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سياست کمک مالی
هدف:
اين سياست مرکز پزشکی منطقهای  )CRMC( Chesapeakeجهت ارائه خدمات اورژانسی و ساير خدمات پزشکی ضروری به تمام
بيماران بدون توجه به توانايی بيمار در پرداخت هزينه ،در هريک از مراکز بيمارستانی ) CRMCطبق تعريف زير( است.
مطابق با قانون کار و درمان پزشکی اورژانسی فدرال مصوب  («EMTALA») 1986و مقررات  ،EMTALAمراکز بيمارستانی
 ، CRMCبدون تبعيض و سوای واجد شرايط بودن برای دريافت کمک مالی يا توانايی پرداخت هزينه ،مراقبت را برای شرايط پزشکی
اورژانسی ارائه میدهند .بيمارانی که بهدنبال مراقبت اورژانسی هستند مشمول غربالگری مالی پيش از دريافت مراقبت نخواهند بود .عﻼوه بر
اين ،مرکز بيمارستان  CRMCهيچ اقدامی که باعث خودداری افراد از دريافت مراقبت پزشکی اورژانسی شود ،انجام نمیدهد ،از جمله ملزم
کردن بيماران بخش اورژانس جهت پرداخت هزينه پيش از درمان برای شرايط پزشکی اورژانسی يا اجازۀ فعاليتهای وصول مطالبات در
بخش اورژانس يا ديگر بخشهايی که چنين فعاليتهايی میتواند منجر به اختﻼل در ارائه مراقبت اورژانسی بهصورت غيرتبعيضی شود.
اين سياست همگام با ارزشهای  CRMCدر مراقبت بيمار محور ،احترام و همدردی ،کيفيت و خدمات ،بهبود سﻼمت جامعه ،و نظارت بر
امور مالی مطابق با قوانين ايالتی و فدرال است CRMC .مراقبت برای شرايط پزشکی اورژانسی و ساير خدمات پزشکی ضروری
)طبق تعريف زير( را بدون تبعيض و بدون در نظر گرفتن توانايی افراد در پرداخت هزينه يا واجد شرايط بودن آنها برای کمک مالی ارائه
میکند CRMC .عوامل متعددی را جهت تعيين برخوردار نبودن بيمار از پوشش بيمه يا ناتوانی بيمار در پرداخت هزينههای پزشکی در نظر
میگيرد ،از جمله درآمد بيمار ،دارايیهای بيمار ،هزينههای ماهانه بيمار و تعهدات مالی بيمار .تمام بيماران بدون پوشش بيمه بهطور خودکار
از  40%تخفيف برخوردار می شوند .ممکن است مؤلفه خيريه سياست کمک مالی جايگزين اين تخفيف شود ،به شرطی که مبلغی باﻻتر باشد.
اهداف اين سياست شامل موارد زير است:
تعيين معيارهای صﻼحيت دريافت کمک مالی )طبق تعريف زير(؛
مشخص کردن شرايط و معيارها که تحت آن هر مرکز بيمارستانی  CRMCمراقبت رايگان يا همراه با تخفيف برای خدمات واجد شرايط
)طبق تعريف زير( به بيماران واجد شرايط بدون پوشش بيمه ،دارای بيمه ناقص يا ناتوان در پرداخت هزينهها ارائه میدهد ،تعيين پايه و
روشهای محاسبه اعمال هر مبلغ دارای تخفيف به اين بيماران و بيان رويه های مورداستفاده  CRMCبرای اطﻼعرسانی در مورد اين سياست
در جوامعی که هريک از مراکز بيمارستانی  CRMCدر آن خدمترسانی میکند.
مرکز بيمارستانی  CRMCاقدامات منطقی جهت اطمينان از انتشار واضح و قرارگيری وسيع اطﻼعات مربوط به برنامه کمک مالی
) ( FAPخود در اختيار عموم انجام خواهد داد .درخواست کمک مالی ،خﻼصه سياست به زبان ساده ،سياست کمک مالی )سياست(،
سياست صدور صورتحساب و وصول هزينهها و سياست تخفيف برای افراد بدون پوشش بيمه را میتوانيد در
 www.chesapeakeregional.comمشاهده و دانلود کنيد .در صورت درخواست CRMC ،نشانی وبسايت کمک مالی ما را نيز در
اختيار افراد قرار خواهد داد .افراد همچنين میتوانند در تکميل درخواست کمک مالی از هريک از ناحيههای ثبتنام ،مشاوران مالی يا اداره
خدمات مشتريان ما کمک بگيرند .دفترهای مشاور مالی در بخش ثبتنام بيمار قرار دارد .افراد میتوانند با مراجعه به هريک از ميزهای
اطﻼعات واقع در طبقه اول بيمارستان ،مکان دفترهای مشاور مالی را سؤال کنند .در صورت درخواست ،افراد میتوانند از طريق تماس با
اداره خدمات مشتريان به شماره  757-312-6281يا  757-312-6401و شمارهگيری  ،2نسخهای رايگان از سياست و فرم درخواست
کمک مالی ،خﻼصه سياست به زبان ساده ،سياست تخفيف افراد بدون پوشش بيمه ،و سياست صدور صورتحساب و وصول هزينههای ما را
از طريق پست دريافت کنند .اين نشانی پستی برای کمک مالی است:Chesapeake Regional Medical Center, Attn :
.Financial Assistance, 736 Battlefield Blvd N, Chesapeake, VA 23320
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تعاريف
در رابطه با اهداف اين سياست ،اصطﻼحات زير به اين صورت تعريف میشود:
»درخواستهای تجديدنظر« در صورت تغيير در شرايط يا وجود اطﻼعات بيشتری که بايد در نظر گرفته شود ،تمام بيماران/ضامنها از حق
درخواست تجديدنظر در مورد تصميم اوليه برخوردار هستند .درخواستهای تجديدنظر را میتوانيد ظرف  30روز از تاريخ ابﻼغ اطﻼعيه رد
مزايا بهصورت کتبی به مشاوران کمک مالی مرکز پزشکی منطقهای  Chesapeakeارسال کنيد.
»دوره درخواست« دوره زمانی که فرد میتواند در طول آن برای کمک مالی درخواست دهد .دوره زمانی که از شروع زنجيره مراقبت بيمار
شروع میشود و در روز دويست و چهلم )240م( از تاريخ اولين اظهاريه صورتحساب پس از ترخيص برای مراقبت به اتمام میرسد.
»سياست صدور صورتحساب و وصول هزينهها« سياست صدور صورتحساب و وصول هزينهها شماره  PA0181يا نسخهای که در حال
حاضر اجرا میشود.
» «CRMCدارای معنی اظهارشده در باﻻست.
