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 الھدف:

لدیھم تأمین  لتحدید العملیات الخاصة باألھلیة وتقدیم الطلبات والموافقة من أجل المساعدة المالیة. یتم تقدیم المساعدة المالیة للمرضى الذین لیس
على دفع تكالیف الرعایة الطارئة وغیرھا من أو یفتقرون إلى تغطیة تأمینیة كافیة والمرضى المعوزین طبًیا الذین یشیرون إلى عدم القدرة 

 الطبي. Vanderbilt University Medical Center   (VUMC)أشكال الرعایة الطبیة الضروریة في مركز

 النطاق:

ي تم ویلتزمون ببیان نطاق العنصر المشترك الذ VUMCتنطبق ھذه السیاسة على المرضى الذین یتلقون خدمات الرعایة الصحیة المؤھلة في 
 تقدیمھ في السیاسة المالیة وسیاسة دورة اإلیرادات الواردة في السیاسات.

 تعریفات:

ل ھو الدخل اإلجمالي مطروًحا منھ   (AGI)إجمالي الدخل المعدَّل   :)Adjusted gross income, AGI( إجمالي الدخل المعدَّ
  قیاًسا للدخل یجري حسابھ من إجمالي دخلك وُیستخدم لتحدید المقدار الخاضع للضریبة من دخلك. AGIالتعدیالت على الدخل. یمثل 

  من r(501(یتطلب القسم    ):Amounts Generally Billed, AGBالمبالغ المفروضة عادًة (
(Internal Revenue Service, IRS) المبالغ المفروضة على الطوارئ وغیرھا ، مصلحة الضرائب األمریكیة) أن تُحدَّ المستشفیات من

) AGBمن أشكال الرعایة الطبیة الضروریة المقدمة لألفراد المؤھلین للحصول على مساعدة مالیة بما ال یزید عن المبالغ المفروضة عادًة (
  في األول من مایو كل عام. AGBعلى األفراد الذین لدیھم تأمین. ویجري تحدیث حساب 

معلوماٍت عن دخل المریض  VUMCورقٍة أو نموذٍج إلكترونيٍ یمنح  بإكمال عملیة یقوم فیھا المریض أو ممثلھ المناسب   ب:عملیة تقدیم الطل
المناسبین، مع األخذ في االعتبار الحالة  VUMCوحجم أسرتھ وممتلكاتھ. سیجري تقییم جمیع الطلبات وفًقا لكل حالة على حدة من قبل ممثلي 

 یف وإمكانیات الكسب المالي المستقبلیة.الطبیة وحالة التوظ
االلتزامات المالیة غیر المحصلة من أحد المرضى والتي لم یتم تسدیدھا في نھایة دورة إصدار فواتیر المرضى وال توجد وثائق   دین معدوم:

 تتعلق بھا تثبت العجز عن الدفع.
یمكن تعریفھا بصورٍة عامٍة على أنھا وصفات طبیة للمرضى أو أشیاء یستخدمھا المرضى تبیعھا صیدلیة   األدویة الموصوفة بعد الخروج:

 أو مكتب الطبیب أو أي عیادة أخرى. VUMCوتكون ضروریة لمتابعة رعایة المریض بعد خروجھ من مستشفى  VUMCالبیع بالتجزئة في 
 غیر ذلك من الرعایة الطبیة الالزمة. ُیستثنى من خدمات الرعایة الصحیة المؤھلة:الخدمات الطارئة و خدمات الرعایة الصحیة المؤھلة:

 أي بَدالت تعاقدیة. •

 خدمات التجمیل أو الخدمات االختیاریة التي لیست ضروریة طبًیا. •

 شطب المبالغ المستحقة من دافعي الطرف الثالث. •

 لمن لیس لدیھم تأمین وتكلفة الخدمات المقدمة. العجز نتیجة الفرق بین التعویض الذي توفره البرامج الحكومیة •

 شطب أرصدة المرضى عندما ال یكون ھناك مؤشر على أن المریض عاجٌز عن الدفع. •

 الخدمات التجریبیة. •

 خدمة زرع األعضاء. •

 المنتجات الصیدلیة المتخصصة والمبیعة بالتجزئة. •



مقابل التكالیف المتخصصة والتقنیة  VUMCلمقدرة للمریض مستحقة الدفع لـ المسؤولیة المالیة ا  االلتزامات المالیة التقدیریة للمریض:
یتم تحدید ھذا المبلغ بما یتفق مع مخصصات التأمین الخاصة بالمریض للخدمة المقررة   لخدمات الرعایة الصحیة التي تلقاھا المریض.

