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نطاق التطبیق 

الواردة في المرفق أ، والمشار إلیھا  Baylor Scott & White Healthعلى المنشآت والھیئات التابعة لمؤسسة ") السیاسة("تنطبق سیاسة المساعدات المالیة ھذه 
."  BSWHمؤسسة  " معًا باسم  

. مسؤولیة اإلشراف على ھذه السیاسةBaylor Scott & White Holdingsتتحمل لجنة المراقبة واالمتثال التابعة لمجلس أوصیاء مؤسسة

وذلك  BSWHاسة من قِبل لجنة المراقبة واالمتثال التابعة لمجلس أوصیاء مؤسسة  یجب أن تُعتمد أي تعدیالت خاصة بالمواد وتُجرى على المعاییر الموضحة في السی
. BSWHقبل أن تطبقھا مؤسسة  

التي تجعل األحكام الخاصة بھذه السیاسة قابلة للتنفیذ واعتم ادھا ومراقبتھا، إلى جانب  إن لجنة المساعدات المالیة مسؤولة عن وضع اإلجراءات والنماذج القیاسیة 
. لیات األخرى الموضحة في ھذه السیاسةالمسؤو

تعریفات 

یمكن العثور على .العبارات التالیة، عند استخدامھا في ھذه الوثیقة بخط عریض، المعاني الُمحددة أدناھا، إال إذا كان السیاق یستوجب معنًى مختلفًا/ یُقصد بالكلمات
.  BSWHالخاصة بمؤسسة  )  P&P(مصطلحات إضافیة ُمعّرفة في وثیقة تعریفات السیاسة واإلجراء 

آخرین العملیات المالیة وإدارة الضرائب ودورة اإلیرادات واإلدارة القانونیة وممثلین  :  لجنة تتكون من ممثل من كل من اإلدارات التالیة-لجنة المساعدات المالیة  
اللجنة بمسؤولیات  للوفاء  ضروریًا  یراه  حسبما  اللجنة  رئیس  بواسطة  لمؤسسة.  یُعینون  المالي  المدیر  بواسطة  اللجنة  رئیس  تعیین  سیتم 

Scott & White Holdings Baylor

السیاسة

كجزء من رسالتھا والتزامھا  .  .تعزز الصحة والعافیة لجمیع األشخاص واألسر والمجتمعات كخدمة كھنوتیة مسیحیة متخصصة في االستشفاءBSWHإن مؤسسة  
.بتقدیم المساعدات المالیة للمرضى المؤھلین للحصول على المساعدات بموجب ھذه السیاسةBSWHتجاه المجتمع، تقوم مؤسسة 

معاییر األھلیة . 1

.  بعد تقدیم أول بیان فوترة365یستطیع المرضى التقدم بطلبات للحصول على المساعدات المالیة من التاریخ المجدول لحصول المریض على الخدمة حتى الیوم الـ 
یكون مواطنو الوالیات المتحدة والمقیمون .  أھلیة الحصول على المساعدات المالیة إال على خدمات الرعایة في حاالت الطوارئ والرعایة الالزمة طبیًاولكن ال تنطبق

لالزمة طبیًا غیر الطارئة على  تقتصر أھلیة الحصول على المساعدات المالیة لحاالت الرعایة ا.  في الوالیات المتحدة فقط مؤھلین للحصول على المساعدات المالیة
، الذي یضم جمیع المقاطعات التي تغطیھا تقییمات االحتیاجات الصحیة في المجتمعات التابعة لمؤسسة  )د(المرضى المقیمین في منطقة الخدمات المحددة في المرفق  

BSWHرعایة أو تدیرھا، ما دامت المنشأة التي تقدم الرعایة للمریض ھي  وغیرھا من المناطق التي تمتلك فیھا المؤسسة مستشفیات أو عیادات مخصصة لمقدمي ال
إلى مقر إقامة المریض، والتي یمكنھا تقدیم تلك الرعایة الالزمة طبیًا للمریض، أو إذا أوضح  )  BSWHبما في ذلك المنشآت غیر التابعة لمؤسسة  (المنشأة األقرب  

ومع ذلك، سیكون جمیع المرضى، بغض النظر عن اإلقامة، مؤھلین للحصول على المساعدات  . عایة أو لن تقدمھاالمریض أن المنشأة األقرب ال یمكنھا تقدیم تلك الر
BSWHالتحویل من منشأة  BSWHالمالیة لحاالت الرعایة الالزمة طبیًا، والرعایة في حاالت الطوارئ الطارئة والرعایة في الحاالت غیر الطارئة بعد قبول منشأة  

سیتم تقییم حالة كل مریض مؤھل وفقًا للظروف ذات الصلة، مثل الدخل أو الموارد األخرى المتاحة للمریض أو لعائلتھ  .  BSWHیر تابعة لمؤسسة  أو من منشأة غ
لیة الحصول على  ومع أخذ ھذه المعلومات في االعتبار، یتم استخدام توجیھات الخصم الخاصة بأھ. عند تقریر مدى القدرة على دفع رصید الحساب الخاص بالمریض

