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 مارانیب یمساعدت مال استیس – AD عنوان:

 سطح 
 استیس

 کند  یم نییتع JMHکارکنان  یتمام یانتظارات را برا –سطح سیستم  ☒

  کند  درون یک یا چند نھاد تعیین می ھای چندگانھ  بخش کارکنان در یانتظارات را برا –سطح نھاد 

  کند  بخش در یک یا چند مرکز تعیین می فقط یک کارکنان در یانتظارات را برا –سطح بخش 

   بخش

 )WCMC(مرکز پزشکی والنات کریک  ☒ )CMC(مرکز پزشکی کانکورد  ☒ (ھا)نھاد

  شبکھ پزشکان)PN( ☒  مرکز سالمت رفتاری)BHC( 

 ھیو رو استیس ☒ ھیرو  استیس  نوع سند

 
 
 
I. ھدف: 
 

) نیازمند خدمات بیمارستانی iھای مالی بھ بیمارانی کھ (  تعیین معیار ھای شفاف و فرایند منصفانھ برای ارائھ مساعدت
ھایی را ندارند یا بضاعتشان محدود است. این   ) بضاعت پرداخت ھزینھ چنین مراقبتiiضروری پزشکی ھستند و (

ھای کالیفرنیا (مجموعھ قوانین   گذاری منصفانھ بیمارستان ای طراحی شده است کھ از قانون قیمت  سیاست بھ گونھ 
انھ بدھی کالیفرنیا (مجموعھ ھای تحصیلداری منصف  و متعاقب)، قانون شیوه 127400سالمت و ایمنی کالیفرنیا بخش 

و رھنمود ھای   (r)501و متعاقب)، مجموعھ قوانین درآمد ھای داخلی ایاالت متحده بخش  1788قوانین مدنی کالیفرنیا 
دفتر بازرسی کل وزارت بھداشت و خدمات انسانی ایاالت متحده در مورد مساعدت مالی بھ بیماران فاقد بیمھ و دارای 

 ند.بیمھ محدود پیروی ک
 

 :تعاریف
 

بیمار   1,000شود کھ بیش از   ھای منتخب شامل انگلیسی، اسپانیایی و ھر زبان دیگری می  زبان :ھای منتخب  زبان
دوره دوازده ماھھ بھ آن زبان  کیدر  JMH مارستانیب کیکننده مراقبت در   افتی) درییو سرپا یبستر مارانی(شامل ب

شود   یانجام م JMHزبان کھ توسط بخش بھبود سالمت اجتماع  ینظرسنج نیتر دیجد لھیکنند، کھ بھ وس  یصبحت م
انجام و مستند  JHM یدرخواست از بخش مال رویبار، پ کیحداقل ھر سھ سال  یابیارز نیشود. ا  یم یریگ  اندازه
 خواھد شد. یساز
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بخش  فی(طبق تعر یخانھ قانون  ھم ای) ھمسر iعبارت است از ( ماریخانواده ب فیباالتر، تعر ایسالھ  18 مارانیب یبرا خانواده:
کنند   یم یدر خانھ زندگ نکھیسال (فارغ از ا 21سن  ری) فرزندان وابستھ زiiو ( شانی) اایفرنیخانواده کال نیمجموعھ قوان 297

 ری) ساii) مراقب و (ی(ھا شاوندیخو ای نی) والدiعبارت است از ( ماریخانواده ب فیسال، تعر 18ر سن یافراد ز ی). براریخ ای
 سال ھستند. 21سن  ریمراقب کھ ز شاوندیخو ای نیفرزندان والد

 
تواند ھر زمان کھ بھ صالحدید خودش تشخیص دھد کھ   یا نماینده ایشان می JMHمدیر مالی ارشد  :شرایط اضطراری سالمت

 لیذ» سالمت یاضطرار طیشرا«العاده و اضطراری متضمن گسترش موقتی مساعدت مالی ذیل این سیاست است،  شرایط فوق
 اعالم کند. استیس نیا
 

 یدارا ییسرپا ای یبستر طیدر مح JMH مارستانیب کی) توسط iھستند کھ ( یخدمات یمارستانیخدمات ب :خدمات بیمارستانی
موارد  نیاصطالح شامل ا نیکند. ا  یحساب آنھا را صادر م  صورت JMH مارستانی) بiiشود و (  یارائھ م مارستانیمجوز ب

 ایشوند   یحساب م  بھ صورت جداگانھ صورت کھ شرفتھیمتخصصان طبابت پ ایپزشکان  ی) خدمات تخصصiشود: (  ینم
)iiمجوز ارائھ شود. یدارا یھا  مارستانیخارج از ب یا مجموعھ  ایکھ توسط فرد  ی) خدمات 
 

است،  یمطلقاً ضرور ماریب صیتشخ ایدرمان  ی) براiکھ ( یعبارت است از خدمات یضرورت پزشک :ضرورت پزشکی
)iiبگذارد و ( ماریب تیدر وضع یمنف ریتواند تأث  ی) در صورت امتناع، مiii محسوب  ییبایز ای یمداخلھ انتخاب ای) درمان

 شود.  ینم
 

 10شود کھ از   یم مارستانیماھانھ بھ ب یھا  یاست کھ شامل پرداخت یطرح یطرح پرداخت منطق :طرح پرداخت منطقی
نباشد و ھر گونھ محاسبھ  شتریدرآمد) ب نیاز ا یزندگ یماه (پس از کسر مخارج ضرور کیدر  ماریدرصد درآمد خانواده ب

مخارج  ف،یتعر نیاھداف ا یاست از، برا ارتعب »یزندگ یمخارج ضرور«کند.   ینشده را ممنوع م پرداخت  یسود بر بدھ
خانوار، قبوض و تلفن، پوشاک،  حتاجیغذا و ما ،یو نگھدار ریخانھ و تعم یپرداخت ای: اجاره ریمربوط بھ ھر کدام از موارد ز

