
 

 المالیة المساعدة سیاسة

HOAG2016-0004008 

 :قصد

 ھذه من والغرض. المرضى جمع بعملیة یتعلق فیما) FAP( المالیة المساعدة لبرنامج التشغیلیة التوجیھیة المبادئ السیاسة ھذه تحدد
 كامل دفع یستطیعون ال الذین المؤھلین لألفراد المالیة المساعدة لتقدیم وموحدة وفعالة تمییزیة وغیر عادلة طریقة ضمان ھو السیاسة

 القوانین لجمیع االمتثال ھو السیاسة ھذه من والغرض. طبیا الضروریة األخرى والعیادات والمستشفیات الطارئة للخدمات جزئي أو
 المالیة المساعدة سیاسة ثیقةالو ھذه في المالیة المساعدة وبرنامج السیاسة ھذه تشكل. المحلي والقانون الوالیات وقانون االتحادیة
 ." الرسمیة

 :نطاق

 اإلیرادات دورة

 :لھم المصرح الموظفین

 الدفع جامعي الخیریة، األعمال/  الذاتي الدفع على المشرف الذاتي، الدفع مدیر األعمال، مكتب مدیر  المالیة، المساعدة أخصائي
  علیھم المؤمن وغیر ھمعلی المؤمن المرضى ،PAS مشرفي المالیین، المستشارین الذاتي،

 :السیاسات

 على ھواج حصول ولضمان. ھوغ موارد بإدارة االلتزام على الحفاظ مع والمالیة الصحیة المرضى احتیاجات تلبیة إلى ھوغ یسعى
 مرضى علیھم المؤمن غیر المرضى احتیاجات لدعم الدفع وبرامج خیارات من العدید تتوفر المقدمة، الخدمات عن مناسب تعویض
 تزوید یتم ، ھذه والبرامج الدفع خیارات خالل من الدفع حل على الحصول یمكن ال أنھ تحدید یتم عندما. التأمین نقص من یعانون

 . Hoag (FAP) المالیة المساعدة برنامج حول بمعلومات المریض
 

 : للمرضى المالیة بالمساعدة الصلة ذات Hoag سیاسات مع متوافقة المرضى جمع عملیات تبقى أن یجب
 

 . فیھ النظر و بطلب للتقدم الفرصة لھ تتاح سوف مالیة مساعدة یطلب مریض أي
 

 تقدم وسوف قائمة؛ المالیة المساعدة على الحصول أھلیة كانت إذا بما األحوال من حال بأي الالزمة الرعایة  على الحصول یتأثر وال
 . معقول بشكل ھواج یفعلھ أن یمكن الذي الحد إلى دائما طبیا الالزمة الرعایة

 
 طلبات سریة على Hoag موظفي جمیع سیحافظ. للمرضى بالنسبة للغایة  وشخصیة حساسة قضیة ھي  المالیة المساعدة إلى الحاجة

 . المساعدة رفض أو والتمویل الطلبات تقدیم عملیة في علیھا الحصول تم التي والمعلومات المساعدة
 

 یظھرون الذین للمرضى معلومات تقدیم یتم ، والمتابعة الحادة بعد الصحیة الرعایة من المرضى احتیاجات تلبیة لضمان محاولة في
 ، الطبیة الرعایة على للحصول طلبات على المریض حصول كیفیة حول ثالث طرف تأمین قبل من مالیة تغطیة وجود عدم

 أو ،) CA( المغطاة كالیفورنیا خالل من المقدمة والتغطیة ،) CA( الصحیة األسر وبرنامج Medi-Calو ، الطبیة والرعایة
 البرامج على للحصول بطلب التقدم في المرضى ھوغ سیساعد. المقاطعة أو الوالیة من الممولة الصحیة التغطیة برامج من غیرھا

 . الرفض أو القبول ومتابعة الحكومة ترعاھا التي

 :FAP HOAG ل نالخاضعی المھنیین قائمة

 ال والذین الخدمات یقدمون الذین المھنیین من غیرھم أو الطبیة المجموعات أو باألطباء قائمة بتحدید التحدید وجھ على ھوغ سیقوم
 كالیفورنیا قانون بموجب مطلوب ھوغ،  في للمرضى الطوارئ خدمات یقدمون الذین الطوارئ غرفة طبیب. السیاسة ھذه تغطیھم

 سیاسات في محدد ھو كما( الطبیة التكالیف ارتفاع من یعانون الذین  المرضى أو علیھم المؤمن غیر للمرضى خصومات لتقدیم
 من أقل أو في ھم الذین) 127446-127400 األقسام( كالیفورنیا في والسالمة الصحة قانون في المبینة للمستشفیات العادل التسعیر