»مؤسسه وصول مطالبات« اصطﻼح »مؤسسه وصول مطالبات« به مؤسسهای تحت قرارداد با مرکز بيمارستانی  CRMCگفته میشود که
وظيفۀ پيگيری يا وصول پرداختها از بيماران/ضامنها را بر عهده دارد.
»خدمات واجد شرايط« به معنی خدمات )و محصوﻻت مرتبط( ارائهشده توسط  CRMCاست که تحت اين سياست واجد شرايط کمک مالی
است ،از جمله:
خدمات اورژانسی ارائهشده در بخش اورژانس.
خدمات پزشکی غيرانتخابی ارائه شده در واکنش به شرايط تهديدکننده زندگی که غير از خدمات پزشکی اورژانسی در بخش اورژانس است،
خدمات پزشکی ضروری.
)عملهای زيبايی و ديگر عملهای طرح بسته انتخابی در اين سياست قرار ندارند و ممکن است در قيمتگذاری تخفيفدار جداگانهای
قرار بگيرند(

خدمات اورژانسی و ديگر خدمات پزشکی ضروری ارائهشده در مرکز بيمارستانی  CRMCکه ممکن است خود مرکز بيمارستانی ،پزشکان
تحت استخدام مرکز يا ارائهدهندگان مستقل آنها را ارائه دهند .خدمات ارائهشده توسط پزشکان غيراستخدامی و ارائهدهندگان مستقل تحت اين
سياست پوشش داده نمیشود.
»شرايط پزشکی اورژانسی« دارای معنايی يکسان با اصطﻼح تعريفشده در بخش  1867قانون تأمين اجتماعی ،نسخه بازنگریشده
) ( 42 U.S.C. §1395ddاست ،يک وضعيت پزشکی ،جسمی يا روانی که دارای شدت کافی از جمله درد شديد است که از نظر فردی با
دانش متوسط سﻼمت و پزشکی و بدون آموزش پزشکی ،در صورت نبود رسيدگی پزشکی فوری از نظر منطقی میتواند طبق تعريف بخش
 42 U.S.C.بخش ) 1395dd€(1)(Bيا طبق تعريف قوانين ذيربط  ،در مورد زنان باردار ،منجر به قرار گرفتن سﻼمت فرد يا افراد ديگر
در معرض خطر جدی ،آسيب شديد به عملکرد بدن يا نقص عملکرد بدن يا عضوی از بدن شود .برای مثال ،شرايط پزشکی اورژانسی شامل،
اما نه محدود به ،غش ،مشکل در تنفس ،خونريزی کنترلنشده ،مسموميت يا شکستگی يا دررفتن استخوان است.
»خدمات اورژانسی« مراقبت يا درمان ارائهشده توسط مرکز بيمارستانی  CRMCبرای »وضعيت پزشکی اورژانسی« طبق تعريف اصطﻼح
توسط .EMTALA
» «EMTALAقانون کار و درمان پزشکی اورژانسی )42 U.S.C. § 1395dd؛ .(42 C.F.R § 489.24
»اقدامهای وصول فوقالعاده ) «(ECAگزارش اطﻼعات مغاير به سازمان های گزارش اعتبار مشتری يا مؤسسات سنجش اعتبار ،از جمله
فعاليت قضايی يا حقوقی؛ شروع اقدام مدنی عليه فرد ،قرار دادن حبس ملک فرد و کسر از حقوق فرد.
»عضو خانواده« بهمعنای گروهی متشکل از دو ) (2يا چند نفر است که با هم زندگی میکنند و نسبت آنها بهدليل تولد ،ازدواج،
فرزندخواندگی است ،از جمله ،بدون محدوديت ،هر فردی که بهعنوان فرد تحت تکفل اين افراد در فرم اظهارنامه ماليات بر درآمد فدرال او
ذکر شده است.
»درآمد خانواده« به معنای درآمد ناخالص فرد و تمام اعضای خانواده اوست ،از جمله ،بدون محدوديت ،دستمزد خدمات )حقالزحمه ،حقوق،
کميسيون و غيره( ،سود ،سود سهام ،حق امتياز ،مقرری ،حقوق بازنشستگی ،درآمد بازنشستگی ،جبران بيکاری ،دستمزد کارگر ،تأمين
اجتماعی ،درآمد تأمين تکميلی ،کمک عمومی يا دولت ،پرداختهای کهنهسربازان ،مزايای بازماندگان ،کمک از خارج از خانوار ،اجارهها،
نفقه ،نفقه فرزند ،درآمد حاصل از کسبوکار ،درآمد حاصل از اموال يا تراستها ،بورسيه يا ديگر کمکهای آموزشی ،هزينهها ،درآمد حاصل
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از بيمه عمر يا قراردادهای وديعه ،و هرگونه جبران هزينه يا درآمد ناخالص از هر منبعی که کسب میشود .اگر فردی بهعنوان فرد تحت
تکفل قانونی فرد ديگری در نظر گرفته شود ،درآمد بايد در درخواست برای اين ارائهدهنده ذکر شود .افراد خويشفرما بايد اظهارنامه مالياتی
سال قبل را با برنامههای زمانی همراه آن ارائه دهند.
»رهنمودهای خط فقر فدرال ) «(FPLبهمعنای دستورالعملهای فقر است که هرساله توسط وزارت بهداشت و خدمات انسانی اياﻻت متحده در
دفتر ثبت فدرال بهروزرسانی میشود و در زمان تصميمگيری قابلاجرا خواهند بود .جهت اطﻼع از دستورالعملهای فعلی به
 http://aspe.hhs.gov/poverty/index.cfmمراجعه کنيد.
»کمک مالی« بهمعنای هرگونه کمک مالی به شکل هزينه يا مراقبت همراه با تخفيف ارائهشده به افراد واجد شرايط مطابق با اين سياست است.
»مرکز بيمارستانی« بهمعنای مرکزی است که طبق الزام منطقه مشترکالمنافع ويرجينيا بايد به عنوان بيمارستان مجوز داشته باشد ،ثبت شده
باشد يا شناخته شود.