 شاملونقل و خودرو   ھمسر، مخارج حمل ایمھد کودک، نفقھ فرزند  ایمدرسھ  مھ،یب ،یو دندانپزشک یپزشک یھا  یپرداخت
 العاده.  مخارج فوق ریو نظافت و سا ییھا، لباسشو قسط  یھا  یپرداخت ر،یسوخت و تعم مھ،یب
 

 ) فاقد پوشش شخصiiتر است و (  نییپا ای) ”FPL“٪ خط فقر فدرال (400) درآمد خانواده او iکھ ( یماریب :بیمار خودپرداز
 یمارستانیخدمات ب یبرخ یپوشش شخص ثالث برا یکھ دارا یماریشده است. ب مشخص ارائھ  یمارستانیخدمات ب یثالث برا

خدمات  ت،یباشند (شامل، بدون محدود ماریطھ پوشش بیکھ خارج از ح یمارستانیآن دستھ از خدمات ب یمشخص است، برا
کھ فاقد  یماریخواھد شد. در مقابل، ب یردشده) بھ عنوان خود پرداز تلق یھا  یردشده، بستر یفاقد پوشش، روز ھا یمارستانیب

داشتھ باشد (مثالً  یمارستانیعارضھ منجر بھ خدمات ب یبرا یاست، اگر منبع پرداخت مشخص یسالمت عموم مھیپوشش ب
 نخواھد شد. یشخص ثالث)، بھ عنوان خود پرداز تلق تیخودرو و مسئول مھیب ،یغرامت کارگر

 
خدمات  ی) پوشش شخص ثالث براiiتر است؛ (  نییپا ای FPL٪ 400) درآمد خانواده او iکھ ( یماریب :نشده بیمار بیمھ 

 یپزشک یضرور یمارستانیخود پرداز در رابطھ با خدمات ب ماریب یعنیشده دارد (  ارائھ یپزشک یضرور یمارستانیب
 نھی٪ کم10ماه گذشتھ دارد کھ از  )12( دوازده یمنابع ط یاز تمام یعیتجم ینقد ی) مخارج پزشکiii)؛ (ستیشده ن ارائھ 

  است. شتریماه گذشتھ ب 12 یخانواده ط یدرآمد واقع ای ماریخانواده ب یشده درآمد فعل ارزش ساالنھ 
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II. سیاست: 
 

 یمارستانیخدمات ب ازمندی) نiشده است کھ ( یطراح یمارانیارائھ مساعدت بھ ب یبرا استیس نی. ایعموم طھیح
 ماریب ایخود پردازند  ماریب ای) iiiتر است و (  نییپا ای FPL٪ 400 شانی) درآمد خانواده اiiھستند، ( یپزشک یضرور

 JMHموارد در سرتاسر  یبھ طور منسجم در تمام دیبا یالم یغربالگر یھا اریو مع استیس نیمحدود. ا مھیب یدارا
 نییتع یبر مبنا دیبا ،یرد مساعدت مال ایاعطا  یشامل رأ است،یس نیا لیاتخاذ شده ذ یاعمال شوند. ھر گونھ رأ

 ت،یجنس ش،یمذھب، ک ،یشھروند ت،ینژاد، رنگ پوست، اصل دیو نبا ردیمنحصر بھ فرد صورت گ یمال ازین تیصالح
 را لحاظ کند. یتوان  کم ایسن  ،یجنس حیترج

 
A. موارد  نیپردازد. ا  یم یپزشک یضرور یمارستانیخدمات ب یصرفاً برا یبھ مساعدت مال استیس نیا: استثناھا

از  ری) خدمات غiiندارند، ( یکھ ضرورت پزشک یمارستانی) خدمات بiھستند: ( یمستثن استیس نیصراحتاً از ا
  یحساب م  صورت جداگانھکھ بھ صورت  مارستانیشده در ب  ارائھ ی) خدمات تخصصiiiو ( یمارستانیخدمات ب
  ) پس از درخواستiمسئول ( نیطرف ریسا ای ماریاگر ب ت،یدارند). در نھا یکھ ضرورت پزشک یزمان یشوند (حت

) اطالعات غلط درباره iiرا ارائھ ندھند، ( استیس نیشده در ا ، اطالعات فھرست JMHمعقول از طرف  یھا
دولت را کھ  تیتحت حما مھیب یایمزا افتیدرخواست و در یبرا عقول) اقدامات مiii( ایارائھ دھند  یمال تیصالح

 اعمال نخواھد شد. استیس نیآنھا باشند انجام ندھند، ا طیممکن است واجد شرا
 

B. خدمات تخصصی. 
 

 یا  خدمات پزشکان و متخصصان طبابت حرفھ یبرا استیس نی. ھمان گونھ کھ در باال ذکر شد، ایعموم .1
ارائھ  یشود مساعدت مال  یحساب م  دھند و بھ صورت جداگانھ صورت  یمراقبت ارائھ م مارستانیکھ در ب

ارائھ  یخواھند مساعدت مال  یکنند کھ م  یمتخصصان بھ طور مستقل انتخاب م نیدھد. در عوض، ا  ینم
از  یفھرست JMHکنند).   یم نییھا را خودشان تع مساعدت  نیارائھ ا طی(و اگر ارائھ دھند، شرا ریخ ایدھند 

دھند   یمراقبت ارائھ م مارستانیکھ در ب یا  مجوز و متخصصان طبابت حرفھ یپزشکان دارا کیکای
فھرست بھ طور جداگانھ مشخص  نیا اروراناز ک کیھر  یخواھد کرد و برا ھیتھ») فھرست کاروران(«

  بھ . فھرست کاروران ھر سھ ماهریخ ایباشند  دیمق استیس نیا طیاند بھ شرا  رفتھیخواھد کرد کھ پذ
 یو در تمام نیدر آن درج خواھد شد و بھ صورت آنال یروزرسان بھ  نیآخر خیخواھد شد، تار یروزرسان

در دسترس قرار  گانیبھ صورت را یدر نسخھ چاپ ایاست  شدهدر آنجا نصب  استیس نیکھ ا ییھا  مکان
 Executive ینشان ای مارانیب یخدمات مال ریفھرست با ارسال درخواست بھ مد نیخواھد گرفت. ا

Director Revenue Cycle ،5003 Commercial Circle ،Concord ،CA 94520  در دسترس قرار
 خواھد گرفت.

