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النطاق
تنطبق سياسة المساعدات المالية ھذه )"السياسة"( على تلك المنشآت التابعة لمؤسسة  Baylor Scott & White Healthباإلضافة إلى الھيئات التابعة التي تديرھا
المؤسسة كما ھو مذكور في المرفق أ ،ويُشار إليھا معًا باسم "مؤسسة ".BSWH
تتحمل لجنة المراقبة واالمتثال التابعة لمجلس أوصياء مؤسسة Baylor Scott & White Holdingsمسؤولية اإلشراف على ھذه السياسة.
يجب أن ُتعتمد أي تعديالت خاصة بالمواد و ُتجرى على المعايير الموضحة في السياسة من قِبل لجنة المراقبة واالمتثال التابعة لمجلس أوصياء مؤسسة Baylor
 Scott & White Holdingsوذلك قبل أن تطبقھا مؤسسة .BSWH
إن لجنة المساعدات المالية مسؤولة عن وضع واعتماد ومراقبة اإلجراءات والنماذج القياسية التي تجعل األحكام الخاصة بھذه السياسة قابلة للتنفيذ ،إلى جانب المسؤوليات
األخرى الموضحة في ھذه السياسة.

التعريفات
يُقصد بالكلمات/العبارات التالية ،عند استخدامھا في ھذه الوثيقة بخط عريض ،المعاني المُحددة أدناه ،إال إذا كان السياق يستوجب معنىً مختل ًفا .يمكن العثور على
مصطلحات إضافية معرفة في وثيقة تعريفات ) P&Pالسياسة واإلجراء( الخاصة بمؤسسة .BSWH
لجنة المساعدات المالية  -لجنة تتكون من ممثل من كل من األقسام التالية :العمليات المالية وإدارة الضرائب ودورة اإليرادات والشؤون القانونية وممثلين آخرين
يُعينون بواسطة رئيس اللجنة حسبما يراه ضروريًا للوفاء بمسؤوليات اللجنة .سيتم تعيين رئيس اللجنة بواسطة المدير المالي لمؤسسة Baylor Scott & White
.Holdings

السياسة
إن مؤسسة  BSWHموجودة لخدمة جميع األشخاص عن طريق تقديم الخدمات المخصصة المتعلقة بالصحة والعافية وذلك من خالل الرعاية والتوعية واألبحاث
النموذجية كخدمة كھنوتية مسيحية متخصصة في االستشفاء .كجزء من رسالتھا والتزامھا تجاه المجتمع ،تقوم مؤسسة  BSWHبتقديم المساعدات المالية للمرضى
المؤھلين للحصول على المساعدة بموجب ھذه السياسة.
 .1معايير األھلية
يستطيع المرضى التقدم بطلبات للحصول على المساعدات المالية من التاريخ المجدول لحصول المريض على الخدمة حتى اليوم الـ 365بعد تقديم أول بيان فوترة.
ولكن تنطبق أھلية الحصول على المساعدات المالية فقط على خدمات الرعاية في حاالت الطوارئ والرعاية الالزمة طبيًا .يكون مواطنو الواليات المتحدة والمقيمون
في الواليات المتحدة فقط مؤھلين للحصول على المساعدات المالية .سيتم تقييم حالة كل مريض مؤھل وف ًقا للظروف ذات الصلة ،مثل الدخل أو الموارد األخرى
المتاحة للمريض أو ألسرته عند تقرير مدى القدرة على دفع رصيد الحساب الخاص بالمريض .مع أخذ ھذه المعلومات في االعتبار ،يتم استخدام توجيھات الخصم
الخاصة بأھلية الحصول على المساعدات المالية )المرفق ب( لتحديد المبلغ الذي سيتم خصمه من رصيد الحساب الخاص بالمريض ،إن وجد ،وذلك بعد الدفع بواسطة
جميع األطراف الثالثة.
في حالة عدم استيفاء ظروف المريض للمتطلبات بموجب توجيھات الخصم أو معايير األھلية الخاصة بأھلية الحصول على المساعدات المالية ،فقد يظل بإمكان المريض
من ذوي عوامل التيسير االستثنائية الحصول على المساعدات المالية .في ھذه الحاالت ،ستقوم لجنة المساعدات المالية بمراجعة كل المعلومات المتاحة وستتخذ قرارً ا
حول أھلية المريض للحصول على المساعدات المالية.
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يُرجى مالحظة ما يلي :باستثناء ما ھو مذكور في قائمة مقدمي الرعاية بمؤسسة ) BSWHالمرفق ج( ،ال تنطبق المساعدات المالية المقدمة بموجب ھذه السياسة
على الخدمات المقدمة بواسطة أي أطباء أو أخصائيين آخرين.
 .2طريقة التقدم بطلب للحصول على المساعدات المالية أو الحصول عليھا