»دارايیهای نقدی« مجموع دارايیهای نقدی موجود اعضای خانوار که بيش از  10,000.00دﻻر نيست ،شامل اما نه محدود به اين موارد:
)پول نقد ،حساب جاری ،حساب سپرده و حسابهای بازار پول ،گواهیهای سپرده ،حسابهای تراست ،اوراق و صندوقهای سرمايهگذاری
مشترک که میتوان وجه آنها را بدون پرداخت جريمه نقد کرد( .دارايیهای معاف :پول موجود در طرحهای بازنشستگی يا مزايای
بازنشستگی )به عبارتی ،حسابهای بازنشستگی فردی 401(k) ،403)b) ،و طرحهای  ،(KEOGHو پول موجود در حسابهای آموزشی
)به عبارتی ،حسابهای شهريه واجد شرايط و سپرده ) Coverdellقانون درآمد داخلی  529و .(530
»فرد ناتوان در پرداخت هزينههای پزشکی« بهمعنای بيمار دارای بيمه ناقص در مرکز بيمارستانی  CRMCاست که دارای اين معيارهاست:
پس از پرداخت توسط تمام پرداختکنندههای ثالث ،از نظر مالی موظف به پرداخت مبلغی بيش از بيست و پنج درصد ) (%25از درآمد
ناخالص ساﻻنه بيمار به مرکز بيمارستانی  CRMCاست و در  500%يا کمتر از  FPLقرار دارد و بررسی دارايیهای نقدی تعيينشده در
برنامه  Aپيوستشده را پشت سر گذاشته و بخشی از اين سياست است.
»خدمات پزشکی ضروری« دارای معنای يکسان با اصطﻼح تعريفشده برای  Medicareدر  42 U.S.Cاست1395y(a)(1)(A) .
)خدمات يا وسايل »… منطقی و ضروری برای تشخيص يا درمان بيماری يا آسيب يا جهت بهبود عملکرد عضو بدن دارای نقص…« است.
»بدهی پزشکی« به هزينههای پرداختی از جيب برای درمان پزشکی صورتحسابشده توسط مرکز  CRMCگفته میشود که درخواست
برای آن انجام شده است ،هزينه های پرداختی از جيب ذکرشده در باﻻ شامل پرداختهای مشترک ،بيمه مشترک و خودپرداختها نمیشود.
»دوره اطﻼعرسانی« دوره  120روزه که از تاريخ اولين اظهاريه صورتحساب پس از ترخيص شروع میشود که در آن هيچ ECA
نمیتواند عليه بيمار شروع شود.
»خﻼصه به زبان ساده )» «(«PLSاظهاريهای کتبی که به بيماران مرکز بيمارستانی  CRMCاطﻼع میدهد که سازمان کمک مالی ارائه
میکند و اطﻼعات بيشتری بهصورت واضح ،خﻼصه و قابلدرک فراهم میسازد.
»سياست« بهمعنای اين سياست کمک مالی شماره  400.11يا نسخه در حال اجرای فعلی است که هر از گاهی اصﻼح میشود.
»بيمار بدون پوشش بيمه« بهمعنای بيمار مرکز بيمارستانی  CRMCاست که از هيچ سطحی از پوشش بيمه سﻼمت ،کمک شخص ثالث،
حساب سپرده پزشکی يا دعاوی عليه اشخاص ثالث تحت پوشش بيمه برای پرداخت يا کمک در پرداخت تعهدات فرد برای ارائه خدمات واجد
شرايط برخوردار نيست.
»بيمار دارای پوشش ناقص« بهمعنای بيمار مرکز بيمارستانی  CRMCاست که دارای سطوحی از بيمه يا کمک شخص ثالث است که با اين
حال متعهد به پرداخت هزينه های پرداختی از جيب جهت ارائه خدمات واجد شرايطی است که بيش از توانايی مالی اوست و فرد غيربرخوردار
از پوشش بيمه در نظر گرفته میشود يا دارای الزامات درآمد و دارايی طبق برنامه  Aاست که در اين سند قرار گرفته است.
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رويهها
واجد شرايط بودن
پس از تأييد نياز مالی مطابق با اين سياست CRMC .کمک مالی را برای خدمات واجد شرايط به يا برای بيماران بدون پوشش بيمه ،بيماران
دارای بيمه ناقص ،بيماران فاقد صﻼحيت برخورداری از کمک عمومی يا دولتی يا افرادی که به هر طريقی قادر به پرداخت هزينه خدمات
واجد شرايط نيستند ،ارائه می دهد .ارائه کمک مالی مطابق با اين سياست بايد بر اساس تعيين نياز مالی هر فرد ،بدون توجه به نژاد ،جنسيت،
سن ،ناتوانی ،مليت ،گرايش جنسی ،وضعيت اجتماعی يا مهاجرت ،هويت جنسيتی ،وابستگی دينی يا ديگر کﻼسهای محافظتشده قرار بگيرد
که ممکن است قانون يا مقررات آنها را مشخص کرده باشد .کمک مالی آخرين کمک پرداختکننده است و ساير منابع ديگر پرداختکننده
)به عبارتی ،دنبال کردن بيمه ديگر به شکل  Medicaidيا بيمه خريداری شده از بورس بيمه سﻼمت( بايد منقضی شده باشد .نامههای استثنا يا
گواهی رد مزايای  Medicaidبايد بهعنوان بخشی از فرايند درخواست ارائه شود.
ممکن است بيمار ملزم به اتمام ساير گزينههای پرداخت ،از جمله پوشش خصوصی ،برنامههای کمک پزشکی محلی ،فدرال و ايالتی و ديگر
فرمهای کمک ارائهشده توسط اشخاص ثالث پيش از تأييد صﻼحيت برای دريافت کمک مالی باشد .ممکن است از متقاضی کمک مالی درخواست
شود در برنامههای عمومی که همچنين برای پوشش هزينههای بيمار کمک میکنند ،درخواست دهد .همچنين ممکن است از بيمار انتظار رود که
گزينههای پرداخت بيمه سﻼمت عمومی يا خصوصی را برای مراقبت ارائهشده توسط مرکز بيمارستانی  CRMCدنبال کند .همچنين ممکن است
همکاری کامل بيمار در درخواست برای برنامههای موجود و منابع بودجه قابلشناسايی ،نظير پوشش ) COBRAقانونی فدرال که گسترش
مزايای مراقبتهای بهداشتیدرمانی کارمند برای مدت محدود را امکانپذير میسازد( الزامی باشد .اگر مرکز بيمارستانی  CRMCتعيين کند که
پوشش  COBRAاحتماﻻً در دسترس است و بيمار ذینفع  Medicareيا  Medicaidنباشد ،ممکن است از بيمار درخواست شود اطﻼعات
ضروری جهت تعيين حق بيمه ماهيانه  COBRAبرای بيمار را به مرکز بيمارستانی  CRMCارائه دهد .ممکن است از بيمار درخواست شود
جهت تعيين اينکه آيا بيمار واجد شرايط کمک در پرداخت حق بيمه  COBRAاست که برای مدت محدود جهت کمک به تأمين هزينه پوشش بيمه
ارائه میشود ،با کارمندان مرکز بيمارستانی  CRMCهمکاری کند .مرکز بيمارستانی  CRMCدر اغلب موارد اقداماتی جدی برای کمک به
بيمار در درخواست برای برنامههای عمومی و خصوصی انجام میدهد .برای اينکه بيمار تحت اين سياست واجد شرايط محسوب شود ،از او
خواسته میشود تمام اطﻼعات ضروری و موردنياز را در موعد مقرر در اختيار مرکز بيمارستانی  CRMCقرار دهد.
