
 

 

 النطاق:

تابعة ألوھایو ھیلث ودار الرعایة تسري ھذه السیاسة على كافة المستشفیات األعضاء في أوھایو ھیلث وعلى ممارسات كافة األطباء المعینین، وعلى مراكز الرعایة العاجلة ال
 التابع ألوھایو ھیلث (المشار إلیھم مجتمعین باسم "مرافق أوھایو ھیلث").  

 

 :الغرض من البیان

التزام أوھایو ھیلث تقدیم و ھیلث إلى مد نطاق وزارة الشفاء عن طریق تقدیم الخدمات ذات الجودة العالیة والتكلفة المناسبة استجابة الحتیاجات المجتمع.  یتضمن تھدف أوھای
یتعلق بتقدیم المساعدة المالیة للمرضى المستحقین  الرعایة الصحیة لألشخاص بغض النظر عن قدرتھم على السداد.  تضع ھذه السیاسة اإلرشادات الخاصة بأوھایو ھیلث فیما

 لخدمات الخصم الجزئیة أو الكاملة.

 : برامج المساعدة المالیةالسیاسة

من أوھایو ھیلث  ج المساعدة المالیةتقدم أوھایو ھیلث الخدمات المالیة المجانیة أو المخفضة للمرضى المستحقین في الحاالت الطارئة او الحاالت الالزمة طبیًا. تتضمن برام
 ما یلي:

برنامج ضمان الرعایة الصحیة ھو آلیة إدارة أوھایو لتقدیم خدمات العمل واألسرة للوفاء باالحتیاجات الفیدرالیة لتقدیم : )HCAPبرنامج ضمان الرعایة في المستشفى ( أ.
 م.  المدفوعات اإلضافیة إلى المستشفیات التي تقدم حصة غیر متناسبة من الخدمات التي تتم دون سداد مقابلھا إلى الفقراء وغیر المؤمن علیھ

 یقدم برنامج أوھایو ھیلث الخیري المساعدات في الحاالت الطارئة كما یقدم الرعایة الطبیة الالزمة األخرى إلى المرضى المستحقین الذین :یو ھیلث الخیريبرنامج أوھا ب.
 لیس لدیھم موارد مالیة أخرى متاحة. یقدم برنامج اوھایو ھیلث الخیري ما یلي:

 % أو أقل من مستوى حد الفقر وفق المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة.200ضى الذین یكون دخلھم عند % من مسؤولیة سداد المرضى وذلك للمر100خصم  •

 % أو أقل من مستوى حد الفقر وفق المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة.300% من مسؤولیة سداد المرضى وذلك للمرضى الذین یكون دخلھم عند 80خصم  •

 % أو أقل من مستوى حد الفقر وفق المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة.400للمرضى الذین یكون دخلھم عند % من مسؤولیة سداد المرضى وذلك 65خصم  •

في حالة عدم سریان أي من البرامج السابقة، تحتفظ أوھایو ھیلث بالحق في النظر في تقدیم طلب إثبات المشقة على أساس كل حالة  :برنامج المشقة الخاص بأوھایو ھیلث ج.
ھیلث ھما الملجأ األخیر، وھو مرضى الذین یعانون من مشقة مالیة كارثیة، أو غیر عادیة، أو استثنائیة.  یعتبر البرنامج الخیري وبرنامج المشقة المقدمین من أوھایو على حدة لل

لة توافر أي مورد آخر لسداد مقابل رعایة المریض أو لتعویض ما یعني أنھ في حالة توافر أي برنامج آخر تابع للوالیة أو أي برنامج فیدرالي آخر لتقدیم المساعدة، أو في حا
 المریض عن المصاریف فیما یتعلق بتلك الرعایة، یجب استنفاذ ھذا المورد قبل أن یكون المریض مستحقًا لبرامج أوھایو ھیلث.

 :اإلجراء

برنامج  یستدعي استحقاقة لتحدید مدى االستحقاق لبرامج المساعدة المالیة المختلفة. تستعین أوھایو ھیلث باللوائح التالی :متطلبات استحقاق برامج المساعدة المالیة .1
 المساعدة المالیة أن تكون الخدمة والمریض مستحقین لبرنامج المساعدة المالیة.

یسري برنامج المساعدة المالیة التابع ألوھایو ھیلث على خدمات الرعایة الصحیة الطارئة أو الالزمة طبیًا المقدمة من قبل المستشفیات خدمات االستحقاق:   أ.
ث وفق ما ھو او ھیلالتابعة ألوھایو ھیلث، وممارسات األطباء المعینین من قبل أوھایو ھیلث، ومركز الرعایة الطارئة التابع ألوھایو ھیلث، ودار رعایة أوھ

عام في المجتمع الذي تقدم فیھ مدرج فیما سبق.  یعتمد القرار فیما یتعلق بما إذا كانت الرعایة الزمة من الناحیة الطبیة أم ال على المعاییر الطبیة المقبولة بوجھ 
 أوھایو ھیلث خدماتھا.   

لرعایة الصحیة اآلخرین، حتى ولو كانت مقدمة في أي من المستشفیات التابعة الخدمات التي تتم المحاسبة عنھا على نحو منفصل من قبل مقدمي خدمات ا 
) قائمة خاصة بالمستشفیات التي تقدم الخدمات في المستشفى، مع 1مرفق بھذه السیاسة في الملحق األول ( ألوھایو ھیلث، ال تخضع للتغطیة بموجب ھذه السیاسة.

    نھم خاضعة لھذه السیاسة.تحدید ما إذا كانت الخدمات التي تقدمھا كل م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السیاسة و/أو اإلجراءات
 F-300.300الرقم:   )”FAP“العنوان: سیاسة المساعدات المالیة (

 7/1/2016تاریخ السریان:  7/1/2016تاریخ اإلصدار: 
 قیادة دورة اإلیراداتتمت عملیة التطویر/المراجعة بواسطة: 

 نائب الرئیس األول والمدیر المالي، مكتب القنصل العام  مراجعة:

 

 2019مارس تاریخ المراجعة: 

 )OhioHealth( مجلس أوھایو ھیلث معتمدة من:

  



برنامج أوھایو ھیلث الخیري متاح لمرضى أوھایو ھیلث غیر المستحقین بخالف ذلك لبرنامج المساعدة المالیة المقدم من جھات برنامج أوھایو ھیلث الخیري:   ب.
ن مصادر السداد األخرى التي یجب استنفادھا قبل أن یستحق أخرى والذین لیس لدیھم مصدر آخر للسداد أو للتعویض عن الرسوم فیما یتعلق بالرعایة.  تتضم

، والبرامج الحكومیة األخرى، (HCAPالمریض للمساعدة المالیة، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، التأمین الصحي، وبرنامج ضمان الرعایة الصحیة (
أطراف أخرى ممن قد یتحملون المسؤولیة عن الرعایة المقدمة للمریض.  یجب أن یستوفي والتأمینات األخرى، مثل التأمین على السیارات، أو المنازل، أو من 

 المرضى نموذج المساعدة المالیة وأن یقوموا بالوفاء بمتطلبات االستحقاق التالیة على أساس الدخل:

یھیة الفیدرالیة الحصول على خصم خیري یقدر بنسبة % من مستوى حد الفقر وفق المبادئ التوج200من الممكن أن یستحق المرضى الذین یقل دخلھم عن   .1
 % من مسؤولیة السداد الخاصة بالمریض.100

% من مستوى حد الفقر وفق المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة للحصول على خصم 300% إلى 201من الممكن أن یستحق المرضى الذین یكون دخلھم من   .2
 ة بالمریض.% من مسؤولیة السداد الخاص80خیري یقدر بنسبة 

% من مستوى حد الفقر وفق المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة للخصول على خصم خیري 400% إلى 301من الممكن أن یستحق المرضى الذین یكون دخلھم من  .3
 % من مسؤولیة السداد الخاصة بالمریض.65یقدر بنسبة 

).  نظًرا لتغیر المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لتعریف الفقر سنویًا، تقوم أوھایو ھیلث 2(الملحق  صحیفة بیان الخصم الخیريتسري ھذه الخصومات عن طریق 
م ال، وجمیع بتحدیث ھذا البیان على نحو روتیني.    حجم األسرة یتضمن المریض، وزوج/زوجة المریض، بغض النظر عما إذا كانا یعیشان في نفس المنزل أ

