
  
 
 
 

SHIRLEY RYAN ABILITYLAB 

 السیاسات االداریة

 

مساعدة المرضى المحتاجین للمساعدة المالیة من خالل برنامج ب )”Shirley Ryan AbilityLab )“SRAlabمستشفى یلتزم 
SRAlab  الخاص بالرعایة الخیریة والمساعدة المالیة ("البرنامج"). ان توفیر الرعایة الصحیة المجانیة أو منخفضة التكلفة

، ویتوافق مع حالة اإلعفاء من الضرائب التي SRAlab مستشفى برنامج ھو ألمٌر مھم في تحقیق رسالة وقیمالحسب إطار 
  االغراض الخیریة. وینسجم مع  SRAlabلدى 

   ھو القیام بما یلي: SRAlabان من سیاسات 

العملیة التي یتم بھا تقدیم استمارة طلب الحصول على  والذي یشمل SRAlab للوصول إلى برنامج بشكل فعال مع المرضى التواصل• 
 البرنامج

الصحیة الحالة  تعرض الو تضر الترتیبات لھا لتكون دفعات معقولة  ، وإقامةبصورة عادلة وثابتة قدرة المریض على الدفع تقییم• 
 الذاتي؛ االكتفاء قدرتھم على أو اضعاف للمرضى األساسیة والمعیشیة

 لمرضى.المخفضھ ل أو الرعایة المجانیة قرار رفض إعادة النظر في والتماس حق االستئناف توفیر• 

 :أوال التعاریف
 :”SRAlab“)( فیما یلي تفسیرات للمصطلحات الرئیسیة المستخدمة في برنامج

 
 الممتلكات : .ا)
 

: المسكن الرئیسي،   (”SRALAB“)الممتلكات التالیة في تقییم   إدراجیمكن اعتبار الممتلكات في إطار البرنامج, ولكن ال یتم 
أو أي مبلغ مقبوض تحت عقد في خطة  االجرائات المدنیة.قانون من  1001-12والممتلكات الشخصیة المعفاة من الحكم تحت القسم 

 كإیرادات و دخل. تدرجالمعاش أو التقاعد، شریطة أن ھذه التوزیعات والمدفوعات من خطة المعاش أو التقاعد یمكن أن 

 
 دخل األسرة: .ب)

 دخل األسرة یعني مجموع الدخل السنوي لألسرة واالعانات النقدیة من جمیع المصادر قبل الضرائب، وأقل مبلغ یدفع لنفقة الطفل.
 ومصروفات: إجمالي األجور واألرباح والفوائد وفوائد الضمان االجتماعي، وتعویضات العمال وتشمل على سبیل المثال ال الحصر

من أفراد العائلھ الذین ال یعیشون في المنزل، والمعاشات التقاعدیة الحكومیة وصنادیق المعاشات الخاصة، التدریب، والدعم المنتظم 
 .اإلیجارات واتعاب االتاوات والعقارات والصنادیق االستئمانیھ ومدفوعات التأمین و المدفوعات السنویھ و المعاش والدخل من

 : إلینوي والیة مقیمي ج)
 

 یعني الشخص الذي یعیش في والیة إیلینوي، ویعتزم االستمرار في العیش في والیة إیلینوي إلى أجل غیر مسمى. إلینويوالیة مقیمي 
اوراق مقبولھ الثبات اإلقامة في یتم تقدیم  .االنتقال إلى والیة ایلینوي لغرض وحید وھو تلقي فوائد التامین الصحي ال یلبي شرط اإلقامة

 برنامج").ال طلب( " SRALABعلى برنامج المساعدة المالیة التابع ل  في طلب الحصول مدرجةایلینوي 
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 ضروریات الطبیة:ال )د

 المعاییر التالیة: من خالل ةالطبیھ الضروریخدمات السیتم تحدید 
 

 و لخدمات الطبیھ الضروریة بغض النظر عن قدرة المریض على الدفع؛ایحدد الطبیب المعالج ) 1 
 

والذي لدیھ التأمین  لحصول على الرعایة الصحیةیرغب بااذا كان المریض   SRALAB من قبلسوف تغطي الخدمات المقدمھ ) 2 
  ) مع وجود نفس الحالة الطبیة.  Medicareالصحي (

