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 6102تاريخ السريان: األول من يناير 

 

 مقدمة:

 

"( وكل الكيانات المرتبطة بها بشكل أساسي أن يتلقى كل المرضى خدمات SPUHتضمن مستشفى جامعة سانت بيتر )"

 الرعاية الصحية األساسية في حاالت الطوارئ وغير ذلك من الضرورات الطبية بغض النظر عن قدرتهم على الدفع.

 

I. :األهلية 

 

A. المرضى غير المؤمن عليهم 

 

تقوم خدمات الموارد في مستشفى جامعة سانت بيتر بمراجعة كل حسابات المرضى غير المؤمن عليهم )الذين يدفعون حساباتهم 

عن أنفسهم(. وتتطلب هذه العملية منا تصفية هذه الفئة من المرضى لمعرفة احتمالية أهليتهم لالستفادة من برامج المساعدة 

ية أو الخاصة بالوالية باإلضافة إلى إبالغ المرضى ومن يمثلهم واألطباء الذين يحيلونهم وموظفي مستشفى جامعة الفيدرال

 سانت بيتر بأنه يمكن أن يتم طلب المساعدة المالية. 

 

 الرعاية الخيرية 

 

/ رعاية األسرة في نيو جيرسي للتحقق من أهليتهم لبرنامج  Medicaidتتم تصفية المرضى الذين ال يفون بمتطلبات برنامج 

 الرعاية الخيرية في نيو جيرسي:

 

  من معدل الفقر الفيدرالي  %200دخل األسرة )اعتماًدا على عدد أفراد األسرة( يجب أن يكون أقل من أو يساوي

"(FPLلكي تكون األسرة مؤهلة لالستفادة من الرعاية المجانية. بالنسبة ل )" ألفراد، يجب أال تتجاوز األصول

 دوالر. 00777دوالر، وبالنسبة لألسر، يجب أال تتجاوز األصول  0077

 

 إلكمال الطلب، يجب على مقدم الطلب توفير الوثائق التالية:

 

 وثائق التعريف المناسبة للمريض واألسرة؛ 

 )ودليل على اإلقامة في نيو جيرسي )في وقت توفير الخدمة  

 يكون ذلك مطلوبًا للرعاية في حاالت الطوارئ(؛)مالحظة: ال 

 ودليل على إجمالي الدخل؛ 

 .)دليل على األصول )في وقت توفير الخدمة 

 

 يتم توفير قائمة كاملة من الوثائق المطلوبة في وقت تقديم الطلب. 

 

( أم FAPياسة المساعدة المالية )عند إكمال الطلب، تقرر مستشفى جامعة سانت بيتر ما إذا كان المريض مؤهالً لالستفادة من س

( أيام. إذا تم تقرير أن الطلب غير مكتمل، تصدر مستشفى جامعة سانت بيتر رفًضا مكتوبًا يوضح 07ال خالل عشرة )

( 42بالتفاصيل الوثائق اإلضافية المطلوبة للحصول على الموافقة. وتسمح مستشفى جامعة سانت بيتر بمدة أربعة وعشرين )

 يخ توفير الخدمة للسماح لمقدم الطلب بإكمال الطلب.  شهًرا من تار

في وقت إصدار قرار األهلية، نقوم بمراجعة كل أرصدة الحسابات ونقوم بإجراء تعديالت األرصدة المطلوبة وإعادة دفع 

 األموال، إذا لزم األمر.
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 :برنامج المساعدة المالية

 

، إال أننا سوف نستفيد من البيانات التي يتم تسجيلها (FAP)ال يوجد أي طلب مكتوب مطلوب لسياسة / برنامج المساعدة المالية 

)من كل المصادر الداخلية والخارجية المحتملة( من أجل تقييم األهلية لالستفادة من الرعاية الخيرية أو غير ذلك من البرامج 

 لمناسب الذي يتم فرضه بناًء على هيكل معدل األسعار.الحكومية لتقرير المبلغ ا

 

 Relay Healthتتحقق مستشفى جامعة سانت بيتر من األهلية لالستفادة من تغطية األطراف األخرى من خالل منتج 

Clearance. 