فرد ناتوان در پرداخت هزينههای پزشکی
بيمارانی که تحت رهنمودهای  FPLفعلی واجد شرايط کمک مالی محسوب نمیشوند ،اما بدهی قابلتوجهی به بيمارستان دارند ممکن است
واجد شرايط تخفيف فرد ناتوان در پرداخت هزينههای پزشکی محسوب شوند .اگر پس از پرداخت توسط تمام پرداختکنندههای ثالث،
بيمار/ضامن از نظر مالی موظف به پرداخت مبلغی بيش از بيست و پنج درصد ) (%25از درآمد ناخالص ساﻻنه بيمار به مرکز بيمارستانی
 CRMCاست ،درآمد در  500%يا کمتر از  FPLقرار دارد و بررسی دارايیهای نقدی تعيينشده در برنامه  Aپيوستشده را پشت سر
گذاشته و بخشی از اين سياست است ،بيمار/ضامن ها از تخفيف درصدی فرد ناتوان در پرداخت هزينههای پزشکی برخوردار خواهند شد.
موارد استثنای معيار بدهی بيمارستان فرد ناتوان در پرداخت هزينههای پزشکی ممکن است شامل ،اما نه محدود به اين موارد باشد :بيمارانی
که انتخاب میکنند داوطلبانه مبالغ ،پرداختهای مشترک بيمه ،خودپرداختها و مبالغ بيمه مشترک را پرداخت کنند.
درخواست کمک مالی
 CRMCتمام اطﻼعات درخواستشده و ارائهشده در درخواست کمک مالی ،که هر از گاهی اصﻼح میشود ،و در هر مدرک يا تمام مدارک
درخواستشده و ارائهشده )درخواست و مدارک مربوطه که مجموعا ً »درخواست« ناميده میشود( ،و همچنين هر مورد از اطﻼعات زير را
در تعيين صﻼحيت فرد برای دريافت کمک مالی بررسی خواهد کرد:






دادههای موجود خارجی عمومی که اطﻼعاتی در مورد توانايی پرداخت هزينه توسط فرد ارائه میکند )مثﻼً امتيازها ،رتبههای يا
گزارشهای اعتبار؛ رهنمودهای خط فقر فدرال ،رهنمودهای فدرال يا ايالتی مرتبط ،ثبت يا حکمهای ورشکستگی(؛
اطﻼعات مربوط به مشارکت يا ثبتنام فرد در ،يا رسيد مزايا بهعنوان بخشی از ،هرگونه ثبتنام در برنامه کمک فدرال يا ايالتی
)مثﻼً درآمد تأمين تکميلی ،Medicaid ،تمبر غذا ،SNAP/برنامههای زنان ،نوزادان و کودکان ) ،(WICکمک به کودکان وابسته
) ،(AFDCبرنامه بيمه سﻼمت کودکان ) ،(CHIPمسکن افراد کمدرآمد ،مزايای ازکارافتادگی ،جبران بيکاری ،ناهار يارانهای
مدرسه ،برنامه دسترسی به جامعه سالم (()HCAP؛
اطﻼعات تأييدکننده دارايیهای تحت تصاحب يا مالکيت فرد و بدهیها يا ساير تعهدات فرد؛
اطﻼعات تأييدکننده اين موضوع که اين فرد بیخانمان ،معلول يا دچار ناتوانی ذهنی يا معلول است يا بوده است ،بنابراين اين موارد
تأثيری منفی در توانايی مالی او در پرداخت هزينه داشته است؛ و اطﻼعات تأييدکننده اين موضوع که اين فرد مزايا را از ديگر
منابع تأمين بودجه که واجد شرايط آن ها بوده است درخواست کرده است يا درخواست میکند ،از جمله بيمه Medicaid ،يا ديگر
برنامههای ايالتی يا فدرال.
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فرايند درخواست برای کمک مالی مطابق با مأموريت  CRMCاست و  CRMCتﻼش میکند بيماران بهدليل ظرفيت مالی خود ،از دريافت
خدمات مراقبتی خودداری نکنند.
دوره درخواست کمک مالی که در طول آن CRMC ،درخواست کمک مالی تکميلشده را میپذيرد از شروع زنجيره مراقبت بيمار آغاز
میشود و روز دويست و چهلم )240م( از تاريخ اولين اظهاريه صورتحساب پس از ترخيص به اتمام میرسد .در صورت تأييد ،کمک مالی
تأييدشده بهمدت  240روز از تاريخ امضای درخواست اعتبار دارد و میتواند در حسابهای قبلی دارای موجودی باز تا  240روز پيش از
تاريخ امضای درخواست اعمال شود .مدير مالی ارشد و مدير خدمات مالی بيمار میتوانند استثنای مورد به مورد در بدهی معوقه يا حسابهای
وصول بدهی که خارج از دوره درخواست کمک مالی تأييدشده در پرونده قرار دارند ،اعمال کنند .اگرچه تأييد کمک مالی بهمدت  240روز
اعتبار دارد ،درک میکنيم که ممکن است شرايط بيمار در طول اين زمان تغيير کند .به بيماران مرکز بيمارستانی  CRMCتوصيه میکنيم اگر
شرايط مالی شان تغيير کرد و واجد شرايط سطح باﻻتری از کمک مالی بودند ،دوباره درخواست کمک مالی بدهند .در صورت تأييد ،تخفيف
متناسب اعمال خواهد شد .در مراجعههای بعدی در طول دوره تأييد  240روزه ،ممکن است متقاضی ملزم به ارسال مجدد مدارک مالی يا
مدارک منبع جهت پايش برای بررسی واجد شرايط بودن ايشان در طرح بيمه سﻼمت تحت کمک دولت باشد .همچنين ممکن است از اين
اطﻼعات برای ارزيابی و تأييد مجدد ادامه واجد شرايط بودن فرد در طول دوره درخواست تأييدشده استفاده شود .اين مدارک از جمله موارد
زير است ،اما به اين موارد محدود نمیشود :گواهی درآمد ،تعداد افراد خانوار ،دارايیها ،تعهدات و هزينهها.
درخواستها را میتوانيد از هريک از ناحيههای ثبتنام  ،CRMCحسابداری بيمار/خدمات مشتريان ،بهصورت تلفنی يا آنﻼين دريافت کنيد.