 على وجدت مزود قائمة تكون أن أیضا ویمكن. نسخة یطلب مریض ألي القائمة ذهھ ھوغ سیقدم. االتحادي الفقر مستوى من 400٪
 . www.Hoag.org: ھوغ موقع على االنترنت

http://www.hoag.org/


 :التحصیالت عملیة حول عامة نظرة

 الدفع  یستطیع ال أنھ المریض ذكر إذا. الخدمة وقت أو قبل بالكامل مسؤولیتھ أو للمریض المقدرة التكلفة تحصیل یتم نأ المتوقع ومن
 : أدناه المبین النحو على ثابت تسلسلي وترتیب التحصیل عملیة أثناء الدفع وبرامج خیارات تقدیم یتم ، بالكامل

 
  الكامل الدفع مطلوب

 . مناسبا ذلك كان إذا الطلب، حسب ودیعة دفعة. التقدیر أساس على لةمعقو دفع خطة تقدیم یتم
 : الحصر ال المثال سبیل على تشمل، برامج في الحكومة من الممولة للبرامج األھلیة استكشاف یتم

 
  الطبیھ الرعایھ

 ) كالیفورنیا( كال میدي
  المغطاة كالیفورنیا

 . والدولة الدولة من الممولة األخرى الصحیة التغطیة برامج
 المالیة المساعدة برنامج حول بالمعلومات المریض تزوید یتم ، 3-1 المراحل في الدفع حل على العثور یمكن ال عندما

Hoag (FAP) .برنامج خالل من المعلقة التغطیة طلبات تحول لن FAP أھلیة دون الحكومة تمولھ صحي برنامج ومن 
 . أخرى برامج على للحصول المریض

 .للمریض الفور على تقدیمھا یتم ،Hoag من مالیة مساعدة طلب أو معلومات وقت أي في المریض طلب إذا  :ھام

 :المالیة المساعدة برنامج على عامة نظرة

 تكلفة أي دون مخفضة بأسعار ھاتقدیم یتم طبیا الضروریة الصحیة الرعایة أن Hoag (FAP) المالیة المساعدة برنامج یضمن
 قادر وغیر علیھ مؤمن غیر أو علیھ مؤمن غیر مریض أي. علیھم المؤمن غیر والمساعدات علیھم المؤمن غیر للمرضى للتأھل
 للحصول مؤھال سیعتبر) FPL( المعتمد االتحادي الفقر مستوى بمؤھالت دخلھ یفي والذي بھ الخاصة Hoag فاتورة دفع على
 مؤھلین مؤھلین عالیة طبیة تكالیف یتحملون الذین المرضى اعتبار یمكن ذلك، إلى باإلضافة). FA( المالیة Hoag مساعدة على

 . مالیة مساعدة على للحصول
 الكرامة درجات بأقصى الصحیة الخدمات تقدیم إلى نطمح. فیھا نتواجد التي المجتمعات في األشخاص لجمیع خدماتھ Hoag یقدم

 ھم فواتیر لدفع المالیة المساعدة تقدیم المرضى توفیر یتم والرعایة سریة بیئة في. رعایتنا في وعائلة مریض كل مع والتعاطف
 أكثر العیش على وقدرتھم اإلنسانیة كرامتھم لتحقیق أساسي كعنصر الالزمة  الصحیة الرعایة على الحصول لضمان وبالتالي، ھوغ،
 . العام الصالح في مةالمساھ على قدرة وأكثر كاملة، وأكثر شفاء،

 :FAP تطبیق استكمال

 إكمال في المرضى بمساعدة المعینون الموظفون سیقوم). FAP( المالیة المساعدة برنامج طلب تقدیم سیتم المریض، طلب على بناء
 كان إذا الحكومة، من الممولة البرامج أو الخیریة الرعایة أو المالیة المساعدة على للحصول األھلیة وتحدید المالیة المساعدة طلب
. Hoag في العامة القبول مناطق في واإلسبانیة اإلنجلیزیة باللغتین المطبوع المالیة المساعدة إشعار وضع یتم كما. ممكنا ذلك

 . المالیة المساعدة طلبات إنجاز في وللمساعدة شواغل أو أسئلة أي لمعالجة متاحة الفوریة الترجمة خدمات
 

 المالي بالتزامھ  الوفاء في المساعدة من غیرھا أو الخیریة، والرعایة مخفضة، دفعة یطلب الذي لمریضنا، القانوني الممثل المریض،
 دفعة أو الخیریة الرعایة الشخص طلب إذا. الصحیة والفوائد الدخل تغطیة بوثائق ھوغ لتزوید معقول جھد كل یبذل Hoag تجاه

 . قراره اتخاذ في الفشل ھذا Hoag یعتبر فقد ، قرار التخاذ Hoag ل وضروریة معقولة معلومات یقدم ولم مخفضة
 

 خطاب تاریخ من أشھر) 6( ستة لمدة صالحة التغطیة ستكون المالیة، المساعدة برنامج بموجب الجزئیة أو الكاملة األھلیة تحدید عند
 كأرصدة األھلیة تحدید وقت في مسبقا الموجودة المریض سابلح المستحقة األرصدة تضمین سیتم ذلك، إلى باإلضافة. األھلیة
 . السیاسة ھذه في علیھا المنصوص االستثناءات باستثناء مؤھلة،