 

لالستفادة من برامج وبشكل افتراضي، فإن كل المرضى الذين يستمرون في دفع حساباتهم عن أنفسهم بسبب عدم أهليتهم 

المساعدة الفيدرالية أو الخاصة بالوالية أو عدم االمتثال أو عدم القدرة على تحمل )أو االشتراك في( تغطية الحد األدنى 

األساسية بموجب قانون الرعاية التي يمكن تحملها يتم اعتبارهم مؤهلين لالستفادة من المساعدة المالية وتقليل النفقات المفروضة 

 م إلى المبلغ األقل مما يلي:عليه

 

  من معدالت  %077إلى  %470المبلغ المحسوب وفقًا لمقياس نيو جيرسي المتغير إذا وقع دخل المرضى في نطاق

 ؛("FPL")الفقر الفيدرالية 

 115%  من معدالتMedicare من معدالت الفقر الفيدرالية  %077إلى  %070، إذا كانوا في نطاق(FPL)؛ أو 

 نسب المبال"( غ التي يتم إصدار الفواتير بها بصفة عامةAGB كما هي محددة في )" 0المستند. 

 

 ( في أي وقت في دورة الفوترة والتحصيل.FAPيمكن أن يتم تحديث األهلية لسياسة المساعدة المالية )

 

أفضل مساعدة سخية متاحة بموجب سياسة يتم توفير ما يلي لألفراد الذين يتم تقرير، بشكل افتراضي، أنهم يتلقون قدًرا أقل من       

 (:FAPالمساعدة المالية )

 

 ( إشعار حول أساس القرار االفتراضي باألهلية لسياسة المساعدة الماليةFAP وشرح الكيفية التي يمكنهم من خاللها )

 طلب المزيد من المساعدة السخية المتاحة؛

 

  يوًما، لطلب المزيد من المساعدة األكثر سخاًء قبل تنفيذ إجراءات  07وفترة زمنية مقبولة، بما يصل بصفة عامة إلى

 ؛("ECA")التحصيل االستثنائية 

 

 ( وإعادة تقرير حالة أهلية الفرد لسياسة المساعدة الماليةFAP  .إذا تم تلقي طلب للحصول على مساعدة أكثر سخاًء )  

 

B. مؤمن عليهمالمرضى ال 

 

( من أصحاب تأمين الرعاية الصحية النشط مسؤولين FAPلن يكون المرضى المؤهلون لسياسة / برنامج المساعدة المالية )

، المحددة أدناه، باستثناء كل (AGB)بشكل شخصي عن دفع ما هو أكثر من المبالغ التي يتم إصدار الفواتير بها بصفة عامة 

 التأمين الصحة لحساب المريض. التعويضات التي تدفعها شركة

من التكاليف، يمكن أن يكون المريض مؤهالً كذلك للحصول  %100في حالة كون المريض مؤمنًا عليه بينما ال يغطي التأمين 

 على الرعاية المجانية أو الحصول على خصم على الرعاية.

 

II.  ار الفواتير بها بصفة عامة:المبالغ التي يتم إصد -أساس حساب الرسوم لبرنامج المساعدة المالية 
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يعتمد أساس المبالغ التي يتم إصدار الفواتير بها بصفة عامة على االستفادة من "أسلوب الوضع السابق" المحسوب اعتماًدا على 

المطالبات المسموح بها )بما في ذلك مسؤولية شركة التأمين والفرد( خالل فترة اثني عشر شهًرا. يتم توضيح الحساب والرسوم 

 كل من الكيانات الخاضعة للتغطية بموجب هذه السياسة.ل 6المستند المقترنة به في 

 

( والطريقة المستخدمة وحساب تلك المبالغ كحد أدنى AGBيتم تحديد قرار المبالغ التي يتم إصدار الفواتير بها بصفة عامة )

 سنويًا.

 

مقابل خدمات الطوارئ  (FAPولن يتم فرض رسوم إضافية على األفراد المؤهلين لسياسة / برنامج المساعدة المالية )

وبالتالي، فإن مستشفى جامعة  -( AGBوالضرورات الطبية األخرى عن المبالغ التي يتم إصدار الفواتير بها بصفة عامة )

( مقابل أي FAPسانت بيتر لن تقوم بتطبيق رسوم إجمالية على األفراد المؤهلين لسياسة / برنامج المساعدة المالية )

 . ضروريةخدمات رعاية طبية 

 

III. :سياسة التحصيل 

 

تم وضع المعايير التالية لضمان تنفيذ كل الجهود للتحقق من أن المريض غير مؤهل لالستفادة من برنامج حكومي، وأنهم لديهم 

القدرة أو الوسيلة على الحصول على تغطية التأمين الصحي من األطراف األخرى، وأننا قد بذلنا كل الجهود الممكنة لتحصيل 

( )وإن كان المريض مؤهالً، التحقق من FAPتزامات المالية المعلية، بما في ذلك حالة األهلية لسياسة المساعدة المالية )االل

 تعديل الرسوم / النفقات إلى المستوى الساري(. وتشتمل المعايير على ما يلي:

 

ن(. إذا كان الحساب مؤهالً من قبل رصيد الحسابات المستحقة يجب أن يتم تأكيده كمبلغ مسؤولية للمريض )أو الضام (0

أو الرعاية الخيرية، فسوف نبذل كل الجهود لمراجعة الوثائق الحالية والتحقق من  Medicaidلالستفادة من برنامج 

 األهلية المحتملة.