درخواستهای تکميلشده را میتوانيد به هريک از دفترهای ثبتنام ،حسابداری مشتری يا خدمات مشتريان تحويل دهيد يا از طريق ايميل به
نشانی قيد شده روی درخواست ارسال کنيد .درخواستهای کمک مالی فورا ً رسيدگی میشوند و  CRMCظرف سی ) (30روز از دريافت
درخواست تکميلشده توسط  CRMCو ارسال تمام اطﻼعات ضروری ،اقدامات معقولی برای ارائه اطﻼعيه کتبی به بيمار يا متقاضی در
مورد تصميم خود انجام خواهد داد.
اگر فرد درخواست تکميلشدهای را در طول دوره درخواست ارسال کند ،اقدام  CRMCشامل اين موارد است:
 معوق ساختن حساب به منظور اينکه هيچ فعاليت وصول مطالبات تا زمان تعيين واجد شرايط بودن فرد برای دريافت کمک
مالی انجام نشود.
 رسيدگی به درخواست و انجام اقدامات معقول جهت اطﻼع در مورد تأييد يا رد درخواست ظرف  30روز از دريافت
درخواست تکميلشده.
اگر فرد واجد شرايط کمک مالی نسبی باشد CRMC ،اين موارد را ارائه میدهد:
 نامه تأييديه بيانگر سطح کمک مالی تأييدشده و مبلغ تخفيف دريافتی بيمار/ضامن.
 اظهاريه صورتحسابی که بيانگر بدهی بيمار/ضامن در قبال دريافت خدمات است.
اگر فرد درخواست کمک مالی ناقصی ارسال کند و تعيين فوری واجد شرايط بودن او برای دريافت کمک مالی را نتوان انجام داد ،مشاوران
مالی اطﻼعات بيشتری از متقاضی درخواست خواهند کرد CRMC .اين موارد را در اختيار متقاضی قرار خواهد داد:
 اطﻼعيه کتبی ا ز اطﻼعات تکميلی و/يا مدارک موردنياز برای تعيين واجد شرايط بودن فرد
 زمان معقول ) 30روزه( جهت ارائه مدارک درخواستشده.
 CRMC يا اشخاص ثالثی که از طرف آن اقدام میکنند ،هرگونه  ECAرا تا زمان تعيين واجد شرايط بودن به حالت تعليق
درمیآورند.
اگر فردی درخواست را در طول دوره درخواست ارسال نکند ،بيماران/ضامنها اظهاريههای دوره صورتحساب و نامههايی دريافت میکنند
که حاوی اطﻼعاتی در مورد  FAPاست CRMC .و مؤسسه وصول مطالبات آن در راستای دريافت مبلغ برای خدمات دريافتی بيمار ممکن
است يک  ECAانجام دهند.
در مواردی که بيمار قادر به ارائه اطﻼعات درخواستشده بهعنوان بخشی از فرايند درخواست نيست CRMC ،ممکن است اين موارد را
بهعنوان تأييد اين اطﻼعات بپذيرد:
توضيح بيمار/متقاضی در اين مورد که چرا نمیتواند اطﻼعات درخواست شده را ارائه دهد؛ و اظهاريهای از طرف بيمار يا متقاضی در مورد
اطﻼعات درخواست شده که توسط بيمار يا متقاضی امضا شده است و صحت و کامل بودن اطﻼعات ارائهشده را تأييد میکند.
کمک مالی احتمالی:
مواردی وجود دارد که ممکن است بيمار/ضامن واجد شرايط دريافت کمک مالی به نظر برسند ،اما هيچ درخواست کمک مالی در پرونده
وجود نداشته باشد ،زيرا بيمار/ضامن قادر به تکميل درخواست نبوده است يا اطﻼعات ناقص است .در نتيجه ،ممکن است شرايطی وجود داشته
باشد که در آن صﻼحيت بيمار يا ضامن برای کمک مالی بدون تکميل درخواست کمک رسمی تأييد شود .معموﻻً اطﻼعات کافی توسط بيمار يا
از طريق ساير منابع ارائه میشود که میتواند مدارک کافی جهت ارائه کمک مالی به بيمار ارائه دهد .در مواردی که مدارک کافی جهت تأييد
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واجد شرايط بودن بيمار برای دريافت کمک مالی وجود نداشته باشد ،مرکز بيمارستانی  CRMCاين حق را برای خود محفوظ میداند که از
سازمانهای خارجی جهت تعيين درآمد تقريبی و دارايی های نقدی با هدف تعيين واجد شرايط بودن فرد برای دريافت کمک مالی و ميزان
تخفيف احتمالی بهره بگيرد يا از منابع اطﻼعات ديگر جهت ارزيابی نياز فرد استفاده کند .هر مدل بهرهگيری از شخص ثالث چند معيار
تصميمگيری طراحیشده جهت ارزيابی هر بيمار/ضامن را در همان سطح استانداردهای تعريفشده در اين سياست در نظر میگيرد.
پس از تعيين و با توجه به ماهيت ذاتی شرايط فرضی ،تنها کمک مالی که میتواند اعطا شود يا حذف جزئی يا  100%موجودی حساب بسته
به درآمد خانوار ،سطحهای  FPLو دارايیهای نقدی است .تأييد واجد شرايط بودن کمک مالی احتمالی فقط در تاريخ)های( خدمات در
حسابهای موردارزيابی اعمال خواهد شد .واجد شرايط بودن در حسابهای گذشته يا آينده اعمال نمیشود .برای اينکه بيمار/ضامن واجد
شرايط دريافت کمک مالی برای خدمات واجد شرايط قرار داشته باشد ،بايد از يک ) (1مورد از اين معيارها برخوردار باشد يا مرکز
بيمارستانی  CRMCمیتواند از ساير منابع اطﻼعات جهت ارزيابی فردی کمک مالی استفاده کند.
