خطة المساعدات المالية Title:
دورة االيرادات Department:
:الخطة 1.0
خطة المساعدات المالية تحدد المعايير األهلية والمستندات وأساليب حساب الخصم وشروط النشر لبرنامج مؤسسة سبارو للمساعدات المالية .تتوافق الخطة مع
قانون  501من حماية المريض وقانون الرعاية بأسعار معقولة ووالية ميشيغان قانو  107التي أسست الشروط للمساعدات المالية في المستشفيات التي تعمل
تحت قانون  503للشركات.
 :مجال 2.0
تخص هذه الخطة الخدمات المقدمة (أو الخدمات المتوقعة) لألفراد المقيمين في المنطقة التي تقدم فيها مؤسسة سبارو الخدمات وتشمل هذه مستشفى سبارو و
سبارو كارسون و سبارو كلينتون و سبارو سبشياليتي و سبارو أيتون وسبارو آيونيا و مجموعة سبارو الطبية و سبارو للعناية في المنزل و التكية.
تغطي الخدمات الطبية الضرورية من قبل موظفي سبارو في المستشفى والطوارئ وفي المنزل.
الخطة ال تغطي الخدمات مقدمة من قبل موظفين خارج سبارو ولو الكثير منهم يعترفون بشروط سبارو ويطبقون خصومات متشابهة .ومنها:
& Emergency Medical Associates, Lansing Radiology Associates, Advanced Radiology Services, Kellum
Associates, MI Gastroenterology Institute, Compass Health, Capital Cardiology, and Vituity Healthcare.
:المعاني 3.0
حساباات المطلوبة بشكل عام للطوارىء أو عناية أخرى ضرورية لألفراد الذين لديهم تأمين الذي يغطي هذه العنايةAGB-.
درجة االسترداد هي طريقة تكهن قدرة الشخص على دفع حسابات طبية .وهذا التقييم االفتراضي يساعد
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.على تأهيل المريض بدون حاجة لتقديم الوثائق.
الخدمات الطبية الضرورية هي الخدمات الطلبها الطبيب لعالج الحاالات الطبية أو للرعاية الطبيعية لمنع الحاالت الطبيةMedically Necessary- .
إجراءات التجميل والعالج التجريبي والخدمات األخرى عادة غير مقبولة من شركات التأمين مستبعدة .كبير األطباء من مستشفى سبارو سيقررلو كان أي
سؤال عن خدمات طبية ضرورية.
تلخيص سهل الفهم من خطة المساعدات المالية لتسهيل األمور للمريض عن التسجيل في المستشفى و مغادرة Plain Language Summary-
المستشفى و فواتير المستشفى.
تشمل كلمة سبارو كل المستشفيات و العيادات و األطباء و الممرضات التابعة لمؤسسة سبارو اال اذا حدد شيء مختلفSparrow-.
معنى الشخص بدون تأمين صحي هو الذي بدون ضمان صحي أو نظام التأمين ال يدفع عن خدمات مقدمة من قبل سبارو Un/underinsured-
أي دخل من العمل أو معاش من الحكومة أو تعويض مثل فوائد هامشية أو تقاعدIncome- .
عدد االفراد لمن يدفع دافع الضرائب بخصم للحصول على إعفاء شخصيFamily size-
الخصومات ومعايير األهلية 4.1
برنامج سبارو للمساعدات المالية يحتوي على خمسة خصومات و هيA. :
B.
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كمية الخصم

أسلوب التقديم

100%

استمارة سبارو للتقديم على مساعدات
مالية

AGB

ال شيء
,استمارة سبارو للتقديم على مساعدات مالية
درجة االسترداد للعناية الصحية لن تستخدم

معايير االهلية
دخل العائلة أقل من
من شروط الحكومة 200%
للفقر
 > 200%مريض بدون تأمين
من شروط الحكومة للفقر
دخل العائلة الى حد

نوع الخصم
بدون تأمين
رعاية مجانية
بدون تأمين
خصم

شروط <=200%
 =100%الحكومة للفقر
.خصم
شروط 201 – 300%
= الحكومة للفقر
خصم 50%
100%