 خدمات غیر المشمولة.المحددة، ویشمل االستقطاعات والمدفوعات المشتركة والتأمین المشترك وال
اإلجراءات التي تتطلب عملیة قانونیة أو قضائیة،  ):Extraordinary Collection Actions, ECAsإجراءات تحصیل استثنائیة (

األھلیة للمساعدة الخیریة قبل اتخاذ أي  VUMCوتتضمن بیع دین لطرف آخر أو إبالغ وكاالت أو مكاتب االئتمان بمعلومات سلبیة. سیحدد 
یوًما على األقل من الشروع في إجراءات تحصیل استثنائیة محددة وتلبیة متطلبات  30إجراء تحصیل استثنائي. یجب تقدیم إخطار كتابي قبل 

 ات قانونیة أو قضائیة ما یلي:، تشمل ھذه اإلجراءات التي تتطلب إجراءIRS قانون من  501(r)المعلومات. كما ھو محدد بموجب القسم 
 حقوق حجز محددة. •

 حبس الرھن على الممتلكات العقاریة. •

 حجز أو مصادرة حساب مصرفي أو ممتلكات شخصیة أخرى. •

 الشروع في دعوى مدنیة ضد فرد. •

 اإلجراءات التي تتسبب في اعتقال الشخص. •

 المحكمة.اإلجراءات التي تتسبب في إخضاع الفرد للضبط واإلحضار أمام  •

 الحجز التحفظي على األجر. •

المریض وشریك المریض بموجب الزواج أو القانون العام (بغض النظر عّما إذا كان یعیش في المنزل أم ال) وجمیع أطفال المریض   األسرة:
عاًما، فإن "األسرة" تشمل  18) الذین یعیشون في المنزل. إذا كان عمر المریض أقل من 18(الطبیعیون أو بالتبني) دون سن الثامنة عشرة (

بالتبني)  المریض ووالدیھ الطبیعیین أو بالتبني (بغض النظر عّما إذا كانوا یعیشون في المنزل أم ال) واألبناء اآلخرین للوالدین (الطبیعیون أو
 عاًما. 18الذین تقل أعمارھم عن 

ء الدفع مقابل خدمات الرعایة الصحیة المقدمة للمرضى المؤھلین الذین الخصومات أو إلغا  المساعدة المالیة أو خصومات المساعدة المالیة:
 تشمل خصومات المساعدة المالیة المقدمة بموجب ھذه السیاسة ما یلي:  لدیھم حاجة مالیة موثقة ومؤكدة.

 دخل.الخصومات المقدمة للمرضى على الفواتیر الطبیة استناًدا إلى المبادئ التوجیھیة لل  المساعدة المالیة: •

الطبیة المؤھلة غیر الُمستردة التي تم  VUMCالخصم المقدم للمرضى عندما تكون مصروفات   المساعدة المالیة في حاالت الكوارث: •
 تحملھا في فترة عام واحد تتجاوز دخل األسرة السنوي.

 التمویل العام والمساعدة فیھا  المسؤولون عن تقییم االلتزامات المالیة للمریض، وتحدید خیارات VUMCممثلو   مستشار مالي:
)Medicare و Medicaid .وغیر ذلك)، وتحدید ما إذا كان المریض مؤھالً للحصول على المساعدة المالیة، ووضع خطط للسداد 

لتعریف ُتنشر المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة   ):Federal Poverty Guidelines, FPGالمبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لتعریف الفقر (
المساعدة الفقر سنوًیا من قبل وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة األمریكیة، وتكون ساریة المفعول في تاریخ (تواریخ) الخدمة التي قد تتوفر لھا 

  المالیة.
وز لمرفق . یجAGBلتحدید  VUMCوالتي اختارھا  IRS قانون من  r(501المنھجیة المحددة بموجب القسم ( طریقة النظر فیما سبق:

بموجب طریقة النظر فیما سبق أن یستخدم المطالبات المتعلقة بجمیع أشكال الرعایة الطبیة المسموح بھا خالل  AGBالمستشفى الذي یحدد 
دیسمبر من كل عام لتحدید  31فترة االثني عشر شھًرا المنتھیة في  VUMC. یستخدم مركز AGBفترة االثني عشر شھًرا السابقة لحساب 