 علیھ الموافق للمبلغ المحدد التعدیل رمز باستخدام الخیریة للجمعیات المخفض المبلغ لتعكس المالیة Hoag أنظمة تحدیث سیتم
 . جزئي أو بالكامل

 :رضىالم فواتیر

 المفتوح التوازن إلدراك الشھریة البیانات تلقي في المالیة Hoag مساعدة على للحصول بطلب یتقدمون الذین المرضى سیستمر
 ینصح وموجزا واضحا إشعارا المریض إلى بالبرید إرسالھا یتم التي البیانات تتضمن. األمر لزم إذا المرضى مشاركة لتشجیع

 . المناسبة االتصال ومعلومات Hoag الیةالم المساعدة ببرنامج المریض
 : اإلشعار ھذا یكون أن یجب كما

 المغطاة كالیفورنیا أو Medicare Medi-Cal (CA) مثل  برامج على للحصول مؤھال یكون قد بأنھ المریض ینصح
 . المقاطعة أو الوالیة من الممولة الصحیة التغطیة برامج من غیرھا أو



 . تطبیق مع للمریض توفر سوف Hoag وأن البرامج ھذه من أي على للحصول بطلب التقدم للمریض یمكن كیف
  قانونیة خدمات مكتب یضم المستھلك لمساعدة محلي مركز إلى المریض سیحیل) ھوغ( أن
 : المنازعات

 خارجیة تحصیل وكالة أو تابعة أو تابعة شركة قبل من الصحیة الرعایة دیون لتحصیل المبذولة الجھود تلتزم أن یجب
 . معقولة دفع خطة وتطبیق تعریف ذلك في بما السیاسة ھذه في علیھا المنصوص بالمعاییر Hoag لشركة تابعة

 الزینة أن ینبغي ال معقولة، دفع خطة أو Hoag المالیة المساعدة على للحصول المؤھلین المرضى مع التعامل في
Hoag السعي من ھوغ الشرط ھذا یمنع وال. المدفوعة غیر ھوغ فواتیر لجمع كوسیلة المنازل على االمتیازات وضع أو 

 . الثالثة باألطراف الخاصة المسؤولیة ویاتتس من السداد إلى
 فوترة دورة من یوما 150و خارجیة تحصیل وكالة إلى دفع ترتیب أو FAP نظام بھا یوجد ال التي الحسابات تحویل سیتم

 . األولى المریض
 الخارجیة التحصیل ةوكال إلى تحویلھا سیتم دفعھا یتم لم متتالیة دفعات ثالث مع الدفع خطة في تقصیر بھا التي الحسابات

 . الضامن/  المریض إلى للوصول معقولة محاوالت إجراء لضمان القسم مشرف وموافقة مراجعة عند

 :الدخل إثبات

 دفع وبیانات ، W-2 واألرباح واألجور ، الضرائب مصلحة نماذج من نسخ ذلك في بما الالزمة الدخل وثائق جمیع المریض یقدم
 الوطني األمن وزارة أو طبیا الموصوفة الدوائیة المساعدة برامج أي( حكومي لبرنامج طلب استخدام یمكن. ذلك إلى وما ، العجز

 علیھا الحصول تم التي المالیة المعلومات استخدام یتم لن. المالیة للمساعدة) أخرى موقعة فیدرالیة برنامج وثیقة أي أو SSI أو
 . التحصیل أنشطة لتحدید

 صحة یثبت المریض من مساعدة طلب تقدیم خالل من المریض دخل من التحقق یمكن الوثائق، فیھا رتتوف ال التي الحاالت وفي
 . الفور على الدخل من التحقق طلب وینبغي فیھ، مشكوكا الدخل إثبات كان إذا المقدم الدخل

 :المستشفیات CA - الدخل مؤھالت

A. الفقر مستوى من المائة في 400 عن أسرتھ لدخ ویقل جید بشكل علیھ مؤمن غیر أو علیھ مؤمن غیر مریض وأي 
 المساعدة وتستند. مالیة مساعدة على للحصول مؤھال یعتبر فواتیره، دفع مالیةال الشؤون مكتب یستطیع ال الحالي، االتحادي

:أدناه المبینة المعاییر إلى الجزئیة أو الكاملة  

  FLPإذا كان دخل٪ 
 ثم:  والم��ض هو:  هو: 

غ�ي مؤمن عل�ه أو مؤمن   ٪ أو أقل ، 200
 عل�ه 

٪) من فاتورة  100سيتم شطب جزء مسؤول�ة الم��ض بال�امل (
 الخدمات. 