 

( بيانات فوترة بعد الصرف من 4أربعة )يجب أن يكون هناك وثائق في مالحظات الحساب تكون على األقل في شكل  (4

مع الرصيد المؤكد للمريض تم إرساله إلى العنوان الحالي المسجل له.  الرسائل المرسلة في البيان تقدمية  المستشفى

يوًما من تاريخ هذا اإلشعار، إذا لم يتم دفع  07في طبيعتها، حيث توفر األخيرة عبارة واضحة تنص على أنه بعد 

إن الحساب يكون مؤهالً ألن يتم تقديمه إلى إحدى وكاالت التحصيل الرصيد بالكامل، أو إذا لم يتم وضع خطة للدفع، ف

 الخارجية.  يجب أن تالحظ أن إشعار "الثالثين يوًما" هذا يجب كذلك أن:

 

  يوفر للفرد إشعاًرا مكتوبًا ينص على أن المساعدة المالية متاحة لألفراد المؤهلين؛ 

 ( ويشتمل على وصف ألي إجراءات تحصيل استثنائيةECA أخرى تنوي مستشفى جامعة سانت بيتر تنفيذها )

 أدناه(؛ 0باإلضافة إلى إرسال الحساب إلى وكالة تحصيل خارجية )الرجاء الرجوع إلى رقم 

 ( ويشتمل على نسخة من الملخص بلغة بسيطةPLS.) 

 

ا بسياسة المساعدة المالية باإلضافة إلى ذلك، يجب أن تقوم مستشفى جامعة سانت بيتر ببذل جهد معقول إلبالغ الفرد شفهيً 

(FAP.) 

 

، قبل شطب أي يوًما من تاريخ إرسال أول بيان للفوترة بعد الصرف 061يجب أن يكون الحد األدنى للمدة الزمنية  (0

 ديون معدومة وربما اإلحالة إلى إحدى وكاالت التحصيل الخارجية التي نتعامل معها.

 

تعامل معها في أي وقت من األوقات بأن المريض / الضامن مؤهل إذا تم إبالغ وكالة التحصيل الخارجية التي ن (2

 ، تحتفظ المستشفى بالحق في:(FAP)لالستفادة من سياسة المساعدة المالية 
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a.  استعادة الحساب من وكالة التحصيل وإعادة بدء عملية التحصيل بعد تعديل الحساب بحيث ال يدفع المريض

( وإعادة أي FAPمؤهل لالستفادة من سياسة المساعدة المالية )/ الضامن أكثر مما هو مسؤول عنه كفرد 

 دوالرات(؛ أو  0أموال تم بالفعل تقديمها تزيد عن الرصيد المعدل )إذا كان يتجاوز 

 

b.  مطالبة وكالة التحصيل باالحتفاظ بالحساب وإعادة بدء عملية التحصيل بعد تعديل الحساب بحيث ال يدفع

( FAPو مسؤول عنه كفرد مؤهل لالستفادة من سياسة المساعدة المالية )المريض / الضامن أكثر مما ه

 دوالرات(. 0وإعادة أي أموال تم بالفعل تقديمها تزيد عن الرصيد المعدل )إذا كان يتجاوز 

 

، (FAP)"(، بعد تقرير األهلية لالستفادة من سياسة المساعدة المالية 2" -)الموضح أعاله  2باإلضافة إلى الرقم  (0

 ن أن تقوم مستشفى جامعة سانت بيتر بتنفيذ إجراءات تحصيل استثنائية إضافية، ال تقتصر على ما يلي:يمك

 

a. اتخاذ إجراءات برفع قضية قانونية أو قضائية، بما في ذلك االمتيازات وحبس الرهن واإلجراءات المدنية؛ 

 

b. واإلبالغ عن معلومات سلبية إلى وكاالت أو مكاتب االئتمان؛ 

 

c.  أو رفض أو مطالبة المدفوعات قبل المطالبة بأي رعاية غير طارئة أو غير ضرورية من الناحية وتأجيل

الطبية بسبب عدم دفع تكاليف الرعاية التي تم توفيرها من قبل والخاضعة للتغطية بموجب سياسة المساعدة 

 (.FAPالمالية )

 

 

 

IV. سياسة الرعاية الطبية في حاالت الطوارئ 

 