 
والخدمات  المعدات في إطارھذه السیاسة . مؤھلة تكون قد ال المصممة خصیصا تقویم العظاماجھزة الجھزة التعویضیة أو امالحظة: 

 لتغطیھ بموجب ھذه السیاسة.مشمولة ل كونلن تالغیر ضروریھ  ةطبیال
 

 . الكفیل:ھـ
دفع نفقات الرعایة الصحیة للمریض، على سبیل المثال، أحد الوالدین للطفل القاصر، أو الشخص الذي بالقانون  یطالبھھو الشخص الذي 

 السیاسة مالیة، تستخدم ھذهالمساعدة ال وفیما یتعلق باألھلیة والتقدم للحصول على دفع نفقات الرعایة الصحیة للمریض.على یوافق طوعا 
 .بالتبادل و "الكفیل"" "المریض كلمتي

 
 :واھلیة الموافقة فكرة عامة عن البرنامج. ثانیا

 
 الخدمات عن للمرضى االلتزامات المالیة عن جزئيأو  تقدیم المساعدات المالیة، بشكل كليب   SRALABمستشفى یقوم  سوف  

 طلب البرنامج استكمال) أو (ب أدناه؛ الثاني ألف القسم في كما ھو موضح ونالمفترض ھم المؤھلون) ا: (للمرضى الذین الطبیة الالزمة
 .وفقا لھذه السیاسة وغیرھا من المعاییر دخل األسرة على أساس مؤھل تحدید اذا كانویتم  الوثائق الداعمة الالزمة، وتوفیر

 
على ) أعاله ، فقد ال یكون مؤھالً للحصول 2) أو (1على الرغم من أن الفرد قد یكون مؤھالً للحصول على مساعدة مالیة بموجب البند (

المعمول بھ  SRAlabألسباب أخرى ، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر معاییر القبول الطبي لمستوى رعایة  SRAlabخدمات 
 .SRAlab حسب توفر مكان للمریض في مستشفى أو

 
نشر الفتات في  الحصر،على سبیل المثال ولیس  ،بوسائل مختلفة بالتواصل و بتوفیر المساعدات المالیھ SRALABمستشفى قوم ی

, أو افراد العائلھ المناسبین لذلك /مناقشة البرنامج مع المرضى و و ،SRAlab مستشفىوالتسجیل للمرضى في /  مناطق القبول
 . SRALAB بمستشفىالفواتیر الخاصھ  ىوعل SRALABمستشفى على موقع الموجودة معلومات وبالضافة الى ال

  
 

 ا) افتراض األھلیة

على من المبالع التي من المفروض دفعھا  ٪100 للحصول على خصم مؤھالغیر المؤمن  المریض یعتبر المفترض انمن 
 :أكثر من الثبوتات التالیة أو واحدة و ارفاقأدلیل القامتھ في إلینوي  وجود إذا ثبت الطبیة الالزمة الخدمات

 .التشرد. 1
 .ملكیات مع عدم وجود المتوفي. 2
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 .المریض للتصرف نیابة عن دم وجود شخصع مع عقلي عجز. 3
 .قبل المرضىالمغطاة من  الخدمات الغیر أو توفیر الخدمة في تاریخ ولكن لیس ، الطبیة األھلیة. 4
 :التالیة المساعدة أحد برامج التسجیل في. 5

 .WIC )ویك( التغذیة للنساء, والرضع واالطفال برنامج   ا.           
 .SNAP سناب)( الغذائیة  المكمالت مساعدة ب. برنامج          
 .اإلفطار في مدارس إلینوي  وبرنامج وجبة الغداء المجانیة. ت          
 .LIHEAP الیھیب)(المتدني الدخل تخفیض ومساعدات الطاقھ الصحاب برنامج ث.          

