
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 . الغرض1

لتحسین صحة ورفاھیة مرضانا والوفاء باإلشراف المسؤول لثقتنا العامة، ) MHCتماشیاً مع قیَم ماكالرین للرعایة الصحیة (   1.1
 المالیة للمرضى المؤھلین. بتقدیم المساعدةسنقوم 

 
  

 
(ص)،   501لیة القسم  للرعایة الصحیة االمتثال لقانون اإلیرادات الداخ  MHCعلماً أنھ في تنفیذ ھذه السیاسة، تعتزم شركة  

 ، وجمیع القوانین الفدرالیة وقوانین الوالیة والقوانین المحلیة األخرى، 107والقانون العام 
 وكذلك القواعد واللوائح التي قد تنطبق على األنشطة التي تتم ممارستھا وفقًا لھذه السیاسة. 

 
 

 . النطاق2 
 تسیطر علیھا األغلبیة.شركاتھا التابعة، واألعمال التي ،  MHCشركة    2.1

 
 تشیر ھذه السیاسة إلى جمیع  
 أو كیانات الخدمات المھنیة المملوكة فقط.   MHCاألشخاص الساعون إلى خدمات في منشأة  

 الخدمات المزّودة بواسطة موردین مستقلین لیست متضمنة في بنود ھذه السیاسة.   
 ة" للحصول على قائمة بجمیع مقدمي الخدمات غیر المشمولین في ھذه."الكیانات غیر المشمول 4.2یرجى االطالع على الملحق 

 السیاسة.  

 . السیاسة3
 للمرضى الذین لیس لدیھم تأمین والمرضى الذین یشیرون إلى عدم قدرتھم على سداد تكالیفھم من جیبتھم بعد التأمین  MHCستقدم    3.1

یوًما من أول بیان بعد التسریح. سیتم النظر في المساعدة  240ى فرصة التقدم بطلب للحصول على مساعدة مالیة لمدة تصل إل 
 المالیة لخدمات الطوارئ والكوارث والخدمات الضروریة طبیاً فقط. 

 العالج الطبي الفیدرالي الطارئ  ( EMTALAللتقیّد التام بـ  3.1.1
العالج دون تمییز وبغض  الذین یسعون للحصول على خدمات غرفة الطوارئ  MHCوقانون العمل)، سیتلقى مرضى 

 النظر عن قدرتھم على الدفع.
 

 إلى  MHCلن یسعى موظفو 
 جبایة أي دفعات مالیة من المرضى الذین یسعون لتلقي خدمات الطوارئ قبل تلقي الرعایة.   

  الطوارئ.  غرفةجبایة أي فواتیر مستحقة قبل زیارة  MHCلن یحاول موظفو 
 

 تُعّرف الخدمات الضروریة طبیاً كخدمات أو لوازم رعایة صحیة من قِبل   3.1.2
 طبیبك والتي تعتبر ضروریة لمنع المرض، التشخیص، أو معالجة مرض، إصابة، 

               سیاسة المساعدة المالیة العنوان: 

 2016- 7-1 النافذ:التاریخ   
   

 2023- 2-10 التنقیح:تاریخ         2023-2- 10 المراجعة: تاریخ 

 دورة اإلیرادات  :MHCوحدة عمل 

 المریض  : وصولقسم

 دورة إیرادات الشركة   مدیرواإلشراف: 

 اإلقلیمیون، وصول المریض  المدیرون :اإلداریةالمسؤولیة 



 حالة طبیة، مرض أو أعراضھ على أن تلبي معاییر الطبابة المقبولة. 
  

 تغطیتھا تحت ھذه السیاسة.الخدمات التي تُعتبر تجمیلیة أو انتقائیة لن یتم  3.1.3

فیما یتعلق بأي عیادة مجانیة مرتبطة بمستشفى ماكالرین، إذا كانت عملیة الفحص الخیري لتلك العیادة مساویة   3.1.4
 لجمعیات الخیریة.من ا أو أكثر صرامة من سیاسة ماكالرین الخیریة، فقد یتم شطب ھذه الخدمات 

 ) FPL% من إرشادات الفقر الفدرالي ( 400 إرشادات المساعدة المالیة تستند إلى 3.2
 ختصون بالوصول إلى السجل  سیقوم موظفون م المنشور سنویاً في السجل الفدرالي. 
 الخصم إلى حجم العائلة والدخل السنوي.یستند وتحدیث إرشادات المساعدة المالیة سنویاً.   

 
عدد األشخاص في   

 العائلة/المنزل 
 ) FPLمن إرشادات الفقر الفدرالي ( %400إلى حد یصل إلى 

 الخصم  الدخل األقصى  الدخل األدنى 
1 . $0 $58,320 100 % 
2 . $0 $78,880 100 % 
3 . $0 $99,440 100 % 
4 . $0 $120,000 100 % 
5 . $0 $140,560 100 % 
6 . $0 $161,120 100 % 
7 . $0 $181,680 100 % 
8 . $0 $202,240 100 % 

 دوالًرا لكل شخص إضافي.   5،140أشخاص، أضف  8للعائالت / األسر التي لدیھا أكثر من 
 الفدرالي. مستوى الفقر الفدرالي = خط الفقر 2021على إرشادات الفقر لعام  2022تعتمد األھلیة للحصول على ائتمانات ضریبیة متمیزة في سنة التغطیة  مالحظة:

 ) plus Hawaii and Alaska guidelines:  https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines(  :المصدر
 

یمكن للمرضى و / أو ممثلي المرضى طلب المساعدة المالیة للخدمات التي تم تلقیھا بالفعل، أو الخدمات المجدولة لتلقیھا، من   3.3
 شخصیاً أو كتابةً.  یرجى االتصال بمستشارینا المالیین الموجودین في  MHCخالل االتصال بقسم دورة إیرادات 