. لتحدید المبلغ الذي سیتم خصمھ من رصید الحساب الخاص بالمریض، إن وجد، وذلك بعد الدفع بواسطة جمیع األطراف الثالثة)  المرفق ب( المساعدات المالیة 
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المساعدات المالیة، قد یظل بإمكان المریض، الذي لدیھ  في حالة عدم استیفاء ظروف المریض للمتطلبات بموجب توجیھات الخصم الخاصة بأھلیة الحصول على  
المالیة المساعدات  المتاحة، وستتخذ قراًرا  .  عوامل تخفیف غیر اعتیادیة، الحصول على  المعلومات  المالیة بمراجعة كل  المساعدات  لجنة  الحاالت، ستقوم  في ھذه 

. بخصوص أھلیة المریض للحصول على المساعدات المالیة

، ال تنطبق المساعدات المالیة المقدمة بموجب ھذه السیاسة على  ) المرفق ج(BSWHباستثناء ما ھو مذكور في قائمة مقدمي الرعایة في مؤسسة  :  ظة یُرجى مالح
.  الخدمات المقدمة بواسطة أي أطباء أو أخصائیین آخرین

طریقة التقدم بطلب للحصول على المساعدات المالیة أو الحصول علیھا. 2

عملیة التقدم بالطلب  2.1
لشمال تكساس،  512.263.4500التقدم بالطلب بأن یطلب المریض المساعدات بشكل شخصي، عن طریق االتصال بالھاتف على الرقم یمكن أن یتم البدء في عملیة 

BSWHلوسط تكساس، أو عن طریق البرید أو الموقع اإللكتروني الخاص بمؤسسة 512.263.4500وعلى الرقم 
)www.bswhealth.com/financialassistancehttps://  .( 2000:البرید إلىعن طریق یجب إرسال الطلبات المقدمة Medical Drive

Lakeway, TX 78734, ATTN: Financial Assistance Department

ویعتبر تقدیم المعلومات الضروریة من أجل  .  أن تبدأ في إجراءات طلب للحصول على المساعدات بالنیابة عن المریضBSWHباإلضافة إلى ذلك، یمكن لمؤسسة  
.  التأھل للحصول على المساعدات المالیة ھو مسؤولیة المریض في األساس

البرامج المجتمعیة والخیریة 2.2
المعتمدة والبرامج ذات نفس معاییر األھلیة المدرجة في المرفق ب مؤھلین للحصول على المساعدات  یكون المرضى التابعون لبعض المنظمات المجتمعیة والخیریة  

على المساعدات ما دام یتم  المالیة بموجب ھذه السیاسة بالنسبة للمنظمات أو البرامج غیر المعتمدة بموجب ھذه السیاسة، قد یتم استخدام استمارة طلب أخرى للحصول 
بشكٍل أساسي أو ما دام یتم تضمین وثائق توضح سبب  BSWHسھا الموجودة في استمارة طلب الحصول على المساعدات المالیة الخاصة بمؤسسة  استیفاء البنود نف

. ستتحمل لجنة المساعدات المالیة مسؤولیة تحدید البرامج والمنظمات المعتمدة.  عدم استیفاء تلك البنود

ت المالیة األھلیة المفترضة للحصول على المساعدا. 3

یري والمبالغ  مراجعة التقاریر االئتمانیة وغیرھا من المعلومات المتاحة للعامة لتحدید، بما یتفق مع المتطلبات القانونیة، عدد أفراد األسرة التقد BSWHیمكن لمؤسسة  
. یض استمارة طلب للحصول على المساعدات أو وثائق داعمةالتقدیریة للدخل كأساس لتحدید األھلیة للحصول على المساعدات المالیة، وذلك عندما ال یقدم المر

أساس حساب الرسوم . 4

في جمیع المواقف، بمجرد أن تتقرر أھلیة المریض للحصول  .  سیعتمد مستوى المساعدات المالیة على التصنیف كمحتاج مالیًا أو محتاج طبیًا وذلك حسبما ھو معرف أدناه
لغ المفروضة بشكل عام على المساعدات المالیة فلن تزید الرسوم المفروضة على ھذا الشخص مقابل الرعایة في حاالت الطوارئ أو الرعایة الالزمة طبیًا عن المبا

")AGB  ("ما یتعلق بتحدید المبالغ المفروضة بشكل عام، فقد اختارت مؤسسة  فی.  على األفراد الذین لدیھم تأمین یغطى ھذه الرعایةBSWH  استخدام الطریقة االستباقیة
من قانون الضرائب  (r)501 مقابل الخدمة، كما ھو موضح في القسم Medicareوالتي تعتمد فیھا المبالغ المفروضة بشكل عام على رسوم Medicareالخاصة بـ 
اإللكتروني المذكور أعاله، أو عن طریق االتصال بالھاتف بالنسبة إلى  BSWHنسبة المبالغ المفروضة بشكل عام على موقع  لعثور علىایمكن للمریض  .األمریكي

تكساس   تكساس  512.263.4500شمال  وسط  إلى  إلى512.263.4500وبالنسبة  طلب  إرسال  خالل  من  البرید  طریق  عن  أو   ،
2000 Medical Drive Lakeway, TX 78734, ATTN: Financial Assistance Department – AGB Request.