 
 یھا  مارستانیدر ب یاورژانس یکھ خدمات پزشک یالزم بھ ذکر است کھ پزشک اورژانس ن،یبا وجود ا .2

JMH )ریغ ای JMHباال  یپزشک یھا  نھیکھ ھز یمارانیب اینشده   مھیب مارانیدھد ملزم است بھ ب  ی) ارائھ م
پزشک  نکھیف ارائھ دھد. فارغ از ایتر است تخف  نییپا ای٪ خط فقر فدرال 400دارند و درآمد خانواده آنھا 

 کند.  یموضوع صدق م نیا ر،یخ ایباشند  دیمق استیس نیطبابت او موافقت کرده باشند کھ بھ ا ایاورژانس 

C. ھا: بیمار خود پرداز یا بیمار دارای بیمھ محدود کھ خدمات بیمارستانی ضروری پزشکی دریافت   محدودیت ھزینھ
شده پرداخت کند. با وجود این، پیرو   برای خدمات ارائھ Medicareکند نباید مبلغ بیشتر از بیشینھ پرداختی   می

اند، مادامی تحت پوشش  شناختھ شده یط مساعدت مالیشرایط این سیاست، برای ھیچ یک از بیمارانی کھ واجد شرا
 .حساب نخواھد شد ای برای خدمات واجد شرایط صورت   این سیاست باشند، ھیچ ھزینھ

 
 



Ad – سیاست مساعدت مالی بیماران 
 13از  4 صفحھ

III. رویھ: 
 

A.  رسانی سیاست مساعدت مالی اطالع 
 

  یک بروشور و خالصھ بھ زبان ساده بھ بیماران ارائھ خواھد شد کھ سیاست مساعدت مالی ما را بھ زبان .1
ھایی کھ ذیل این سیاست   مساعدت) i( :ھای منتخب شرح خواھد داد و موارد زیر را قید خواھد کرد

نحوه درخواست برای مساعدت، ) iiiمعیار ھای واجدیت شرایط برای مساعدت، () iiشود، (  ارائھ می
)iv (فرم سایت وموقعیت مکانی برای دریافت پستی یک نسخھ رایگان از این سیاست و  نشانی وب

ای کھ  اطالعات تماس (شامل شماره تلفن و موقعیت مکانی) دفتر یا اداره ) vتقاضانامھ مساعدت مالی، (
این نکتھ کھ اخذ ھزینھ بیشتر از مقدار ) viتواند در خصوص فرایند تقاضا کمک بگیرد، (  بیمار می

اجد شرایط برای خدمات بیمارستانی ضروری پزشکی از افراد و Medicareمجاز نرخ خدمات 
این نکتھ کھ این سیاست، خالصھ بھ زبان ساده و فرم ) viiمساعدت ذیل این سیاست مجاز نیست؛ (

 ھای منتخب در دسترس است.  تقاضانامھ بھ زبان
 
داده خواھد شد،  مارانیمنتخب بھ ب یھا  بروشور و خالصھ بھ زبان ساده در زمان انجام خدمات بھ زبان .2

 ریسا ای مارانیب یخدمات مال ماران،ینام ب بخش اورژانس، ثبت  رش،ی) در بخش پذi( مارانیب نیکھ ا یزمان
حساب شود،   صورت مارانیب یراب یمارستانیھستند کھ ممکن است خدمات ب مارستانیب ییسرپا یھا  طیمح
 ) احتماالً فاقد پوشش شخص ثالث ھستند.iiنشده باشند و ( رشیاگر پذ یحت

ھای در معرض دید در سرتاسر بیمارستان نصب خواھد شد،   منتخب در مکانھای   یک اطالعیھ بھ زبان .3
ھای سرپایی   نام بیماران، خدمات مالی بیماران یا سایر محیط شامل بخش پذیرش، بخش اورژانس، ثبت 

حساب شود، حتی اگر پذیرش نشده   بیمارستان کھ ممکن است خدمات بیمارستانی برای بیماران صورت
 .باشند

 .ھای منتخب در دسترس خواھد بود  سایت ما نیز بھ زبان و خالصھ بھ زبان ساده در وب بروشور .4

 .ھای تحصیلداری بیماران ارائھ خواھد شد  حساب و نامھ  اطالعات مربوط بھ این سیاست در بیانیھ صورت .5

دسترس رسانی بھ بیماران و پزشکان درباره در   ممکن است از بستر ھای دیگری برای آموزش و اطالع .6
 .بودن برنامھ مساعدت مالی بیماران بھ طرز مقتضی استفاده شود

B. تعیین صالحیت 
 

 .بیماران فاقد پوشش شخص ثالث .1
 

a.  اگر بیمار پوشش پردازنده شخص ثالثی را اعالم نکند یا درخواست مساعدت مالی بدھد، پیش از
، برنامھ سالمت Medi-Calاینکھ بیمار بیمارستان را ترک کند، باید تقاضانامھ  برای برنامھ 

یا سایر  CCSخانواده، پوشش از طریق بورس مزایای سالمت کالیفرنیا، خدمات کودکان کالیفرنیا 
نامھ   ھای پوشش سالمت بودجھ ایالت یا شھرستان بھ بیمار ارائھ شود. ھمچنین، باید معرفی  برنامھ

 Telegraph 1735بھ نشانی  Bay Areaھای حقوقی   کنندگان سالمت، کمک بھ مرکز مصرف 
Ave ،Oakland ،CA 94612 7285-693 (855) ؛ تلفن  ،

http://healthconsumer.org/index.php?id=446 ھای مربوطھ بھ بیمار   یا سایر سازمان
 ارائھ شود.