2.1

عملية التقدم بالطلب
 1-800-725-0024لشمال

يمكن أن يتم البدء في عملية التقدم بالطلب بأن يطلب المريض المساعدات بشكل شخصي ،عن طريق الھاتف على الرقم
تكساس وعلى الرقم  1-800-749-3898لوسط تكساس أو عن طريق البريد أو الموقع اإللكتروني الخاص بمؤسسة BSWH
 .((https://www.bswhealth.com/financialassistanceيجب أن يتم إرسال طلبات التقدم المرسلة عن طريق البريد إلى & Baylor Scott
.:White Health 2001 Bryan St. Suite 2600 Dallas, TX 75201, ATTN Financial Assistance Department

باإلضافة إلى ذلك ،يمكن لمؤسسة  BSWHأن تبدأ في إجراءات طلب للحصول على المساعدات بالنيابة عن المريض .ويعتبر تقديم المعلومات الضرورية من أجل
التأھل للحصول على المساعدات المالية ھو مسؤولية المريض بصفة حاسمة.
البرامج المجتمعية والخيرية
2.2
يكون المرضى التابعون لبعض المنظمات المجتمعية والخيرية المعتمدة والبرامج ذات نفس معايير األھلية المدرجة في المرفق ب مؤھلين للحصول على المساعدات
المالية بموجب ھذه السياسة .بالنسبة للمنظمات أو البرامج غير المعتمدة بموجب ھذه السياسة ،قد يتم استخدام استمارة طلب أخرى للحصول على المساعدات طالما تم
بشكل أساسي أو طالما تم تضمين وثائق توضح سبب
استيفاء البنود نفسھا الموجودة في استمارة طلب الحصول على المساعدات المالية الخاصة بمؤسسة BSWH
ٍ
عدم استيفاء تلك البنود .ستكون لجنة المساعدات المالية مسؤولة عن تحديد البرامج والمنظمات المعتمدة.
 .3األھلية المفترضة للحصول على المساعدات المالية
يمكن لمؤسسة  BSWHمراجعة التقارير االئتمانية وغيرھا من المعلومات المتاحة للعامة ،بما يتفق مع المتطلبات القانونية ،لتحديد عدد أفراد األسرة التقديري والمبالغ
التقديرية للدخل كأساس لتحديد األھلية للحصول على المساعدات المالية ،وذلك عندما ال يقدم المريض استمارة طلب للحصول على المساعدات أو وثائق داعمة.
 .4أساس حساب المبالغ المفروضة
سيعتمد مستوى المساعدات المالية على التصنيف كمحتاج ماليًا أو محتاج طبيًا وذلك حسبما ھو معرف أدناه .في جميع المواقف ،بمجرد أن تتقرر أھلية المريض
للحصول على المساعدات المالية فلن تزيد الرسوم المفروضة على ھذا الشخص مقابل الرعاية في حاالت الطوارئ أو الرعاية الالزمة طبيًا عن المبالغ المفروضة
بشكل عام )" ("AGBعلى األفراد الذين لديھم تأمين يغطى ھذه الرعاية .فيما يتعلق بتحديد المبالغ المفروضة بشكل عام ،فقد اختارت مؤسسة  BSWHاستخدام
الطريقة التي تعتمد فيھا المبالغ المفروضة بشكل عام على رسوم  Medicareمقابل الخدمة ،كما ھو موضح في القسم ) 501(rمن قانون الضرائب األمريكي.
يمكن للمريض طلب نسبة المبالغ المفروضة بشكل عام عن طريق الھاتف  1-800-725-0024بالنسبة لشمال تكساس ،أو الھاتف بالنسبة لوسط تكساس1-800-
 ،749-3898أو عن طريق البريد من خالل إرسال طلب إلى Baylor Scott & White Health 2001 Bryan St. Suite 2600 Dallas, TX
75201, ATTN: Financial Assistance Department-AGB Request
قد تغير مؤسسة  ،BSWHبما يتفق مع اللوائح المطبقة ،منھجية حساب المبالغ المفروضة بشكل عام في المستقبل.