.  ، بما یتفق مع اللوائح المطبقة، منھجیة حساب المبالغ المفروضة بشكل عام في المستقبلBSWHقد تغیر مؤسسة 

المحتاج مالیًا 4.1
من توجیھات مستوى خط الفقر الفیدرالي  % 200عن ) 5.2.1كما ھو معرف أدناه في القسم (المریض الذي یقل دخل أسرتھ السنوي " محتاج مالیًا " یُقصد بمصطلح 

 ")FPG  ("على أرصدة الحساب الخاص بالمریض وفقًا للجدول  %  100یكون ھؤالء المرضى المحتاجون مالیًا مؤھلین للحصول على خصم بنسبة  .  أو یساوي ذلك
). المرفق ب( وجیھات الخصم الخاصة بأھلیة الحصول على المساعدات المالیة أ الخاص بت

دوالًرا مؤھالً للحصول على 36,620ویبلغ دخل أسرتھ السنوي  )  5.2.2كما ھو معرف أدناه في القسم  (أشخاص  3یكون المریض الذي تتكون أسرتھ من  :  مثال
%. 100خصم خاص بالمساعدات المالیة بنسبة  

اج طبیًا المحت4.2
بمؤسسة  "  محتاج طبیًا " یُقصد بمصطلح   الصلة  الرعایة ذوي  مقدمي  المحررة من جمیع  بھ  الخاصة  المستشفى  فواتیر  أو  الطبیة  فواتیره  قیمة  كانت  الذي  المریض 

BSWH  ،من  %  200من دخل أسرتھ السنوي، على أن یزید دخل أسرتھ السنوي عن  %  5تتخطى نسبة  تساوي أو  بعد الدفع بواسطة جمیع األطراف الخارجیة
، وذلك على النحو المحدد في الجدول ب المتعلق بتوجیھات الخصم الخاصة بأھلیة الحصول على  %500توجیھات مستوى خط الفقر الفیدرالي بدون أن یتجاوز نسبة 

وال تتخطى قیمة  أیھما أقل  من إجمالي رسوم المریض  %  10حساب المریض أو  برصیداجون طبیًا  یدین ھؤالء المرضى المحت).  المرفق ب(  المساعدات المالیة  
.  4المبالغ المفروضة بشكل عام كما ھو محدد في القسم 

http://www.bswhealth.com/financialassistance
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)  فقر الفیدراليمن توجیھات مستوى خط ال% 500-200بین (دوالر 85,000أشخاص ویبلغ دخل أسرتھ السنوي 4یكون المریض الذي تتكون أسرتھ من: مثال
من إجمالي الرسوم، أیھما أقل، بشرط أال تتخطى قیمة المبالغ المفروضة بشكل  % 10مؤھًال للحصول على خصم المساعدات المالیة بقیمة رصید حساب المریض أو 

.  من دخل أسرتھ السنوي%  5تساوي أو تزید عنعام وذلك إذا كانت جمیع الفواتیر المتأخرة الخاصة بھذا المریض، بعد الدفع بواسطة جمیع األطراف الخارجیة، 
من دخل األسرة السنوي أو  %  5والذي یتساوى مع  (دوالر  10,000دوالر وكان رصید حسابھ یبلغ  50,000بفرض أن إجمالي الرسوم الخاصة بالمریض یبلغ  

یُرجى مالحظة أنھ إذا كان  .  دوالر5,000ام المتبقي على المریض ھو  دوالر، فسیكون االلتز15,000، وكانت قیمة المبالغ المفروضة بشكل عام تبلغ  )یزید عنھ
من إجمالي الرسوم أو قیمة المبالغ المفروضة بشكل عام، فلن یحصل المریض على أي تخفیض إضافي على الرسوم وسیتحمل  %  10رصید المریض المتبقي أقل من  

.  دفع الرصید المتبقي

بأھلیة الحصول على المساعدات المالیةتوجیھات الخصم الخاصة . 4.3
سیتم تحدیث توجیھات الخصم الخاصة بأھلیة  ). المرفق ب (إن توجیھات الخصم الخاصة بأھلیة الحصول على المساعدات المالیة مرفقة وتُعتبر جزًءا من ھذه السیاسة 

الصحة والخدمات اإلنسانیة  وزارةي كما ھو منشور في السجل الفیدرالي بواسطة  الحصول على المساعدات المالیة سنویًا وفقًا لتوجیھات مستوى خط الفقر الفیدرال
. في الوالیات المتحدة

قرار منح المساعدات المالیة . 5

تقییم منح المساعدات المالیة5.1
:سیتم اتخاذ قرار بشأن منح المساعدات المالیة وفقًا لإلجراءات التي قد تشتمل على