بالتبني، تحت عمر ثمانیة عشر عاًما الذین یعیشون في نفس المنزل. إذا كان عمر المریض أقل من ثمانیة عشر عاًما، تتضمن "األسرة"  أطفال المریض، الطبیعیین أو
بني، تحت عمر ن أو بالتالمریض، ووالدي المریض الطبیعیین أو بالتبني (بغض النظر عما إذا كانا یعیشان معھ في ذات المنزل أم ال)، وأبناء الوالدین، الطبیعیی

الحالة تتضمن  ثمانیة عشر عاًما الذین یعیشون في نفس المنزل.  إذا كان المریض طفل أو طفلة لمریض قاصر ال یزال یقیم في منزل جّدي المریض، ففي ھذه
رضى غیر المستحقین مبدئیًا بسبب وجود مصدر آخر "األسرة" فقط الوالد/الوالدین وأي من والدي األطفال، الطبیعیین أو بالتبني، المقیمین في المنزل. بالنسبة للم

اد األخرى، وذلك للسداد، یجوز أن یستحق المریض المبالغ التي یكون مسؤوالً عن سدادھا من قبل برنامج أوھایو ھیلث الخیري بعد استنفاذ كافة مصادر السد
 ) وغیر ذلك من المستفیدین من برامج الوالیات أو البرامج الفیدرالیة.Medicaidبموجب الحدود القانونیة الساریة الخاصة بالمستفیدین ببرنامج میدیك إید (

حق في النظر في باإلضافة إلى ذلك، في حالة عدم سریان أي من برامج المساعدات األخرى، بما في ذلك برنامج أوھایو ھیلث الخیري، تحتفظ أوھایو ھیلث بال
ى حدة بالنسبة للمرضى الذین تقرر لجنة مشقة أوھایو ھیلث أنھم مستحقین على أساس المشقة المالیة المثبتة والتي نموذج طلب إثبات المشقة على أساس كل حالة عل

 تبین أنھا كارثیة، أو غیر عادیة، أو استثنائیة.  

سرة في والیة أوھایو وتتم إدارتھ وفق تتم إدارة برنامج ضمان الرعایة الصحیة من قبل إدارة خدمات العمل واأل ):HCAPبرنامج ضمان الرعایة الصحیة ( ج.
لعمل واألسرة في متطلبات الوالیة والمتطلبات الفیدرالیة.  تطبق أوھایو ھیلث متطلبات استحقاق برنامج ضمان الرعایة الصحیة وفق تعلیمات إدارة خدمات ا

 اسة تلك المتطلبات.والیة أوھایو، وال تتمتع أوھایو ھیلث بالسلطة التقدیریة لتغییرھا.  تلخص ھذه السی

یجب أن یكون المریض من المقیمین طواعیة في والیة أوھایو.  وھو ما یتضمن المقیمین على نحو مؤقت مثل الطلبة أو العاملین المھاجرین  - متطلبات اإلقامة .1
والیة أخرى، أو الذین یسافرون فقط مروًرا بھا، والمرضى المقیمین على نحو مؤقت مع األقارب داخل الوالیة.  وال یتضمن ذلك المرضى الذي یقیمون في 

 أو الذین یقیمون في أوھایو في إجازة، أو أي من المرضى الذین یأتون إلى أوھایو فقط بغرض الحصول على الرعایة الطبیة.
ى حد الفقر وفق المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة % أو أقل من مستو100یجب أن یفي المریض بلوائح الدخل الخاصة بما یعادل  - متطلبات االحتیاجات المالیة  .2

س المنزل في وقت تقدیم الخدمة بالنسبة لحجم أسرة المریض.  حجم األسرة یتضمن المریض، وزوج/زوجة المریض، بغض النظر عما إذا كانا یعیشان في نف
ن یعیشون في نفس المنزل. إذا كان عمر المریض أقل من ثمانیة عشر أم ال، وجمیع أطفال المریض، الطبیعیین أو بالتبني، تحت عمر ثمانیة عشر عاًما الذی

ناء الوالدین، عاًما، تتضمن "األسرة" المریض، ووالدي المریض الطبیعیین أو بالتبني (بغض النظر عما إذا كانا یعیشان معھ في ذات المنزل أم ال)، وأب
شون في نفس المنزل.  إذا كان المریض طفل أو طفلة لمریض قاصر ال یزال یقیم في منزل جّدي الطبیعیین أو بالتبني، تحت عمر ثمانیة عشر عاًما الذین یعی

یجوز أن یكون المریض المریض، ففي ھذه الحالة تتضمن "األسرة" فقط الوالد/الوالدین وأي من والدي األطفال، الطبیعیین أو بالتبني، المقیمین في المنزل. ال 
 ) أو أي من برامج المساعدات الطبیة األخرى في الوالیة.Medicaidدمات میدیك إید (من المستفیدین أو من متلقي خ

 یجب أن تكون من الخدمات الخاضعة للتغطیة الطبیة بموجب لوائح إدارة خدمات العمل واألسرة في والیة أوھایو. - متطلبات الخدمات .3
 یلزم تقدیم نموذج الطلب الموقّع الستحقاق برنامج ضمان الرعایة الصحیة. - نموذج الطلب الموقّع .4

بعدد من البرامج الخیریة األخرى وتتعاون معھم، مثل البرامج الخیریة في مجال الصناعات الدوائیة المتعددة. یخضع كل من  تقر أوھایو ھیلثبرامج المجتمع:   د.
ن ذلك، ھیلث.  على الرغم مھذه البرامج إلى متطلبات االستحقاق الخاصة بھ وال یعتبر االستحقاق لتلك البرامج استحقاقًا لبرامج المساعدة المالیة من قبل أوھایو 

ن على الرعایة الطارئة تشارك أوھایو ھیلث كذلك في برنامج العیادات المجانیة لألطباء. المرضى المشاركون في برنامج العیادات المجانیة لألطباء والذین یحصلو
ستحقون الحصول على ھذه الرعایة مجانًا من وغیرھا من الرعایة الطبیة الالزمة األخرى في أي من مرافق أوھایو ھیلث في إطار برنامج العیادات المجانیة، ی

 أي من مرافق أوھایو ھیلث.

:  كیفیة التقدیم والمشاركة في برامج المساعدة المالیة  .2

للمرضى التقدم للحصول على برامج المساعدة المالیة في أي وقت بدایة من مرحلة ما قبل التسجیل وحتى إغالق حساب  :  یمكنلالستفسار عن المساعدة المالیة أ.
التصال بمركز خدمة المریض.  لمزید من المعلومات عن كیفیة التقدم، ولألسئلة فیما یتعلق بھذا الطلب، من الممكن أن یتصل المریض بمركز خدمة العمالء أو ا

من سیاسة المساعدات المالیة  3عن طریق البرید اإللكتروني، أو زیارة مكتب التسجیل، أو مكتب الحسابات في أي من مرافق أوھایو ھیلث (یحتوي الملحق العمالء 
ي من مرافق أوھایو ھیلث ھذه على العنوان التفصیلي لكل من مرافق أوھایو ھیلث) وطلب التحدث إلى المستشار المالي.  من الممكن أن یطلب كافة المرضى في أ

التحدث مع المستشار المالي في أي وقت. 

:  نماذج التقدیم متاحة أثناء التسجیل في كافة مواقع أوھایو ھیلث، ویمكن الحصول علیھا عبر البرید بناًء على طلب للحصول على نموذج طلب المساعدة المالیة ب.
 /https://ohiohealth.com/financialassistanceعلى الموقع: المریض، أو یمكن الحصول علیھا من خالل اإلنترنت 

https://www.ohiohealth.com/patients-and-visitors/paying-for-your-care/financial-assistance/


 لكي یعتبر مستوفیًا:  الستكمال نموذج طلب المساعدة المالیة: ج.

 یجب ملء كافة بیانات النموذج بناًء على التعلیمات الواردة على النموذج، .1
 یجب التوقیع على الطلب من قبل المریض، أو من قبل الوصي على المریض، أو المسؤول مالیًا حسبما یسري، .2
 
 یجب أن یُرفق بالطلب المستندات المناسبة الدالة على الدخل، بما في ذلك ما یلي: .3
 
و في خالل مدة االثني عشر شھًرا السابقة على تاریخ الخدمة أو كعوب إیصاالت الرواتب إما خالل ثالثة أشھر قبل تاریخ الخدمة أو تاریخ الطلب، أ أ.  