المحتاجون مال ًيا
4.1
يُقصد بمصطلح "محتاج ماليًا" المريض الذي يقل دخل أسرته السنوي )كما ھو معرف أدناه في القسم  (5.2.iعن أو يساوي  %200من توجيھات مستوى خط الفقر
الفيدرالي )" .("FPGيكون ھؤالء المرضى المحتاجون ماليًا مؤھلين للحصول على خصم بنسبة  %100على أرصدة الحساب الخاصة بالمريض وف ًقا للجدول أ
الخاص بتوجيھات الخصم الخاصة بأھلية الحصول على المساعدات المالية ) المرفق ب(.
مثال :يكون المريض الذي تتكون أسرته من  3أشخاص )كما ھو معرف أدناه في القسم  (5.2.iiويبلغ دخل أسرته السنوي  36620دوالرً ا مؤھالً للحصول على
خصم خاص بالمساعدات المالية بنسبة .%100
المحتاجون طب ًيا
4.2
محتاج طبيًا" المريض الذي تعادل أو تتخطى قيمة فواتيره الطبية أو فواتير المستشفى الخاصة به والصادرة من كل مقدمي الرعاية ذوي الصلة بمؤسسة ،BSWH
بعد الدفع بواسطة جميع األطراف الخارجية %5 ،من دخل أسرته السنوي ،على أن يزيد دخل أسرته السنوي عن  %200من توجيھات مستوى خط الفقر الفيدرالي
ولكن يقل عن  %500منه أو يساوي ذلك كما ھو محدد في الجدول ب الخاص بتوجيھات الخصم الخاصة بأھلية الحصول على المساعدات المالية ) المرفق ب(.
يدين ھؤالء المرضى المحتاجون طبيًا برصيد حساب المريض أو  %10من إجمالي رسوم المريض أيھما أقل بحيث ال تتخطى قيمة المبالغ المفروضة بشكل عام كما
ھو محدد في القسم .4
مثال :يكون المريض الذي تتكون أسرته من  4أشخاص ويبلغ دخل أسرته السنوي  85000دوالر )بين  %500 - 200من توجيھات مستوى خط الفقر الفيدرالي(
ً
مؤھال للحصول على الخصم الخاص بالمساعدات المالية بنسبة رصيد حساب المريض أو  %10من إجمالي الرسوم أيھما أقل بحيث ال تتخطى قيمة المبالغ المفروضة
بشكل عام وذلك إذا كانت جميع الفواتير المتأخرة الخاصة بھذا المريض ،بعد الدفع بواسطة جميع األطراف الخارجية ،تتخطى  %5من دخل أسرته السنوي .بفرض
أن إجمالي الرسوم الخاصة بالمريض يبلغ  50000دوالر ويبلغ رصيد حسابه  10000دوالر )والذي يساوي أو يزيد عن  %5من دخل أسرته السنوي( وقيمة المبالغ
المفروضة بشكل عام  15000دوالر ،سيكون االلتزام المتبقي على المريض ھو  5000دوالر .يٌرجى مالحظة أنه إذا كان رصيد المريض المتبقي أقل من %10
من إجمالي الرسوم أو قيمة المبالغ المفروضة بشكل عام ،لن يحصل المريض على أي تخفيض إضافي على الرسوم وسيتحمل دفع الرصيد المتبقي.
توجيھات الخصم الخاصة بأھلية الحصول على المساعدات المالية
.4.3
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إن توجيھات الخصم الخاصة بأھلية الحصول على المساعدات المالية مرفقة و ُتعتبر جزءًا من ھذه السياسة )المرفق ب( .س ُتجدد توجيھات الخصم الخاصة بأھلية
الحصول على المساعدات المالية سنويًا وف ًقا لتوجيھات مستوى خط الفقر الفيدرالي كما ھو منشور في السجل الفيدرالي بواسطة وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية
األمريكية.
 .5القرار بشأن المساعدات المالية
تقييم منح المساعدات المالية
5.1
سيتم اتخاذ قرار بشأن المساعدات المالية وف ًقا لإلجراءات التي قد تشتمل على:
5.1.i
و/أو،