201%-400% 

 غ�ي مؤمن عل�ه ، 

ام الم��ض بالدفع �سبة مئ��ة من المبلغ اإلجما�ي الذي كان  ض س�كون ال�ت
س�دفعه مقابل الخدمة بناًء ع� المق�اس المتدرج  Medicareبرنامج  

 أدناە: 
  FPLإذا كانت �سبة الدخل من 

 :  �ي
ثم النسبة المئ��ة لمعدل م�د�ك�ي 

 ال�ك المستحق الدفع هو 
201٪ - 400٪ 50% 

 عل�ه ، مؤمن 

 : ض ام الم��ض عن ط��ق مدفوعات التأمني ض  سيتم تخف�ض ال�ت
 ثم… لو… 
ض   المبلغ المدف�ع عن ط��ق التأمني
 يتجاوز ما كان م�د�ك�ي س�دفعه ، 

سيتم شطب كامل جزء مسؤول�ة  
 ٪) من المرض. 100الم��ض ( 

للدفع من   LIKEمعدل 
Medicare   أ��ب من معدل الدفع

HMO / PPO   للخدمات المقدمة
 ، 

ام الم��ض بالدفع   ض سوف �ستند ال�ت
 . HMO / PPOع� معدل الدفع 

مؤمن عل�ه ، ومع ذلك ال   400%-201%
 �غ�ي الدافع الخدمات ، 

 :  سيتم تطبيق ما ��ي
 ثم… لو… 
عادة ما �كون الم��ض مسؤوً� عن  
 كامل رسوم الفاتورة ، 

ام الدفع للم��ض   ض س�كون إجما�ي ال�ت
 . HMO / PPOهو معدل الدفع 

المؤمن عل�ه والخدمات   400%-201%
ي �غطيها الدافع ،   اليت

 :  سيتم تطبيق ما ��ي
 ثم… لو… 



الم��ض مسؤول فقط عن جزء  
من رسوم الفاتورة (قابلة للخصم ،  
ك ، إلخ).   الدفع المش�ت

 ال يوجد خصم. 

  

 :الخیریة للرعایة التلقائي التصنیف

 طلب لتقدیم المطلقة الحاجة دون الخیریة الرعایة على للحصول مؤھال المریض اعتبار یمكن التالیة، الخاصة الظروف ظل في
 : المالیة المساعدة

 كالیفورنیا ظرف

 برامج على للحصول مؤھلة
 )أدناه الباب األخرى الخاصة الظروف في تناولھا( FPL ل مؤھلة أخرى

 N/A الخاصھ االحتیاجات ذوي

 ال علیھ، التعرف یمكن عقار أو ثالث طرف من تأمینیة تغطیة وبدون متوفى فان 
 حي زوج یوجد

 N/A سجن

 مشرد
 أو الطبیة الرعایة  في حالیا مسجل وغیر مأوى بال یكون أن على مصمم

 طرف تأمین تغطیة دون ، الحكومة ترعاه برنامج أي أو الطبیة الرعایة
 ثالث

 قادر غیر ،ER في ینظر
 قانون مشروع على

 بیان إصدار على قادر غیر ھوغ ولكن الطوارئ قسم في معھا التعامل یتم
 الفواتیر

 الرعایة  على الحصول برنامج خالل من عالجھ یتم الرعایة  على الحصول

 :األخرى الخاصة الظروف

 الذین المرضى  فإن التحصیل، وكالة علیھا صدقت التي أو بعد تحصیلھا یتم لم التي للحسابات المحكمة ذمة إبراء وثیقة أقرتھ وكما
 . التسریح حالة منحوا قد والمحكمة المستحقة ھوغ دیون بسبب إفالس دعوى رفعوا

 الدخل ذوي مساعدة برامج من وغیرھا یدیكید،م كال، میدي مثل المؤھلة البرامج - FPL على للحصول المؤھلین المرضى
 ثمن دفع یتم ال عندما الخیریة الرعایة على للحصول مؤھلون المرضى ھؤالء لذلك،. معوزة تعتبر الحكومة، ترعاھا التي المنخفض
 . الخیري للشطب مؤھلة المسددة غیر الرسوم عن الناتجة المرضى حسابات أرصدة. البرنامج قبل من الخدمات

 : یلي بما المتعلقة الرسوم ھي كمؤھلة التحدید وجھ على ملوتش .1
  الضروریة الطبیة الخدمات على للحصول المستشفى في اإلقامة رفض .2
  الداخلیین للمرضى المرفوضة الرعایة أیام .3
  المؤھلة  المشمولة غیر الخدمات .4
  IP (TAR) معالجة ترخیص طلب رفض .5
  المقیدة التغطیة بسبب الرفض .6

 :المفترضة ریةالخی المؤسسة

 المساعدة تقدیم عملیة في ینخرطون ال قد التأمین نقص من یعانون الذین أو علیھم المؤمن غیر المرضى من جزءا أن ھوغ ویدرك
 المرضى لتأھیل تنبؤیة تلقائیة تسجیل أداة Hoag یستخدم ، المریض قبل من المطلوبة المعلومات توفیر یتم لم إذا. التقلیدیة المالیة