شرکت يا ثبت نام در يا دريافت مزايا از يک برنامه کمکی ايالتی يا فدرال نظير  ،Medicaidدرآمد تأمين تکميلی ) .(SSIواجد شرايط بودن
برای برنامه کمک تغذيه الحاقی ) (SNAPيا برنامه کوپن غذا ،زنان ،نوزادان و کودکان ) ،(WICناتوانی ،جبران بيکاری ،ناهار رايگان يا
يارانهای مدرسه ،سکونت در مسکن کمدرآمد يا يارانهای ،بیخانمان يا دريافتکننده مراقبت از پناهگاه يا کلينيک بیخانمانها يا رايگان؛ ناتوان
ذهنی طبق حکم دادگاه يا متخصص مجاز؛ و دچار بيماری ناشناخته .حضور بيمار بدون پوشش بيمه در کلينيکهای مراقبت ايالتی يا محلی
نظير کلينيک مراقبت  Chesapeakeجهت دريافت خدمات پزشکی .شرکت در برنامههای غربالگری پستان تحت حمايت مالی ايالتی يا
محلی برا ی ساکنين بدون پوشش بيمه و/يا دارای بيمه ناقص ،از جمله ،اما نه فقط ،اين موارد :زندگی هر زن )،(Every Woman’s Life
ماموگرام سيار  CRMCو  Bra-ha-haارائهشده از طرف .CRMC

خدمات  Medicaidخارج از پوشش:
ممکن است  CRMCتأييد واجد شرايط بودن احتمالی برای  100%تخفيف را به بيمارانی اعطا کند که واجد  Medicaidهستند و از خدماتی
بهره میبرند که  Medicaidبهعنوان پرداختکننده ثالث ،آنها را خارج از پوشش میداند .انواع خدمات  Medicaidخارج از پوشش
ارائهشده به بيماران واجد شرايط ) Medicaidيا ديگر برنامههای مراقبت به افراد ناتوان در پرداخت هزينههای پزشکی( واجد شرايط برای
کمک مالی بيمار .مثال های خدمات خارج از پوشش شامل اما نه محدود به اين موارد است:






خدمات ارائهشده به ذینفعان  Medicaidبا  Medicaidمحدود )به عبارتی ،بيمارانی که ممکن است فقط دارای مزايای بارداری
يا اورژانسی باشند ،اما مراقبت ديگری را از طرف بيمارستان دريافت کنند(
رد درخواستهای  Medicaidيا ديگر برنامههای مراقبت افراد ناتوان در پرداخت هزينههای پزشکی
هزينه های مربوط به روزهای بيش از محدوديت بستری
دعاوی  Medicaidخارج از ايالت بدون هيچگونه پرداخت
هزينههای تحميلشده از قبل به درخواست  Medicaidتأييدشده به دليل قرارگرفتن در محدوده خارج از تاريخ ،غيرمجاز در نظر
گرفته شده

سایر موارد واجد

ا ط بودن مک ما احتما :

در رابطه با بيماران يا ضامنهای آنها که به فرايند درخواست  CRMCپاسخ ندهند ،ممکن است از ساير منابع اطﻼعات جهت ارزيابی نياز
مالی فردی استفاده شود .اين اطﻼعات مرکز بيمارستانی  CRMCرا قادر میسازد با استفاده از بهترين برآوردهای ممکن موجود در غياب
اطﻼعات مستقيما ً ارائهشده از طرف بيمار/ضامنها ،تصميمی آگاهانه در مورد نياز مالی بيماران/ضامن غيرپاسخگو اتخاذ کنند.
جهت کمک به بيماران/ضامنهای ناتوان در پرداخت هزينههای پزشکی ،ممکن است  CRMCاز شخص ثالث برای بررسی اطﻼعات بيمار يا
بيمار/ضامن جهت ارزيابی نياز مالی ايشان استفاده کند .اين بررسی از مدل پيشبينی تأييدشده در صنعت مراقبتهای بهداشتیدرمانی استفاده
میکند که بر اساس پايگاه داده سوابق عمومی است .اين مدل ،دادههای سابقه عمومی را جهت محاسبه امتياز توانايی اجتماعی-اقتصادی و مالی
به کار میبرد .مجموعه قوانين اين مدل بهمنظور ارزيابی هر بيمار/ضامن بر اساس استانداردهای يکسان طراحی و طبق تأييديههای کمک
مالی توسط  CRMCدر گذشته اعتبارسنجی شده است .اين اقدام CRMC ،را قادر میسازد ارزيابی کند آيا بيمار/ضامن دارای ويژگیهای
ديگر بيماران/ضامنها است که قبﻼً تحت فرايند درخواست عادی واجد شرايط کمک مالی بودهاند.
بهرهگيری از اين مدل پس از اتمام کليه منابع پرداخت و واجد شرايط بودن و پيش از تخصيص بدهی معوقه انجام میشود .اقدامی که به
مشاوران مالی  CRMCاجازه میدهد پيش از هرگونه اقدام وصول بدهی فوقالعاده ،تمام بيماران/ضامنها را پايش کنند .دادههای دريافتی از
اين بررسی شامل مستندات کافی از نياز مالی تحت اين سياست است .نتيجه باعث تقليد پذيرش بيمار )ضامن( میشود که سطح  FPLو دارايی
او در يا زير سطح مشخصشده در سياست مرکز بيمارستانی  CRMCدر بخشندهترين سطح موجود تحت  FAPقرار دارد.
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در شرايطی که بيمار/ضامن بر اساس اين مدل واجد شرايط احتمالی کامل نباشد ،ممکن است بيمار/ضامن واجد شرايط احتمالی جزئی باشد يا
همچنان بتواند اطﻼعات ضروری را ارائه دهد و تحت فرايند کمک مالی سنتی )استفاده از درخواست( برای کمک مالی در نظر گرفته شود.
حسابهايی که بر اساس مدل پيشبينی به آن ها واجد شرايط بودن احتمالی کامل تعلق گرفته است مجدداً بهعنوان کمک مالی طبقهبندی میشوند
و هر مبلغ بدهی باقيمانده بخشيده خواهد شد .در رابطه با اين حسابها ،بازپرداخت فقط در صورتی اعطا میشود که بيمار مرکز بيمارستانی
 CRMCمتعاقبا ً فرايند درخواست را تکميل و مؤلفه خيريه را در سطح  100%برآورده سازد .تأييد واجد شرايط بودن احتمالی فقط در
تاريخ)های( خدمات در حسابهای موردارزيابی اعمال خواهد شد .واجد شرايط بودن در حسابهای خدمات گذشته يا آينده اعمال نمیشود .اين
تصميم شامل حالت مراقبت رايگان موجود از طريق فرايند درخواست سنتی نيست .اين حسابها بهعنوان واجد شرايط برای کمک مالی تحت
اين سياست در نظر گرفته میشوند .آنها به مؤسسه وصول بدهی ارسال نمیشوند ،اقدام وصول بدهی بيشتری در مورد آنها اعمال نمیشود و
در هزينه بدهی معوقه  CRMCقرار نمیگيرند.
بيمار/ضامنها فقط در صورتی از خيريه احتمالی مطلع میشود که مدل پيشبينی نشان دهنده اين موضوع باشد که بيمار يا ضامن بين  201تا
 400درصد از  FPLقرار دارد و تخفيفی طبق برنامه  Aبه او اعطا میشود.
نامهای جهت اطﻼعرسانی در مورد اين تصميم به آنها ارسال میشود و  30روز مهلت جهت درخواست خيريه کامل در اختيار آنها
قرار میگيرد.