عملية تقدم بطلب ،يلزم فيھا على المريض أو الضامن الخاص به تقديم معلومات ووثائق ذات صلة باتخاذ قرار حول مدى االحتياج المالي؛

 5.1.iiاستخدام تقارير االئتمان والمعلومات األخرى المتاحة للعامة التي توفر المعلومات حول عدد أفراد األسرة التقديري والمبالغ التقديرية للدخل
الخاصين بالمريض أو ضامنه كأساس لتحديد األھلية للحصول على المساعدات المالية ،وذلك عندما ال يقدم المريض طلب التقدم للحصول على المساعدات
أو وثائق داعمة.
تعريف دخل األسرة وعدد أفراد األسرة
5.2
سيعتمد القرار بشأن المساعدات المالية على البيانات التي يقدمھا المريض حول دخل األسرة وحجمھا و/أو على دخل األسرة وحجمھا المُقدّر من البيانات التي يتم
الحصول عليھا من طرف ثالت من أحد مقدمي الرعاية.
دخل األسرة
5.2.i
 .Iالبالغون :إذا كان المريض بال ًغا ،فسيعني مصطلح "دخل األسرة السنوي" مجموع إجمالي الدخل السنوي الكلي أو الدخل السنوي المُقدّر
للمريض والزوجة/الزوج.
 .IIالقصر :إذا كان المريض قاصرً ا ،فسيعني مصطلح "دخل األسرة السنوي" مجموع إجمالي الدخل السنوي أو الدخل السنوي المُقدّر للمريض
ووالد المريض ووالدته أو الوصي )األوصياء( القانوني )القانونيين( عليه.
 5.2.iiحجم األسرة
 .Iالبالغون :عند حساب حجم األسرة ،قم بتضمين المريض والزوجة/الزوج وأي أفراد مُعالين )كما يحدده قانون الضرائب األمريكي ).((IRC
 .IIالقصر :عند حساب حجم األسرة ،قم بتضمين المريض ووالد المريض ووالدته واألفراد المُعالين من ِق َبل والد المريض ووالدته.
التحقق من الدخل
5.3
سيتم توثيق دخل األسرة من خالل أي من الطرق التالية:
وثائق الطرف الثالث .عن طريق تقديم وثائق مالية من أطراف ثالثة بما في ذلك ،نموذج  W-2الخاص بمصلحة الضرائب األمريكية )(IRS؛
5.3.i
أو بيان األجور والضرائب :أو أوراق الحوالة النقدية الخاصة بالرواتب؛ أو اإلقرار الضريبي الفردي؛ أو التحقق من صاحب العمل عبر الھاتف؛ أو البيانات
المصرفية؛ أو أوراق الحوالة النقدية الخاصة بمدفوعات الضمان االجتماعي؛ أو أوراق الحوالة النقدية الخاصة بمدفوعات تعويضات العاملين؛ أو إخطار
مدفوعات التأمين ضد البطالة؛ أو خطابات قرارات تعويضات البطالة؛ أو رد على أحد االستفسارات االئتمانية وغيرھا من المعلومات المتاحة للعامة؛ أو
غيرھا من المؤشرات المناسبة على دخل المريض .سيتم التعامل مع الوثائق التي تقدمھا األطراف الثالثة بموجب ھذا القسم الفرعي بما يتوافق مع إجراءات
حماية المعلومات ومتطلبات تأمين المعلومات الصحية المحمية الخاصة بمؤسسة .BSWH
 5.3.iiالمشاركة في أحد برامج المخصصات التي ُتمنح بعد تقييم الموارد .عن طريق تقديم وثائق توضح مشاركتك الحالية في أحد برامج المخصصات
الحكومية مثل Medicaid؛ أو البرنامج الصحي للمحتاجين بالمقاطعة؛ أو برنامج إعانة األسر المُعيلة لألطفال )(AFDC؛ أو قسائم الطعام؛ أو برنامج