لذوي الدخل التسجیل في برنامج منظم یوفر إمكانیة الحصول على الرعایة الطبیة التي تقوم بتقییم وتوثیق الوضع المالي  .6
 خفض كمعیار للعضویة في البرنامج.المن

الطبیة.للخدمات  مساعدة منحة تلقي. 7  
كما ھو محدد بواسطة نموذج التسجیل االلكتروني الموضح أدناه. 8  

 لبرنامج قدل طلب بما في ذلك أي( إلعادة النظر في الحساب محاولةسیقوم ب SRAlabمستشفى  من دون تأمین، المرضى حسابات لجمیع
 /حتى في حالة عدم إعادة المریض  لمریض.طلب الدفع ل إرسال قبل المفترضة األھلیة المعاییرھذه  أي من محاولة لتحدید في) تسلیمھتم 

 تعكس االئتمان التي تقاریر وكاالت المعلومات المستقاة من ستخدمقد ی SRAlabمستشفى الكفیل غیر المؤمن لطلب البرنامج كامال فإن 
المریض /  لتحدید ما إذا كان كامل برنامجال طلب یقدملم  الكفیل/  إذا كان المریض الكفیل/  على المریض الشخصیة والمالیة البیانات
 خصم ویمكن اعتباره مؤھالً بشكل افتراضي لمثل ھذا الخصم على أساس النموذج.برنامج اللدیھ احتمال كبیر للحصول على  الكفیل

 ب .العنایة الخیریة بناء على دخل األسرة. 

الضروریة من الناحیة الطبیة لمقیمي إیلینوي الذین یقدمون طلبا للبرنامج یتوفر خصم على نطاق واسع للخدمات في إطار ھذا البرنامج، 
  إلى قیمة الفواتیر الصادرة أكثر من المرضى المؤھلین لن یتم تكلفتھم ٪ من مستوى الفقر الفیدرالي.600والذین یقل دخل األسرة عن 

 . المرضى الحاصلین على تامین

 :ھم امجبرنال للمشاركة في غیر مؤھلین المرضى-1
 .غیر المقیمین في والیة إلینوي ا.           

 و/أو. والیة إلینوي من خارج Medicaid المعونة الطبیة جلتغطیھ في برناممن ا الذین یخضعون للدرجھ االولى المرضى ب.     
 وخطط الصحة الجماعيمثل تامین  طرف ثالث، جھة المطلوبة من لخدمات إعادة التأھیل تمویللالمؤھلین ل المرضى. ج     

 .اتحادیة او من الوالیةمنح  وأیة لألطفال، المتخصصة الرعایة شعبة تعویض العمال، ،الغیرالتأمین ضد  تعویضیھ، وتغطیة

 :لتحدید ما إذا كان المریض مؤھال للمشاركة في البرنامج تستخدم االعتبارات التالیة -2

                               (“FPG”) التوجیھیةالفقر مبادئ ا. دخل األسرة، كنسبة مئویة من   االتحادیة                                                     
 أوال. تستند("FPG“)على حجم دخل االسرة و عدد افرادھا و یتم تحدیث ذلك سنویا. 

على موقع و یوجد  ایضا معلومات اضافیھ متاحھ من وزارة الصحھ و الخدمات البشریھ   

http://aspe.hhs/poverty-guidelines. 

البوین او الشخص الوصي.ادخل مبنیة على اساس تحت رعایة االبوین او شخص وصي ستكون  الذینثانیا. الموافقھ للمرضى   
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موارد  أو ومن مصادر اخرى خیریة خاصة منظماتمن توفر موارد مالیھ من جھة ثالثة باالضافھ الى برامج خصم متوفرة ، و ب.
 .مالیة

 االلتزامات المالیة أو فقدان الوظیفة و وجود مرض خطیر لفتره طویلھ مثل على الدفع، عدم القدرة التي قد تسھم في الظروف المخففة .ج
 .غیر المسددة

، )Medicaid على سبیل المثال، التامین الطبي( ةیالحكوم لبرامجل بتحدید أھلیة القبول للسماح كافیة الكفیل/  المریضتعاون  .د
 .أخرى للتمویل مصادر أي أو من طرف ثالث التمویل ومصادر

 