 مصادر إلى استنادا الخیریة الرعایة على  للحصول المریض تأھل احتمال PARO™  أداة وتتوقع. الخیریة الرعایة على للحصول
 عن وكذلك للمریض، المحتمل واالقتصادي االجتماعي الوضع عن تقدیرات االعتالل مكافحة مكتب ویقدم. للجمھور المتاحة البیانات

 . المریض أسرة وحجم دخل
 ثانویة معلومات على الحصول یمكن ال عندما الخیري للشطب مؤھلون: الطبیة الرعایة من المؤھلون المستفیدون: QMB مرضى

 برنامج في األشخاص فوترة والموردین الطبیة الرعایة لمقدمي یجوز ال: SOC بخالف الثانویة بعد رصید أو Medi-Cal أو



QMB برامج ولكن ، الدفع في المشاركة أو المشترك التأمین أو الطبیة الرعایة لخصومات Medicaid ھذه تدفع قد الحكومیة 
. التكالیف لتقاسم الطبیة الرعایة لمقدمي تدفعھ الذي المبلغ من بالحد للوالیات االتحادي القانون یسمح ، الظروف بعض في. التكالیف

 مشاركة من B الجزء أو A الجزء بدفع قانوني التزام ھملدی لیس QMB برنامج في األشخاص فإن ، كذلك األمر یكون عندما حتى
 . QMB برنامج في المسجلین مزدوج بشكل المؤھلین لألفراد الفوترة حظر راجع. الطبیة الرعایة لمقدمي التكالیف

 الطبیة النفقات كارثیة.

Hoag فردي  أساس على المرضى ھؤالء مع التعامل سیتم. كارثیة طبیة نفقات وجود حالة في الخیریة تمنح قد تقدیرھا، في . 

 :الموافقة مستویات

 . المحلیة السلطة لمستویات وفقا المعتمدین ھواج موظفي قبل من إال المالیة المساعدة تحدید یتم ولن
 بالتصمیم اإلخطار

 . الداعمة والوثائق المكتمل الطلب تقدیم من یوما 30 غضون في ھوغ بتحدید اراإخط المرضى سیتلقى
 المرضى نزاعات

 المالیة المساعدة تقدم ال. السیاسة ھذه في الواردة المعاییر على بناء للتأھل الطلب مراجعة بعد FAP مؤھالت تحدید یتم
 األدلة إلى استنادا األھلیة معاییر لوضع الكاملة ریةالتقدی بالسلطة یحتفظ ھوغ أن إال تعسفي، أو تمییزي أساس على

 . الضامن أو المریض یقدمھا التي الكافیة والمعلومات
 البرید عبر اإلیرادات لدورة التنفیذي المدیر أو اإلدارة من المراجعة طلب الضامن أو للمریض یجوز نزاع، حدوث حالة في

 :في النزاع  لدعم إضافیة معلومات تقدیم خالل من كتابة أو  PFS@hoag.org في اإللكتروني
 

 كالیفورنیا میسا، كوستا200 جناح ریدھیل، شارع 2975اإلیرادات لدورة التنفیذي المدیر: المشیخیاتات التذكاري ھوغ مستشفى
92626 

 :التأمین إثبات

قام إذا  Hoag  ي  ثالث طرف قبل من التغط�ة ع�  دل��ً  �قدم لم لم��ض  بفوات�ي
من الخروج عند أو الرعا�ة تقد�م وقت �ض  

ود ، المستش�ض  ض س�ت  Hoag المال�ة المساعدة توافر ب�شعار الم��ض  (NAFA) 

 :التعاریف
 تعریف مصطلح

 الرعایة قانون
 معقولة بأسعار
)ACA(  

تكالیفھ تحمل على وقدرتھ الصحي التأمین جودة زیادة إلى یھدف اتحادي تفویض . 

 الرعایة
 الخیریة

 كاف غیر تأمین لدیھ أو التأمین إلى یفتقر الذي للمریض تكلفة أي دون المقدمة طبیا الضروریة Hoag خدمات
المنخفض الدخل لذوي محددة متطلبات یلبي . 

 كالیفورنیا
 المغطاة

 بأسعار الصحیة الرعایة على للحصول والتسوق المساعدة یوفر الذي كالیفورنیا في الصحي ینالتأم سوق برنامج
كال میدي مؤھالت تحدید في أیضا تساعد سوف المغطاة كالیفورنیا. المالیة المساعدة وربما معقولة . 

 إجمالي من ٪50 من بدءا یداع،اإل على التفاوض یتم. الودیعة ھي األولى الدفعة تعتبر الدفع، ترتیبات اتخاذ عند أودع
المقدرة المریض مسؤولیة . 