التغذية التكميلية للنساء والرضع واألطفال )(WIC؛ أو شراكة TexCare؛ أو البرامج األخرى المشابھة التي تمنح مخصصات بعد تقييم الموارد .يشير
إثبات المشاركة في أي من البرامج المذكورة أعاله إلى أنه قد تقرر أن المريض محتاج ماليًا ولذا فإنه ال يتعين عليه توفير بيانات عن دخله في استمارة
طلب الحصول على المساعدات.
 5.3.iiiفي الحاالت التي تكون فيھا وثائق األطراف الثالثة غير متاحة ،يمكن التحقق من الدخل السنوي ألسرة المريض بأي من الطريقتين التاليتين:
 .Iالحصول على شھادة كتابية من المريض أو الطرف المسؤول .عن طريق الحصول على استمارة طلب للحصول على مساعدات موقعة من
المريض أو الطرف المسؤول يشھد بھا على صحة المعلومات المقدمة حول دخل المريض؛
 .IIالحصول على شھادة لفظية من المريض أو الطرف المسؤول .عن طريق الحصول على شھادة كتابية من موظف مؤسسة  BSWHالذي
يكمل استمارة طلب الحصول على المساعدات ،وتفيد ھذه الشھادة بأن المريض أو الطرف المسؤول قد أكد لفظيًا على صحة المعلومات المقدمة حول
دخل المريض.
وفي كلتا الحالتين السابقتين اللتين يكون فيھما المريض أو الطرف المسؤول غير قادر على تقديم اإلثبات المطلوب لدخل المريض من خالل طرف ثالث،
يتعين على المريض أو الطرف المسؤول تقديم توضيح معقول لسبب عدم قدرة المريض أو الطرف المسؤول على تقديم اإلثبات المطلوب من خالل طرف
ثالث .سيتم القيام بمحاوالت معقولة للتحقق من صحة شھادة المريض والمعلومات الداعمة التي يقدمھا.
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 5.3.ivالمرضى المتوفون .قد يتقرر اعتبار المرضى المتوفين ،والذين ليس لديھم أزواج /زوجات أحياء ،غير ذوي دخل ألغراض حساب دخل األسرة
السنوي .ال يتعين تقديم وثائق إثبات الدخل بالنسبة للمرضى المتوفين؛ إال أنه قد يلزم تقديم وثائق إثبات لألصول العقارية .ويمكن أن يتقدم أرمل/أرملة
المريض المتوفى بطلب للحصول على المساعدات المالية.
إلغاء أھلية الحصول على المساعدات المالية
5.4
قد يتم إلغاء أھلية الحصول على المساعدات المالية بعد الحصول عليھا ألسباب تشمل ،على سبيل المثال ال الحصر ،أيًا مما يلي:
 5.4.iتزوير المعلومات .سيتم حرمان المريض من الحصول على المساعدات المالية في حالة قيام المريض أو الطرف المسؤول بتقديم معلومات خاطئة
تشمل معلومات تتعلق بدخله أو حجم أسرته أو األصول التي يملكھا أو غيرھا من الموارد المتاحة التي يمكن أن تشير إلى وجود وسائل مالية لدفع مقابل
خدمات الرعاية.
 5.4.iiتسويات الطرف الثالث .سيتم حرمان المريض من الحصول على المساعدات المالية إذا تلقى المريض تسوية مالية من أحد األطراف الثالثة مرتبطة
بخدمات الرعاية التي تلقاھا في  .BSWHويُتوقع من المريض استخدام مبلغ التسوية للوفاء بأي أرصدة لحساب المريض.
 .6إجراءات اإلعالن عن سياسة المساعدات المالية
تشمل اإلجراءات التي يتم استخدامھا لإلعالن عن السياسة على نطاق واسع للمجتمع والمرضى ،على سيبل المثال ال الحصر ،ما يلي:
6.1

