آخر من هذه السياسة. Broadlawnsالمساعدة المالية في حالة الكوارث من مركز 

 

E. :التحقق من الدخل 

 الطبي من المريض التحقق من الدخل.  Broadlawnsسيطلب مركز 

 

i. :يمكن التحقق من الدخل من خالل أي من اآلليات التالية:  مصلحة الضرائب نموذج   توثيق التحقق من الدخلW-2 بيان األجور واألرباح؛ ،

ان االجتماعي أو تعويضات العمال أو معونات البطالة؛ التحقق عبر فحص القدرة على تحويل األموال؛ عائدات الضرائب؛ خطابات الضم

الهاتف من قبل صاحب العمل من إجمالي الدخل السنوي للمريض؛ أو البيانات المصرفية.  إذا لم يقدم المريض هذه الوثائق، سيرسل مركز 

Broadlawns .الطبي للمريض خطابًا يطلب فيه الوثائق 

 

ii. :في الحاالت التي يكون فيها المريض غير قادر على تقديم الوثائق التي تؤكد حالة الدخل، قد يتحقق مركز  الوثائق غير المتوفرة

Broadlawns ( من خالل توقيع المريض على طلب المساعدة الذي يؤكد صحة معلومات الدخل المقدمة و/أو 1الطبي من دخل المريض )

( من خالل التأكيد 2الطبي من خالل وكيل معتمد من مجلس اإلدارة، أو ) Broadlawnsعبر عملية التحقق الخارجية المطلوبة من مركز 
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الطبي الذين يستكملون طلب المساعدة الذي يتم فيه التحقق من المريض شفهياً من حساب الدخل في  Broadlawnsالكتابي لموظفي مركز 

ر قادر على تقديم الوثائق المطلوبة للتحقق من الدخل، سيطلب الطبي.  في الحاالت التي يكون فيها المريض غي Broadlawnsمقر مركز 

 الطبي تقديم تفسير للسبب الذي يجعل المريض غير قادر على تقديم الوثائق المطلوبة. Broadlawnsمركز 

 

iii. :أثناء عملية التحقق، بينما يقوم مركز   التصنيف في انتظار التحقق من الدخلBroadlawns  الالزمة لتحديد دخل الطبي بجمع المعلومات

 الطبي. Broadlawnsالمريض باإلضافة إلى معايير األهلية األخرى، يمكن معاملة المريض كمريض يدفع بنفسه وفقًا لسياسات مركز 

 

F. األهلية المفترضة 

اعدة المالية.  يجب الحصول على يمكن منح المرضى الذين يستوفون معايير األهلية المفترضة بموجب هذا القسم مساعدة مالية دون استكمال طلب المس

 الوثائق التي تدعم مؤهالت المريض أو مشاركته في أحد البرامج المدرجة أدناه واالحتفاظ بها في الملف.

i. :يمكن تحديد األهلية المفترضة على أساس ظروف الحياة الفردية التي قد تشمل 

a. األهلية للحصول على قسائم الطعام 

b. نساء والرضع واألطفال؛المشاركة في برنامج تغذية ال 

c. برنامج الغداء المدرسي المدعم 

d. األهلية لبرامج المساعدة الحكومية أو المحلية األخرى 

e.  المشردين أو الذين يتلقون الرعاية من ملجأ للمشردين أو عيادة مجانية 

f. إذا توفي المريض مع عدم وجود عقارات معروفة 

 

 

G. موظفو البرنامج 

.  سيقوم المشرف بتعيين الموظفين الالزمين لتشغيل البرنامج Broadlawnsستقوم إدارة االستشارات المالية بإدارة برنامج الرعاية المجتمعية في مركز 

 Broadlawnsركز بفعالية.  سيضمن المشرف أن يكون كل موظف تحت إشرافه مختًصا وُملًما بجميع المسائل المتعلقة ببرنامج الرعاية المجتمعية في م

 لمؤهلين.  الطبي وكذلك البرامج التي تقدمها هيئات الدولة والوكاالت الفيدرالية األخرى لتوفير الرعاية الطبية وخدمات المستشفيات للمستفيدين ا

 

وثائق لتحديد حالة كل مريض الطبي بالقدر الكافي من ال Broadlawns( سنوات على األقل من تاريخ تقديم طلب المريض، سيحتفظ مركز 7لمدة سبع )

الطبي، وما يُثبت دخل المريض، والطريقة المستخدمة للتحقق من دخل المريض  Broadlawnsيُعتبر مؤهالً لبرنامج الرعاية المجتمعية في مركز 