تقدم بطلب، یتعین فیھا على المریض أو الضامن الخاص بھ تقدیم المعلومات والوثائق ذات الصلة باتخاذ قرار حول مدى االحتیاج المالي؛  عملیة  .  5.1.1
أو،/و

والمبالغ التقدیریة لدخل  التقاریر االئتمانیة وغیرھا من المعلومات المتاحة للعامة التي توفر معلومات عن عدد أفراد األسرة التقدیري  استخدام  .  5.1.2
على   للحصول  طلب  استمارة  المریض  یقدم  ال  عندما  وذلك  المالیة،  المساعدات  على  للحصول  األھلیة  لتحدید  كأساس  ضامنھ  أو  المریض 

. المساعدات أو وثائق داعمة

تعریف دخل األسرة وحجم األسرة5.2
أو على دخل األسرة وحجمھا الُمقّدر من البیانات التي یتم الحصول  /یقدمھا المریض حول دخل األسرة وحجمھا وسیعتمد قرار منح المساعدات المالیة على البیانات التي  

.علیھا من طرف ثالت من أحد مقدمي الرعایة

دخل األسرة .  5.2.1
I.نوي الكلي أو الدخل السنوي الُمقّدر  یُقصد بھ مجموع إجمالي الدخل الس"  دخل األسرة السنوي " إذا كان المریض بالغًا، فإن مصطلح  :  البالغون

.  الزوج/للمریض والزوجة
II.یُقصد بھ مجموع إجمالي الدخل السنوي الكلي أو الدخل السنوي الُمقّدر  "  دخل األسرة السنوي " إذا كان المریض قاصًرا، فإن مصطلح  :  القصَّر

. علیھ) األوصیاء(للمریض ووالدة المریض ووالد المریض أو الوصي 

حجم األسرة .  5.2.2
I.اخلیة كما یحدده قانون الضرائب الد(الزوج وأي أفراد ُمعالین /عند حساب حجم األسرة، قم بتضمین المریض والزوجة: البالغون)IRC  .((
II.عند حساب حجم األسرة، قم بتضمین المریض ووالدة المریض ووالده واألفراد الُمعالین من قِبَل والدة المریض، واألفراد الُمعالین من  :  القصَّر

. قبل والده

التحقق من الدخل 5.3
: سیتم توثیق دخل األسرة من خالل أي من الطرق التالیة

؛ أو بیان  )IRS(الخاص بمصلحة الضرائب  W-2عن طریق تقدیم وثائق مالیة من أطراف ثالثة بما في ذلك، نموذج  .  الثالثوثائق الطرف  . 5.3.1
أو أوراق الحوالة النقدیة الخاصة بالرواتب؛ أو اإلقرار الضریبي الفردي؛ أو الرجوع إلى صاحب العمل والتحقق منھ عبر  :  األجور والضرائب

مصرفیة؛ أو أوراق الحوالة النقدیة الخاصة بمدفوعات الضمان االجتماعي؛ أو أوراق الحوالة النقدیة الخاصة بمدفوعات  الھاتف؛ أو البیانات ال
تعویضات العاملین؛ أو إخطار مدفوعات التأمین ضد البطالة؛ أو خطابات قرارات تعویضات البطالة؛ أو رد على أحد استفسارات االئتمان  

سیتم التعامل مع الوثائق التي تقدمھا األطراف  .  ة للعامة؛ أو غیرھا من المؤشرات المناسبة على دخل المریضوغیرھا من المعلومات المتاح
بمؤسسة   المحمیة الخاصة  المعلومات الصحیة  تأمین  المعلومات ومتطلبات  یتوافق مع إجراءات حمایة  الفرعي بما  القسم  الثالثة بموجب ھذا 

BSWH .

عن طریق تقدیم وثائق توضح مشاركتك الحالیة في أحد برامج المخصصات  .  امج المخصصات التي تُمنح بعد تقییم المواردالمشاركة في أحد بر.  5.3.2
؛ أو قسائم  ) AFDC(؛ أو البرنامج الصحي للمحتاجین بمقاطعات تكساس؛ أو برنامج إعانة األسر الُمعیلة لألطفال  Medicaidالعامة مثل،  

؛  TexCare؛ أو شراكة  Medicare؛ أو إعانة منخفضي الدخل من  )WIC( تكمیلیة للنساء والرضع واألطفال  الطعام؛ أو برنامج التغذیة ال
یشیر دلیل المشاركة في أي من البرامج المذكورة أعاله إلى أنھ قد تم  .  أو البرامج األخرى المشابھة التي تمنح مخصصات بعد تقییم الموارد

. نھ ال یتعین علیھ توفیر بیانات عن دخلھ في استمارة طلب الحصول على المساعداتإثبات أن المریض محتاج مالیًا، ولذا فإ 