 التأمین برامج
 من الممولة

 الحكومة

 ):على تقتصر ال ولكن" (الحكومة تمولھا التي التأمین برامج" یلي ما وفي

  الطبیھ الرعایھ
 ) كال میدي( المفترضة األھلیة
 ) كالیفورنیا( كال میدي

 ) CA( المغطاة كالیفورنیا

mailto:PFS@hoag.org


میدیكید الوالیة خارج   

 التأمین سوق
 الصحي 

). التبادل باسم رسمیا المعروف( الصحي التأمین سوق ھو) ACA( معقولة بأسعار الرعایة قانون مكونات أحد
 راتخیا وشراء لمقارنة الصغیرة والشركات للعمالء اإلنترنت عبر المكان ھذا على بالحصول مكلفة والیة وكل

الفیدرالیة التأمین إعانات على للحصول مؤھلین كانوا إذا ما ومعرفة التأمینیة التغطیة . 

 الطبیة التكلفة
 العالیة 

 :یلي مما أي لدیھ كان إذا الطبیة التكلفة ارتفاع یكون أن المریض یعتبر: كالیفورنیا

 12 ال األشھر في المریض عائلة دخل من ٪10 تتجاوز التي ھوغ في الفرد تكبدھا التي جیبھ من السنویة التكلفة
 . السابقة

قدم  إذا المریض، أسرة دخل من ٪10 تتجاوز التي السنویة النفقات  

 12 ال األشھر في المریض أسرة أو المریض دفعھا التي للمریض الطبیة النفقات عن وثائق المریض 
.السابقة   

 الدفع معدالت
 ب الخاصة

HMO/PP
O 

 ھذا. الخدمات لتقدیم PPOs/ العقود إدارة منظمات جمیع من Hoag علیھ سیحصل الذي الدفع مبلغ متوسط
دوریا تحدیثھ یتم و محدد ھو المكفرة، الرسوم ماليإج من مئویة كنسبة یمثل الذي المعدل، . 

 الوالیة خارج
 میدیكید

Hoag الحصول أو/  و الدولة قبل من العقد على الموافقة تتم أن شریطة میدیكید الدولة خارج فاتورة سوف 
خارجیة بمصادر االستعانة بائع خالل من علیھا . 

 كال میدي
)كالیفورنیا(  

 الطبیة الخدمات من متنوعة لمجموعة تدفع التي كالیفورنیا في اتحادیا الممولة الصحي التأمین برامج ھي كال میدي
 یكونون قد الذین كال میدي توسعت ، ACA بموجب. منخفض ودخل محدودة موارد لدیھم الذین والبالغین لألطفال

 .مؤھلین

 الخدمات
 الطبیة
 الضروریة 

 مباشرة عالجھا أو رعایتھا أو الطبیة الحالة لتشخیص ومطلوبة ناسبةم تكون أن تقرر التي المقدمة أو الخدمات
الطبي المجتمع في الجیدة الطبیة الممارسة معاییر وتلبیة . 

 الخدمات
الوزن  لفقدان المعدة تجاوز التجمیل، مستحضرات ،CDU طبیة، ضرورة تعتبر ال الخدمة كانت إذا المستبعدة  

 المؤسسة
 الخیریة
 المفترضة

 بارو، برامج(
SOS وال 

)أمیستاد  

 ھؤالء اعتبر حیث البرنامج إرشادات لتلبیة مسبقا تحدیدھا تم La Amistad و) SOS( برنامج أنفسنا شارك
 ترتیب درجة. بھم الخاصة والموافقة الفحص إكمال أمیستاد وال SOS. ٪FPL 200 من أقل أو عند األفراد

 كل PARO درجة تقییم یتم. المریض حساب تسجیل آلیة ھي )PARO): PARO الدفع في المساعدة ترتیب
األھلیة معاییر لتقییم Hoag في الخیریة الرعایة سیاسة لتعكس ومعایرتھا عامین . 

الطبیھ الرعایھ  

 أو 65 بین أعمارھم تتراوح الذین المؤھلین لألشخاص اتحادیا الممولة الصحي التأمین برنامج ھو الطبیة الرعایة
. الكلى أمراض أو اإلعاقات إلى استنادا أیضا مؤھلون عاما 65 عن أعمارھم تقل ذینال األشخاص بعض. أكثر

 طویلة الرعایة تكلفة أو الطبیة النفقات جمیع یغطي ال ولكنھ الصحیة، الرعایة تكالیف في البرنامج ھذا یساعد
 بعض ھناك ولكن ، الصحي التأمین سوق من جزءا لیست انھا. المنخفض الدخل ذوي إلى یستند ال وھو. األجل

لذلك نتیجة التغطیة في التغییرات . 

 الدفع معدالت
 الطبي

 محددة Hoag ھو المعدل ھذا. الخدمات لتوفیر Medicare من ھوغ علیھ سیحصل الذي الدفع مبلغ متوسط
دوري بشكل وتحدیثھا . 