http://healthconsumer.org/index.php?id=446
http://healthconsumer.org/index.php?id=446
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b. نیکنند. ا لیرا تکم مارانیب ینشده فرصت خواھند داشت تا تقاضانامھ مساعدت مال  مھیب مارانیب یتمام 

 نییتع یبرا مارانیب یمنتخب در دسترس است. از تقاضانامھ مساعدت مال یھا  زبان یفرم بھ تمام
 استیس نیا لیمساعدت ذ نیو ھمچن یو محل یالتیفدرال، ا یدولت یھا  برنامھ یبرا ماریب تیصالح
کنند و درآمد  لیتقاضانامھ را تکم دیبا استیس نیا لیمساعدت ذ یمتقاض مارانیه خواھد شد.باستفاد

حساب   صورت نیاول خیروز پس از تار 240خواھد شد. مھلت درخواست  ییآزما  یخانواده آنھا راست
دارد با  تیمسئول ماریانجام خواھد شد. ب شانیا ندهینما ای JMHتوسط  تیصالح یاست. غربالگر ماریب

شھرستان  یھا  مطابق با دستورالعمل ماریکند. اطالعات خاص ب یاطالعات ھمکار یآور جمع  ندیفرا
 قرار خواھد گرفت. التیشھرستان و ا اریدر اخت تیصالح نییتع یبرا التیو ا

 
ترین جدید ) i(: متقاضی باید موارد زیر را بھ منظور بررسی مساعدت مالی ذیل این سیاست ارائھ دھد .2

  اظھار نامھ مالیات بر درآمد کھ ھر یک از اعضای خانواده تنظیم کرده است (یا گواھی اینکھ ھیچ اظھارنامھ
ماه اخیر برای ھر یک از اعضای  3ھای حقوقی حاوی   فیش) iiای برای عضو خانواده پر نشده است)، (

گذاری متعلق بھ یکی از  سرمایھ  حساب اخیر برای ھر حساب بانکی یا حساب  سھ صورت) iiiخانواده یا (
خواھد بھ جای تخفیف ھزینھ مراقبت، برای مراقبت رایگان تقاضا بدھد)،   اعضای خانواده (اگر متقاضی می

)iv () ،مدارک مربوط بھ مخارج پزشکی نقدی کھ برای تعیین محدود بودن بیمھ بیمار کاربرد داردv (
یا عوامل یا  JMHمجوز واگذاری بھ ) viماه اخیر و (ھای اجاره یا رھن برای سھ   گواھی پرداختی

شده.   آزمایی صحت و کامل بودن مدارک ارائھ نمایندگان آن برای تماس با اشخاص ثالث جھت راستی 
شود   ارائھ می JMHھا کھ ھنگام تقاضا برای مساعدت مالی ذیل این سیاست بھ  مدارک درآمد و دارایی 

 استفاده نخواھد شد.ھای حصول بدھی   برای فعالیت
 

a. یاز لحاظ شدن مساعدت مال شیپ دیبا طیواجد بالقوه شرا مارانیب یتمام JMH یبرا است،یس نیا لیذ 
درخواست بدھند. فقط پس  یدولت یھا  برنامھ ریشھرستان و سا الت،یا یھا  برنامھ قیمساعدت از طر

 لیذ یمال تکند، مساعد افتیفوق را در یھا  مساعدت رشینسخھ از نامھ عدم پذ کی JMH نکھیاز ا
تواند در   یارائھ مدارک الزم م ایدرخواست  ندیفرا تیارائھ خواھد شد. عدم رعا استیس نیا

 دییرا ماھانھ جھت تأ مارانیب یمساعدت مال یھا  تقاضانامھ JMHلحاظ شود.  JMH یریگ  میتصم
 کند.  یم یبررس

 
b. ریشھرستان و سا الت،یا یھا  برنامھ لیپوشش ذ طیفاقد پوشش شخص ثالث (و واجد شرا مارانیب 

 استیس نیا لیذ گانیرا یپزشک یضرور یمارستانیاز خدمات ب یھا) مستحق برخوردار  برنامھ
 تر باشد:  نییپا ای FPL٪ 400 ریخواھند بود، اگر مجموع موارد ز

 
سھ ماه  یحقوق یھا  شیفدرال و ف یاتیاظھارنامھ مال نیتر دیجد لھی(کھ بھ وس ماریدرآمد خانواده ب )1

 شود)؛ و  یم ییآزما  یخانواده راست یاز اعضا کیاز ھر  ریاخ
 
ھای   ھایی کھ بھ آسانی قابل تبدیل بھ پول نقد ھستند، مانند حساب  ھای پولی بیمار (دارایی  دارایی )2

دالر   10,000 ) اولین iد) پس از کسر (شون  ھایی کھ بھ صورت عمومی معاملھ می  بانکی و سھام
ھای   ھای پولی بیمار (داریی  ٪ از دارایی50 )ii(ھای نقدینھ) و   ھای پولی (دارایی  از دارایی

ھای غرامت معوقھ   ھای بازنشستگی و طرح  دالر. حساب 10,000نقدینھ) باالی اولین 
  ھای پولی محسوب نمی  دارایی(ھم واجد صالحیت و ھم فاقد صالحیت) جزو  IRSشده  تعریف 

 شوند و از بررسی مستثنی ھستند.
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c. یافتھ بھ مساعدت مالی بیمار ثبت خواھد   تراز ھای تأیید شده برای کسری در یک کد تراکنش اختصاص
ھر گونھ بازیافت بھ  .را طی خواھد کرد JMHھای کسری   شد و مراتب امضای متعاقب دستورالعمل

یافتھ بھ طور  گرفتھ برای تضمین مساعدت تقلیل   شد و اقدامات صورتھر حساب شناسایی خواھد 
 .شود  مقتضی در دفتر کل عمومی منعکس می

 
d. John Muir Health  ای را از طریق ، پرونده »بدھی بد«پیش از ارسال حساب بیمار بھ Experian 