: نفي الحاالت التي تكون فیھا وثائق األطراف الثالثة غیر متاحة، یمكن التحقق من الدخل السنوي ألسرة المریض بأي من الطریقتین التالیتی. 5.3.3
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I.عن طریق الحصول على استمارة طلب للحصول على مساعدات موقَّعة  .  لمسؤولالحصول على شھادة كتابیة من المریض أو الطرف ا
من المریض أو الطرف المسؤول یشھد بھ على صحة المعلومات المقدمة حول دخل المریض؛

II.عن طریق الحصول على شھادة كتابیة من موظف مؤسسة  .  الحصول على شھادة شفھیّة من المریض أو الطرف المسؤولBSWH
استمارة طلب الحصول على المساعدات، وتفید ھذه الشھادة بأن المریض أو الطرف المسؤول قد أكد لفظیًا على صحة  الذي یكمل  

. المعلومات المقدمة حول دخل المریض

المریض من طرف ثالث، یتعین على  وفي كلتا الحالتین السابقتین التي یكون فیھا المریض أو الطرف المسؤول غیر قادر على تقدیم اإلثبات المطلوب لدخل  
سیتم القیام  . المریض أو الطرف المسؤول تقدیم توضیح معقول لسبب عدم قدرة المریض أو الطرف المسؤول على تقدیم اإلثبات المطلوب من طرف ثالث

.بمحاوالت معقولة للتحقق من صحة شھادة المریض والمعلومات الداعمة التي یقدمھا

زوجات أحیاء، بأنھم بدون دخل ألغراض حساب دخل األسرة  /قد یتم اعتبار المرضى المتوفین، والذین لیس لدیھم أزواج.  المرضى المتوفون. 5.3.4
الدخل بالنسبة للمرضى المتوفین؛ إال أنھ قد یلزم تقدیم وثائق إثبات لألصول العقاریة.  السنوي ویمكن أن یتقدم  .  ال یتعین تقدیم وثائق إثبات 

. أرملة المریض المتوفى بطلب للحصول على المساعدات المالیة/ملأر

فقدان أھلیة الحصول على المساعدات المالیة5.4
: قد یتم فقدان أھلیة الحصول على المساعدات المالیة بعد الحصول علیھا ألسباب تشمل، على سبیل المثال ال الحصر، أیًا مما یلي

ض المساعدات المالیة للمریض إذا قام المریض أو الطرف المسؤول سیتم رف. تزویر المعلومات. 5.4.1
بتقدیم معلومات كاذبة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بدخلھ أو حجم أسرتھ أو األصول المملوكة لھ، أو  

. الموارد األخرى المتاحة التي قد تشیر إلى وسیلة مالیة لدفع تكالیف الرعایة

المساعدات الطبیة الفیدرالیة  وبرامجیجب أن یستنفد المریض جمیع خیارات الدفع األخرى، بما في ذلك التغطیة الخاصة،  .  للدفعمصادر أخرى  5.4.2
طلبات األھلیة  والمحلیة والتابعة للوالیة، وأشكال المساعدات األخرى التي تقدمھا األطراف الثالثة، ویجب علیھ أیًضا التعاون وااللتزام التامان بمت

وھو قانون  ) (قانون تسویة المیزانیة الجامع الموحد(COBRAألي برامج أخرى للرعایة الصحیة ومصادر التمویل المعروفة، بما فیھا تغطیة  
، والتي قد یكون المریض مؤھالً للحصول علیھا قبل تأھلھ  )الرعایة الصحیة لمدة محدودةمخصصات فیدرالي یسمح بمد استفادة الموظف من 

المساعدات، إال أن تقدیم طلب البرامج العامة للتمتع بالتغطیة المتاحة یقع على  BSWHقد تقدم مؤسسة  .  لى المساعدات المالیةللحصول ع
كما یُتوقع أن یتابع المریض خیارات دفع التأمین الصحي العامة أو الخاصة للحصول على الرعایة التي تقدمھا مؤسسة  .  مسؤولیة المریض 

BSWH  .الملف،  فين المریض أو یتابع الخیارات بشكل تام، فقد یتم حرمانھ من المساعدات المالیة، أو إذا تم إلغاء موافقة ساریة  إذا لم یتعاو
.  فسیكون المریض مسؤوالً عن دفع أي أرصدة

بالرعایة المقدمة  ترتبط رٍف ثالث  سیتم رفض منح المساعدات المالیة أو إلغاؤھا إذا تلقى المریض تسویة مالیة من ط.  تسویات الطرف الثالث5.4.3
. ویُتوقع من المریض استخدام مبلغ التسویة لإلیفاء بأي أرصدة لحساب المریض . BSWHمن مؤسسة 

إجراءات اإلعالن عن سیاسة المساعدات المالیة .6

: والمرضى، على سیبل المثال ال الحصر، ما یليتشمل اإلجراءات التي یتم استخدامھا لإلعالن عن السیاسة على نطاق واسع للمجتمع 