 الطلب، حسبما یختار المریض.  في حالة عدم توافر كعب إیصال الراتب، یجوز قبول خطاب من صاحب عمل مقدم الطلب (على ورق خطابات الشركة)
ى تاریخ الخدمة (أو الطلب).  یجب أن یكون خطاب الشركة موقّعًا من قبل والذي یؤكد على الدخل اإلجمالي لمقدم الطلب خالل األشھر الثالث السابقة عل

 مسؤول الشركة مع ذكر الشخص الذي یمكن الرجوع إلیھ ورقم الھاتف الخاص بجھة االتصال بالشركة.
 
 دخل الزوج/الزوجة بغض النظر عما إذا كان یعیش في منزل المریض أم ال. ب. 
 
قدم الطلب كشوف الحسابات البنكیة في حالة استخدامھا في اإلیداعات المباشرة للرواتب أو لدخل الضمان االجتماعي، وفي ھذه الحالة، یجب أن یحدد م ج. 

 وإن كان كذلك، ما ھو المبلغ المخصوم.  –ما إذا كان التأمین الصحي والمدفوعات األخرى قد تم خصمھا أم ال  
 
 أو اإلقرارات الضریبیة عن آخر سنة ضریبیة منتھیة كدلیل على دخل المریض. W2ز أن تقبل أوھایو ھیلث نموذج حسب الظروف، یجو د. 
 
ذا كانت تسدد إلى المستندات الدالة على مدفوعات نفقة الطفل و/أو الزوجة التي یتم استالمھا، على أنھ ال یجوز اعتبار نفقة الطفل جزًءا من الدخل إال إ ھـ. 

 الطفل.المریض/ 
 
االستثماري، المستندات الدالة على تعویضات البطالة، أو تعویضات العمل، والمبالغ اإلضافیة، والفوائد، ودخل اإلیجارات، والدخل التقاعدي، والدخل  و. 

 ) شھًرا السابقة على تاریخ الخدمة أو تاریخ تقدیم الطلب. 12والمیراث أو أي دخل أو تعویض آخر یتم الحصول علیھ في خالل مدة االثنتي عشر ( 
 
ریض، وتفتیش یتضمن نموذج الطلب بیان تفویض أوھایو ھیلث في الحصول على المعلومات المالیة من المصادر األخرى مثل تقریر االئتمان الخاص بالم  .4

 األمالك و/أو الحصول على المعلومات من وكاالت التحصیل إذا لزم األمر.
 
 .3یجب أن یرد نموذج الطلب إلى العنوان الوارد في الملحق  .5

 
 .في حاالت استثنائیة، یتم تفویض ممثل خدمة العمالء في أوھایو ھیلث في الحصول على نماذج طلب المساعدة المالیة عبر الھاتف .6
 
 
 

استیفاء نموذج طلب المساعدة المالیة من الممكن أن یقدم المزایا للمرضى    مزایا نماذج طلب المساعدة المالیة للمرضى غیر المستحقین لبرامج المساعدة المالیة:  د.
 غیر المستحقین للمساعدة المالیة.

:  عند استالم نموذج طلب المساعدة المالیة إذا كان موضًحا أن المریض قد یكون مستحقًا ) أو البرامج الحكومیة األخرىMedicaidبرنامج میدیك إید (  .1
) إلى أخصائي استحقاق برنامج میدیك إید Medicaid، سوف تتم إحالة المرضى المستحقین لبرنامج میدیك إید ((Medicaidید (لبرنامج میدیك إ

)Medicaid) لمساعدة المریض في التقدم للحصول على برنامج میدیك إید (Medicaid أو أي من البرامج الحكومیة األخرى ذات الصلة.  سوف (
) المریض/األسرة في عملیة تقدیم الطلب، بما في ذلك المساعدة في الحصول على كافة Medicaidبرنامج میدیك إید (یساعد أخصائي استحقاق 

 المستندات الالزمة المطلوبة من قبل البرنامج الحكومي.
 كافة المتقدمین الحصول على خطة تقسیط المدفوعات.  یوفر ھذا الترتیب قروًضا بدون فوائد بأقل قسط شھري. یستحق  خطط الدفع بالتقسیط:  .2
المتقدمون غیر المؤمن علیھم، وغیر المؤھلین للحصول على برنامج ضمان الرعایة الصحیة، أو الخصم   غیر المؤمن علیھم أو خصم المدفوعات الذاتیة: .3

ث أو خصم المشقة المالیة، وبالتالي، غیر المؤھلین لیكونوا من المرضى المستحقین بموجب ھذه السیاسة، یستحقون الحصول على الخیري من أوھایو ھیل
ؤمن علیھم خصم غیر المؤمن علیھم في الحاالت الطارئة أو غیر ذلك من الخدمات الطبیة الالزمة مثل التي یتلقاھا مقدمو الطلبات.  یصل خصم غیر الم

 من المصاریف في حالة الخدمات الطارئة أو الخدمات الالزمة من الناحیة الطبیة. %35إلى 

انطالقًا من إدراكنا بأن بعض المرضى قد ال یتمكنون   اعتبارات االستحقاق األخرى في حالة عدم تقدیم مستندات على الدخل أو عدم تقدیم نموذج طلب مستوفى:  ھـ.
ت المطلوبة أو المعلومات الالزمة إلعداد وتقدیم نموذج الطلب المستوفى بموجب متطلبات ھذه السیاسة، أو أنھم قد ال یتمكنوا من إصدار بعض من أو كل من المستندا

ة.  لمعلومات المتاحمن تقدیم نموذج طلب على اإلطالق، تحتفظ أوھایو ھیلث بحقھا في تقریر مدى استحقاق المریض لبرامج المساعدة المالیة بناء على إجمالي ا
 وتشمل العوامل ذات الصلة، ولكن ال تقتصر على، الظروف التالیة:

 وفاة المریض من دون ترك عقارات معروفة. .1
 إذا كان المریض مشردًا أو قد أعطى عنوان المأوى أثناء عملیة التسجیل، أو رد البرید كونھ ال مأوى لھ. .2
 رة المریض على السداد،إذا ما أدلت األسرة/األصدقاء بمعلومات تدعم عدم قد .3
من خالل برنامج  إذا ما ذكر المریض أنھ/أنھا ضحیة ألحد الجرائم.  في ھذه الحاالت، یجب أن یقدم المریض طلب المساعدة المالیة قبل الحصول على التغطیة .4

 ضحایا الجرائم.
 شھًرا قبل تاریخ الخدمة.   12أو  3إذا ما كان المریض قید الحبس خالل فترة  .5
 یوًما من القیام بكافة المجھودات الممكنة للحصول على توقیع المریض. 30في حاالت استثنائیة، قد یكون الطلب الشفھي/اإلشھاد من قبل المریض مقبوالً بعد  .6
 ھذه الوالیة.) خارج الوالیة، وال یوجد لدى أوھایو ھیلث رقم مقدم الخدمة في Medicaidإذا كان المریض خاضع لبرنامج میدیك إید ( .7



 ) قبل أو بعد تاریخ الخدمة.Medicaidإذا كان المریض متلقي لبرنامج میدیك إید ( .8
 في الحاالت الكارثیة یتم اعتمادھا للتبرع الجزئي بسبب ارتفاع قیمة الرصید المتبقي، .9

 بعد تاریخ الخدمة،إذا كان المریض مستحقًا لبرنامج ضمان الرعایة الصحیة/البرامج الخیریة قبل أو  .10
ا في تواریخ إذا كان دخل المریض الحالي أو حجم األسرة یؤھل المریض للحصول على الرعایة الخیریة بموجب ھذه السیاسة، وبالتالي، قد نقرر أنھ مستحقً  .11

 سابقة على الخدمة، سواء داخل المستشفى أو خارجھا، أو 
 ) لتنظیم األسرة.Medicaidمیدیك إید (إذا كان المریض یخضع للتغطیة بموجب برامج  .12