این پرونده با . کند  شده ملی است روی تمامی تراز ھای خود پرداز اجرا می کھ یک ابزار شناختھ 
  دست می ایشان را بھ  FPLشناختی بیمار، امتیاز  استفاده از شماره تأمین اجتماعی و اطالعات جمعیت 

دھنده   برای تمامی تراز ھای خود پرداز برای خدمات بیمارستانی ضروری پزشکی کھ نشان .آورد
شود. پس   گزارش می John Muir Healthای ایجاد و بھ  یا کمتر باشد، پرونده  ٪400درآمد خانواده 

 شود.  تراز بھ خیریھ انگاری کسر می ٪100است،  Medi-Calآزمایی اینکھ بیمار فاقد  از راستی
 

 .بیماران دارای پوشش شخص ثالث .3
 

a. خواھند  یدارند غربالگر یریچشمگ ینقد یپوشش شخص ثالث کھ کماکان مخارج پزشک یدارا مارانیب
 ماری. پس از درخواست بریخ ایشوند   یم یمحدود تلق مھیب یدارا مارانیشود کھ جزو ب نییشد تا تع

و  استیس نیا لیمحدود ذ مھیب یدارا ماریبھ عنوان ب تیاحراز صالح یھا اریمع ،یمساعدت مال یبرا
دوازده ماه  یط گریکنندگان د  نیشده در تأم  ارائھ یخدمات پزشک یتمام یلزوم ارائھ مدرک مخارج برا

 ماریعدم درخواست با ب ایدر خصوص درخواست  یریگ  می. تصمدیخواھد رس ماریگذشتھ بھ اطالع ب
بھ  یمساعدت مال استیاطالعات مربوط بھ س یکھ تمام ابدی نانیاطم دیبا مارستانیحال، ب نیاست. با ا

 ارائھ شده است. ماریب

b. تقاضانامھ مساعدت مالی بیماران را تکمیل کند بیماری کھ خواھان مساعدت ذیل این سیاست است باید .
 خواھد شد. ییآزما یدرآمد خانواده راست

 
c. یثبت شوند. غربالگر ماریحساب ب صورت  نیاول خیروز پس از تار 240از  شیب دیھا نبا  تقاضانامھ 

 ندیدارد با فرا تیمسئول ماریانجام خواھد شد. ب شانیا ندهینما ای JMHتوسط  استیس نیا لیذ تیصالح
 دییجھت تأ ماھانھرا  مارانیب یمساعدت مال یھا  تقاضانامھ JMHکند.  یاطالعات ھمکار یآور جمع 
 کند.  یم یبررس

 
d.  ماه ) 12تر باشد و مخارج پزشکی نقدی بیمار در دوازده ( ٪ خط فقر فدرال یا پایین 400اگر بیمار در

ماه  12شده درآمد فعلی خانواده بیمار یا درآمد حقیقی خانواده طی   کمینھ مقدار ساالنھ ٪10گذشتھ از 
ھای نقدی برای خدمات بیمارستانی ضروری پزشکی   از ھر گونھ ھزینھ JMHگذشتھ بیشتر باشد، 

 پوشی خواھد کرد.  شده بھ بیمار دارای بیمھ محدود چشم  ارائھ
 

 ریسھ ماه اخ یحقوق شیفدرال و ف یاتیاظھارنامھ مال نیتر دیجد ھلی(کھ بھ وس ماریدرآمد خانواده ب )1
 شود)؛ و  یم ییآزما  یخانواده راست یاز اعضا کیاز ھر 

 
 یھا  بھ پول نقد ھستند، مانند حساب لیقابل تبد یکھ بھ آسان ییھا  یی(دارا ماریب یپول یھا  ییدارا )2

دالر   10,000  نی) اولiشوند) پس از کسر (  یمعاملھ م یکھ بھ صورت عموم ییھا  و سھام یبانک
 یھا  یی(دار ماریب یپول یھا  ییاز دارا 50٪) ii() و نھینقد یھا  یی(دارا یپول یھا  ییاز دارا

غرامت معوقھ  یھا  و طرح یبازنشستگ یھا  دالر. حساب 10,000  نیاول ی) باالنھینقد
  یمحسوب نم یپول یھا  ییجزو دارا )تیو ھم فاقد صالح تی(ھم واجد صالح IRSشده   فیتعر
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 ھستند. یمستثن یشوند و از بررس
 

e. یافتھ بھ مساعدت مالی بیمار ثبت خواھد   تراز ھای تأیید شده برای کسری در یک کد تراکنش اختصاص
ھر گونھ بازیافت بھ  .را طی خواھد کرد JMHھای کسری   شد و مراتب امضای متعاقب دستورالعمل

صالحیت شده و برای تضمین مساعدت تقلیل یافتھ، ذیل کد تعدیل مساعدت جذب ھر حساب کھ احراز 
 .شود  شده است بھ طور مقتضی در دفتر کل عمومی منعکس می

 
C. فرایند بررسی 

 
 JMHگیری در مورد پرونده ھر بیمار، الزامات فوق بررسی و بھ طور منسجم در تمامی   ھنگام تصمیم .1

 .اعمال خواھد شد

2. JMH کند. ممکن  ییآزما  یرا راست مارانیب یدر تقاضانامھ مساعدت مال شده یآور تواند اطالعات جمع  یم
 یاجازه دھد اطالعات حساب را از موسسھ مال مارستانیالزم باشد تا بھ ب یواگذار اینامھ  اعراض  کیاست 

 دییو ارزش آنھا را تأ افتیکند در  یم فظح ای یرا نگھدار یپول یھا  ییکھ دارا یگرید ینھاد ھا ای یتجار ای
شده در فرم   خواھد داد کھ اطالعات ارائھ یگواھ مارانیب یدر تقاضانامھ مساعدت مال ماریب یکند. امضا

 و کامل است. حیصح

 دیدھد با  یم استیس نیا لیذ ھیریخ ایدار   فیکھ درخواست مراقبت تخف ماریب یقانون ندهینما ای ماریھر ب .3
انجام دھد. عدم  JMHسالمت بھ  یایمزا یارائھ مدارک درآمد و پوشش تمام یرا برا یاقدامات منطق یتمام