AGB ما ھو موضح في ھذه السیاسة تحت عنوان "المبالغ المفروضة عادًة".ك 
 المریض الذي تم تحدید أنھ لیس لدیھ تغطیة تأمینیة أو یختار الخروج من تغطیة تأمینھ عن خدمات/ أحداث معینة.  السداد من الحساب الخاص:

دلیة للبیع بالتجزئة من قبل والیة تینیسي لبیع األدویة للمرضى معھا وتم ترخیصھا كصی VUMCصیدلیة تعاقد مركز  صیدلیة البیع بالتجزئة:
 أو توزیعھا علیھم. إن توفیر األدویة من موقٍع للبیع بالتجزئة ھو معاملة منفصلة بین المریض ونقطة البیع تخضع لعملیة إصدار الفواتیر

 الخاصة بھا، والمنفصلة تماًما عن زیارة عیادٍة أو موعٍد في المستشفى.
والتي تحددھا معاییر توضح الحاجة المالیة بخالف المعلومات  VUMCأھلیة المریض للحصول على المساعدة المالیة من  ھلیة االفتراضیة:األ

 المعلومات اإلضافیة التي یتم تلقیھا بعد التأھل لألھلیة االفتراضیة قد ال تؤدي إلى تغییر القرار.   التي تقدمھا عائلة المریض.



طلب المساعدة  إكمال ، وال تتضمن VUMCعملیة لتحدید ما إذا كان المریض مؤھالً للحصول على المساعدة المالیة من   عملیة الفرز:
 المالیة. قد تكون عملیة الفرز شخصیة أو عبر الھاتف وتستخدم مورًدا من طرف ثالث.

رعایة الصحیة المؤھلة التي یتم تحدیدھا بأنھا خدمات غیر مغطاة المرضى الذین لدیھم تأمین ویتلقون خدمات ال  المفتقر لتغطیة تأمینیة كافیة:
 أو لدیھم تغطیة مخصصات محدودة یوفرھا مزود خدمة التأمین.

خصم على رسوم الخدمات الطبیة المقدمة للمرضى الذین ال توجد لدیھم تغطیة تأمینیة. یتم تحدید الخصم لمن   الخصم لمن لیس لدیھم تأمین:
استناًدا إلى طریقة النظر فیما سبق عن طریق تحدید متوسط الخصم الذي توفره  - VUMCكما ھو موثق في سیاسة خصم  - لیس لدیھم تأمین

  وجمیع شركات التأمین األخرى. Medicareلبرنامج  VUMCمستشفیات 
  

 السیاسة:

 أوالً. المقدمة
 ثانًیا. معاییر األھلیة

 ثالًثا. األساس لحساب تكالیف المرضى والمبالغ المفروضة عادةً 
 للحصول على المساعدة المالیة تقدیم طلب رابًعا. طریقة 

 مًسا. اإلجراءات التي یمكن اتخاذھا في حالة عدم الدفعخا
 سادًسا. استخدام إجراءات التحصیل االستثنائیة 

 سابًعا. معلومات األھلیة التي تم الحصول علیھا من مصادر أخرى
 لومات أخرىثامًنا. مع

 أوالً. المقدمة

بتوفیر خدمات الرعایة الصحیة المؤھلة بغض النظر عن قدرة المریض على الدفع. سیتم تغطیة المرضى الذین یثبتون عدم  VUMCتلتزم 
المساعدة  القدرة على الدفع والذین یستوفون المعاییر المالیة للتأھل وفق سیاسة المساعدة المالیة بموجب ھذه السیاسة. یتم إبالغ المرضى بسیاسة

اإللكتروني، والمستشارین المالیین، وموظفي القبول والتسجیل، وخدمة العمالء  VUMCبشكل أساسي من خالل موقع  VUMC المالیة لمركز
والمواقع في المستشفى. یتم إدراج معلومات الموقع  VUMCالخاصة بالخدمات المالیة للمرضى، والالفتات، والكتیبات الموزعة في عیادة 

لفواتیر مع رابط إلى ملخص لھذه السیاسة تمت صیاغتھ بلغة بسیطة. للمرضى الذین لیس لدیھم إمكانیة الوصول اإللكتروني في جمیع بیانات ا
. أنواع التواصل ھذه متوفرة باللغات اإلنجلیزیة VUMCإلى اإلنترنت، تتوفر ھذه السیاسة عند االتصال بالخدمات المالیة للمرضى في 

 واإلسبانیة والعربیة.