ئھ :  بعد استیفاء المریض لنموذج طلب المساعدة المالیة، وإذا تقرر أنھ غیر مستحق لبرامج المساعدة المالیة األخرى، أو في حالة عدم وفانموذج طلب إثبات المشقة و.
وھایو ھیلث بالحق في النظر في نموذج إثبات المشقة على أساس كل حالة على حدة بمعاییر االستحقاق األخرى المنصوص علیھا في القسم ھـ مما سبق، تحتفظ أ

عتقدات الدینیة أو الثقافیة بالنسبة للمرضى الذین تقرر لجنة المشقة المالیة التابعة ألوھایو ھیلث أنھم مستحقین على أساس الوضع المالي غیر العادي أو أي من الم
ي، أو استثنائي بالنسبة للمریض.  للتقدیم لبرنامج المشقة المالیة، یجب أن یرسل المریض خطابًا یصف فیھ الحاالت غیر التي تسبب وضع كارثي، أو غیر عاد

مقابل نموذج  .OhioHealth CBO, P.O. Box 7527, Dublin, Ohio 43016العادیة ویطلب الحصول على مقابل إلى جانب المستندات الثبوتیة إلى:   
ت ة یقتضي أن یعلن المریض عن كافة األصول، بما في ذلك االستثمارات أو الممتلكات األخرى ذات القیمة، واألسھم والسندات وأي من التسویاطلب المشقة المالی

 التي تم تلقیھا، وكافة مصادر األصول والدخل األخرى.

 الفترات الزمنیة التالیة:تسري قرارات استحقاق برنامج المساعدة المالیة خالل  :قرارات االستحقاق  .3

دخل المریض بالنسبة للخدمات داخل المستشفى، تصدر قرارات االستحقاق الخاصة ببرنامج ضمان الرعایة الصحیة على نحو منفصل في كل مرة دخول، ما لم ی أ.
 إلى المستشفى.یوًما لذات الحالة، وفي ھذه الحالة، یسري قرار االستحقاق على إعادة الدخول  45مرة أخرى في غضون 

 یوًما. 90بالنسبة لخدمات العیادة الخارجیة، تسري قرارات االستحقاق لبرنامج ضمان الرعایة الصحیة لمدة   ب.

ت یوًما.  باإلضافة إلى ذلك، یجوز تقدیم قرارا 180تسري قرارات االستحقاق الخاصة ببرنامج أوھایو ھیلث الخیري (للمرضى داخل وخارج المستشفى) لمدة   ج.
یة بشأنھا.  في حالة سریان االستحقاق على حسابات المریض الحالیة التي مر موعد استحقاقھا والتي ال عالقة لھا بالرعایة التي تم تقدیم نموذج طلب المساعدة المال

عن تلك الحسابات المتأخرة زیادة عن المبلغ  قرارات االستحقاق على حسابات المریض الحالیة المتأخرة، یُرد إلى المریض أي مبلغ یكون المریض قد سدده شخصیًا
 مما یلي. 5الذي یكون المریض مسؤوالً عنھ بموجب نسبة مبلغ المحاسبة التي تتم المحاسبة بھ بوجھ عام المذكورة في الفقرة 

ق سابق، وكانت المساعدة الذي تقرر أن المریض مستحقًا إذا حدث في أي وقت أن تم اعتبار المریض مستحقًا للمساعدة المالیة لحالة الرعایة بناء على قرار استحقا ج.
 لھا أقل من المساعدات الكبیرة المقدمة بموجب ھذه السیاسة، یتم إخطار المریض أنھ یجوز لھ التقدم للحصول على مساعدة أكبر.

توضع یافطات في مواقع بارزة تنص على التزام أوھایو ھیلث ببرنامج ضمان الرعایة الصحیة الخاص بوالیة أوھایو وإلخطار المرضى بشأن  :إخطار المساعدة المالیة .4
لب عند موذج الطبرنامج أوھایو ھیلث الخیري. بمكن الحصول على مواد المعلومات، بما في ذلك نسخ من ھذه السیاسة، وملخص بلغة واضحة من ھذه السیاسة، ون

، كما /https://www.ohiohealth.com/financialassistanceالتسجیل، عن طریق البرید من دون رسوم إلى المریض أو على اإلنترنت على الموقع التالي 
فراد في المنطقة.  من الممكن كذلك ترتیب الحصول على خدمات الترجمة الفوریة في حالة عدم تحدث المریض/الضامن أنھا متاحة بكافة اللغات األساسیة التي یتحدثھا األ

 للغة اإلنجلیزیة. كما أن، كشوفات الحسابات تخطر المرضى بتوافر برامج المساعدة المالیة وكیفیة الحصول عن المعلومات.

بوجھ عامبالنسبة للمرضى الذین یتقرر استحقاقھم لبرنامج المساعدة المالیة، لن یتحمل المریض أیة مسؤولیة أكثر من المبالغ التي تتم  :المبالغ التي یتم إعداد فواتیر عنھا .5
ما تنص علیھ اللوائح  ف" وفقالمحاسبة عنھا بوجھ عام من قبل المستشفى.  یتم حساب نسبة المبالغ التي تتم المحاسبة عنھا بوجھ عام باستخدام طریقة "النظر إلى الخل

بھا وشركات التأمین تقوم كل من مستشفیات أوھایو ھیلث بحساب نسبة المبالغ التي تتم المحاسبة عنھا بوجھ عام بناء على كافة المطالبات التي تسمح میدیكیر الفیدرالیة.  
تختلف نسبة المبلغ التي تتم المحاسبة عنھا بوجھ عام حسب المستشفى،   البات.شھًرا، مقسومة على إجمالي الرسوم ذات الصلة عن تلك المط 12الصحي الخاصة على مدار 

% من إجمالي الرسوم. یتم تحدیث ھذه الحسابات على أساس سنوي.  یجوز لألفراد من العامة 65وبالنسبة لكافة مستشفیات أوھایو ھیلث، تعادل خصًما ال یزید عن 
الغ التي تتم المحاسبة عنھا بوجھ عام الخاصة بمستشفیات أوھایو ھیلث مجانًا عن طریق االتصال بمركز خدمة العمالء الحصول على نسخة كتابیة من أي من نسب المب

 .OhioHealth, PO Box 7527, Columbus, Ohio 43016أو مراسلة أوھایو ھیلث على العنوان التالي: 

ث قصارى جھدھا لحمایة الموارد الخیریة الخاصة بھا عن طریق المحاسبة على التحصیالت سوف تبذل أوھایو ھیل :المحاسبة وتحصیل قیمة مسؤولیات المرضى .6
لھذه العملیة.  یجوز  والحصول علیھا مقابل الخدمات المقدمة من قبل أوھایو ھیلث.  وتحتفظ أوھایو ھیلث بسیاسة منفصلة للمحاسبة وتحصیل األموال مع وصف كامل

 ن ھذه السیاسة المنفصلة عن طریق االتصال بمركز خدمة العمالء.للعامة الحصول على نسخة مجانیة م
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 )BERGER HOSPITAL: مستشفى بیرجر (يقائمة التخصصات ف

 04/2019اعتباًرا من: 

 

 مقدمو الخدمات الذین تشملھم سیاسة المساعدة المالیة بمستشفیات التابعة ألوھایو ھیلث

 )Berger Hospitalمستشفى بیرجر ( •
 ) (رعایة أولیة ومتخصصة)OhioHealth Physician Groupمجموعة أطباء أوھایو ھیلث ( •

 
 یو ھیلث:مقدمو الخدمات الذین ال تشملھم سیاسة المساعدة المالیة بمستشفیات أوھا

 
 ).Riverside Radiology and Interventional Associates, Incخدمات األطباء المقدمة في مجال األشعة ( •
 ).Diagnostic Pathology Associates, Incخدمات األطباء المقدمة في مجال الباثولوجي ( •
 )Sound Physiciansخدمات األطباء المقدمة من قبل أخصائیو المستشفیات ( •
 )Circleville Emergency Physiciansدمات األطباء المقدمة في غرفة الطوارئ (خ •
 Capital Anesthesia Solutionsخدمات التخدیر المقدَّمة من  •

التابعین تخضع خدمات األطباء المقدمة في المستشفى في أي من التخصصات التالیة للتغطیة ما لم بتم تقدیمھا من قبل مجموعة مقدمي خدمات األطباء ال 
 ).OhioHealth Physician Groupألوھایو ھیلث (