 شود. یتواند منجر بھ رد مساعدت مال  یارائھ اطالعات م
 
 مارانیب یشود، تقاضانامھ مساعدت مال  یم رشیپذ ماریھر بار کھ ب ،یبستر یمارستانیدر مورد خدمات ب .4

ھر گونھ خدمات  یمعتبر است و تقاضانامھ معطوف بھ گذشتھ برا یجار رشیپذ یالزم خواھد بود و برا
 ی، تقاضانامھ مساعدت مالییسرپا یمارستانی. در مورد خدمات بیجار رشیتا شش ماه قبل از پذ یمارستانیب
 شود. لیھر شش ماه تکم دیبا مارانیب

 
خواھد  یرسان  بھ او اطالع یھ صورت کتبب ماریب یحقوق واخواھ نیو ھمچن یرد مساعدت مال لیدل ای دییتأ .5

 منتخب انجام خواھد شد. یھا  بھ زبان یرسان اطالع  نی. ادینیرا بب» /گزارشیواخواھ یھا  ھیرو«شد. بخش 
 
مراقبت  زودیاپ ایطرح درمان  یگذار  متیو ق نییتع ازمندیھا ن  فیتخف یمشخص برا یپرداخت تیمسئول .6

 مارانیب یباشد. برا ریپذ  امکان حیو صح قیفدرال بھ طور دق مھیغرامت برنامھ ب یدھ خواھد بود تا گزارش 
کھ پردازنده مطالبھ را  یتا زمان اشدالزم ب مار،یب یمال تیمسئول نییتع یمحدود، ممکن است برا مھیب یدارا
 کند منتظر ماند. لیتعد

 
D. حساب بیماران  آوری صورت  ھای صدور و جمع  شیوه 

 
اند، یک  بھ بیمارانی کھ در زمان مراقبت یا قبل از آن گواھی پوشش توسط شخص ثالث را ارائھ نداده  .1

. ارائھ خواھد شد») ھا حساب ھزینھ   صورت«(ھا برای خدمات بیمارستانی  حساب ھزینھ   صورت
) iiشده، (  ھا برای خدمات بیمارستانی ارائھ حساب ھزینھ  ) صورت iھا شامل ( حساب ھزینھ  صورت 

» خالصھ«) یک نسخھ از iiiدرخواست ارائھ اطالعات پوشش بیمھ سالمت یا شخص ثالث بھ بیمارستان و (
حساب ذکر خواھد شد کھ اگر بیمار فاقد پوشش بیمھ سالمت باشد یا  خواھد بود. ھمچنین، در این صورت 
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شده از طریق بورس مزایای   ، برنامھ سالمت خانواده، پوشش ارائھMedi-Calممکن است واجد شرایط 
ھای سالمت بودجھ دولتی یا مساعدت مالی ذیل این   سالمت کالیفرنیا، خدمات کودکان کالیفرنیا، سایر پوشش

ھای مربوط بھ این   ) بیمارستان تقاضانامھiحساب قید خواھد شد کھ (  سیاست باشد. نھایتاً، در این صورت
) تلفن و اطالعات تماس iiiھا و ( نی محل دریافت این تقاضانامھ ) تلفن و نشاiiھا، ( ھا و مساعدت   پوشش

 کنندگان در دفتر خدمات حقوقی اجتماع را ارائھ خواھد کرد. مرکز محلی مساعدت مصرف 

ھایی کھ بھ تحصیلداران   ای بھ بیمار داده خواھد شد کھ جزئیات حساب  پیش از ارسال بھ تحصیلداران، نامھ .2
) iدر این نامھ (. ھای آنھا برای پرداخت قبل از این موضوع را شرح خواھد داد  ینھارسال خواھند شد و گز

) نحوه iii) نھادی کھ تحصیلداری را پیگیری خواھد کرد، (iiھای زمینھ، (  ھای خدمات برای مراقبت  تاریخ
) v( ) نھادی کھ تحصیلداری را پیگیری خواھد کرد،ivحساب موردی از بیمارستان، (  دریافت صورت

) تقاضانامھ بیمارستان برای مساعدت viپوشش سالمت در سابقھ بیمار در زمان خدمات (یا عدم پوشش)، (
ھایی کھ قبالً اطالعات مربوط بھ تقاضای مساعدت مالی بھ بیمار ارائھ شده است   ) تاریخ یا تاریخviiمالی، (

 ی مساعدت ذکر خواھد شد.) تاریخ صدور رأی در مورد ھر گونھ تقاضانامھ قبلی براviiiو (

) روز قبل از شروع اقدام 30ھای تحصیلداری طرف قرارداد آن باید حداقل سی (  بیمارستان یا سازمان .3
ھای تحصیلداری کھ   ) فعالیتiای ارسال کنند کھ موارد زیر را مشخص کند: (  تحصیلداری، اطالعیھ

بندی احتمالی کھ این   ) زمانiiند انجام دھند و (توان  بیمارستان یا سازمان تحصیلداری طرف قرارداد آن می
ای کھ قبل از ارسال حساب بیمار بھ تحصیلداران  اقدامات در آن انجام خواھد شد. این اطالعات در نامھ 

 شود ذکر خواھد شد.  ارائھ می

 یکتب ای یرا بھ صورت شفاھ مارانیب یمساعدت مال استیتوانند اطالعات مربوط بھ س  یم مارانیب .4
بھ زبان  مارانیارائھ خواھد شد. مکاتبات با ب شانیبھ ا مارانیب یدرخواست دھند و تقاضانامھ مساعدت مال

 منتخب خواھد بود.
 