 األھلیةثانًیا. معاییر 

عملیتین ممكنتین لتحدید ما إذا كان المریض مؤھالً للحصول على المساعدة المالیة، وھما عملیة الفرز أو عملیة تقدیم  VUMCیستخدم مركز 
ل التي یقدمھا موّرٌد من طرٍف ثالٍث  VUMCالطلب. في عملیة الفرز، یستخدم مركز  للتقییم البیانات التقدیریة إلجمالي الدخل السنوي المعدَّ

دوالر. بمجرد  1000بشكل استباقي دون تقدیم طلب وتحدید ما إذا كان المریض مؤھالً للحصول على مساعدة مالیة ألي أرصدة أكبر من 
خصم المساعدة المالیة لھذا المریض دون الحاجة ألي معلومات إضافیة أو اتخاذ  VUMCاستالم المعلومات في عملیة الفرز، سیقدم مركز 

ل ویتم تطبیقھا بعد ذلك على المریض أل ي إجراءات. یتم احتساب خصم المساعدة المالیة وفًقا للبیانات التقدیریة إلجمالي الدخل السنوي المعدَّ
 رصید االلتزامات المالیة التقدیریة للمریض.

رونًیا أو ورقًیا ویقدم وثائق تدعم المعلومات في عملیة تقدیم الطلب، التي تتوفر للمرضى باإلضافة إلى عملیة الفرز، یكمل المرضى نموذًجا إلكت
أیًضا البیانات المستلمة في عملیة الفرز للتحقق من صحة المعلومات المستلمة  VUMCعن دخل المریض وحجم أسرتھ وممتلكاتھ. قد یستخدم 

 في عملیة تقدیم الطلب.
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ل للمریض (أو أسرة المریض إذا یعتمد التأھل للحصول على المساعدة المالیة فقط على مزیج یجمع حجم األ سرة وإجمالي الدخل السنوي المعدَّ
 من  تم تقدیمھا بشكل مشترك) آلخر سنة متاحة استناًدا إّما إلى أحدث إقرار ضریبي مقدم، أو إلى بیانات الدخل الواردة في عملیة الفرز، أو

ل وحجم األسرة على المعلومات المأخوذة من اإلقرارات الضریبیة أحدث الوثائق المذكورة أدناه. یعتمد حساب إجمالي الدخل السنوي  المعدَّ
 األخیرة لألسرة، ویجب تقدیمھا للتحقق من الدخل وحجم األسرة.

قبول النموذج  VUMCإذا لم یكن لدى مقدم الطلب إقرارات ضریبیة حدیثة أو إذا لم یتم تلقي أي معلومات عقب عملیة الفرز، فیجوز لمركز 
W9أو خطابات حكم قضائي تخص قسائم الطعام، أو خطابات ِمنح اإلعاقة، أو أي وثائق حكومیة رسمیة أخرى للدخل، 1099لنموذج ، أو ا ،

قبول  VUMCأو كعوب شیكات أجور ثالثة أشھر، أو الكشوفات المصرفیة لمدة عام واحد. إذا لم یكن لدى المریض ھذه البدائل، فیجوز لمركز 
 ثق حجم األسرة والدخل.إقرار كتابي وموقع یو

ل للمریض (أو أسرة للمریض) للعام الحالي أو السابق  ضعف الرقم  2.5الستیفاء متطلبات الدخل، ال یجوز أن یتجاوز إجمالي الدخل المعدَّ
ل الذي یكون أقل م أو یساویھ،  FPGن ضعفي الوارد في المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لتعریف الفقر. بالنسبة للمرضى ذوي إجمالي الدخل المعدَّ

ٍل على ن لذین یحصلوا%. بالنسبة للمرضى 100سیتم تطبیق خصم المساعدة المالیة بنسبة  قل ألكن و FPGعن ضعفي یزید إجمالي دخٍل معدَّ
 ة.ألسراحجم ولدخل س اساأمئویة على مقیاس متدرج بزیادات تطبیق خصم ، یجري ألخیرالعام افي ضعفھ أو یساویھ  2.5من 