اإلعالن المجتمعي 6.1
على الرابط  BSWHنشر السیاسة واستمارة طلب الحصول على المساعدات وملخص مكتوب بلغة بسیطة على الموقع اإللكتروني لمؤسسة  . 6.1.1

https://www.bswhealth.com/financialassistance: التالي

. BSWHؤسسة  نشر إعالن سنوي في الجریدة الرئیسیة التي تخدم مناطق الخدمات التي یتواجد فیھا مقدمو الخدمة التابعون لم. 6.1.2

بإخطار زائري المستشفى وإعالمھم بشأن السیاسة من خالل طرق عرض واضحة وإجراءات أخرى، مثل نشر إعالن  BSWHقیام مؤسسة  . 6.1.3
. BSWHفي قسم الطوارئ ومناطق اإلدخال ومكاتب األعمال في مؤسسة  

مؤسسة  . 6.1.4 المجتمعیة،  BSWHقیام  والعیادات  األخرى،  التابعة  المنظمات  من خالل  المستشفى  منشأة  تخدمھ  الذي  المجتمع  وإخطار  بإحاطة 
. یة ومقدمي الرعایة الصحیة اآلخرین للوصول إلى تلك الفئة من أفراد المجتمع الذین تزید احتمالیة حاجتھم إلى الحصول على المساعدات المال

اإلعالن الشخصي6.2
.  والھیئات التابعة الخاضعة إلدارتھاBSWHقد یقوم المستشارون المالیون بزیارة المرضى شخصیًا، في منشآت مؤسسة  . 6.2.1

رقم ھاتف . 6.2.2 ذلك اإلعالن  السیاسة، ویشمل  بموجب  المالیة  المساعدات  توافر  بشأن  المتلقین وإعالمھم  إعالنًا إلخطار  الفواتیر  بیانات  تتضمن 
. ات حول المساعدات المالیة وعنوان الموقع اإللكتروني حیث یمكن الحصول على معلومات إضافیةلالستفسار

، عندما یكون ذلك مناسبًا، السیاسة بشكل شخصي أو أثناء االتصاالت الھاتفیة الخاصة بالفواتیر وخدمة  BSWHیناقش العاملون لدى مؤسسة . 6.2.3
. العمالء التي تتم مع المرضى

http://www.bswhealth.com/financialassistance
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تم توفیر نسخ ورقیة من السیاسة واستمارة طلب الحصول على المساعدات وملخص مكتوب بلغة بسیطة لجمیع المرضى عند الطلب وبدون  ی. 6.2.4
.تكلفة، بما في ذلك توفیر ملخص مكتوب بلغة بسیطة عند اإلدخال أو الخروج 

العالقة بسیاسات التحصیل . 7

افق مع  قد یتم التعامل مع المریض أثناء عملیة التحقق وأثناء جمع المعلومات التي تحدد دخل المریض على أنھ مریض یدفع من جیبھ الخاص بما یتو7.1
المتعلقة  BSWHیمكن الحصول على نسخة من سیاسة مؤسسة . األخرى، بما في ذلك سیاسة الفوترة والتحصیل من المریضBSWHسیاسات مؤسسة 

على الرقم  )  Centralized Business Services(فوترة والتحصیل من المریض بدون تكلفة عن طریق االتصال بقسم خدمات األعمال المركزیة  بال
. BSWHأو یمكن الحصول علیھا شخصیًا من أي منشأة تابعة لمؤسسة 1-800-299-2925

المالیة  بعد أن یتم تقلیل الحساب المستحق على المریض من جراء تطبیق الخصومات بناًء على توجیھات الخصم الخاصة بأھلیة الحصول على المساعدات 7.2
بشكل عام على  ، یصبح المریض مسؤوًال عن باقي أرصدة حساب المریض التي لم تدفع بعد والتي یجب أال تزید عن المبالغ التي یتم احتسابھا  )المرفق ب(

مؤسسة  تقوموبمجرد أن یتأھل المریض للحصول على المساعدات المالیة، لن  .  من ھذه السیاسة4األفراد الذین لدیھم تغطیة تأمینیة كما ھو محدد في القسم  
BSWHقیة بما یتوافق مع سیاسة مؤسسة  وسیتم إصدار فواتیر للمرضى بأي مبالغ متب.  تحصیل المبالغ التي تتكفل بھا المساعدات المالیةبإجراءات
BSWHالمتعلقة بالفوترة والتحصیل من المریض .

التزامات مؤسسة  7.3 السیاسة على أي من  تؤثر  النشطة  "بموجب  BSWHال  الوالدة  الطارئ وحاالت  الطبي  العالج  تغیر )".  EMTALA(قانون  ال 
. الحصول على المدفوعات من أطراف ثالثة تتولى الدفعالسیاسة كذلك أو تعدل السیاسات األخرى المتعلقة بجھود 

المرفقات 

)  BSWH.FIN.RC.BA.36.A1) (المرفق أ(BSWHالھیئات والمنشآت التابعة التي تدیرھا مؤسسة 
)BSWH.FIN.RC.BA.36.A2()المرفق ب(BSWHتوجیھات الخصم الخاصة بأھلیة الحصول على المساعدات المالیة التابعة لمؤسسة 