 الطبي. Broadlawnsوالشخص الذي وافق على اعتبار المريض مؤهل بموجب برنامج الرعاية المجتمعية في مركز 

 

H.  التمييزعدم 

إطار هذه  سيقوم الموظفون المعينون بقبول ومعالجة جميع طلبات األهلية المقدمة من السكان المحتاجين في مقاطعة بولك. لن يكون هناك أي تمييز في

 عاقة أو المنشأ.السياسات المتعلقة باألهلية أو توفير الرعاية الصحية بسبب العرق أو اللون أو العقيدة أو الدين أو الجنس أو السن أو اإل

 

I. مقدمي الخدمة المنتدبين 

الدفع إلى مقدمي الخدمات اآلخرين أو المستشفيات أو الصيدليات أو المهنيين، ما يحظر الطبي؛  Broadlawnsفي مركز  فقطسيتم تقديم فوائد هذا البرنامج 

 بذلك على وجه التحديد في األقسام األخرى من هذه السياسة. لم يُسمح

 

J. لة / فوائد الطرف الثالثفوائد مماث 

الطبي والمساعدة المالية في حاالت الكوارث إال كحل أخير؛ فكافة تغطيات التأمين األخرى  Broadlawnsلن يتم تقديم برنامج الرعاية المجتمعية في مركز 

افه أو استبعاده من مصادر الطرف الثالث بسبب االحتيال أو لها األولوية في هذا البرنامج.  لن يكون مقدم الطلب مؤهالً للحصول على مزايا البرنامج أثناء إيق

   سوء االستخدام.
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K. دون الغطاء التأميني /غير مؤمن عليه 

لمؤمن قد يكون مرضى مقاطعة بولك الذين يحصلون على المساعدات الطبية، أو المساعدات الطبية من منظمة بوصفها مصدر التمويل الرئيسي أو غير ا

الخاصة الطبي.  تم تحديد المرضى الذين يخضعون لخطط التأمين هذه وفقًا لمعايير الدخل والموارد  Broadlawnsعليهم مؤهلين بموجب برنامج مركز 

 بوالية آيوا.

 

L. الطلب/اإلخطار 

 الطبي. Broadlawnsسيتم قبول طلب معونات المستشفى بموجب هذا البرنامج خالل ساعات العمل العادية في مكتب االستشارات المالية بمركز 

 

لرفض.  إخطارات الرفض سوف تكون مصحوبة سيتم وضع السياسات واإلجراءات لتحديد األهلية بسهولة.  سيتم إخطار مقدم الطلب خطيًا بالموافقة أو ا

 بأسباب عدم األهلية.  

 

 Broadlawnsالطبي من كل مريض يتقدم بطلب للحصول على معونات في إطار برنامج الرعاية المجتمعية من مركز  Broadlawnsسيطلب مركز 

"(.  يَسمح طلب المساعدة بجمع المعلومات وفقًا لقانون Broadlawnsالطبي أو المساعدة المالية في حالة الكوارث ملء نموذج طلب )"طلب مساعدة مركز 

ي حالة الكوارث.  إذا والية آيوا ووفقًا أيًضا لمعلومات لتحديد األهلية بموجب برامج أخرى غير برنامج الرعاية المجتمعية واسع النطاق والمساعدة المالية ف

 لمريض على أنه مؤهل للحصول على المعونة في إطار هذا البرنامج.لم يستوف المريض معايير األهلية، فقد ال يتم تصنيف ا

 

M. طلب إعادة النظر 

الطبي، يحق له / لها أن يستأنف هذا القرار بالرجوع  Broadlawnsفي حالة حرمان مقدم الطلب من المساعدة بموجب برنامج الرعاية المجتمعية في مركز 

أيام من تاريخ  10مقدم الطلب إلى طلب استئناف كتابي موجه إلى المشرف على االستشارات المالية خالل إلى المشرف على االستشارات المالية.  سيحتاج 

 الرفض. 