ل للمریض إذا تج ، فقد یظل المریض مؤھالً للحصول على المساعدة المالیة في حاالت الكوارث إذا FPGضعف  2.5اوز إجمالي الدخل المعدَّ
% من دخل األسرة السنوي للطرف المسؤول 100خالل فترة عام واحد تتجاوز  VUMCكانت مصروفات المریض الطبیة غیر المستردة في 

 م للمرضى.كما ھو موضح في سیاسة الخص

في العام یرجى الرجوع إلى الملحق "أ" الستعراض مبالغ الخصم الحالیة المقدمة مقابل أحدث المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لتعریف الفقر المتاحة 
 الحالي.

ألول بیان فواتیر "بعد الخروج من المستشفى"  VUMC) یوًما بدًءا من تاریخ إرسال مركز 120سیكون لدى المرضى مائة وعشرون (
أي إجراءات تحصیل استثنائیة. إذا بدأ المریض عملیة تقدیم الطلب أو الفرز خالل  VUMCإلكمال الطلب أو عملیة الفرز قبل أن یتخذ مركز 

ا أخرى على األقل بدًءا من تاریخ تقدیم الطلب یومً  120یوًما ولكنھ لم یتمكن من إكمال عملیة تقدیم الطلب ھذه، سُتتاح للمریض  120فترة الـ 
 أي إجراءات تحصیل استثنائیة. VUMCإلكمال عملیة تقدیم الطلب قبل أن یتخذ مركز 

 ثالًثا. األساس لحساب تكالیف المرضى والمبالغ المفروضة عادةً 

لألفراد الذین لدیھم تأمین یغطي الرعایة  AGBد عن قیمة لن یتحمل المرضى الذین یستوفون معاییر األھلیة المحددة في ھذه السیاسة مبلًغا یزی
الطارئة أو غیرھا من أشكال الرعایة الطبیة الضروریة. سیحصل جمیع المرضى غیر المؤمن علیھم على خصٍم مخصٍص لمن لیس لدیھم تأمین 

ى الحالة المالیة للمریض. یمكن تصنیف ھذا الخصم . ُیمنح ھذا الخصم المخصص لمن لیس لدیھم تأمین دون النظر إلالفاتورة األولى قبل بیان 
ة المخصص لمن لیس لدیھم تأمین في نھایة المطاف على أنھ خصم مساعدٍة مالیٍة إذا كان المریض یستوفي المعاییر القائمة على الدخل المحدد

ى الذین لیس لدیھم تأمین مقابل الخدمات مبلًغا یزید عن والیة تینیسي، ال یدفع المرض للوائح إّما من عملیة الفرز أو عملیة تقدیم الطلب. وفًقا 
%) من تكلفة الخدمات المقدمة (محسوبة باستخدام نسبة التكلفة إلى الرسوم في أحدث تقریر سنوي 175مائة وخمسة وسبعین بالمائة (

كخصم یتم تطبیقھ على  AGBالمتعلق بـ  IRS 501(r)استخدام الخصم المحسوب من التوجیھ التنظیمي  VUMCمشترك). اختار مركز 
 المرضى الذین لیس لدیھم تأمین أو یفتقرون إلى تغطیة تأمینیة كافیة مّمن تلقوا خدمات الرعایة الصحیة المؤھلة.

بناًء على  المئویة AGB"طریقة النظر فیما سبق" لتحدید نسبة  VUMCالضرائب الداخلیة، تستخدم  قانون من  (r)501 وفًقا لمتطلبات القسم 
باستخدام التعویض المتوقع المحسوب  AGBدیسمبر من كل عام. یتم تحدید نسبة  31مطالبات من فترة االثني عشر شھًرا السابقة المنتھیة في 

 ھذا التعویض اإلجمالي وقسمة مقابل الخدمة وجمیع شركات التأمین الصحي الخاصة  Medicareمن جمیع المطالبات المسموح بھا من قبل 
وشركات التأمین الخاصة. ُیضیف  Medicareلبرنامج  AGBعلى مجموع الرسوم عن نفس المطالبات. تمثل النسبة المئویة الناتجة قیمة 