پايش احتمالی با قادر کردن مرکز بيمارستانی  CRMCبه شناسايی سيستماتيک بيماران ناتوان در پرداخت هزينه ،کاهش بار اداری و ارائه
کمک مالی به بيماران و ضامنهای آنها که برخی به فرايند درخواست کمک مالی پاسخ ندادهاند ،مزايای اجتماعی را به افراد ارائه میکند .در
رابطه با اين حسابها ،بازپرداخت فقط در صورتی اعطا میشود که بيمار/ضامن متعاقبا ً فرايند درخواست را تکميل کند و کمک مالی را در
سطح  100%برآورده سازد .تأييد واجد شرايط بودن احتمالی فقط در تاريخ)های( خدمات در حسابهای موردارزيابی اعمال خواهد شد.
معيارهای صﻼحيت و حسابهای لحاظشده برای بيماران.
بيمار/ضامنهايی که صﻼحيت آن ها تأييد شده است ،کمک مالی را مطابق با نياز مالی فرد دريافت میکنند؛ نياز مالی فرد با ارجاع به
رهنمودهای خط فقر فدرال تعيين میشود.
علی رغم چيزهايی که مغاير اين سياست گفته شده است ،هيچ بيمار/ضامن واجد شرايط دريافت کمک مالی برای خدمات واجد شرايط ،مبلغ
اضافه ای بيش از مبلغ تخفيف متناسب که توسط رهنمودهای خط فقر فدرال و دارايی های نقدی تعيين شده است ،پرداخت نخواهد کرد )جدول A
را مشاهده کنيد( .درصد تخفيف با تقسيم تفاوت بين هزينههای ناخالص و پرداختهای واقعی در هزينههای ناخالص با استفاده از هزينه خدمات
 Medicareو تمام بيمهگذاران سﻼمت خصوصی محاسبه می شود .اين محاسبه برای خدمات اورژانسی و ديگر خدمات پزشکی ضروری ،از
دوره  12ماه گذشته استفاده میکند .ما اين درصد تخفيف را بهصورت دورهای بهروزرسانی میکنيم.
مبنای تعيين و محاسبه مبالغی که مرکز بيمارستانی  CRMCبرای بيماران بدون پوشش بيمه يا بيماران دارای پوشش بيمه ناقص لحاظ میکند
بايد بر اساس تعداد اعضای خانواد و درآمد ساﻻنه از رهنمودهای محدوديت درآمد  FPLپيروی کند و همچنين از محدوديت دارايیهای نقدی
طبق تعريف جدول  Aاين سياست برخوردار باشد.
اطﻼعرسانی به بيماران و عموم در مورد اطﻼعات مربوط به اين سياست.
در رابطه با هر مرکز بيمارستانی ،مرکز بيمارستانی  CRMCاقداماتی جهت آگاهسازی و اطﻼعرسانی به بيماران و بازديدکنندگان خود و
ساکنين جوامعی که مرکز بيمارستانی به آنها خدمت میکند )به طور ويژه ،افرادی که احتمال نيازشان به کمک مالی بيشتر است( انجام خواهد
داد .اين اقدامات بدون محدوديت شامل اين موارد است :مرکز بيمارستانی ) (1نسخهای کاغذی از خﻼصه سياست به زبان ساده بهصورت
رايگان بهعنوان بخشی از فرايند پذيرش در اختيار بيماران قرار میدهد؛ ) (2يک نسخه کتبی کامل در مورد اطﻼعيههای صدور صورتحساب
شامل میکند که در مورد در دسترس بودن کمک مالی تحت اين سياست به دريافتکنندگان اطﻼع میدهد و شماره تلفن دفتر مرکز بيمارستانی
يا ادارهای را ذکر میکند که می تواند اطﻼعاتی در مورد اين سياست و فرايند درخواست سياست و نشانی مستقيم وب يا ) (URLرا ارائه
میدهد که میتوان نسخههايی از اين سياست را به دست آورد؛ ) (3اعﻼميههای عمومی قابلمشاهده نصب میکند )يا ديگر اقدامات برای جلب
توجه بيماران انجام میدهد( که در مورد سياست در مکانهای عمومی در مرکز بيمارستان به بيماران اطﻼع دهد ،از جمله ،حداقل در بخش
اورژانس ،محلهای پذيرش يا ثبتنام و اتاقهای انتظار مرتبط يا از طريق پست.
ارجاعهای بيماران برای کمک مالی ممکن است توسط هرکدام از اعضای مرکز بيمارستانی  CRMCيا کادر پزشکی ،از جمله پزشکان،
پرستاران ،مشاوران مالی ،مددکاران اجتماعی ،مديران پرونده ،کشيش ها و حاميان مالی مذهبی انجام شود .بيمار يا يکی از اعضای خانواده او،
دوست نزديک يا آشنای بيمار ،منوط به قوانين حريم خصوصی ،میتواند درخواست کمک مالی را ارائه دهد.
سياست کمک مالی  ،CRMCدرخواست و خﻼصه سياست به زبان ساده به زبان انگليسی و زبان اصلی جمعيت دارای مهارت زبان انگليسی محدود
)» («LEPکه کمتر از  1,000نفر يا  5%از جامعه دريافتکننده خدمات در ناحيه خدماتی اوليه را تشکيل میدهند ،در دسترس است .هرگونه
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اطﻼعات کتبی يا چاپشده در مورد اين سياست ،شامل درخواست ،بايد به هريک از زبانهای سخنوران تشکيلدهنده حداقل  5%از جمعيت
دريافتکننده خدمات هر مرکز بيمارستانی ارائه شود .در حال حاضر ،زبانهای گفتار اسپانيايی ،تاگالوگ ،ويتنامی ،عربی ،فرانسوی ،چينی
)ماندرين( ،کرهای و اردو است CRMC .اقدامات معقولی برای اطمينان از در دسترس بودن و انتشار اطﻼعات اين سياست به بيمارانی انجام خواهد
داد که مهارت کافی در خواندن يا نوشتن ندارند و/يا به زبانی غير از زبانهايی که اين سياست به آنها چاپ يا منتشر شده است ،صحبت میکنند.
رويههای نگهداری مدارک .مرکز بيمارستانی  CRMCمدارک را مطابق با سياستهای نگهداری موردنياز جهت تعيين صﻼحيت بيمار برای
بهره مندی از کمک مالی نگهداری خواهد کرد ،از جمله ،بدون محدوديت ،درخواست بيمار ،هر اطﻼعات کسبشده يا درنظرگرفتهشده جهت
تعيين واجد شرايط بودن بيمار برای دريافت کمک مالی )از جمله ،اطﻼعات مربوط به درآمد و دارايیهای بيمار( ،روش استفادهشده جهت تأييد
درآمد بيمار ،مبلغ بدهی بيمار ،روش و محاسبه هرگونه کمک مالی که بيمار واجد شرايط آن بود و در واقع آن کمک را دريافت کرد ،و فردی
که وضعيت صﻼحيت بهرهمندی بيمار از کمک مالی را تأييد کرد.