 

N. عدم التعاون 

يوًما من تاريخ تقديم  30مقدم الطلب مسؤول عن توفير جميع المعلومات المطلوبة التي نراها ضرورية بموجب هذه السياسة والتي يطلبها المستشار خالل 

 ب؛ سيؤدي عدم تقديم المعلومات المطلوبة في الوقت المطلوب إلى أن يكون الطلب غير مكتمل ومن ثم يتم رفضه.الطل

 

لمساعدة األخرى التي في حالة فشل مقدم الطلب، بأي شكل من األشكال، في متابعة جميع طلبات البرامج الفيدرالية أو التابعة للوالية أو المقاطعة أو برامج ا

  بموجبها، والتي ستكون أساسية لهذا البرنامج، سيكون ذلك سببًا للرفض. يكون مؤهالً 

 

 .أي تحريف للوقائع التي أدلى بها مقدم الطلب من أجل التأهل لهذا البرنامج سيكون سببًا للرفض، بما في ذلك الحرمان من أي تغطية سابقة

 

 Broadlawnsتزوير المعلومات سيؤدي إلى رفض المساعدة الممنوحة بموجب البرنامج.  بعد منح المريض أهلية برنامج الرعاية المجتمعية في مركز 

 الطبي، إذا اكتشف المركز أن المعلومات الخاصة بطلب المساعدة غير صحيحة، سيتم سحب المساعدة المالية بأثر رجعي و/أو حالي.

 

 

O. ليةمدة األه 

الطلب.  يمكن  لن تتجاوز الموافقة على المزايا بموجب هذا البرنامج اثني عشر شهراً.  تخضع مدة االستحقاقات الممنوحة للظروف المالية والطبية لمقدم

أهلية الشخص إذا كان هناك تغيير في تمديد المعونات عند تحديد تلبية متطلبات األهلية بناًء على المعلومات المحدثة.  يحتفظ البرنامج بالحق في إعادة تقييم 

المستشفى الداخلي من  الدخل خالل فترة األهلية الممنوحة.  عالوة على ذلك، يحتفظ البرنامج بالحق في إعادة تقييم أهلية متلقي المعونة عند الحاجة إلى دخول

 أجل تحديد أهلية المستلم للبرامج األخرى.
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P.  فحص النظر بمركزBroadlawns / النظارات الطبيةالطبي 

الطبي المساعدة المالية للنظارات الطبية ألولئك الذين يعانون من احتياج مالي والذين يستوفون بعض المتطلبات المحددة في  Broadlawnsسيقدم مركز 

 .(الطبي...  )هذا ال يشمل أي شخص ال يفي بتعريف سكان مقاطعة بولك Broadlawnsبرنامج الرعاية المجتمعية في مركز 

 

 

Q. مقدمو الطلبات المؤهلون 

المعونات يمكن فقط لسكان مقاطعة بولك الذين يستوفون متطلبات الدخل والموارد واإلقامة ومتطلبات العيادة التي وضعها مجلس األمناء الحصول على 

 الطبي.   Broadlawnsبموجب إرشادات برنامج الرعاية المجتمعية في مركز 

 

أفراد األسرة على الفور.  سيُطلب من المرضى الذين يطلبون المساعدة بموجب هذا البرنامج تقديم وسيلة تحقق من عدد ستكون هناك حاجة لحساب 

 األشخاص القاطنين في منزل المريض.

 

الطبي المريض  Broadlawnsسيتم حساب عدد األفراد في المنزل التخاذ قرار أهلية البالغين بما يتوافق مع معايير والية آيوا الطبية.  سيشمل مركز 

 وزوجة المريض وأي ُمعالين بموجب القانون.

 

الطبي المريض، ووالدة المريض  Broadlawnsسيكون حساب عدد األفراد في حالة أهلية القاصرين متوافقًا مع معايير والية آيوا الطبية.  سيشمل مركز 

 من والد المريض. وأي ُمعال قانوني من أم المريض، ووالد المريض وأي ُمعال قانوني

 

 Broadlawnsيمكن اعتبار أن المرضى الذين انتهت مدة صالحيتهم والذين ال توجد لديهم عقارات ليس لديهم دخل ألغراض حساب الدخل في مركز 

 الطبي.  ال يشترط توثيق الدخل للمرضى الذين انتهت مدة صالحيتهم دون تركة.

 

للحصول على تمويل آخر نيابة عن المريض الذي انتهت مدته قبل أن يكون مؤهالً في إطار برنامج الرعاية  قد يُطلب من أحد أفراد األسرة التقدم بطلب

 الطبي. Broadlawnsالمجتمعية في مركز 

 

األسرة والشباب  أثناء إجراء عملية التحقق من حالة احتياج مقدم الطلب إلى وصفات طبية، سيتم تقديم خيارات للمريض مثل المساعدة العامة عن طريق قسم

 يوًما عند تقديم الطلب األولي. 15في المجتمع.  قد يكون لدى العمالء أهلية محدودة لمدة تصل إلى 

 

أو التسجيل في برنامج صحة ورفاهية األطفال في  XIXعاًما التقدم بطلب للحصول على الصفة رقم  19يجب على جميع المرضى الذين تقل أعمارهم عن 