VUMC  إلى حسابAGB  مطالبات المستشفى والطبیب التي تحدث في كل من المستشفیات وعیادات المستشفیات. ویلغيVUMC  من
% والمطالبات التي ھي في حالة رصید االئتمان. ثم یجري تحدیث نسبة 100تھا شركات التأمین بنسبة الحساب جمیع المطالبات التي رفض

AGB  مایو من كل سنة مالیة استناًدا إلى التحلیل الموضح أعاله. 1المئویة اعتباًرا من 



. یرجى االطالع على الملحق "ھـ" AGBقیمة  لذلك، ال ُیتوقع أن یدفع المرضى المؤھلون للحصول على الخصم لمن لیس لدیھم تأمین أكثر من
 المئویة الحالیة. AGBالستعراض نسبة 

 للحصول على المساعدة المالیة تقدیم طلب رابًعا. طریقة 

یمكن للمرضى الحصول على طلبات المساعدة المالیة عبر الموقع اإللكتروني 
 ، أو عن طریق االتصال بخدمة العمالء على الرقمwww.vanderbilthealth.com/FinancialAssistance التالي:
المالیة في ، أو عن طریق زیارة مكتب األعمال VUMC)، أو عن طریق االتصال بمراكز تسجیل المرضى الداخلیین 888(-7849-274
 .Thompson Lane in Nashville, TN719 الموجود في   VUMCمركز 

 مواقع تسجیل المرضى الداخلیین:
VUMC Admitting 1107 

1211 Medical Center Drive 
Nashville, TN 37232 

615-322-5000 

MCJCHV Business Center, 1st floor 
2200 Children’s Way 
Nashville, TN 37232 

615-936-1000 

 على العنوان:  VUMCیجب على المرضى إرسال الطلب المكتمل للحصول على مساعدة مالیة إلى خدمة عمالء 
719 Thompson Lane Suite 30330, Nashville, TN 37204 لتحدید األھلیة للبرنامج. عادة ما تنتھي عملیات 

 م.) یوم عمل بعد االستال30تحدید األھلیة في غضون ثالثین (

تسري سیاسة المساعدة المالیة على مقدمي خدمات الرعایة الصحیة الطارئة وغیرھا من أشكال الرعایة الطبیة الضروریة مّمن یعملون لصالح 
ھم مقدمو خدمات یعملون  VUMCفي مرافقھ. جمیع مقدمي الرعایة الطارئة والرعایة الطبیة الضروریة في مرافق مستشفى  VUMCمركز 

 .VUMCلصالح مركز 

 خامًسا. اإلجراءات التي یمكن اتخاذھا في حالة عدم الدفع

بأنھا التزامھم المالي، بعد تسدید  VUMCدوالرات والتي یحدد مركز  5سیحصل المرضى على فاتورة (فواتیر) شھریة للمبالغ التي تزید عن 
 أي دفعات من خطة التأمین.

) یوًما لتذكیرھم بفاتورتھم (فواتیرھم). خالل ھذه 120یة خالل فترة مائة وعشرین (سوف یتلقى المرضى بیانات الفواتیر أو مكالمات ھاتف
 الفترة، ُیتوقع من المرضى تسدید فاتورتھم (فواتیرھم) بالكامل، أو وضع خطة للتسدید، أو التقدم بطلب للحصول على المساعدة المالیة.

 )ECAsسادًسا. استخدام إجراءات التحصیل االستثنائیة (

) یوًما بدًءا من 120لمساعدة جمیع المرضى قبل طلب مساعدة وكالة تحصیل. سیكون لدى المرضى مائة وعشرون ( VUMCیسعى مركز 
. راجع تاریخ إنشاء بیان الفاتورة األول إلكمال طلب المساعدة المالیة أو عملیة الفرز قبل النظر في أي إجراءات تحصیل استثنائیة أو اتخاذھا

ووكاالت  VUMCللحصول على وصف للجھود المعقولة التي یتخذھا مركز  سیاسة عملیات التحصیل من المرضى -سیاسة دورة اإلیرادات 
سیاسة المساعدة المالیة قبل االنخراط في ،  (Financial Assistance Policy, FAP)التحصیل التابعة لھ لتحدید أھلیة الفرد بموجب 

 ضد ھذا الشخص. ECAsإجراءات 

http://www.vanderbilthealth.com/FinancialAssistance
https://vanderbilt.policytech.com/docview/?docid=13802


بمراجعة  VUMCإشراك محاٍم في إجراء التحصیل. لن تحدث ھذه الخطوة إال بعد أن یقوم  VUMCفي حاالت معینة، قد یختار مركز 
 حسابك بدقة ویقرر أن المریض غیر مؤھل للحصول على مساعدة مالیة أو أي شكٍل آخٍر من أشكال المساعدة.