ال شيء

عضو فعال في برنامج IHP
اينغهام للصحة

الخصم للعضو
في برنامج
اينغهام للصحة

100%

ال شيء

استالم شهادة الوفاة

متوفى

100%

ال أحد يفحص أوتوماتيكيا ً قبل اجراء
تحصيل من طرف ثالث

للمرضى بدون  < 650درجة
.تأمين
الخصومات والدفع المشترك
والتأمين المشترك غير مؤهل
لهذا االسلوب

خصم درجة
االسترداد
للعناية الصحية

من شروط الحكومة 300%

للفقر

الخصم
المتدرج
للمريض
الذي عنده
تأمين

تجدد كل سنة في الشهر الثاني كميات شروط الحكومة للفقر بعد الحصول على تقرير وزارة الصحة و الخدمات C. FPG
, https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines.اإلنسانية و يوجد التقرير على الرابط:
لتقرر سبارو جدارة المريض للمساعدة المالية  ,تستخدم مستشفى سبارو مقياس متدرج للخصم الذي يأخذ :اختبار الوضع االقتصادي D.

في عين االعتبار دخل المريض واالمالك المؤهلة لتحديد حق المريض للمساعدات المالية .ال يستحق المريض المساعدات المالية اذا
قيمت أمواله على أن ما يساوي مئة ألف دوالر امالكه أو أكثر بغض النظر عن الدخل .تعتبر األمالك واألصول غير المدرجة كأموال
محمية متاحة لدفع النفقات الطبية .وقد تحسب مستشفى سبارو األصول الزائدة المتاحة كدخل للسنة الحالية في تحديد مستوى الخصم
المقدم للمريض.
:األموال واألمالك المحمية
المنزل الشخصي االساسي •
التقاعد و أموال • IRA, 401k,
أموال معقولة لغرض االعمال •
برامج توفير للدراسة الجامعية •
أساليب التقديم 4.2
.استمارة سبارو للمساعدات المالية مرفقة كمعرض أ A.
B.
.التعليمات الكمال استمارة سبارو للمساعدات المالية مرفقة كمعرض ب
:ممكن الحصول على االستمارات عن عدة طرق C.
https://www.sparrow.org/patient-resources/financialعلى الرابط موقع سبارو a. Financial assistance application.أو اضغط هنا resources/financial-assistance
 517-364-7999.اطلب استمارة مساعدات مالية من مكتب سبارو لمسعدات المرضى على هذا الرقم b.
 517-364-7999.اطلب مساعدة الستكمال المستند على الرقم نفسه c.
.الطلب صالح لمدة سنة و بعد ذلك يجب أن تقدم طلب جديد و سيقم الطلب مرة ثانية D.
ليأخذ الطلب بعين االعتبار يجب أن يفحص الطلب من قبل مكتب استشارات المالية بدون وجود مصادر أخرى للدفع E.
F.
عملية حساب الخصم 4.3
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 .تستخدم مؤسسة سبارو للصحة " اللوك باك" أو النظرة الى الماضي لتقرر A. AGB
سوف يحسب مكتب سبارو للخدمات المالية كل سنة األي جي بي المبالغ المدفوعة السنة السابقة كنسبة مئوية للرسوم a.
 .لكل المرضى مع ضمان صحي
.سوف تحسب النسبة المئوية بشكل منفصل لكل مستشفى و لكن يمكن تقليلها إلنشاء نسبة خصم متسقة للكل b. AGB
 https://www.sparrow.org/patient-resources/financialتجد االحتساب على الرابط c. AGB AGB.اضغط على resources/financial-assistance
سوف يتم احتساب النسبة المئوية الجديدة وتنفيذها في األول من الشهر الثالث كل سنةd. .
سيعتمد الخصم التدريجي للمريض على إرشادات الفقر الحكومية التي سيتم تجديدها في موعد ال يتجاوز األول من الشهر الثالث كل B.

سنة .وتجد تفاصيل هذا الخصم في مرفق ايكسبت أي من هذه الخطة.

الحد األقصى للمبلغ الذي يتحمله المريض ماليا ً لن يتجاوز األي جي بي لتلك الخدمة a.