 العنایة بالجروح 

 مركز اآلالم 

 الجراحة العامة 

 الطب البشري 

 جراحة العظام 

 قدامطب األ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )DOCTORS HOSPITALقائمة التخصصات في: مستشفي األطباء (

 3/19اعتباًرا من:  

 مقدمو الخدمات الذین تشملھم سیاسة المساعدة المالیة بمستشفیات التابعة ألوھایو ھیلث

 )Doctors Hospitalمستشفي األطباء ( •
 ) (رعایة أولیة ومتخصصة)OhioHealth Physician Groupمجموعة أطباء أوھایو ھیلث ( •

 

 مقدمو الخدمات الذین ال تشملھم سیاسة المساعدة المالیة بمستشفیات أوھایو ھیلث:

 )Nationwide Children’s Hospital Neonatal Intensive Care Unitوحدة العنایة المركزة لألطفال حدیثي الوالدة بمستشفى نیشن واید لألطفال (  •
 ).Riverside Radiology and Interventional Associates, Incخدمات األطباء المقدمة في مجال األشعة (  •
 )CORPathخدمات األطباء المقدمة في الباثولوجیا ( •
 " في مقاطعة فرانكلین).EMPخدمات األطباء المقدمة في غرفة الطوارئ (خدمات الطوارئ " •
 )West Broad Anesthesiologyس الغربي للتخدیر (خدمات التخدیر المقدمة من المجل •

التابعین ألوھایو ھیلث تخضع خدمات األطباء المقدمة في المستشفى في أي من التخصصات التالیة للتغطیة ما لم بتم تقدیمھا من قبل مجموعة مقدمي خدمات األطباء ال 
)OhioHealth Physician Group.( 

   والصدرالقلب  
   أمراض الدم/األورام                                         

   الطب البشري
   أمراض النساء والوالدة                                       

   جراحة العظام
   طب األطفال                                                   

   طب وجراحة األقدام                                                    
   الجراحة العامة  

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )DUBLIN METHODIST HOSPITALقائمة التخصصات في: مستشفى میثودیست دبلن (

 4/19اعتباًرا من:  

 مقدمو الخدمات الذین تشملھم سیاسة المساعدة المالیة بمستشفیات التابعة ألوھایو ھیلث

 )Dublin Methodist Hospitalمستشفى میثودیست دبلن ( •
 ) (رعایة أولیة ومتخصصة)OhioHealth Physician Groupمجموعة أطباء أوھایو ھیلث ( •

 مقدمو الخدمات الذین ال تشملھم سیاسة المساعدة المالیة بمستشفیات أوھایو ھیلث:

 )Nationwide Children’s Hospital Neonatal Intensive Care Unitوحدة العنایة المركزة لألطفال حدیثي الوالدة بمستشفى نیشن واید لألطفال (  •
 ).Riverside Radiology and Interventional Associates, Incخدمات األطباء المقدمة في مجال األشعة (  •
 ).Corpath, Ltdخدمات األطباء المقدمة في الباثولوجیا ( •
 )Team Healthخدمات األطباء المقدمة في غرفة الطوارئ ( •
 MidWest Anesthesiaخدمات التخدیر المقدَّمة من  •

لتخصصات التالیة للتغطیة ما لم بتم تقدیمھا من قبل مجموعة مقدمي خدمات األطباء التابعین ألوھایو ھیلث تخضع خدمات األطباء المقدمة في المستشفى في أي من اال  
)OhioHealth Physician Group.( 

 أمراض القلب
 أمراض النساء والوالدة

 الجراحة العامة
 الطب البشري
 طب األطفال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )GRANT MEDICAL CENTERالطبي (قائمة التخصصات في: مركز غرانت 

 3/19اعتباًرا من:  

 مقدمو الخدمات الذین تشملھم سیاسة المساعدة المالیة بمستشفیات التابعة ألوھایو ھیلث

 )Grant Medical Centerمركز غرانت الطبي ( •
 ) (رعایة أولیة ومتخصصة)OhioHealth Physician Groupمجموعة أطباء أوھایو ھیلث ( •
 )OhioHealth Urgent Careأوھایو ھیلث للرعایة العاجلة ( •

 مقدمو الخدمات الذین ال تشملھم سیاسة المساعدة المالیة بمستشفیات أوھایو ھیلث:

 )Nationwide Children’s Hospital Neonatal Intensive Care Unitوحدة العنایة المركزة لألطفال حدیثي الوالدة بمستشفى نیشن واید لألطفال (  •
 ).Columbus Radiology and Interventional Associates, Incخدمات األطباء المقدمة في مجال األشعة (  •
-Freeأقسام الطوارئ القائمة بذاتھا ( -) .Riverside Radiology and Interventional Associates, Incخدمات األطباء المقدمة في اإلشعاع ( •

standing EDs( 
 ).Corpath, Ltdاء المقدمة في الباثولوجیا (خدمات األطب •
 )Mid-Ohioخدمات األطباء المقدمة في غرفة الطوارئ (خدمات الطوارئ في  •
 )Grove City Methodist) في مستشفى جروف سیتي میثودیست (United States Acute Care Solutionsخدمات األطباء المقدمة في غرفة الطوارئ ( •
 ) Grove City Methodistمة من قبل أطباء التخدیر في مستشفى جروف سیتي میثودیست (خدمات التخدیر المقد •

التابعین ألوھایو ھیلث تخضع خدمات األطباء المقدمة في المستشفى في أي من التخصصات التالیة للتغطیة ما لم بتم تقدیمھا من قبل مجموعة مقدمي خدمات األطباء ال 
)OhioHealth Physician Group(. 

 والصدر   القلب 
 
  
 
 

                                   

   

    طب العائلة

    الطب البشري                     

    أمراض النساء والوالدة                                       

    جراحة العظام                                           

    الجراحة العامة                                   
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )GRADY MEMORIAL HOSPITALقائمة التخصصات في: مستشفى غرادي میمولایر (

 4/19اعتباًرا من:  

 مقدمو الخدمات الذین تشملھم سیاسة المساعدة المالیة بمستشفیات التابعة ألوھایو ھیلث

 )Grady Memorial Hospitalمستشفى غرادي میمولایر ( •
 ) (رعایة أولیة ومتخصصة)OhioHealth Physician Groupمجموعة أطباء أوھایو ھیلث ( •
 )Grady Memorial Hospitalالخدمات المھنیة في مستشفى غرادي میمولایر ( •
 )Marion Area Physiciansأطباء منطقة ماریون ( •

 مقدمو الخدمات الذین ال تشملھم سیاسة المساعدة المالیة بمستشفیات أوھایو ھیلث:

 )Nationwide Children’s Hospital Neonatal Intensive Care Unitوحدة العنایة المركزة لألطفال حدیثي الوالدة بمستشفى نیشن واید لألطفال (  •
 ).Riverside Radiology and Interventional Associates, Incخدمات األطباء المقدمة في مجال األشعة (  •
 ).Corpath, Ltdخدمات األطباء المقدمة في الباثولوجیا ( •
 )OhioHealth Physician Groupخدمات األطباء المقدمة من قبل أخصائیو المستشفیات ( •
 ).Premier Health Services, Incخدمات األطباء المقدمة في غرفة الطوارئ ( •
 )OhioHealth Physician Groupخدمات التخدیر المقدمة من قبل مجموعة أطباء أوھایو ھیلث ( •

مجموعة مقدمي خدمات األطباء التابعین ألوھایو ھیلث  تخضع خدمات األطباء المقدمة في المستشفى في أي من التخصصات التالیة للتغطیة ما لم بتم تقدیمھا من قبلال  
)OhioHealth Physician Group.( 

    أمراض القلب

    الطب البشري

    أمراض النساء والوالدة                                       

    جراحة العظام

    طب األطفال                                                   

    طب األقدام

    علم النفس 

    الجراحة العامة  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )GROVE CITY METHODIST HOSPITALقائمة التخصصات في: مستشفى جروف سیتي میثودیست (

 3/19اعتباًرا من:  