 نسخ ورقیة من سیاسة  تتوفر 1-844-321-1557أو  586-710-8300أو االتصال بالرقم   McLarenمستشفى  
 المساعدة المالیة، طلب المساعدة المالیة، وملخص لغوي مبسط مجاناً في جمیع المواقع،  
 .MHCذلك یمكن طلب نسخة بالبرید من العنوان أدناه.  كما تتوفر نسخ مترجمة في موقع ویب ، وكMHCفي موقع ویب  

 
McLaren Corporate Business Services 
Attn: Revenue Cycle Operations – Customer Service 
50820 Schoenherr Rd. 
Shelby Township, MI 48315 
 
FinancialAssistance@mclaren.org   أو

 
) والتزوید بوثائق  4.1سیُطلب من ممثلي المرضى/المریض إتمام طلب للحصول على نموذج المساعدة المالیة (الملحق  3.3.1

 لدعم المعلومات في النموذج. 
 

بیانات مصرفیة، )، Stubsقد تشمل المعلومات المطلوبة معلومات المریض الدیموغرافیة، أرومات الدفع ( 3.3.1.1
 الفواتیر الطبیة، ودیون بطاقات االئتمان.  نزلیة الشھریة، والفواتیر األخرى المستحقةأصول، المصاریف الم

 
في حالة تلقي طلب غیر كامل، سیتم إرسال إشعار خطي للمریض یحتوي على معلومات االتصال الخاصة   3.3.1.2

 وكیفیة إكمال الطلب.   McLarenبـمرجع اتصال 
 



سیقوم الموظفون المعینون بفرز األفراد للحصول على المساعدة المالیة، بناًء على اإلرشادات المحددة في ھذه السیاسة والمعلومات  3.4
 المقدمة في طلب الحصول على مساعدة مالیة، وذلك لتحدید األھلیة وإبالغ المریض/العائلة بالقرار.

  
 سیتم تطبیق خصم المساعدة المالیة على حساب المریض استناداً إلى ھذا التحدید/القرار.  3.5

  
سیتم  ال،المرضى الذین یتم الموافقة على طلبھم للحصول على المساعدة المالیة، بغض النظر عما إذا كانوا مؤّمنین أم  3.5.1

ً  )(AGBللمبلغ المفوتر عموماً  تقییم رسومھم بحیث یتحملون أقصى مسؤولیة  والذي یعد المبلغ المتوسط تعاقدیا
وھذا یُعرف بطریقة   من خالل تأمینھم. لرعایة المدارة.ومرضى ا Medicareالمسموح بھ والذي یتلقاه مرضى  

“Lookback Method”  كما ھو معّرف من قِبل إرشادات قانون الرعایة الصحیة المیسّرة 
)Affordable Care Act( . ستحتسبMHC  وتقوم بتحدیثAGB    .ًسنویا 

  586-710-8300صل بالرقم ات McLarenحیث تمت خدمات المریض  AGBمن المعلومات بخصوص موقع للمزید 
 . 1-844-321-1557أو 

 
 المرضى مسؤولون عن أي رصید مستحق ال یغطیھ ھذا الخصم. 3.5.2

 
یوًما من أول بیان   120عدم الدفع، فقط بعد  سیتم اتباع عملیات التحصیل العادیة لحل أي دیون متبقیة. في حال  

إجراءات ضد األرصدة المتأخرة، بما في ذلك، على سبیل المثال ال   MHCللمریض، ولیس قبل ذلك، قد تتخذ شركة 
 ).ECAsغیر العادیة ( الجبایةالحصر، أنشطة 

 
أو المحامي بشأنھا، وكذلك مكتب االئتمان.   جبایة أو محام، وقد یتم تبلیغ الوكالة  قد یشمل ذلك المتابعة بواسطة وكالة   

 وكذلك ستتم محاولة التواصل مع  للمریضاالنخراط بإجراءات كھذه، فسیتم إرسال إشعار خطي   MHCإذا اعتزمت 
 المریض شفھیاً وابالغھ بتوفر مساعدة مالیة.  یرجى مراجعة "سیاسة الفوترة والجبایة". 

 
 مالیًا كامالً للحصول على مساعدة طلبًا  McLarenفي حالة تلقي  3.5.2.1

 فإن ھذه األنشطة سیتم تعلیقھا إلى أن یتم تحدید األھلیة.      ECAمالیة عندما یكون المریض منخرطاً بـأنشطة  
 

 كحد أدنى  ECAإذا تم تلقي طلب غیر كامل، فسیتم تعلیق حسابات  3.5.2.2
 ل المریض یوماً بعد استالم الطلب غیر الكامل وسیتم إرسا 30لمدة  
 وكیفیة McLarenإشعار كتابي یحتوي على معلومات االتصال بـ  
 ستستأنف.  ECAیوماً فإن حسابات  30إكمال الطلب.  وبعد  

 
 قد یتم تطبیق المساعدة المالیة االفتراضیة بناًء على معلومات طرف ثالث أو تحدید المساعدة المالیة المسبقة.  3.6

 
٪، عندھا سیتم عكس أي تعدیالت خیریة  50المریض بطلب للحصول على مساعدة مالیة ویحصل على خصم أكبر من  تقدم إذا  3.7

 .FAPمسبقة للدفع الذاتي وسیتم تطبیق الرعایة الخیریة لـ 
 

 . ملحق4
 نموذج طلب المساعدة المالیة 4.1
 كیانات غیر مغطاة   4.2
 سیاسة الفوترة والجبایة 4.3

 
 الموافقة: 

 3202-2-31        التوقیع في الملف 

 التاریخ       دیفید ُوورسل 

 نائب رئیس، دورة اإلیرادات 