اإلعالن المجتمعي
6.1.i
نشر السياسة وطلب التقدم للحصول على المساعدات وملخص مكتوب بلغة بسيطة على الموقع اإللكتروني لمؤسسة  BSWHعلى الرابط
.
التالي.https://www.bswhealth.com/financialassistance :
6.1.ii

نشر إعالن سنوي بالجريدة الرئيسية التي تخدم مناطق الخدمات التي توجد بھا مؤسسة .BSWH

 6.1.iiiقيام مؤسسة  BSWHبإعالم وإخطار زائري المستشفى بشأن السياسة من خالل طرق عرض واضحة وإجراءات أخرى ،مثل نشر إعالن في
قسم الطوارئ ومناطق اإلدخال والمكاتب اإلدارية بمؤسسة .BSWH
 6.1.ivقيام مؤسسة  BSWHبإخطار وإعالم المجتمع الذي تخدمه منشأة المستشفى من خالل المنظمات التابعة األخرى والعيادات المجتمعية ومقدمي
الرعاية الصحية اآلخرين للوصول إلى تلك الفئة من أفراد المجتمع الذين تزيد احتمالية حاجتھم إلى مساعدات مالية.
6.2

اإلعالن الشخصي
6.2.i

قد يقوم المستشارون الماليون بزيارة المرضى شخصيًا ،في ھيئات أو منشآت تابعة معينة من تلك التي تديرھا مؤسسة .BSWH

 6.2.iiتتضمن بيانات الفوترة إعال ًنا إلعالم المتلقين وإخطارھم بشأن توافر المساعدات المالية بموجب السياسة ،ويشمل ذلك اإلعالن رقم ھاتف
لالستفسارات حول المساعدات المالية وعنوان الموقع اإللكتروني حيث يمكن الحصول على معلومات إضافية.
 6.2.iiiيناقش العاملون لدى مؤسسة  ،BSWHعندما يكون ذلك مناسبًا ،السياسة في مقابالت شخصية أو أثناء االتصاالت الھاتفية الخاصة بالفوترة
وخدمة العمالء التي تتم مع المرضى.
 6.2.ivيتم توفير نسخ ورقية من السياسة وطلب التقدم للحصول على المساعدات وملخص مكتوب بلغة بسيطة لجميع المرضى عند الطلب ودون تكلفة،
بما في ذلك توفير ملخص مكتوب بلغة بسيطة عند اإلدخال أو الخروج.
 .7العالقة بسياسات التحصيل
7.1

قد يتم التعامل مع المريض أثناء عملية التحقق ،بينما يتم جمع المعلومات التي تحدد دخله ،على أنه مريض يدفع من جيبه الخاص بما يتوافق مع سياسات
مؤسسة  BSWHاألخرى ،بما في ذلك سياسة الفوترة وتحصيل مدفوعات المرضى .يمكن الحصول على نسخة من سياسة مؤسسة  BSWHالمتعلقة
بالفوترة وتحصيل مدفوعات المرضى دون تكلفة عن طريق االتصال بقسم خدمات األعمال المركزية على الرقم  1-800-299-2925أو يمكن الحصول
عليھا شخصيًا من أي منشأة تابعة لمؤسسة .BSWH