 مقدمو الخدمات الذین تشملھم سیاسة المساعدة المالیة بمستشفیات التابعة ألوھایو ھیلث

 )Grove City Methodist Hospitalمستشفى جروف سیتي میثودیست ( •
 ) (رعایة أولیة ومتخصصة)OhioHealth Physician Groupمجموعة أطباء أوھایو ھیلث ( •

 مقدمو الخدمات الذین ال تشملھم سیاسة المساعدة المالیة بمستشفیات أوھایو ھیلث:

 ).Riverside Radiology and Interventional Associates, Incخدمات األطباء المقدمة في مجال األشعة (  •
 ).Corpath, Ltdخدمات األطباء المقدمة في الباثولوجیا ( •
 )HMSأخصائیو المستشفیات ( خدمات األطباء المقدمة من قبل •
 )ACSخدمات األطباء المقدمة في غرفة الطوارئ ( •
 DASCخدمات التخدیر المقدَّمة من  •

التابعین ألوھایو ھیلث تخضع خدمات األطباء المقدمة في المستشفى في أي من التخصصات التالیة للتغطیة ما لم بتم تقدیمھا من قبل مجموعة مقدمي خدمات األطباء ال 
)OhioHealth Physician Group.( 

    الطب البشري

    الجراحة العامة  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )HARDIN MEMORIAL HOSPITALقائمة التخصصات في: مستشفى ھاردن میمولایر (

 3/19اعتباًرا من:  

 مقدمو الخدمات الذین تشملھم سیاسة المساعدة المالیة بمستشفیات التابعة ألوھایو ھیلث

 )Hardin Memorial Hospitalمستشفى ھاردن میمولایر ( •
 ) (رعایة أولیة ومتخصصة)OhioHealth Physician Groupمجموعة أطباء أوھایو ھیلث ( •
 )Marion Area Physiciansأطباء منطقة ماریون ( •

 الخدمات الذین ال تشملھم سیاسة المساعدة المالیة بمستشفیات أوھایو ھیلث:مقدمو 

 ).Riverside Radiology and Interventional Associates, Incخدمات األطباء المقدمة في مجال األشعة (  •
 )Integrated Partners, Lima Pathology Associatesتقدم خدمات األطباء في الباثولوجیا ( •
 )MedOne؛ وCentral Ohio Primary Careخدمات األطباء التي یقدمھا أطباء متخصصون في رعایة المرضى المقیمین بالمستشفى ( •

•     Access Medical  – د. بیكام 
 األطباء المستقلین مثل د. دشموخ •
 ).Symetric Revenue Solutions, Emergency Consultants Incخدمات األطباء المقدمة في غرفة الطوارئ ( •
 )Marion Anesthesiaخدمات التخدیر المقدَّمة من ( •
 )Meritraمقدمو الرعایة العاجلة (  •

ء التابعین ألوھایو ھیلث تخضع خدمات األطباء المقدمة في المستشفى في أي من التخصصات التالیة للتغطیة ما لم بتم تقدیمھا من قبل مجموعة مقدمي خدمات األطباال 
)OhioHealth Physician Group.( 

  أمراض القلب 

    الطب البشري
    أمراض النساء والوالدة                                       

    جراحة العظام
    طب األطفال                                                   

    طب األقدام                                                    
 الجراحة العامة  

U 
 

   
    الجراحة العامة  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )MARION GENERAL HOSPITALقائمة التخصصات في: مستشفى ماریون العام (

 3/19اعتباًرا من:  

 مقدمو الخدمات الذین تشملھم سیاسة المساعدة المالیة بمستشفیات التابعة ألوھایو ھیلث

 )Marion General Hospitalمستشفى ماریون العام ( •
 ) (رعایة أولیة ومتخصصة)OhioHealth Physician Groupمجموعة أطباء أوھایو ھیلث ( •
 )Marion Area Physiciansون (أطباء منطقة ماری •

 مقدمو الخدمات الذین ال تشملھم سیاسة المساعدة المالیة بمستشفیات أوھایو ھیلث:

 ).Riverside Radiology and Interventional Associates, Incخدمات األطباء المقدمة في مجال األشعة (  •
 )Central Ohio Primary Care; MedOne; Access Medical Groupخدمات األطباء المقدمة من قبل أخصائیو المستشفیات ( •
 )Team Health (Premier)خدمات األطباء المقدمة في غرفة الطوارئ ( •
 Medacخدمات التخدیر المقدَّمة من  •

التابعین ألوھایو ھیلث تخضع خدمات األطباء المقدمة في المستشفى في أي من التخصصات التالیة للتغطیة ما لم بتم تقدیمھا من قبل مجموعة مقدمي خدمات األطباء ال  
)OhioHealth Physician Group.( 

    والصدرالقلب 

    الطب البشري

    أمراض النساء والوالدة                                       

    جراحة العظام

    طب األطفال                                                   

    الجراحة العامة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )MANSFIELD HOSPITALقائمة التخصصات في: مستشفى مانسفیلد (

 3/19اعتباًرا من:  

 مقدمو الخدمات الذین تشملھم سیاسة المساعدة المالیة بمستشفیات التابعة ألوھایو ھیلث

 )Mansfield Hospitalمستشفى مانسفیلد ( •
 ) (رعایة أولیة ومتخصصة)OhioHealth Physician Groupمجموعة أطباء أوھایو ھیلث ( •
 )Med Central Professional Foundationمؤسسة مید سنترال المھنیة ( •

 مقدمو الخدمات الذین ال تشملھم سیاسة المساعدة المالیة بمستشفیات أوھایو ھیلث:

 )Radiologist Associates of Mansfieldخدمات األطباء المقدمة في مجال األشعة (  •
 )Mid-Ohio Emergency Physicians, LLPخدمات األطباء المقدمة في قسم الطوارئ ( •
 )APS Medical Billingباء المقدمة في الباثولوجیا (خدمات األط •
 )NES Healthcare Groupو  Mid-State Physicians, LLPخدمات األطباء المقدمة من قبل أخصائیو المستشفیات ( •
 Anesthesiologists Associatesو Malabar Anesthesiaخدمات التخدیر المقدَّمة من  •

اء التابعین ألوھایو ھیلث أو أي من ال تخضع خدمات األطباء المقدمة في المستشفى في أي من التخصصات التالیة للتغطیة ما لم بتم تقدیمھا من قبل مجموعة مقدمي خدمات األطب 
 ).MedCentral Professional Foundationمقدمي الخدمات التابعین لمؤسسة مید سنترال المھنیة (

    والصدرالقلب 

    الطب البشري

    أمراض النساء والوالدة                                       

    جراحة العظام

    طب األطفال                                                   

    طب األقدام                                                    

    العالج النفسي

    الجراحة العامة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )O’BLENESS HOSPITALقائمة التخصصات في: مستشفى أو بلینیس (

 3/19اعتباًرا من:  

 مقدمو الخدمات الذین تشملھم سیاسة المساعدة المالیة بمستشفیات التابعة ألوھایو ھیلث

 )O’Bleness Hospitalمستشفى أو بلینیس ( •
 ) (رعایة أولیة ومتخصصة)OhioHealth Physician Groupمجموعة أطباء أوھایو ھیلث ( •

 مقدمو الخدمات الذین ال تشملھم سیاسة المساعدة المالیة بمستشفیات أوھایو ھیلث:

 ).Riverside Radiology and Interventional Associates, Incخدمات األطباء المقدمة في مجال األشعة (  •
 )Southern Ohio Emergency Physiciansخدمات األطباء المقدمة في غرفة الطوارئ ( •

التابعین ألوھایو ھیلث تخضع خدمات األطباء المقدمة في المستشفى في أي من التخصصات التالیة للتغطیة ما لم بتم تقدیمھا من قبل مجموعة مقدمي خدمات األطباء ال 
)OhioHealth Physician Group.( 

    والصدرالقلب 

    الطب البشري

    أمراض النساء والوالدة                                       

    جراحة العظام

    طب األطفال                                                   

    طب األقدام                                                    

    الجراحة العامة  

    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )RIVERSIDE METHODIST HOSPITALقائمة التخصصات في: مستشفى ریفرساید میثودیست ( 

 3/19اعتباًرا من:  

 مقدمو الخدمات الذین تشملھم سیاسة المساعدة المالیة بمستشفیات التابعة ألوھایو ھیلث

 )Riverside Methodist Hospitalمستشفى ریفرساید میثودیست ( •
 ) (رعایة أولیة ومتخصصة)OhioHealth Physician Groupمجموعة أطباء أوھایو ھیلث ( •

