
 

 بيان السياسة

بتقديم المساعدات المالية استجابةً الحتياجات المجتمع، بصرف النظر عن العرق، أو  Medina Surgery Centerيلتزم 

العمر، أو النوع، أو اللون، أو الخلفية العرقية، أو األصل القومي، أو المواطنة، أو اللغة األساسية، أو الدين، أو العجز، أو 

زعة، أو العالقة، أو التغطية التأمينية، أو المكانة المجتمعية، أو أي اإلعاقة، أو التعليم، أو الحالة الوظيفية أو الدراسية، أو الن

 .عامل تمييزي آخر

 برنامج المساعدات المالية

. بالصعوبة التي يمكن أن تتسب فيها المشاكل الطبية غير المتوقعة لشؤونك المالية Medina Surgery Centerيعترف 

 .عد كل مريض ليس لديه تأمين مؤهالً للحصول على خصمفي الواقع، ي  . إننا موجودون لتقديم المساعدة

 المساعدات المالية للمرضى وأسرهم

إننا نقدم المساعدات المالية للمرضى غير المؤمن عليهم وممن لديهم تأمين غير كاٍف من خالل اجتماع قصير مع موظفي 

 :ؤهالً للحصول علىبناًء على المبلغ الذي تكسبه، قد تكون م. شؤون المساعدات المالية لدينا

 الرعاية المجانية 

 الخصومات 

 شروط الدفع بدون فوائد 

نفهم أنه ال يمكن للجميع سداد مصاريف خدمات . المرضى وموظفو شؤون المساعدات المالية في الخيارات المتاحة ينظر

لديه تأمين غير كاٍف، ولنعمل ونحن موجودون لتقديم الخيارات والمساعدة لمن ال يتمتع بتأمين صحي أو من . الرعاية الصحية

 .في مناصرة المرضى

 المبادئ التوجيهية الفيدرالية السنوية بشأن تحديد خطوط الفقر

خصًما  Medina Surgery Centerإذا كان المريض ال يفي بمعايير برامج المساعدات الفيدرالية المتاحة، فسيوفر 

 .جيهية الفيدرالية بشأن تحديد خطوط الفقرللمريض باستخدام معيار متدرج يعتمد على المبادئ التو

يجب الحكم . تسري المبادئ التوجيهية الفيدرالية بشأن تحديد خطوط الفقر في كل عام في تاريخ نشرها في السجل الفيدرالي

الخدمة  يجب الحكم على تواريخ. على األهلية ألي تاريخ خدمة في هذا التاريخ أو بعده من خالل المبادئ التوجيهية الجديدة

 . السابقة لهذا التاريخ باستخدام المبادئ التوجيهية القديمة
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  المنصوص عليه في المبادئ التوجيهية نقدم رعاية مجانية ألي شخص يكسب ما يصل إلى ضعفي قيمة المبلغ

 .الفيدرالية بشأن تحديد خطوط الفقر

  نقدم رعاية مخفضة بشكل كبير ألي شخص يكسب ما يصل إلى أربعة أضعاف قيمة المبلغ المنصوص عليه في

 .المبادئ التوجيهية الفيدرالية بشأن تحديد خطوط الفقر

 ها مع الدافعين التجاريين للمرضى الذين يكسبون أكثر من أربعة نحن نقدم خصومات مماثلة للخصومات التي نتفق علي

 .أضعاف قيمة المبلغ المنصوص عليه في المبادئ التوجيهية الفيدرالية بشأن تحديد خطوط الفقر

التعاطف، والوقار، واالحترام عند معالجة جميع المرضى بدًءا من السرير وصوالً إلى  Medina Surgery Centerيظهر 

 .لفواتيرمكتب ا

، أو كانت لديك أسئلة، إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في ملء النموذج. يتم توفير نماذج الطلبات في أثناء عملية التسجيل المسبق

إننا موجودون  .0014-952 (330)أو ترغب في التحدث مباشرة مع أحد موظفي الشؤون المالية، يُرجى االتصال بالرقم 

إننا نعمل للمساعدة . تصال بنا إذا كانت لديك أسئلة حول قدرتك على السداد أو حول البرامج المتاحةي رجى اال. لتقديم المساعدة

 .في تلبية االحتياجات والظروف الفردية لكل مريض

 :أساس حساب المبالغ المفروضة على المرضى

بناًء ( AGB)نسبة المبلغ الذي يتم إصدار الفواتير به بصفة عامة  Medina Surgery Centerعلى األقل سنويًا، يحسب 

من قانون اإليرادات الداخلية لعام ( ص)501على النحو المحدد في لوائح الخزانة بموجب القسم )على طريقة األثر الرجعي 

 (.، بصيغته المعدلة1986

لبات المسموح بها ضمن برنامج طريقة األثر الرجعي على أساس المطا Medina Surgery Centerاستخدم 

Medicare  شهًرا 12بالنسبة إلى الرسوم المستحقة على الخدمات في غضون مدة قدرها. 

لن يكون المرضى المؤهلون الذين لديهم تغطية تأمينية مسؤولين بشكل شخصي عن سداد أكثر من المبلغ الذي يتم إصدار 

 .مدفوعات من قبل شركة التأمين الصحيبعد تطبيق جميع ال( AGB)الفواتير به بصفة عامة 

الفواتير أو يتوقع دفع الرسوم اإلجمالية من األفراد المؤهلين للحصول على  Medina Surgery Centerال يصدر 

 .المساعدات المالية بموجب هذه السياسة

 :إجراءات تعميم برنامج المساعدات المالية

  يوفرMedina Surgery Center  الطلب، وملخًصا بلغة مبسطة للسياسة على موقعه السياسة، ونموذج

 اإللكتروني

o الموقع اإللكتروني mmahealth.org/medinasurgerycenterhttps://www.su 

o الالفتات في منطقة التسجيل. 

 سياسة إصدار الفواتير والتحصيل

 شؤون المساعدات المالية( موظفو)موظف 

https://www.summahealth.org/medinasurgerycenter
https://www.summahealth.org/-/media/files/pdfs/patientsvisitors/policy-billing-and-collections.pdf?la=en
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أن برامج المساعدات المالية، وترتيبات السداد، موظفو شؤون المساعدات المالية لدينا على أتم االستعداد لإلجابة عن أسئلتكم بش

 .Medina Surgery Center، وغيرها من االستفسارات المالية في Medicareوالتغطيات التأمينية، وخدمات 

 

 :للمزيد من المعلومات بشأن االستشارات المالية، ي رجى االتصال بـ

 Medina Surgery Center (330) 952-0014 

 .استخدام رقم الهاتف هذا لتطلب طلبًايمكنك أيًضا 

 

 م 4:30ص إلى  8:00يتوفر أحد موظفي شؤون المساعدات المالية من االثنين إلى الجمعة، من الساعة 

 