يدخلون إلى إدارة الطوارئ والذين يتم عالجهم فيها الرعاية المناسبة بغض النظر عن قدرتهم على  يتلقى المرضى الذين

الدفع أو أهليتهم للحصول على المساعدة المالية. ولن يتم تأخير الفحوصات أو العالج للتأكد من حالة التأمين أو األهلية 

 (.EMTALAلوائح قانون العالج الطبي الطارئ والعمل النشط )( أو الدفع بما يتوافق مع FAPلسياسة المساعدة المالية )

 

V.  موفرو الرعاية بخالف منشأة المستشفى التي توفر خدمات الطوارئ أو الخدمات الطبية الضرورية األخرى وما إذا كان

 ( الخاصة بمستشفى جامعة سانت بيتر أم ال FAPالمريض خاضًعا لسياسة المساعدة المالية )

 

للتعرف على قائمة الموفرين، بخالف منشأة المستشفى، والذين يقومون بتوفير خدمات الطوارئ أو  3 المستندانظر 

الخدمات الطبية الضرورية األخرى في منشأة المستشفى، بما في ذلك ما إذا كان المريض خاضًعا لسياسة المساعدة المالية 

(FAPالخاصة بمستشفى جامعة سانت بيتر أم ال.  الرجاء مالح ) أشهر،  0ظة أن هذا المستند سيتم تحديثه، على األقل، كل

 إذا لزم األمر.

 

VI. ( اإلشعار / اإلعالن عن سياسة المساعدة الماليةFAP) 

 

( FAPتم تطبيق اإلجراءات التالية لضمان "اإلعالن بشكل واسع النطاق" عن معلومات تتعلق بسياسة المساعدة المالية )

ر ومن إتاحتها ومن حسابها للوصول إلى أولئك األعضاء الذين قد يسعون إلى االستفادة الخاصة بمستشفى جامعة سانت بيت

 من الخدمات التي نوفرها.
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a) ( تتاح سياسة / برنامج المساعدة الماليةFAP"( والملخص بلغة بسيطة )PLS لسياسة / برنامج المساعدة المالية )"

 .www.saintpetershcs.com--بنا في مستشفى جامعة سانت بيتر على موقع الويب الخاص 

 

b) ( كما تتاح نسخ ورقية من سياسة / برنامج المساعدة الماليةFAP( والملخص بلغة بسيطة )PLS عند الطلب بدون )

بما في ذلك أقسام  -أي رسوم عبر البريد كما يتم توفيرهما في العديد من المناطق من خالل المنشآت التابعة للمستشفى 

المرضى وإدارة غرفة الطوارئ وخدمات الموارد وصرف المرضى من المستشفى.  ويجب أن يتم الدخول وتسجيل 

 إرسال كل الطلبات المكتوبة إلى:

 

Saint Peter's University Hospital 

scci: etAec tt et :nttA 

254 Easton Avenue 

New Brunswick, NJ 08901 

 

c) وتتاح النسخ الورقية من سياسة / برنامج المسا( عدة الماليةFAP( والملخص بلغة بسيطة )PLS من خالل االتصال )

 بـ:

 

 مستشفى جامعة سانت بيتر

 اإلدارة: خدمات الموارد

  4105الرقم الداخلي:  211..44..36.رقم الهاتف: 

 

d) على دفع  إن مستشفى جامعة سانت بيتر ملتزمة بتوفير المساعدة المالية للمرضى المؤهلين الذين ال تكون لديهم القدرة

مقابل الخدمات الطبية التي يحصلون عليها بشكل كلي أو بشكل جزئي. من أجل تنفيذ هذا الهدف الخيري، فإن 

( FAPمستشفى جامعة سانت بيتر وكل الكيانات المرتبطة بها بشكل أساسي سوف تعلن عن سياسة المساعدة المالية )

 في المجتمعات التي نوفر الخدمات فيها.  ( هذا بشكل واسع النطاقPLSهذه والملخص بلغة بسيطة )

 

e) ( تتاح سياسة / برنامج المساعدة الماليةFAP( والملخص بلغة بسيطة )PLS باللغة اإلنجليزية وباللغات األخرى )

 فرد في منطقة الخدمة الرئيسية لمستشفى جامعة سانت بيتر.  0777أو  %5التي يمثل الناطقون بها النسبة األقل من 

 

( الخاصة بنا في أماكن واضحة، بما FAPوضع الفتات تخبر المرضى / الضامنين بسياسة المساعدة المالية ) سيتم و( 

في ذلك مناطق إدارة االستقبال وخدمات اإلسعاف ومناطق غرفة الطوارئ، كما سيتم توفير رقم هاتف ومواقع مكاتب 