کند   یتالش م تیشود و با حسن ن تیاحراز صالح استیس نیا لیمساعدت ذ یدارد برا یسع ماریاگر ب .5

سازمان  چینشده را بھ ھ حساب پرداخت  صورت  مارستانیکند، ب ھیمعوقھ را تسو یھا  حساب  صورت یتمام
 استیس نیکھ از ا شدآن نھاد موافقت کرده با نکھیارسال نخواھد کرد، مگر ا یگریمأمور د ای یلداریتحص

داده خواھد  یفرصت معقول ماریبھ ب شتر،یب یلداریاز انجام اقدامات تحص شیکند. در ھر صورت، پ یرویپ
 کند. لیتقاضا را تکم ندیشد تا فرا

 
اگر بیمار واخواھی در دست رسیدگی برای پوشش خدمات بیمارستانی ضروری پزشکی توسط پردازنده  .6

تا زمان تکمیل  JMHدھد،   انجام می JMHشخص ثالث دارد و اقدامات معقولی برای در جریان گذاشتن 
ندھد، تمامی اقدامات رسانی بھنگام در خصوص واخواھی انجام  واخواھی یا زمانی کھ بیمار دیگر اطالع 

 .تحصیلداری را تعلیق خواھد کرد
 
 .گزارش دھند JMHبیماران ملزم ھستند ھر گونھ تغییر در اطالعات مالی خود را در اسرع وقت بھ  .7
 
 .از اطالعات مربوط بھ درآمد خانواده بیمار برای پشتیبانی اقدامات تحصیلداری استفاده نخواھد شد .8
 
 JMHھای قبلی،   حساب  ھای ضروری پزشکی بھ دلیل عدم پرداخت صورت  از تعویق یا رد مراقبتپیش  .9

روز  240باید اطالعیھ کتبی ارائھ دھد کھ مساعدت مالی برای افراد واجد شرایط در دسترس است و حداقل 
 .پس از تاریخ اطالعیھ پس از ترخیص صبر کند

 



Ad – سیاست مساعدت مالی بیماران 
 13از  9 صفحھ

10. Single Business Office  بخشی درJMH  گیری در این مورد است کھ   تصمیماست کھ مرجع نھایی
بیمارستان اقدامات معقول را برای ارزیابی صالحیت بیمار برای مساعدت مالی ذیل این سیاست قبل از 

 .شروع اقدامات تحصیلداری انجام داده است یا خیر
 

ست، است این سیل ایذ یط مساعدت مالیکھ واجد شرا یماریھ بیعل یلداریتحص یھا  تیقبل از شروع فعال .11
 یا ھ یانی) بiارائھ خواھند کھ شامل ( یا ھ یطرف قرارداد ما اطالع یلداریتحص یھا  مارستان و سازمانیب

ھ یانی) بiiiماران و (ی) خالصھ حقوق بiiاعتبار، ( یرانتفاعیبر امکان در دسترس بودن مشاوره غ یمبن
کند کھ منصفانھ با شما رفتار   یملزم ملداران را یو فدرال تحص یالتین ایقوان«ر است: یبھ شرح ز یگرید

ا دشنام و انجام ید بھ خشونت، استفاده از زبان ناپسند یا تھدینادرست  یھا  ھیانیکنند و آنھا را از اظھار ب
قبل از ساعت  دینبا لدارانیتحص کند.  یشما، منع م یست با اشخاص ثالث، شامل کارفرمایارتباطات ناشا

 ،ی. بھ طور کلیرعادیغ طیمگر تحت شرا رند،یب.ظ با شما تماس بگ  9:00بعد از ساعت  ایق.ظ  8:00
 لداریھمسر شما بدھد. تحص ای لیاز وک ریغ یگریشما را بھ فرد د یاطالعات مربوط بھ بدھ دینبا لداریتحص

ه دربار شتریاطالعات ب ی. براردیتماس بگ یگریبا فرد د ضاوتاعمال ق ایشما  ینشان دییتأ یتواند برا  یم
 ای FTCHELP-877 1 معامالت فدرال بھ شماره تلفن  ونیسیبا کم دیتوان  یم ،یلداریتحص یھا  تیفعال
کھ احتمال  ماریارتباطات با ب یفوق در تمام یھا  ھیاطالع.» دیریتماس بگ www.ftc.gov نیآنال ینشان

 درج خواھد شد. زیرساند ن  یم شانیرا بھ اطالع ا یلداریتحص یھا  تیشروع فعال
 

 یمسکن اصل یا حق تصرف رویف مال یطرف قرارداد آن توق یلداریتحص یھا  و نھ سازمان JMHنھ  .12
ر یا سایشخص ثالث  یھ بدھین تسویغرامت از طرف یریگیرا از پ JMHن الزام یاعمال نخواھند کرد. ا

کنند و ممکن است بھ   یمارستان کمک میکھ بھ ب ییھا  کند. سازمان  یمنع نم یت حقوقیمسئول ین دارایطرف
مارستان در یب یامضا کنند کھ استاندارد ھا ینامھ کتب  ک موافقتید یحساب ارسال کنند با  مار صورتیب

 ت خواھند کرد.یماران را رعایاز ب یبدھ یآور  خصوص جمع

 :ھا ھمچنین باید موافقت کنند کھ این سازمان 
 
a(  دھی   ھای گزارش  حساب، اطالعات منفی را بھ سازمان  روز پس از صدور اولیھ صورت 180تا

کنندگان گزارش ندھند یا برای عدم پرداخت در ھر زمانی، اقدام مدنی علیھ بیمار  اعتبار مصرف 
 .آغاز نکنند

 
b(  تحصیلداری اگر بیمار تقاضانامھ مساعدت مالی در دست رسیدگی ثبت کرده است، ھر گونھ اقدامات

 .العاده را بھ تعلیق در آورند خارق 
 
c( ھای اصلی اعمال نکنند  حق تصرف روی مسکن. 
 

d( قانون  یمنین سالمت و ایو متعاقب مجموعھ قوان 127400شده در بخش  الزامات مشخص  یتمام
و قانون   (r)501  یداخل ین درآمد ھایا، مجموعھ قوانیفرنیکال یھا  مارستانیمنصفانھ ب یگذار مت یق