 الدفع ترتیبات
 خطط /

 تقدمھا التي للخدمات الموسع الدفع شروط یحدد والمریض Hoag قبل من علیھا والموافقة علیھا التفاوض تم خطة
Hoag .من الدفع بتنسیق المجدولون أو/ و المالیون المستشارون ویقوم تقدیر إلى الخدمة قبل دفع خطة أي تستند 



 .النھائیة لفاتورةا بعد النھائیة الشروط إعداد یتم حیث الذاتي المشرف خالل التقسیط
 

 سداد خطة
)CA( معقولة  

 المدفوعات معقولة دفع خطة إنشاء Hoag على یجب ، نتفق أن یمكن ال ، الضامن/  والمریض ھوغ كان إذا
 الخصومات باستثناء ، للمریض األسرة دخل من ٪ 10 من أكثر تتجاوز أن یمكن ال معقولة لدفعة وفقا الشھریة

األساسیة المعیشة لنفقات . 

 المعیشة نفقات
 األساسیة

)CA(  

 المالبس؛ والھاتف؛ المرافق المنزلیة؛ واللوازم الغذاء والصیانة؛ الدفع منزلنا استئجار: یلي مما أي مصاریف
 النقل نفقات الزوج؛ أو الطفل دعم األطفال؛ رعایة أو المدرسة التأمین؛ األسنان؛ ومدفوعات الطبیة المدفوعات

التقسیط ومدفوعات واإلصالحات، والغاز مینالتأ ذلك في ابم والسیارات، . 

 یتم التي المبالغ
 بشكل فوتنتھا

)AGB( عام  

 FAP ل مؤھل فرد إلى مقدمة أخرى ضروریة طبیة أو طارئة رعایة ألي Hoag AGB مرفق یحدد قد
 من مستفید ھو FAP ل المؤھل الفرد كان إذا Hoag مرفق سیستخدمھا التي والترمیز الفوترة عملیة باستخدام

 Hoag مرفق یحدده الذي بالمبلغ للرعایة AGB وتحدید Medicaid أو الخدمة مقابل الطبیة الرعایة رسوم
 یحدده الذي المبلغ ذلك في بما( للرعایة Medicaid أو Medicare بھ ستسمح الذي اإلجمالي المبلغ سیكون

 مسؤوال المستفید سیكون الذي والمبلغ edicaidM أو Medicare قبل من تعویضھ سیتم Hoag مرفق
).وخصومات ، مشترك وتأمین ، مشتركة مدفوعات شكل في دفعھ عن شخصیا  

 

 المالیة المساعدة بتوافر HOAG إشعار: بسیطة بلغة ملخص

 
 بالعمل ھوغ تلتزم. دمھانخ التي للمجتمعات الجودة عالیة الصحیة الرعایة خدمات تقدیم ھي للربح ھادف غیر دیني كمستشفى مھمتنا

 المساعدة ھوغ تقدم. معقولة بأسعار أكثر الطبیة الرعایة لجعل طرق إیجاد ذلك في بما مالیة، مشاكل أي خالل من مرضانا مع
 أو كل تكالیف دفع في مشكلة تواجھ كنت إذا. الطبیة فواتیرھم دفع على المالیة القدرة یملكون ال الذین المؤھلین للمرضى المالیة
 أعمالنا مكتب في ما شخص ھم الذین المالیین مستشارینا أحد مع التحدث على نشجعك فإننا بك، الخاصة الصحیة الرعایة بعض
 مساعدتك كیفیة حول

  للمریض؟ المالیة المساعدة برنامج ھو ما
 دفع یستطیعون وال صحي تأمین لدیھم لیس الذین لألشخاص مجانیة مالیة فحوصات Hoag في المالیة االستشارات إدارة تقدم

 یغطیھا ال التي الفاتورة من حصتھم دفع على قادرین غیر لكنھم ، تأمین لدیھم الذین المرضى وكذلك ، بھم الخاصة Hoag فاتورة
 أو Cal-Medi أو الصحیة األسر برنامج أو الطبیة الرعایة على للحصول أھلیتك بمراجعة المالیون مستشارونا سیقوم. التأمین
 التغطیة أو كالیفورنیا في األطفال خدمات برنامج أو الصحیة لالستحقاقات كالیفورنیا بورصة خالل من المقدمة األخرى ةالتغطی

 إخطار یرجى البرامج، ھذه أحد خالل من تغطیة لدیك كان إذا. الخیریة الرعایة أو المقاطعة أو الدولة تمولھا التي األخرى الصحیة
 أو خصم على للحصول مؤھلین الحكومیة المساعدة على للحصول المؤھلین غیر المرضى یزال ال قد. ورالف على المالیین مستشارینا

   إلى أیضا إحالتك تتم قد .Hoag خالل من متاحة خیریة برامج
 www.OCGOV.com للحصول على المساعدة المحلیة.