 ة المالیة بمستشفیات أوھایو ھیلث:مقدمو الخدمات الذین ال تشملھم سیاسة المساعد

 )Nationwide Children’s Hospital Neonatal Intensive Care Unitوحدة العنایة المركزة لألطفال حدیثي الوالدة بمستشفى نیشن واید لألطفال (  •
 ).Riverside Radiology and Interventional Associates, Incخدمات األطباء المقدمة في مجال األشعة (  •
 ).Corpath, Ltdخدمات األطباء المقدمة في الباثولوجیا ( •
 )MedOne؛ وCentral Ohio Primary Careخدمات األطباء التي یقدمھا أطباء متخصصون في رعایة المرضى المقیمین بالمستشفى ( •
 )MidOhioخدمات األطباء المقدمة في غرفة الطوارئ (خدمات الطوارئ في  •
 )MidWest Physician Anesthesiaخدمات التخدیر المقدمة من قبل خدمات أطباء التخدیر في مید وست ( •

التابعین ألوھایو ھیلث تخضع خدمات األطباء المقدمة في المستشفى في أي من التخصصات التالیة للتغطیة ما لم بتم تقدیمھا من قبل مجموعة مقدمي خدمات األطباء ال 
)OhioHealth Physician Group.( 

    طب العائلة

    الطب البشري

    أمراض النساء والوالدة                                       

    طب األطفال                                                  

    العالج النفسي

    الجراحة العامة  
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )SHELBY HOSPITALقائمة التخصصات في: مستشفى شیلبي (

 3/19اعتباًرا من: 

 مقدمو الخدمات الذین تشملھم سیاسة المساعدة المالیة بمستشفیات التابعة ألوھایو ھیلث

 )Shelby Hospitalمستشفى شیلبي ( •
 ومتخصصة)) (رعایة أولیة OhioHealth Physician Groupمجموعة أطباء أوھایو ھیلث ( •
 )MedCentral Professional Foundationمؤسسة مید سنترال المھنیة ( •

 مقدمو الخدمات الذین ال تشملھم سیاسة المساعدة المالیة بمستشفیات أوھایو ھیلث:

 )Radiologist Associates of Mansfieldخدمات األطباء المقدمة في مجال األشعة (  •
 )Mid-Ohio Emergency Physicians, LLPارئ (خدمات األطباء المقدمة في قسم الطو •
 )APS Medical Billingخدمات األطباء المقدمة في الباثولوجیا ( •
 )NES Healthcare Groupو  Mid-State Physicians, LLPخدمات األطباء المقدمة من قبل أخصائیو المستشفیات ( •
 Anesthesiologists Associatesو Malabar Anesthesiaخدمات التخدیر المقدَّمة من  •

اء التابعین ألوھایو ھیلث أو أي من ال تخضع خدمات األطباء المقدمة في المستشفى في أي من التخصصات التالیة للتغطیة ما لم بتم تقدیمھا من قبل مجموعة مقدمي خدمات األطب
 ).MedCentral Professional Foundationمقدمي الخدمات التابعین لمؤسسة مید سنترال المھنیة (

    والصدرالقلب 

    الطب البشري

    أمراض النساء والوالدة                                       

    جراحة العظام

    طب األطفال                                                   

    طب األقدام

    العالج النفسي                                                    

    الجراحة العامة
 

  



 

 

  2019بناًء على المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة للدخل  –صحیفة خصومات الجمعیات الخیریة 
 

  

           

           

 الدخل السنوي

   )HCAPالمعاقون (  

الخدمات الطبیة  
الموسعة لبرنامج 

میدیك إید 
)Medicaid(    الجمعیات الخیریة الجمعیات الخیریة الجمعیات الخیریة 

دد أفراد 
 األسرة

% من حد الفقر 100
   الفیدرالي

% من حد 138 
    الفقر الفیدرالي

% من حد الفقر 200 -% 101
 % من حد الفقر الفیدرالي400 -% 301 الفیدرالي% من حد الفقر 300 -% 201 الفیدرالي

 %65خصم         %80خصم         %100خصم             %100خصم   

1           $12,490         $17,236        $12,491        $24,980      $24,981        $37,470        $37,471        $49,960 

 2           $16,910         $23,336        $16,911        $33,820      $33,821        $50,730        $50,731        $67,640 

 3           $21,330         $29,435        $21,331        $42,660      $42,661        $63,990        $63,991        $85,320 

 4           $25,750         $35,535        $25,751        $51,500      $51,501        $77,250        $77,251      $103,000 

 5           $30,170         $41,635        $30,171        $60,340      $60,341        $90,510        $90,511      $120,680 

 6           $34,590         $47,734        $34,591        $69,180      $69,181      $103,770      $103,771      $138,360 

 7           $39,010         $53,834        $39,011        $78,020      $78,021      $117,030      $117,031      $156,040 

 8           $43,430         $59,933        $43,431        $86,860      $86,861      $130,290      $130,291      $173,720 

 9           $47,850         $66,033        $47,851        $95,700      $95,701      $143,550      $143,551      $191,400 

 10           $52,270         $72,133        $52,271      $104,540 
    $

104,541      $156,810      $156,811      $209,080 

 11           $56,690         $78,232        $56,691      $113,380 
    $

113,381      $170,070      $170,071      $226,760 

 12           $61,110         $84,332        $61,111      $122,220 
    $

122,221      $183,330      $183,331      $244,440 

 13           $65,530         $90,431        $65,531      $131,060 
    $

131,061      $196,590      $196,591      $262,120 

 14           $69,950         $96,531        $69,951      $139,900 
    $

139,901      $209,850      $209,851      $279,800 

 15           $74,370       $102,631        $74,371      $148,740 
    $

148,741      $223,110      $223,111      $297,480 

           
           

 وما بعد ذلك 2019ینایر  11یسري لتواریخ الخدمة من  

           



  

 )OhioHealth Financial Assistance Policyسیاسة أوھایو ھیلث للمساعدة المالیة (
 

، والذي یقدم الخدمات المالیة المجانیة أو المخفضة للمرضى (FAPھدف أوھایو ھیلث ھو تعزیز الصحة العام لمن نقدم لھم الخدمة. یسعدنا أن نقدم برنامج المساعدات المالیة (
 المساعدات المالیة طلب للبرنامج.المستحقین في الحاالت الطارئة او الحاالت الالزمة طبیًا. یجب أن یقدم المرضى الذین یسعون للحصول على 

 االستحقاق 
لدخل أو غیر ذلك یجب علیھم إثبات لالستحقاق للبرنامج، یجب أن یستوفي المرضى نموذج التقدیم للحصول على المساعدة المالیة ویجب علیھم الوفاء بمتطلبات االستحقاق حسب ا

مقابل الرعایة التي حصل علیھا. بوجھ عام، فإن المرضى المستحقون ھم أولئك الذین یعیشون في أسر یكون دخلھا  تعرضھم لمشقة مالیة بالغة من شأنھا أن تعفي المریض من سداد
 تتراوح الخصومات ما بین% أو أقل من مستوى حد الفقر وفق المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة ولیس لدیھم مصدر آخر لسداد مقابل الخدمة.  وبناًء على مستوى الدخل، 400عند 
) بمبالغ FAPیة (% من مسؤولیة المریض عن الرعایة المقدمة.   ال یجوز بأي حال محاسبة المریض المستحق للمساعدة المالیة بموجب برنامج المساعدات المال100% إلى 65

یسري برنامج المساعدات المالیة فقط على الخدمات التي یتم إعداد  أكبر من تلك التي یتم إعداد فواتیر عنھا من قبل المستشفى فیما یتعلق بالرعایة المقدمة للمرضى المؤمن علیھم.
 فواتیر عنھا من قبل أوھایو ھیلث وخدمات األطباء التي یتم الحصول علیھا من قبل أحد األطباء المعینین في أوھایو ھیلث.