7.2

بعد أن يتم تقليل الحساب المستحق على المريض جراء تطبيق الخصومات بنا ًء على توجيھات الخصم الخاصة بأھلية الحصول على المساعدات المالية
ً
مسؤوال عن باقي أرصدة حساب المريض التي لم تدفع بعد والتي لن تزيد عن المبالغ المفروضة بشكل عام على األفراد
)المرفق ب( ،يصبح المريض
الذين لديھم تغطية تأمينية كما ھو محدد في القسم  4من ھذه السياسة .وبمجرد أن يتأھل المريض للحصول على المساعدات المالية ،فلن تستمر مؤسسة
 BSWHفي إجراءات تحصيل المبالغ التي تتكفل بھا المساعدات المالية .وسيتم إصدار فواتير للمرضى بأي مبالغ متبقية بما يتوافق مع سياسة مؤسسة
 BSWHالمتعلقة بالفوترة وتحصيل مدفوعات المرضى.
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 7.3ال تؤثر السياسة على أي من التزامات مؤسسة  BSWHبموجب " EMERGENCY MEDICAL TREATMENT AND ACTIVE LABOR
)) ACT (EMTALAقانون العالج الطبي الطارئ وحاالت الوالدة النشطة ) ."((EMTALAال تغير السياسة كذلك أو تعدل السياسات األخرى
المتعلقة بجھود الحصول على المدفوعات من أطراف ثالثة تتولى الدفع.

المرفقات
الھيئات والمنشآت التابعة التي تديرھا مؤسسة ) BSWHالمرفق أ(
توجيھات الخصم الخاصة بأھلية الحصول على المساعدات المالية التابعة لمؤسسة ) BSWHالمرفق ب(
قائمة مقدمي الرعاية بمؤسسة ) BSWHالمرفق ج(

الوثائق ذات الصلة
بيان إثبات المساعدات المالية
طلب الحصول على المساعدات المالية

المراجع
قانون الصحة والسالمة بوالية تكساس )الفصل (311
قانون الضرائب األمريكي )القسم )(501(r
ينبغي أال تعتبر المعلومات التي تحتوي عليھا ھذه الوثيقة معايير للممارسة المھنية أو قواعد للسلوكيات أو مُعدّة لمصلحة أي طرف ثالث .تھدف ھذه الوثيقة إلى تقديم دليل إرشادي وتسمح ،بصفة عامة،
بحرية تصرف المھنيين و/أو حيودھم عنھا حسب تقديرھم؛ وذلك عندما يرى الشخص الذي يقدم الرعاية الصحية أو "مسؤول االعتماد" ،إن وُ جد ،أن ھذا مناسب في ظل ظروف الموقف.
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BSWH الھيئات والمنشآت التابعة التي تديرھا مؤسسة
المرفق أ
Baylor Emergency Medical Center at Aubrey
Baylor Emergency Medical Center at Burleson
Baylor Emergency Medical Center at Colleyville
Baylor Emergency Medical Center at Keller
Baylor Emergency Medical Center at Mansfield
Baylor Emergency Medical Center at Murphy
Baylor Emergency Medical Center at Rockwall
Baylor Heart and Vascular Hospital
Baylor Institute for Rehabilitation at Dallas
Baylor Institute for Rehabilitation at Fort Worth
Baylor Institute for Rehabilitation at Frisco
Baylor Scott & White Medical Center - Frisco
Baylor Medical Center at Trophy Club
Baylor Medical Center at Uptown
Baylor Orthopedic and Spine Hospital at Arlington
Baylor Scott & White All Saints Medical Center - Fort Worth
Baylor Scott & White Continuing Care Hospital
Baylor Scott & White Emergency Medical Center - Cedar Park
Baylor Scott & White Medical Center - Brenham
Baylor Scott & White Medical Centers - Capitol Area
Baylor Scott & White Medical Center - Carrollton
Baylor Scott & White Medical Center - Centennial
Baylor Scott & White Medical Center - College Station
Baylor Scott & White Medical Center - Garland
Baylor Scott & White Medical Center - Grapevine
Baylor Scott & White Medical Center - Hillcrest
Baylor Scott & White Medical Center - Irving
Baylor Scott & White Medical Center - Lake Pointe
Baylor Scott & White Medical Center - Llano
Baylor Scott & White Medical Center - Marble Falls
Baylor Scott & White Medical Center - McKinney
Baylor Scott & White Medical Center - Plano
Baylor Scott & White Medical Center - Round Rock (including Baylor Scott & White Medical Center – Lakeway)
Baylor Scott & White Medical Center - Sunnyvale
Baylor Scott & White Medical Center - Taylor
Baylor Scott & White Medical Center - Waxahachie
Baylor Scott & White Medical Center - White Rock
Baylor Surgical Hospital at Fort Worth
Baylor Surgical Hospital at Las Colinas
Baylor Scott & White Surgical Hospital at Sherman
Baylor University Medical Center
North Central Surgical Center
Scott & White Medical Center - Temple (including Baylor Scott & White McLane Children’s Medical Center)
The Heart Hospital Baylor Denton
The Heart Hospital Baylor Plano
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توجيھات الخصم الخاصة بأھلية الحصول على المساعدات المالية
بمؤسسة BSWH
المرفق ب
سار18/02/01 :
ٍ
ﺑﻧﺎء على توجيھات مستوى ﺧط القفر الفيدرالا يلصادرة في
2018/1/13