 سابًعا. معلومات األھلیة التي تم الحصول علیھا من مصادر أخرى

تحقق من األھلیة لتلقي بمساعدة مورٍد من طرف ثالث لل VUMCقد یجري فحص المرضى الذین ال یستجیبون لالستعالمات المقدمة من 
 المساعدة المالیة قبل وضعھ مع وكالة تحصیل.

دوالر، وال یتحمل أي طرف آخر المسؤولیة عن الفاتورة،  1,000كما ھو موضح أعاله، إذا كان حساب المریض فیھ رصیٌد متبٍق یتجاوز 
، قبل إرسالھا إلى عملیات التحصیل،  Search Americaبتقدیم معلومات المریض إلى مورٍد من طرف ثالث، وھو VUMCفسوف یقوم 

إلى المورد اسم المریض وعنوانھ ورقم ضمانھ االجتماعي  VUMCوسیقوم تلقائًیا بتطبیق الخصم المناسب إذا كان المریض مؤھالً. یقدم 
 وتاریخ میالده ورقم ھاتفھ كجزء من عملیة التحدید ھذه.

 ثامًنا. معلومات أخرى

كما ھو موضح في سیاسة الخصم للمرضى. ُیمنح  AGBسیحصل المرضى غیر المؤمَّن علیھم على خصٍم لمن لیس لدیھم تأمین یساوي خصم 
ھذا الخصم المخصص لمن لیس لدیھم تأمین بصرف النظر عن الحالة المالیة. قد یتم إعادة تصنیفھ في نھایة المطاف على أنھ خصم مساعدٍة 

 المریض في وقت الحق المؤھالت الموضحة في ھذه السیاسة. مالیٍة إذا استوفى

برد أي مبالغ دفعھا المریض مقابل  VUMCإذا قام المریض بتقدیم طلب مساعدة مالیة مكتمل وتم تحدیده بأنھ مؤھل، فسوف یقوم مركز 
 الرعایة تتجاوز المبلغ الذي یتم تحدیده بأن المریض مسؤول شخصًیا عن دفعھ.

القرار النھائي بشأن المساعدة المالیة. تتوفر عملیة االستئناف لألفراد وتتطلب إكمال طلب  VUMCخدمات المالیة للمرضى في یتخذ موظفو ال
 االستئناف. تم تضمین الطلب وتعلیمات التقدیم في الملحق "ج".

 .VUMCو مدیر الشؤون المالیة في مركز و/ أ VUMCیجب أن تحظى أي استثناءات لھذه السیاسة بموافقة مكتب الرئاسة التنفیذیة لمركز 

 یتم حساب المساعدة المالیة وفًقا للمبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لتعریف الفقر المنصوص علیھا في الملحق "أ".

 معلومات التواصل

عام أو عملیة التأھل، یمكن  إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في إكمال طلب المساعدة المالیة أو كانت لدیك أسئلة حول المساعدة المالیة بشكل
)، أو إرسال برید إلكتروني VUMC :3938-936 )615للمرضى االتصال بالخط الساخن لالستشارات المالیة في مركز 

 ، أو زیارة:financepolicy@vanderbilt.edu إلى

 Customer Service VUMC 
One Hundred Oaks 

719 Thompson Lane Suite 30330 
Nashville, TN 37204 

 7849-274 (888) الھاتف:
         0910-936 )615( 

  

mailto:financepolicy@vanderbilt.edu


 المستندات:

  2018لعام  Vanderbilt University Medical Centerالملحق "أ": المبادئ التوجیھیة للمساعدة الخیریة في  •

 طلب المساعدة المالیة الملحق "ب": •

 طلب استئناف المساعدة المالیة الملحق "ج": •

 الملحق "د": المبادئ التوجیھیة للرعایة في حاالت الكوارث •

 )AGBالملحق "ھـ": المبالغ المفروضة عادًة ( •

 المراجع:

 سیاسة الخصم للمرضى -سیاسة دورة اإلیرادات  •

 سیاسة عملیات التحصیل من المرضى -سیاسة دورة اإلیرادات  •

 2018لعام  Vanderbilt University Medical Centerالملحق "أ": المبادئ التوجیھیة للمساعدة الخیریة في 