 مؤھال تكون فقد والمتوسط، المنخفض الدخل متطلبات تستوفي وكنت كاف، تأمین لدیك یكن لم أو التأمین، إلى تفتقر كنت إذا
 للحصول باألھلیة یتأثر ال الضروریة الصحیة الرعایة على الحصول أن تذكر یرجى. خیریة رعایة أو مخفضة دفعة على للحصول

.الرعایة أجل من إلینا یأتون الذین أولئك كل بعالج ملتزم ھواج. المالیة المساعدة على  
: Cal-Medi: مباشرة الویب على  موقعھ إلى الوصول طریق عن أعاله المذكورة للبرامج مباشرة بطلب التقدم أیضا یمكنك

http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/pages/applyformedi-cal.aspx 
  :2596Medicare-318-800-1 التقدم بطلب عبر الھاتف www.HealthCare.gov  :قانون الرعایة بأسعار معقولة
www.ssa.gov/medicare/apply.html 
 Hoag برنامج الرعایة الخیریة:  www.Hoag.org  (عالمة التبویب المریض والزوار، الفواتیر، تطبیق الرعایة الخیریة)

 تحدید یتم. مخفضة أو مجانیة رعایة تتوفر المالیة، المساعدة على للحصول المؤھلین ألولئك بالنسبة: المخفضة أو المجانیة الرعایة
 دخل یبلغ الذین للمرضى المجانیة الرعایة وتقدم). FPL( االتحادي الفقر مستوى مع بالمقارنة عائلتك دخل حسب المخفض غالمبل

 من ٪400 إلى ٪201 من األسرة دخل یبلغ الذین للمرضى مخفضة بأسعار الرعایة تقدیم ویتم FPL من أقل أو ٪200 األسرة
FPL.  

 الطبیة الرعایة من غیرھا أو الطارئة الرعایة مقابل AGB من أكثر FAP على للحصول المؤھل الفرد على رسوم فرض یجوز ال
.الضروریة  

تنطبق ومتى كیف  
 عن أو 5564-764-949 االتصال طریق عن الخدمات من االنتھاء أو تفریغ بعد مباشرة لدینا المالیین المستشارین االتصال یرجى

.FC@hoag.org  طریق البرید اإللكتروني في 

http://www.ocgov.com/
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/pages/applyformedi-cal.aspx
http://www.healthcare.gov/
http://www.ssa.gov/medicare/apply.html
http://www.hoag.org/
mailto:FC@hoag.org.
mailto:FC@hoag.org.
mailto:FC@hoag.org.


 
:ب االتصال یرجى مالیة، مساعدة طلب نموذج على الحصول في ترغب كنت أو أسئلة لدیك كانت إذا  

الھاتف طریق عن • : 949-764-8413  
-https://www.hoag.org/patients-visitors/billing-information/financial :على موقعنا على االنترنت في •

assistance-charity-care/  
زیارة خالل من • :  

 نیوبورت مكتب - ھوغ مستشفى
 One Hoagكاشییھ بیتش

DriveNewport Beach ,
CA 92662Hours :االثنین من 

 صباحا 8:30 الساعة من الجمعة إلى
 یدالبر طریق عن أو مساء 4:30 إلى

FC. Hoag.Org في اإللكتروني  

 إیرفین مكتب - ھوغ مستشفى
 أفیرفین، كانیون ساند 16200كاشییھ

 من: Hours92618 كالیفورنیا
 8:30 الساعة من الجمعة إلى االثنین

 عن أو مساء 4:30 إلى صباحا
. FC في اإللكتروني البرید طریق

Hoag.Org 

: Attnللمرضى المالیة الخدمات
 Red 2975الخیریة الرعایة أخصائي

Hill Ave., Suite 200Costa 
Mesa, CA 92626Hours :من 

 8:30 الساعة من الجمعة إلى االثنین
 طریق عن أو مساء 4:30 إلى صباحا

 في اإللكتروني البرید
PFS@Hoag.org 

 إلى باإلضافة. فھمھا یسھل بطریقة نخدمھا التي المجتمعات في المالیة دةللمساع ھواج برنامج حول المعلومات بإتاحة ملتزمون نحن
 بما أخرى، بلغات ،Hoag المالیة المساعدة طلب نموذج و ،Hoag المالیة المساعدة سیاسة الملخص، ھذا یتوفر اإلنجلیزیة، اللغة
https://www.hoag.org/patients- انظر. والفیتنامیة واإلسبانیة والكوریة والفارسیة والصینیة العربیة ذلك في

care-charity-assistance-information/financial-isitors/billingv/ 

 السریة
 الطلبات سریة على بالحفاظ ملتزمون نحن. للغایة وشخصیة حساسة مسألة تكون أن یمكن المالیة المساعدة إلى الحاجة أن نفھم ونحن

  . والتمویل والمعلومات

 n/a: المرجع

  C.F.R. 1.501 26 ؛®501 الداخلیة اإلیرادات قانون قسم: یلي ما خالل من اإلجراء لھذا اإلدخال أو/و المراجعة إجراء تم
 (7) (r)1.501-) 1) (ص(

 IFU: n/a وإصدار عنوان
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