ستكون  االممتلكات وأن تلك المبلغ عنھ، الدخل ال تنطبق مع یقتني ممتلكات مؤھلة الكفیل/  المریض سبب لالعتقاد بأن إذا كان ھناك. 3 
 ھذه الممتلكات. معلومات حولب تزویھالكفیل /  من المریض  SRAlabمستشفى  یطلبمن الممكن ان  الخدمات الطبیة، لدفع ثمن متاحھ

 یمكنیحدد ما اذا كان  الممتلكات و النظر في تلك یعیدسوف  SRAlabمستشفى وعندھا  القانون، باستثناء الحاالت التي یحظرھا
 البرنامج. شاركة فيیمكن لھ  الم وإلى أي مدى لمریض،ل

أو المخفضة،فانھ  أو ناقصة أو كاذبة لیحصل و یتأھل للرعایة المجانیة غیر دقیقة قد قدم معلومات الكفیل/  المریض إذا تبین بأن. 4
 كل المستحقات والمساعدات المالیھ التي تم توفیرھا للمریض.سوف یتم اقاف البرنامج واسترجاع 

 III لبرنامج الخصومات: المساعدة الخیریھ المالیة.  
لن یتم محاسبة  مع ذلك).الطبیة المقدمة الثمن الكامل للرعایة( اإلجمالیة وفقا للرسوم جمیع المرضى تتم محاسبة .الرسوم أ. التحدید على 

بتحدید  SRAlab. یقوم AGPقیمة الفواتیر الصادره لالفراد الحاصلین على تغطیھ من تأمین  أكثر من البرنامج في المشتركین المؤھلین
 للحساب وصفو الحالیة "AGP " نسبة ویمكن الحصول على.على اساس سنوي باستخدام " طریقة النظر الى الخلف" "AGP "ال 

  3122386039االتصال على منسق الرعایة الخیریة رقم عن طریق  ومجانا مكتوب

سیحصل المرضى المؤھلین للبرنامج بناًء على مستوى دخل األسرة على خصم للخدمات . الدخل حسب حدود المالیة المساعدة ب.
 الطبیة الضروریة وفًقا للجدول التالي:

 

 الخصومات*               FPGدخل االسرة حسب النسبھ من 
0-250% 100% 

251%-400% 75% 

401%-600% 61% 
 

تكلفة  سیتم تعدیل الخصم المسموح بھ للمرضى المؤھلین سنویاً ، عند الضرورة ، لضمان عدم تحمیل ھؤالء المرضى أكثر من* 
)AGPیتحملھا المریض شخصًیا بالنسبة للمرضى المؤمن علیھم ، یتم تطبیق الخصم على المبالغ التي  .) للمرضى الحاصلین على تأمین

 تكلفة (على سبیل المثال الخصم بقیمة كبیرة، وجود تأمین ثاني مشترك) ، بحیث ال یكون المریض مسؤوالً شخصیاً عن دفع أكثر من
AGB مقابل الخدمات المقدمة 
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 .الخصم الخاضعة لبرنامج الرسوم. 1

 والطبیب مستشفىلخدمات الاإلجمالیة  لغاللمب الرسوم تخفیض برنامج یتم تطبیق .SRAlabالمقدمة من  الخدمات الطبیة الضروریة. ا
بما  .SRAlab جھة أخرى خارج, بأستثناء الخدمات المقدمة من SRAlabفي خاضع لبرنامج الخصم المریض  كوناثناء  ضروریةال

یتم تجدید مالحظات بخصوص الخدمات التي تقع خارج برنامج  .SRAlab من خارج مستشفىفي ذلك نقل اإلسعاف واألطباء 
ویوجد ایضا نسخة متوفرة من خالل التواصل مع  مع خطة سیاسة العمل. SRAlabة اشھر ویتم نشرھا على موقع الخصومات كل ثالث

 .3122386039على رقم منسق الرعایة الخیریة 

 الخصم برنامج للدفع، یتم تطبیق ثالث درمص أي أو لیس لدیھم تأمین للمرضى الذین االحترام مع. غیر المؤمن علیھم المرضى ب.
 اإلجمالیة. للرسوم

على میزانیة  الخصم برنامج لدفع، یتم تطبیقل ثالث درلدیھم مص أو لدیھم تأمین للمرضى الذین االحترام مع. المؤمن علیھم المرضى. ج
لیس داخل شبكة التأمین، یجب توجیھ  SRAlabإذا كان المریض مؤمنا ولكن  لمریض.االحساب الفعلیة المطلوب تسدیدھا من قبل 

خصومات البرنامج غیر  المریض لطلب الخدمات من مقدم الخدمة داخل الشبكة وال یحق لھ الحصول على رعایة مجانیة أو مخفضة.
 متوفرة للتكالیف خارج الشبكة.