الجدول أ
تصنيف المحتاجين مال ًيا

الجدول ب
تصنيف المحتاجين طب ًيا

يجب أن يكون الدخل السنوي للمريض مساويًا أو
أقل من اآلتي:

يجب أن يكون الرصيد المستحق يساوي  %5من
الدخل السنوي للمريض أو أكثر من ذلك لكي
يحصل على األھلية ،وأن يكون ھذا الدخل السنوي
يساوي أو يقل عن ما يلي:

عدد أفراد األسرة
1
2
3
4
5
6
7
8

مسؤولية المريض

%200
24,280
32,920
41,560
50,200
58,840
674820
76,120
84,760

 %0من الحساب
المستحق

عدد أفراد األسرة
1
2
3
4
5
6
7
8

مسؤولية المريض

ما يصل إلى %500
60,700
82,300
103,900
125,500
147,100
168,700
190,300
211,900
رصيد حساب المريض
أو  %10من إجمالي
رسوم المريض أيھما
أقل ،وال تتخطى قيمة
المبالغ المفروضة
بشكل عام*

*" "AGBكما تعرف بأنھا "المبالغ المفروضة بشكل عام" على األشخاص الذين لديھم تأمين كما ھو مذكور في القسم  4من سياسة المساعدات المالية
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قائمة مقدمي الرعاية بمؤسسة BSWH
المرفق ج
سار من 2017/7/1
ٍ
مقدمو الخدمات الذين تشملھم تغطية سياسة المساعدات المالية الخاصة بمؤسسة  BSWHوالذين يقدمون الرعاية في حاالت الطوارئ أو الرعاية األخرى الالزمة
طبيًا داخل منشآت المستشفيات التابعة لمؤسسة BSWH
Century Integrated Partners Inc.
Century Observation Providers PLLC.
24 Hour Physicians
مقدمو الرعاية الذين ال تشملھم تغطية سياسة المساعدات المالية لمؤسسة BSWH
باستثناء ما ورد ذكره أعاله ،ال تغطي سياسة المساعدات المالية ھذه أي أطباء أو مجموعات أطباء آخرين أو أيًا من مقدمي الرعاية المحترفين )مثل مساعدي
األطباء أو أخصائيي الممارسة السريرية المتقدمة(.

آخر تحديث2017/07/01 :
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