اقدامات وصول بدهی فوقالعاده )(ECA
 CRMCو مؤسسه وصول مطالبات همکار آن ممکن است  ECAزير را انجام دهند:
 گزارش اطﻼعات مغاير به سازمانهای گزارش اعتبار مشتری يا مؤسسات سنجش اعتبار
 اقدامات قانونی نظير :طرح دعوی مدنی ،قرار دادن حبس ملک فرد يا کسر از حقوق برای حسابهای دارای بدهی مجموع بيش از
 1,000دﻻر.
ارسال اطﻼعيه به بيمار/ضامن :ECA
 اطﻼعرسانی کتبی از  30روز قبل در مورد  ECAانجامشده توسط مؤسسه وصول مطالبات با چارچوب زمانی شروع هر ECA
 ارسال اطﻼعيه کتبی مبنی بر در دسترس بودن کمک مالی برای فرد ،پيش از شروع ECA
 ECA فقط پس از  150روز از تاريخی شروع میشود که مرکز بيمارستانی  CRMCاولين اظهاريه صورتحساب برای مراقبت
»پس از ترخيص« را صادر میکند
 ارائه خﻼصه سياست به زبان ساده  30روز قبل از شروع ECA
مؤسسههای وصول مطالبات  CRMCاقدامی منطقی جهت آگاه سازی بيمار/ضامن در مورد اين سياست و نحوۀ دريافت کمک به عمل
میآورند .تمام حسابها حداکثر  240روز از تاريخ اولين اظهاريه صورت حساب پس از ترخيص فرصت دارند برای کمک مالی درخواست
دهند .ممکن است اين دوره درخواست طوﻻنیتر باشد ،زيرا مرکز بيمارستانی  CRMCيا مؤسسه وصول مطالبات ملزم به اطﻼعرسانی به
بيمار/ضامن حداقل  30روز پيش از شروع يک يا چند  ECAجهت دريافت مبلغ مراقبت هستند.
 CRMCو مؤسسه وصول مطالبات آن نمیتوانند يک  ECAرا برای بيمار/ضامنی پيگيری کنند که درخواست کمک مالی ارائه کرده است.
اگر صﻼحيت بيمار/ضامن برای کمک مالی تأييد شود و بيمار/ضامن پرداختی داشته باشد CRMC ،تحقيق میکند آيا حسابهای ديگری
مرتبط با بيمار/ضامن وجود دارد يا آيا مبلغ بدهی وجود دارد که واجد شرايط بهرهمندی از کمک مالی نباشد .اگر يک حساب دارای بدهی
معوقه پيدا شود CRMC ،از طريق نامه با بيمار/ضامن تماس میگيرد و به ايشان اطﻼع میدهد که مبلغ پرداختی به يک حساب که برای
کمک مالی تأييد شده بود به حسابی منتقل می شود که دارای بدهی معوقه است .اگر بيمار/ضامن با انتقال وجه موافقت نکند ،هرگونه مبلغ
پرداختی به بيمار/ضامن بازگردانده خواهد شد .اگر بيمار/ضامن واجد شرايط کمک مالی نسبی باشد ،مانده مبلغ منوط به پشت سر گذاشتن تمام
اقدامات چرخه صورت حساب خواهد بود .اگر بيمار/ضامن درخواست کمک مالی ارسال نکند يا صﻼحيت او برای کمک مالی احتمالی تأييد
شود ،کمک مالی احتمالی فقط در مبلغ فعلی بيمار/ضامن برای تاريخ)های( خدماتی اعمال میشود که حساب)ها( ارزيابی شدهاند و هيچ
پرداخت قبلی يا آتی انجامشده بازگردانده نخواهد شد.
ارتباط با سياست صدور صورتحساب و وصول مطالبات .هر بيمار/ضامن که موفق به پرداخت بهموقع تمام يا بخشی از مبلغ)مبالغ( بدهی
نشود ،درخواست کمک مالی بدهد ،يا فرضا ً دارای شرايط کمک مالی برای آن حساب بيمار باشد ،مرکز بيمارستانی  CRMCاز
دستورالعملهای ذکر شده در سياست صدور صورتحساب و وصول مطالبات پيروی خواهد کرد CRMC ،بدون اينکه ابتدا تأييد کند آيا
بيمار/ضامن واجد شرايط کمک مالی است ،هيچ اقدام وصول مطالباتی را بهدليل ناتوانی بيمار/ضامن در پرداخت بهموقع تمام يا بخشی از
بدهی حساب بيمار شروع نمیکند .اين اقدامات معقول در سياست صدور صورتحساب و وصول مطالبات ذکر شده است که بهصورت رايگان
در وبسايت  CRMCقرار دارد ،از جمله اقدامات مربوط به برقراری ارتباط با بيمار و اقدامات ضروری ،دورههای زمانی و اطﻼعيههای
مربوط به ارسال درخواست کامل يا ناقص.
در صورت درخواست ،افراد میتوانند از طريق تماس با اداره خدمات مشتريان به شماره  757-312-6281يا  757-312-6401و
شمارهگيری  ،2نسخهای رايگان از سياست صدور صورتحساب و وصول هزينههای ما را از طريق پست دريافت کنند .اين نشانی پشتی برای
کمک مالی است,Chesapeake Regional Medical Center, Attn: Financial Assistance, 736 Battlefield Blvd N :
Chesapeake, VA 23320
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بدون تأثير بر ساير سياستهای بيمارستان؛ سياست منوط به پيروی از قوانين ذيربط است .اين سياست تغييردهنده يا اصﻼحکننده ديگر
سياستهای  CRMCدر رابطه با اقدامات دريافت مبلغ از پرداختکنندههای ثالث ،انتقالها يا مراقبت اورژانسی نيست .اين سياست و مفاد
هرگونه کمک مالی تحت آن منوط به تمام قوانين فدرال ،ايالتی و محلی است.
موارد استثنا در اين سياست .مدير خدمات مالی بيماران و مدير ارشد مالی مرکز بيمارستانی  CRMCهرکدام دارای صﻼحيت اعطای واجد
شرايط بودن و تعيين موارد استثنا در اين سياست برا ی هر پرونده بر اساس شرايط و حقايق مربوط به هر بيمار هستند .اگر بيمار دارای شرايط
اظهارشده و الزامات تعيين برای خدمات واجد شرايط مشخصشده در اين سياست باشد ،بههيچعنوان نمیتوان کمک مالی برای او را رد کرد.

بخش مسئول :کميته چرخه درآمد ،دسترسی بيمار ،حسابداری بيمار
سياستهای مربوطه :سياست تخفيف افراد بدون پوشش بيمه ،سياست صدور صورتحساب و وصول هزينهها
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برنامه  Aجدول خط فقر فدرال و درصدهای تخفيف