)BSWH.FIN.RC.BA.36.A3()المرفق ج(BSWHقائمة مقدمي الرعایة في مؤسسة 

) BSWH.FIN.RC.BA.36.A4( ) المرفق د(BSWHمنطقة خدمات مؤسسة 

الصلةالوثائق ذات 

بیان إثبات المساعدات المالیة  
استمارة طلب الحصول على المساعدات المالیة  

) BSWH.FIN.RC.BA.73.P) (المنشآت غیر التابعة للمستشفى(المساعدات المالیة 

المراجع

) 311الفصل (قانون الصحة والسالمة بوالیة تكساس  
(r)501)القسم (قانون الضرائب األمریكي 

تھدف ھذه الوثیقة إلى تقدیم دلیل إرشادي وتسمح، بصفة عامة،  .  أال تعتبر المعلومات التي تحتوي علیھا ھذه الوثیقة معاییر للممارسة المھنیة أو قواعد للسلوكیات أو استخدامھا لمصلحة أي طرف ثالثینبغي  
. ، إذا كان ینطبق، أن ھذا مناسب في ظل ظروف الموقف"المعتمد"یقدم الرعایة الصحیة أو أو حیدھم عنھا حسب تقدیرھم؛ وذلك عندما یرى الشخص الذي/بحریة تصرف المھنیین و
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) المرفق أ(BSWHالھیئات والمنشآت التابعة التي تدیرھا مؤسسة :اسم المرفق

2020فبرایر 1:تنقیح/تاریخ آخر مراجعةBSWH.FIN.RC.BA.36.A1:رقم المرفق

BSWHالھیئات والمنشآت التابعة التي تدیرھا مؤسسة 

المرفق أ 

أوبري-Baylor Scott & White Emergency Hospitalمستشفى 

بورلیسون-للطوارئ Baylor Scott & Whiteمستشفى 

كولیفیل -للطوارئ Baylor Scott & Whiteمستشفى 

كیلر -للطوارئ Baylor Scott & Whiteمستشفى 

مانزفیلد -للطوارئ Baylor Scott & Whiteمستشفى 

مورفي -للطوارئ Baylor Scott & Whiteمستشفى 

روكوول-للطوارئ Baylor Scott & Whiteمستشفى 

تروفي كلوب -الطبي  Baylor Scott & Whiteمركز 

أبتاون -الطبي  Baylor Scott & Whiteمركز 

لجراحات العظام والعمود الفقري Baylor Scott & Whiteمستشفى 

فورت وورث -الطبي Baylor Scott & White All Saintsمركز 

للرعایة المستمرة Baylor Scott & Whiteمستشفى 

جراند بریري  -للطوارئ Baylor Scott & Whiteمستشفى 

سیدار بارك-الطبي للطوارئ Baylor Scott & Whiteمركز 

داالس -ألمراض القلب واألوعیة الدمویة Baylor Scott & Whiteمستشفى 

داالس -إلعادة التأھیل Baylor Scott & Whiteمؤسسة 

فورت وورث -إلعادة التأھیل Baylor Scott & Whiteمؤسسة 

فریسكو -إلعادة التأھیل Baylor Scott & Whiteمؤسسة 

لیكواي -إلعادة التأھیل Baylor Scott & Whiteمؤسسة 

أوستن-الطبي  Baylor Scott & Whiteمركز 

برینھام -الطبي  Baylor Scott & Whiteمركز 

بودا-الطبي  Baylor Scott & Whiteمركز 

Capitol Area-الطبي  Baylor Scott & Whiteمركز 

كارولتون-الطبي  Baylor Scott & Whiteمركز 

سنتینیال -الطبي  Baylor Scott & Whiteمركز 

كولیج ستیشن -الطبي  Baylor Scott & Whiteمركز 

فریسكو-الطبي  Baylor Scott & Whiteمركز 

جریبفاین -الطبي  Baylor Scott & Whiteمركز 

ھیلكریست -الطبي  Baylor Scott & Whiteمركز 

إیرفینج-الطبي  Baylor Scott & Whiteمركز 

لیك بوینت-الطبي  Baylor Scott & Whiteمركز 

النو -الطبي  Baylor Scott & Whiteمركز 

ماربل فولز  -الطبي  Baylor Scott & Whiteمركز 

ماكیني-الطبي  Baylor Scott & Whiteمركز 

بفلوجرفیل  -الطبي  Baylor Scott & Whiteمركز 

بالنو -الطبي  Baylor Scott & Whiteمركز 

) لیكواي–الطبي Baylor Scott & Whiteبما یتضمن مركز (راوند روك -الطبي  Baylor Scott & Whiteمركز 

سانیفال-الطبي  Baylor Scott & Whiteمركز 

تایلور -الطبي  Baylor Scott & Whiteمركز 

)  الطبي لألطفالBaylor Scott & White McLaneبما یتضمن مركز (تیمبل -الطبي  Baylor Scott & Whiteمركز 