 ( الخاصة بنا.FAPالمساعدة المالية )يمكنها توفير المعلومات حول التقدم بطلب لالستفادة من سياسة 
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VII.  جداول معدالت / رسوم المبالغ التي يتم إصدار الفواتير بها بصفة عامة – 0المستند (AGB )

 )كنسبة مئوية من الرسوم(

 ( SPUHمستشفى جامعة سانت بيتر )

 
 المخاض والوالدة 

 

o أسعار رعاية األمهات 

 

  :19.9الوالدة المهبلية%  

 

o  :23.7الوالدة القيصرية% 

 

o  في اليوم -المواليد الجدد 

 

  :25.5الحضانة% 

  :16.78وحدة الرعاية المركزة لحديثي الوالدة% 

 

  :من النفقات %20.1السرير الطبي / الجراحي 

 

 22.2: جراحة اليوم الواحد% 

 

 34.0: طب اليوم الواحد% 

 

 14.0: قسطرة قلبية% 

 

 35.7: معمل النوم% 

 

 19.0: المالحظة% 

 

 إدارة الطوارئ : 

 

o 6.0 :64.1% 

o 6.6 :66.2% 

o 6.3 :41.9% 

o 6.4 :18.8% 

o 6.4 :14.1% 

o  :19.4الرعاية الحرجة% 

 

 19.4: جراحة عالج البدانة% 
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 يتبع -معدالت / رسوم المبالغ التي يتم إصدار الفواتير بها بصفة عامة  - 0المستند 

 

 46.3: الروبوت اإلشعاعي% 

 

 34.5: زيارات العيادات% 

 

 30.9: المعمل وعلم األمراض فقط% 

 

 )30.1: اإلشعاع )باستثناء الروبوت اإلشعاعي% 

 

 32.1: كل مرضى العيادات الخارجية اآلخرين% 
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 ((AGBأساس الرسوم )حساب المبالغ التي يتم إصدار الفواتير بها بصفة عامة ) - 6المستند 

 

 ( SPUHمستشفى جامعة سانت بيتر )

 

اختارت مستشفى جامعة سانت بيتر االستفادة من أسلوب الوضع السابق لحساب المبالغ التي يتم إصدار الفواتير بها بصفة  لقد

( سنويًا وفقًا لفترة االثني عشر AGB"(.  ويتم حساب نسبة المبالغ التي يتم إصدار الفواتير بها بصفة عامة )AGBعامة )"

 الدافعين التالية:شهًرا السابقة، وتشتمل على مجموعات 

 

 ؛Medicareبرنامج الرسوم مقابل الخدمات في برنامج  .0

 

 (.Medicare Advantageوجهات التأمين الصحي الخاصة )بما في ذلك  .4

 

( بما يتجاوز المبالغ التي يتم إصدار FAPلن يتم فرض رسوم على أي مريض مؤهل لالستفادة من سياسة المساعدة المالية )

 ( في حاالت رعاية الطوارئ أو غير ذلك من الضرورات الطبية. AGBعامة )الفواتير بها بصفة 
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موفرو الرعاية بخالف منشأة المستشفى التي توفر خدمات الطوارئ أو الخدمات الطبية وما إذا كان المريض  - 3المستند 

 ( الخاصة بمستشفى جامعة سانت بيتر أم ال FAPخاضًعا لسياسة المساعدة المالية )

 6102من: األول من يناير 

خاضع للتغطية بموجب سياسة  موفرو الرعاية )اسم الكيان(

 (FAPالمساعدة المالية )

غير خاضع للتغطية بموجب سياسة 

 (FAPالمساعدة المالية )

األطباء المتخصصون في مستشفى 

 (SPACجامعة سانت بيتر )

 نعم 

األطباء الزمالء في نظام الرعاية 

سانت بيتر، الرعاية  الصحية بمستشفى

 الشخصية

 نعم 

الممارسة الطبية بجايانا في نيويورك، 

 الرعاية الشخصية

 نعم 

EMCARE  نعم 

 نعم  األورام المستقلة

األطباء المتخصصون في مستشفى 

 جامعة سانت بيتر، الرعاية الشخصية

 نعم 

 نعم  مركز الرعاية الجراحي

 نعم  مجموعة اإلشعاع الجامعية

 نعم  الرعاية العاجلة )سكيلمان( مركز

 نعم  التشخيصات الحديثة

 نعم  استشاريو التخدير في نيو جيرسي 

 

 6102مالحظة: القائمة المرفقة هي قائمة شاملة بكل األطباء "النشطين" في األول من يناير 