الطبي.  لن يُعد رفض دفع أقساط التأمين في برنامج صحة  Broadlawnsتم اعتبارهم مؤهلين لبرنامج الرعاية المجتمعية في مركز والية آيوا حتى ي

 الطبي. Broadlawnsورفاهية األطفال في والية آيوا أساًسا لتحديد األهلية لبرنامج الرعاية المجتمعية في مركز 

 

 أيام عمل 10بالغ عن أي وجميع التغييرات في دخل األسرة وحالة التأمين في غضون تقع على عاتق مقدم الطلب مسؤولية اإل

 

R. محل اإلقامة 

 األفراد الذين يستوفون تعريف اإلقامة في مقاطعة بولك كما هو موضح في هذه السياسة مؤهلون للحصول على مساعدة مالية.

 

S. الموارد 

الطبي برنامج حالة المعونة الطبية لوالية أيوا التخاذ القرار بشأن تحديد الموارد فيما يتعلق بقرار األهلية بموجب برنامج  Broadlawnsسيتبع مركز 

 الطبي والمساعدة المالية في حالة الكوارث. Broadlawnsالرعاية المجتمعية في مركز 

 

T. المساعدات المالية في حالة الكوارث 

من  %10من إجمالي الدخل السنوي للعائلة، فقد يتم تخفيض رصيد المريض إلى  %10يوًما  90المطلوبة من المريض لمدة  إذا تجاوز إجمالي المستحقات

 الطبي.   Broadlawnsإجمالي الدخل السنوي للعائلة وقد يتم جدولة الرصيد المتبقي على خطة دفع مقبولة من خالل قسم االستشارات المالية في مركز 
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دوالر أمريكي، فإن المريض ال يتأهل للحصول على المساعدة المالية الكارثية ويكون مسؤوالً عن  10.000العائلة أصول سائلة تزيد قيمتها عن إذا كان لدى 

 الرصيد المستحق على الحساب.    

 

U. الدواء الموصوف 

 المؤهلين بموجب البرنامج ضمن الحدود الموضحة أدناه.الطبي األدوية الموصوفة للمرضى  Broadlawnsسيوفر برنامج الرعاية المجتمعية في مركز 

 

 يوًما بما ال يتجاوز تاريخ انتهاء الصالحية. 30ال يجب أن تتجاوز كمية الوصفات الطبية مقدار يكفي لمدة  .1

 الطبي. Broadlawnsالدواء الموصوف موجود في وصفات برنامج الرعاية المجتمعية في مركز  .2

 .Broadlawnsيتم كتابة الوصفة الطبية من قبل مزود الخدمة في برنامج الرعاية المجتمعية المعتمد من مركز  .3

 المرضى الداخليين/مراقبة المرضى: .4

ية سيتم تزويد السكان غير المؤمن عليهم في مقاطعة بولك أو الذين هم قيد االنتظار في والية آيوا للصحة والرفاهية أو في أي مكان في وال

 أيام 10آيوا بأدوية تكفي لمدة 

 سيُطلب من السكان غير المؤمن عليهم من مقاطعة أخرى غير مقاطعة بولك التنازل عن العقاقير الطبية من قِبل المسؤول الطبي

ة من مركز قد يكون مرضى العيادات الخارجية / العيادات الذين ينتظرون طلب الرعاية المجتمعية األولي مؤهلين للحصول على األدوي .5

Broadlawns  يوًما من تاريخ تقديم الطلب. 15الطبي حتى 

 

V. المعدات الطبية المعمرة 

 الطبي. Broadlawnsال يتم تغطية هذه الخدمات في إطار هذا البرنامج إال عندما يتم توفيرها من قِبل مزود معتمد في مركز 

 

W. الخدمات غير المغطاة 

 الطبي. Broadlawnsالطبي بالحق في الحد من الخدمات الخاضعة لسياسة برنامج الرعاية المجتمعية في مركز  Broadlawnsيحتفظ مركز 

 

X. ال تأثير على سياسات المستشفى األخرى 

ات نقل المرضى أو يجب أال تغير سياسة المساعدة هذه أو تعدل السياسات األخرى المتعلقة بالجهود المبذولة لتحصيل المدفوعات من أي طرف ثالث أو عملي

 رعاية الطوارئ.

 

Y. اتفاقيات التعديل 

 يجب على مجلس األمناء الموافقة على أي تعديالت بخصوص المعايير المنصوص عليها في هذه السياسة قبل تنفيذها.

 

 

 

 

  2019يونيو  18وافق عليها مجلس األمناء في 

 

 

     

 جودي جينر، الرئيس التنفيذي

 