واكساھاتشي -الطبي  Baylor Scott & Whiteمركز 

الجراحیة في شیرمان Baylor Scott & Whiteمستشفى 

للعمود الفقري والمفاصلBaylor Scott & White Texasمستشفى 

دینتون -للقلب Baylor Scott & Whiteمستشفى 

بلینو-للقلب Baylor Scott & Whiteمستشفى 

فورت وورث -الجراحیة Baylor Scott & Whiteمستشفى 

للجراحة في الس كولیناسBaylorمستشفى 
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الطبي الجامعي Baylorمركز 

للجراحة North Centralمركز 

)المرفق ب (توجیھات الخصم الخاصة بأھلیة الحصول على المساعدات المالیة :اسم المرفق

2022فبرایر 1:تنقیح/تاریخ آخر مراجعةBSWH.FIN.RC.BA.36.A2:رقم المرفق

BSWHمؤسسة  
توجیھات الخصم الخاصة بأھلیة الحصول على المساعدات المالیة 

المرفق ب 
02/01/2022یسري اعتباًرا من 

11/12/2022بناًء على توجیھات مستوى خط الفقر الفیدرالي الصادرة في 

الجدول الزمني  أ الجدول الزمني  ب 

"*AGB "من سیاسة المساعدات المالیة 4على األشخاص الذین لدیھم تأمین كما ھو مذكور في القسم " المبالغ المفروضة بشكل عام "كما تعرف بأنھا

تصنیف المحتاجین مالیًا 

یجب أن یكون الدخل السنوي للمریض مساویًا أو أقل من  
: اآلتي

% 200عدد أفراد األسرة 

1$27,180
2$36,620
3$46,060
4$55,500
5$64,940
6$74,380
7$83,820
8$93,260

مسؤولیة 
المریض 

من الحساب  % 0
المستحق 

تصنیف المحتاجین طبیًا

من الدخل السنوي  % 5یجب أن یكون الرصید المستحق یساوي 
للمریض أو أكثر من ذلك لكي یحصل على األھلیة، وأن یكون ھذا  

:یساوي أو یقل عن ما یليالدخل السنوي 

% 500ما یصل إلى عدد أفراد األسرة 

1$67,950
2$91,550
3$115,150 
4$138,750
5$162,350
6$185,950
7$209,550
8$233,150

مسؤولیة المریض 
رصید حساب المریض أو  

من إجمالي رسوم  % 10
المریض أیھما أقل 
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9من 8الصفحة 

) المرفق ج(BSWHقائمة مقدمي الرعایة بمؤسسة :اسم المرفق

2020فبرایر 1:تنقیح/تاریخ آخر مراجعةBSWH.FIN.RC.BA.36.A3:رقم المرفق

BSWHقائمة مقدمي الرعایة في مؤسسة 
المرفق ج 

02/01/2029ا من ◌ً یسري اعتبار 

والذین یقدمون الرعایة في حاالت الطوارئ أو الرعایة األخرى الالزمة BSWHمقدمو الخدمات الذین تشملھم تغطیة سیاسة المساعدات المالیة الخاصة بمؤسسة 
BSWHطبیًا داخل منشآت المستشفیات التابعة لمؤسسة 

Century Integrated Partners Inc.

Century Observation Providers PLLC.

Hour Physicians 24مجموعة 

BSWHمقدمو الرعایة الذین ال تغطیھم سیاسة المساعدات المالیة لمؤسسة 

مثل مساعدي (حترفین باستثناء ما ورد ذكره أعاله، ال تغطي سیاسة المساعدات المالیة ھذه أي أطباء أو مجموعات أطباء آخرین أو أی ا من مقدمي الرعایة الم
). األطباء أو أخصائیي الممارسة السریریة المتقدمة

2020فبرایر 1:تاریخ آخر تحدیث
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BSWHمنطقة خدمات مؤسسة 
المرفق د 

وستقوم لجنة المساعدات  .  الواردة أدناه مؤھلون للحصول على المساعدات المالیة لحاالت الرعایة الالزمة طبیًا غیر الطارئةالمرضى المقیمون في مناطق الخدمات  
خالف  ، وذلك بBSWHؤسسة  المالیة بتحدیث ھذا المرفق بین الحین واآلخر لیشمل جمیع المقاطعات التي تغطیھا تقییمات االحتیاجات الصحیة في المجتمعات التابعة لم

. أو عیادات لمقدمي الرعایةمرخصة أو تدیر مستشفیاتBSWHالمناطق التي تملك فیھا  

أندرسون 

بیل 

بالنكو 

برازوس 

بورلیسون 

بورنت 

كولین

كوك

كوریل

داالس 

دینتون 

إلیس 

جرایسون 

جریج

جرایمس 

ھایز 

ھندرسون 

ھود 

ھانت 

جونسون 

كاوفمان

النو 

ماكلینان 

میالم

نافارو 

باركر

روكوول

سان سابا 

سمیث  

تارانت 

ترافیز 

فان زاندت 

وولر

واشنطن 

ویلیامسون 

وود
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