و متعاقب) را  1788ا یفرنیکال ین مدنیا (مجموعھ قوانیفرنیمنصفانھ کال یلداریتحص یھا  ھیرو
 ت کنند.یرعا

 
e( کنند. یرویف شده است پیف در باال تعریکھ در بخش تعار »یطرح پرداخت منطق«ف و اعمال یاز تعر 

 
د یمارستان بایمار اخذ شده باشد، بیاز ب دالر باشد 5.00 شتر از یکھ ب ینھ مازاد بھ مبلغیکھ ھز یدر صورت .13

خ یشده از تار ا) محاسبھ یفرنیکال یاز قانون اساس 1، بخش XV٪ سود (ماده 10مبلغ مازاد اخذ شده را با 
 مار بازپرداخت کند.یمازاد بھ ب یپرداخت ییشناسا

http://www.ftc.gov/
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E. ھا رویھ  یدھ /گزارش یواخواھ 
 

 مارانیب یت: خدمات مالیمسئول
 

 ینیماران درخواست بازبیب یر خدمات مالیتواند از مد  یمار میرش، بیا عدم پذیدر صورت بروز اختالف  .1
 خواھد کرد. ینیسطح دوم را بازب یره درآمد، واخواھیدا ییر اجرایبدھد. مد

 
 ھ بھیژانو 1د حداقل بھ صورت دوساالنھ در یماران بایب یو تقاضانامھ مساعدت مال» خالصھ«است، ین سیا .2

ل یعمده در بازه تکم یھا  ینیارائھ شود. اگر بازب) OSHPD(الت یو توسعھ سالمت ا یزیر  دفتر برنامھ
 دوره انجام خواھد شد. ان یل پرونده میپرونده دوساالنھ انجام شده باشد، تکم

 
 JMH ای توسط ھا و فرم اطالعات مالی ارائھ شده است ھیچ بازبینی عمده  اگر از آخرین باری کھ سیاست  .3

 .ای صورت نگرفتھ است  اطالع داده خواھد شد کھ ھیچ بازبینی عمده OSHPDانجام نشده باشد، بھ 
 

در  ییھا  فیھا و تخف  یھ، فقط آن کسریریدار و خ ف یمربوط بھ مراقبت تخف یھا  داده یدھ ھنگام گزارش  .4
است ارائھ شده ین سیل ایکھ ذ لحاظ خواھد شد JMHشده توسط  م یتنظ 990در فرم » اجتماع یایمزا«محاسبھ 

 باشند.
 

F.  شرایط اضطراری سالمت. در شرایط اضطراری سالمت، مدیر مالی ارشدJMH تواند شرایط   یا نماینده ایشان می
این سیاست را بھ طور موقتی اصالح کند تا در دسترس بودن مساعدت مالی را گسترش دھد. تمامی این اصالحات 

بھ صورت کتبی و با قید تاریخ مؤثر و تاریخ فسخ آنھا مستند خواھد شد (با اشراف بھ اینکھ اگر تاریخ فسخ در 
 JMHاشد، تعیین و ثبت تاریخ فسخ ممکن است طی یک اطالعیھ متعاقب انجام شود). زمان تاریخ مؤثر نامعلوم ب

رسانی  اقدامات معقولی تحت آن شرایط انجام خواھد داد تا شرایط و مدت این گونھ اصالحات را بھ عموم اطالع 
ز طریق تمامی رسانی ا کند. اما قابل درک است کھ ممکن است اقتضا ھای شرایط اضطراری اجازه ندھد اطالع 

روز پس از  )10(ظرف ده  ھای دیگر این سیاست انجام شود.  و بخش» III. Aبخش «ھای مشروح در   کانال
د یشان باینده ایا نمای JMHارشد  یر مالی، مدین بخش فرعیل ایاست ذین سیدر ا یاساس یاعمال اصالحات موقت

خ یخ مؤثر و تاریط، تاریارائھ دھد کھ شرا JMH یمالتھ یس کمیو رئ JMHره یئت مدیس ھیبھ رئ یکتب یا  ھیاطالع
 فسخ (در صورت معلوم بودن) ھر گونھ اصالحات را بھ طور خالصھ شرح دھد.

 
IV. مار/خانواده: یآموزش بN/A در صورت عدم اطالق 

 
شده طبق   و اطالعات نصب JMH، آموزش مستقیم از نمایندگان JMHسایت   از طریق انتشار این سیاست در وب 

 .شود  وضیحات این سیاست ارائھ میت
 

V. مستندات :N/A 
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 مرجع/مقررات:
ن ی)، مجموعھ قوانیمنین سالمت و ایو متعاقب مجموعھ قوان 127350ا (بخش یفرنیکال یھا  مارستانیمنصفانھ ب یگذار مت یقانون ق

ا یفرنیکال ین مدنیا (مجموعھ قوانیفرنیمنصفانھ کال یلداریتحص یھا  ھی، قانون رو (r)501 االت متحده بخش یا یداخل یدرآمد ھا
 و متعاقب) 1788

 :منسوخات
 :نام و عنوان حامی مالی اصلی

 ارشد یر مالیمد –س پس یکر
 نام و عنوان مالک(ھا):

 ارشد یر مالیمد –س پس یکر
 ھای بازبینی  سوابق تاریخ

 د)ییتأ یھا  خیره: (با تاریو غ یتھ، پرسنل پزشکیداران، کم سھام  یھا  ینیفھرست بازب
 

 2006دسامبر  :تاریخ تأسیس
 

 ا نھادیستم یمستندات سطح س –د ییتأ یھا  خیسوابق تار
PPRC  :ستمیئت/اجتماع عملکرد سیت بھ ھیھدا 
JMPN : ستمیئت/اجتماع عملکرد سیت بھ ھیھدا 

MEC – BHC : N/A MEC – WC : N/A MEC – CC : N/A 
عملکرد اجتماع 

 :ستمیس
 9/21/22، 10/27/21، 3/25/20، 1/16، 02/12، 11/09، 12/06 ھیئت 9/15/22

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