 
 لتقدیم الطلب

 دیم الطلبات للحصول على المساعدات المالیة وذلك عن طریق:من الممكن الحصول على نسخ مجانیة من سیاسة المساعدات المالیة ونماذج تق
 زیارة مكتب التسجیل الرئیسي أو قسم الطوارئ في مستشفى أوھایو ھیلث (العناوین في الصفحة الخلفیة) •
 االتصال بمراكز خدمة العمالء التابعة ألوھایو ھیلث (أرقام الھاتف في الصفحة الخلفیة) •
 ي الصفحة الخلفیةمراسلة العناوین الموجودة ف •
 assistance/-care/financial-your-for-visitors/paying-and-www.OhioHealth.com/patientsیتم تنزیلھا من  •

 
 ایو ھیلث.تُرسل الطلبات المستوفاة عبر البرید اإللكتروني إلى العنوان الموجود في الصفحة الخلفیة أو إلى مكتب التسجیل الرئیسي في مستشفى أوھ 
 

االتصال أو التوجھ إلى مكتب المستشار یجوز إرسال األسئلة المتعلقة بسیاسة المساعدة المالیة أو نموذج الطلب (بما في ذلك الحصول على مساعدة في استیفاء النموذج) عن طریق 
 المالي الخاص بمستشفى أوھایو ھیلث (المدرج بخلفیة ھذه الصفحة).

 الترجمات
ین والنیبالیة ترجمة من سیاسة المساعدة المالیة، وھذا الملخص، ونموذج التقدیم باللغة العربیة والفرنسیة واأللمانیة والیابانیة والكوریة والماندریمكن الحصول على النسخ الم

 والروسیة والصومالیة واإلسبانیة والفیتنامیة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.ohiohealth.com/patients-and-visitors/paying-for-your-care/financial


 مرفق أوھایو ھیلث

األماكن التي یمكنك االتصال 
ئلة لدیك في حال وجود أس

تتعلق بسیاسة المساعدة 
 المالیة والنموذج

أین یمكن الحصول على نسخة مجانیة من سیاسة المساعدة 
، ونماذج المساعدة المالیة، وإرسال نموذج الطلب )FAPالمالیة (

 المستوفى

أین تذھب عندما تكون لدیك أسئلة أو عندما تحتاج إلى مساعدة 
 في نموذج المساعدة المالیة

 مستشفى ریفرساید میثودیست 
)Riverside Methodist Hospital( 614-566-1505 

 )OhioHealthأوھایو ھیلث (
P.O. Box 7527 

Dublin, Ohio 43016 

OhioHealth Riverside Methodist Hospital 
3535 Olentangy River Road 

Columbus, Ohio 43214 

 مركز غرانت الطبي 
)Grant Medical Center( 614-566-1505 

 )OhioHealthأوھایو ھیلث (
 P.O. Box 7527 

Dublin, Ohio 43016 

OhioHealth Grant Medical Center 
111 South Grant Avenue 
Columbus, Ohio 43215 

 Doctors Hospital( 614-566-1505مستشفي األطباء (
 )OhioHealthأوھایو ھیلث (

  P.O. Box 7527 
Dublin, Ohio 43016 

OhioHealth Doctors Hospital 
5100 West Broad Street 
Columbus, Ohio 43228 

 مستشفى غرادي میمولایر 
)Grady Memorial Hospital( 614-566-1505 

 )OhioHealthأوھایو ھیلث (
   P.O. Box 7527 

Dublin, Ohio 43016 

OhioHealth Grady Memorial Hospital 
561 W. Central Avenue 
Delaware, Ohio 43015 

 مستشفى میثودیست دبلن 
)Dublin Methodist Hospital( 614-566-1505 

 )OhioHealthأوھایو ھیلث (
 P.O. Box 7527 

   Dublin, Ohio 43016 

OhioHealth Dublin Methodist Hospital 
7500 Hospital Drive 
Dublin, Ohio 43016 

 مستشفى جروف سیتي میثودیست 
)Grove City Methodist Hospital( 614-566-1505 

 )OhioHealthأوھایو ھیلث (
P.O. Box 7527 

Dublin, Ohio 43016 

 Grove City Methodist Hospital 
1375 Stringtown Road 
Grove City, Ohio 43123 

 مستشفى ھاردن میمولایر 
)Hardin Memorial Hospital( 614-566-1505 

 )OhioHealthأوھایو ھیلث (
 P.O. Box 7527 

   Dublin, Ohio 43016 

OhioHealth Hardin Memorial Hospital 
921 East Franklin Street                                             

Kenton, Ohio 43326 

 مستشفى ماریون العام 
)Marion General Hospital( 614-566-1505 

 )OhioHealthأوھایو ھیلث (
 P.O. Box 7527 

Dublin, Ohio 43016 

OhioHealth Marion General Hospital                 
1000 McKinley Park Drive 

Marion, Ohio 43302 

 مستشفى أوبلینیس  
)O'Bleness Hospital( 740-566-4803 

 الخدمات المالیة للمرضى  -أوھایو ھیلث 
)OhioHealth - Patient Financial Services(                                   

55 Hospital Drive 
Athens, Ohio 45701 

OhioHealth O’Bleness Hospital                          
55 Hospital Drive 

Athens, Ohio 45701 

 مستشفى مانسفیلد 
)Mansfield Hospital( 419-526-8428 

 مكتب أعمال مانسفیلد  -أوھایو ھیلث 
)OhioHealth - Mansfield Business Office( 

335 Glessner Avenue 
Mansfield, Ohio 44903 

 OhioHealth Mansfield Hospital 
335 Glessner Avenue 

Mansfield, Ohio 44903 

 مستشفى شیلبي 
)Shelby Hospital( 419-526-8428 

 مكتب أعمال مانسفیلد  -أوھایو ھیلث 
)OhioHealth - Mansfield Business Office( 

335 Glessner Avenue 
Mansfield, Ohio 44903 

OhioHealth Shelby Hospital                                   
199 W. Main Street                                                         
Shelby, Ohio 44875 

 مستشفى بیرجر 
)BERGER HOSPITAL( 740-420-8020 

 الخدمات المالیة للمرضى  - أوھایو ھیلث
)OhioHealth - Patient Financial Services( 

1180 N. Court St. 
Circleville, Ohio 43113 

OhioHealth - Patient Financial Services  
1180 N. Court St. 

Circleville, Ohio 43113 

حرم وسترفیل الطبي الجامعي 
)Westerville Medical Campus( 614-566-1505 

 )OhioHealthأوھایو ھیلث (
 P.O. Box 7527 

   Dublin, Ohio 43016 

OhioHealth Westerville Medical Campus                                                        
260-300 Polaris Parkway                            
Westerville, Ohio 43082 

 بیكرنجتون الطبي الجامعيحرم 
)Pickerington Medical Campus( 614-566-1505 

 )OhioHealthأوھایو ھیلث (
 P.O. Box 7527 

   Dublin, Ohio 43016 

OhioHealth Pickerington Medical Campus                                     
1010-1030 Refugee Road                          

Columbus, Ohio 43147 
مرافق قسم الطوارئ الحر 

)Freestanding Emergency 
Department Facilities( 

614-566-1505 
 

 )OhioHealthأوھایو ھیلث (
   P.O. Box 7527 

Dublin, Ohio 43016 
 یمكنك التوجھ إلى أي من المواقع المدرجة في ھذه القائمة

 OPG( 614-566-1505مجموعة األطباء (
 )OhioHealthأوھایو ھیلث (

 P.O. Box 7527 
   Dublin, Ohio 43016 

 یمكنك التوجھ إلى أي من المواقع المدرجة في ھذه القائمة

 1505-566-614 مراكز الرعایة العاجلة
 )OhioHealthأوھایو ھیلث (

  P.O. Box 7527 
Dublin, Ohio 43016 

 المواقع المدرجة في ھذه القائمةیمكنك التوجھ إلى أي من 

 أطباء منطقة ماریون 
)Marion Area Physicians( 614-566-1505 

 )OhioHealthأوھایو ھیلث (
P.O. Box 7527 

Dublin, Ohio 43016 
 یمكنك التوجھ إلى أي من المواقع المدرجة في ھذه القائمة

 
 1505-566-614 الرعایة الصحیة المنزلیة

 )OhioHealthأوھایو ھیلث (
P.O. Box 7527 

Dublin, Ohio 43016 
 یمكنك التوجھ إلى أي من المواقع المدرجة في ھذه القائمة

 



 