 2018لعام  Vanderbilt University Medical Centerالمبادئ التوجیھیة للمساعدة الخیریة في 

            

  

 % من الرسوم70 من الرسوم %80 % من الرسوم100 2018 

المبادئ  حجم
 التوجیھیة

 دخل األسرة دخل األسرة دخل األسرة

 بین بین بین لتعریف الفقر األسرة

 دوالر 30,350 و دوالر 27,316 دوالر 27,315 و دوالر 24,281 دوالر 24,280 و دوالر 0 دوالر 12,140 1

 دوالر 41,150 و دوالر 37,036 دوالر 37,035 و دوالر 32,921 دوالر 32,920 و دوالر 0 دوالر 16,460 2

 دوالر 51,950 و دوالر 46,756 دوالر 46,755 و دوالر 41,561 دوالر 41,560 و دوالر 0 دوالر 20,780 3

 دوالر 62,750 و دوالر 56,476 دوالر 56,475 و دوالر 50,201 دوالر 50,200 و دوالر 0 دوالر 25,100 4

 دوالر 73,550 و دوالر 66,196 دوالر 66,195 و دوالر 58,841 دوالر 58,840 و دوالر 0 دوالر 29,420 5

 دوالر 84,350 و دوالر 75,916 دوالر 75,915 و دوالر 67,481 دوالر 67,480 و دوالر 0 دوالر 33,740 6

 دوالر 95,150 و دوالر 85,636 دوالر 85,635 و دوالر 76,121 دوالر 76,120 و دوالر 0 دوالر 38,060 7

 دوالر 105,950 و دوالر 95,356 دوالر 95,355 و دوالر 84,761 دوالر 84,760 و دوالر 0 دوالر 42,380 8

كل فرد 
إضافي 

من أفراد 
األسرة، 

 ُیضاف

 دوالر 10,800 و دوالر 9,721 دوالر 9,720 و دوالر 8,641 دوالر 8,640 و دوالر 0 دوالر 4,320

https://vanderbilthealth.com/financialassistance/46619
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http://vanderbilt.policytech.com/docview/?docid=13793
https://vanderbilt.policytech.com/docview/?docid=13802


            

تستند إلى المبادئ التوجیھیة لتعریف الفقر الصادرة عن وزارة الصحة والخدمات  2018لعام  VUMCالمبادئ التوجیھیة للمساعدة الخیریة في 
 2018اإلنسانیة لعام 

      ) 2018ینایر  18(التي ُنشرت في السجل الفیدرالي في 

 الملحق "ب": طلب اإلعانة المالیة

 الملحق "ج": طلب استئناف المساعدة المالیة

 الت الكوارثالملحق "د": المبادئ التوجیھیة للرعایة في حا

 شرط التسدید مستوى دخل األسرة
 % من إجمالي الدخل السنوي15 دوالٍر سنوًیا 50,000ما یصل إلى 

 % من إجمالي الدخل السنوي20 دوالٍر سنوًیا 75,000دوالٍر  إلى  50,001من 
 % من إجمالي الدخل السنوي25 دوالٍر سنوًیا 100,000دوالٍر إلى  75,001من 

 % من إجمالي الدخل السنوي30 دوالٍر سنوًیا 100,000أكثر من 

 

 )AGBالمبالغ المفروضة عادًة ( الملحق "ھـ":

، مصلحة الضرائب األمریكیة) أن تُحدَّ المستشفیات من المبالغ (Internal Revenue Service, IRS)من  r(501یتطلب القسم (
الضروریة المقدمة لألفراد المؤھلین للحصول على مساعدة مالیة بما ال یزید عن  المفروضة على الطوارئ وغیرھا من أشكال الرعایة الطبیة

 مایو كل عام. في األول من AGB) على األفراد الذین لدیھم تأمین. ویجري تحدیث حساب AGBالمبالغ المفروضة عادًة (

لخدمات الرعایة الصحیة المؤھلة، مما ینتج عنھ  من إجمالي الرسوم المدفوعة %34مبلغ   AGB، تبلغ 2017اعتباًرا من األول من مایو 
   %.66خصم لمن لیس لدیھم تأمین تبلغ نسبتھ 
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