ملخص بلغة بسيطة 4.4
 .تجد الملخص بلغة بسيطة مرفق هذه الخطة ك A. Exhibit C
نشر خطة المساعدات المالية 4.5
ستكون خطة سبارو للمساعدات المالية متاحة العامة على الطرق التاليةA. :
.على موقع االنترنيت للمستشفى سبارو a.
.مشار اليها في فواتير المريض b.
.متوفرة عند طلب المريض c.
عروض واضحة لخطة سبارو للمساعدات المالية في أماكن الدخول للمستشفى d.
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الحسابات و تحصيل الديون 4.6

إجراءات معقولة ستقرر اذا يستحق المريض أو المسؤول عن المريض لمساعدات مالية عن طريق برنامج سبارو للمساعدات المالية
قبل اشغال طرف ثالث لتحصيل الديون
نسخة من سياسة سبارو لتحصيل ديون المريض توجد على الموقع B.
A.

C. www.sparrow.org
و التي توصف محاوالت معقولة أساليب التكتيكات التي تستخدمها سبارو D.

.
:تاريخ المراجعت 5.0

القسم المشار اليه

تغييرات
خطة جديدة
تجديد الخطة المالية
تجديد الخطة المالية
تجديد الخطة المالية
تجديد الخطة المالية
تجديد الخطة المالية

رقم المراجعة

تاريخ
01/01/16
2017
2018
2019
2020
2/10/2021

قانون عالج الطوارئ ,خطة تحصيل دفع من المريض :خطط ذات الصلة 6.0 :
:وثائق أخرى 7.0
 2010قانون الرعاية الطبية ) 501(rقسم •
107قانون والية ميشيغان •
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EXHIBIT D

تعليمات لملء االستمارة للحصول على مساعدات مالية
برنامج سبارو للمساعدات المالية
ممكن الحصول علس مساعدات مالية عبر برنامج سبارو الي مريض أو الشخص المسؤول عن المريض عن طريق
 applicationاضغط  https://www.sparrow.org/patient-resources/financial-resources/financial-assistanceالموقع )1
ممكن االتصال بمكتب الشؤؤن المالية في سبارو ) 3أو  3301 E. Michigan Ave, Suite A, Lansing, MI 48912,زيارة مكتبنا في)2
517-364-7999.
إستمارة سبارو للمساعدات المالية تجمع أقل المعلومات المطلوبة لتقرر عن المساعدة المالية .ممكن الحصول على تلك المعلومات من أوراق الضريبة أو من
الراتب.
ارسالها بالبريد الى ) 3301 E. Michigan, Suite A, Lansing, MI 48912, 2تسليمها الى مكتبنا ) 1ممكن تسليم االستمارات عن طريق
 517-253-6377.ارسالها عبر الفاكس الى مكتب سبارو لخدمات أموال المريض ) 3أو ,مكتبنا على نفس العنوان
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EXHIBIT C

ماخص خطة المساعدة المالية باللغة البسيطة
أسس نظام سبارو للصحة خطة مساعدات مالية وفقا ً لقانون الرعاية الطبية سنة  2010قسم )501(r
المريض أو المسؤول عن المريض بحسابات ديون لمنظمة سبارو للصحة ممكن يستحق مساعدات مالية حسب حجم العائلة ودخل المنزل بالمقارنة بشروط .
الواليات المتحدة للفقر .المرضى بدون ضمان صحي سيحصلون على أما رعاية صحية مجانية أو رعاية صحية مخفضة .قد يستحق المريض مع ضمان
صحي الحصول على خصومات على المبالغ المخصومة أو التأمين المشترك.
منظمة سبارو للصحة ستأخذ إجراءات معقولة لتقرر اذا يستحق المريض المساعدات المالية قبل أن تأخذ خطوات فوق العادة للحصول على دفع الدين.
 https://www.sparrow.org/patientتوجد خطة المساعدات المالية واالستمارة وخطة تحصيل االماوال المديونة على:resources/financial-resources/financial-assistance
الحد األقصى للمبلغ الذي يتحمله المريض ماليا ً لن يتجاوز األي جي بي لخدمات الطوارئ أو رعاية طبية ضرورية FAP-
ممكن طلب نسخة من خطة المساعدة المالية و إستمارة من مكتب سبارو للخدمات المالية للمريض
517-364-7999
3301 E. Michigan Ave., Suite A
Lansing, MI 48912
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