 مئة في المئة خصم یتم توفیرس أعاله، باإلضافة إلى الخصومات المذكورة. المفرطة الطبیة للمصاریف الخصم مزید من. 2
ثنى فترة ال أي خالل سنويال اإلجمالي دخل األسرة من) ٪25في المئة ( لخمسة وعشرین عندما تتجاوز نفقات المریض المؤھل)100٪(

 للبرنامج. مقبول المریضان  SRAlabیقرر من بدایة الیوم االول من الخدمة حین  عشر شھرا. یتم تحدید االثنى عشر شھرا

 

 .VIمساعدات الرعایة الخیریة المالیة لبرنامج الخصومات  طلباتتقدیم   

بدء  أو الدخول قبل ویفضل أن یكون لمریض،ا عالج فترة اثناء في أقرب وقت ممكن برنامج التخفیضات یتم تحدید  ا) عملیة التقدیم.
بتزوید المریض اوالكفیل بطلب تطبیق البرنامج.   SRAlab مستشفىقوم المساعدة, سوف ی إلى المریض حاجةتحدید  یتم عندما. خدمةال

 (كما ھي مبینة في الطلب) بطلب تطبیق البرنامج و ارفاق كل الوثأق الالزمة  SRAlab مستشفىتزوید  وعلى المریض او الكفیل
  المطلوبة. الوثائق الداعمة البرنامج تطبیق یحدد المالي للمریض او الكفیل. بالوضع المتعلقة

 

على معلومات تم الحصول علیھا من مكتب  SRAlab مستشفىمن قبل المریض، من الممكن ان یعتمد  المعلومات المقدمة باإلضافة إلى
 .الكفیل/أالئتمان التي تعكس بیانات شخصیة ومالیة عن المریض

 یوم من تاریخ اصدار اول بیان للفواتیر المستحقة بعد خروج المریض.  240 بقبول الطلبات على االقل  SRAlab مستشفىقوم سوف ی
لى المریض ). أذا كان اعتماد المریض الكلي على برنامج الخصومات, فقد یكون ع6و سیتم إعادة أألھلیة بشكل عام كل ستة اشھر (

 على طلب البرنامج. للمریضقة حتى تتم المواف المساعدةطارئة او المعدات  أالنتظار للخدمات الغیر

معلومات إضافیة في غضون ثالثین یوما  أن یقدم المریضمن  SRAlab مستشفى یطلبیمكن ان , إذا كان طلب البرنامج غیر مكتمل
)30 .( 

ألسباب  SRAlabعلى الرغم من أن الفرد قد یكون مؤھالً للحصول على خصم البرنامج ، فقد ال یكون مؤھالً للحصول على خدمات 
المعمول بھ أو توفر مكان لھ في  SRAlabأخرى ، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر معاییر القبول الطبي لمستوى رعایة 

 .SRAlabمستشفى 
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SHIRLEY RYAN ABILITYLAB 

 السیاسات االداریة

 

الظروف التي قد  التغیرات فيب SRAlab مستشفى إبالغ مسؤولیة تقع علیھ ھطلب تم قبول المریض الذي .االستئناف/  إعادة تقییم. ب
 برنامجال المشاركة في الدفع. خطة تسدید المدفوعات بموجب القدرة على التي تؤثر على أو مبلغ المساعدة المالیة، األھلیة أوعلى  تؤثر

 أو ارتفعت على سبیل المثال،( لمریضل في الظروف المالیة تغییر جوھري عندما یكون ھناك أشھر أو) 6( كل ستة تقییمھا یجوز إعادة
 ).حجم األسرة انخفضت اإلیرادات، والتغیر في

 

 .للمریض الوضع المالي تغیر في حالة في وقت الحق المریض على الدفع قدرة إعادة تقییم ال یمنع مثل ھذا القرار الطلب، رفضإذا تم 
 فیھاأسباب  أو حقائق تستند إلى أي المزید من الدراسة لطلب اإلیرادات الى المدیر التنفیذي، دورة ان یقدم استئناف أیضا یجوز للمریض

 .المالیة الخیریة المساعدة مؤھال للحصول على أن یكون ینبغي على المریض

الخیریة على   الرعایة متوفرة عن طریق االتصال بمنسق المالیة للحصول على المساعدة والتعبئة حول البرنامج معلومات إضافیة 
 العنوان ورقم الھاتف : 

355 E. Erie Street,  Chicago, Illinois 60611. 312-238-6039 

 .Vالمستحقات جمعوالسداد  خطط
مع   SRAlab مستشفى سیتعاون ٪،100خصم  تقل عن على نسبة مریضلل تمت الموافقة إذا أو مریض،لل البرنامج طلب تم رفض إذا

 ) مع األخذ في االعتبار الدخل والموجودات المتاحة والمبالغ المستحقة وأیة مدفوعات سابقة( وفردیة معقولة دفعشروط   إلنشاء المریض
حسب الجدول  أكثر أو اتدفع  ثالثة بعدم دفع  المریض إذا قام .یجب أن یلتزم المریض بخطة الدفع المتفق علیھا. للرصید المتبقى

 . المستحقات جمع إجراءاتب بالبدء  SRAlab مستشفى  قومسوف ی مدفوعاتلل الزمني

مطالبون   SRAlab مستشفىشركات في ال المستحقات أو جمع وكالء. البرنامج طلب تقییم خالل جمع للمستحقات أي نشاط سیتم توقیف
 الظروف. أوبإستطاعتھم ألتأھیل بسبب تغیر المؤھلون تحدید المرضى والمساعدة على البرنامج سیاسات باتباع العقد من قبل

 مستشفىمتوفرة في سیاسة دفع فواتیر المریض في  ھي SRAlab مستشفىلأنشطة جمع المستحقات  لمزید من المعلومات بشأن
SRAlab  . عبر الموقع االلكتروني  نسخة الحصول علىویمكنbilling-www.sralab.org/contact/insurance عن طریق  أو

 على: الخیریة الرعایة بمنسق االتصال

355 E. Erie Street, Chicago, Il 60611 (312-238-6039) 
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SHIRLEY RYAN ABILITYLAB 

 السیاسات االداریة

 
 .IVعدم التمییز في قسم ألطوارىء 

كجزء  الطبیة الطارئة ال تقدم الرعایة كغرفة طوارئ، وعلى خالف ذلك عملیال و للحاالت الخطیرة، الرعایة SRAlab مستشفىقدم ی ال
ذلك, إذا كان واضح ب ات الرعایة الخاصةمستشفىتحویل المرضى الذین یعانون من أعراض خطیرة الى بل یقوم بألعادیة,  من خدماتھا

تقدیم   SRAlab مستشفى,یتوجب على SRAlab مستشفىحاجتھ الى عالج طارىء وھو في   SRAlab مستشفىعلى مریض 
قوم ولن ی المساعده المالیھ لتغطیة العالج.على للحصول  المساعدة الطبیة الالزمھ دون التمییز على اساس ما اذا كان المریض مؤھالً 

بتأخیر او عرقلة العالج الستقرار حالة المریض وقت تعرضھ لحالھ طارئة, مثل ان تقوم بالمطالبھ بالدفع قبل ان   SRAlab مستشفى
  م الخدمات الطبیة الالزمة.یتم تقدی

وحیثما توجد ظروف مخففة ، یمكن التنازل عن االستثناءات للبرنامج والمبادئ . SRAlab مستشفىمبادىء وقیم ل مھم ھذا البرنامج 
 التوجیھیة واإلجراءات واألطر الزمنیة والوثائق.

 
 2017/08/31: تاریخ التعدیل السابق

 

 

.المالي المدیر التنفیذي و الرئیس نائب  
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