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  8از  1صفحۀ          2016تاریخ اجراء: ژانویۀ 
 

 موارد کلی 
 خط مشی 

د یا پوشش بیمه ای ناقصی دارند تمامی بیمارانی که برای آنها وقت تعیین شده و بیمه ندارن

که پرداخت هزینۀ درمان برای آنها مشکل است، در ابتدا جهت برنامه  هو مشخص گردید

تمامی بیمارانی  غربالگری می شوند. Charity Care/Kid Care/Medicaidهای 

پذیرش بیماران که مشخص شود واجدشرایط هستند، جهت تعیین وقت غربالگری به 

 ( ارجاع داده می شوند. Outpatient Intakeسرپایی )
 

 هدف
 Charity Care/Kidغربالگری تمام بیمارانی که در طی فرآیند پیش ثبت نام برای 

Care/Medicaid اظهار می کنند که بیمه ندارند . 

 

 مدیریت 

معاون اجرایی مدیر امور مالی و معاون خدمات مالی بیماران مسئول مدیریت، نگهداری و 

 ی این خط مشی هستند. بازنگری ها
 

 رویه 
تمامی بیمارانی که در فرآیند پیش ثبت نام اظهار می کنند که بیمه ندارند و نیاز به  .1

دریافت کمک هزینۀ مالی دارند برای موارد زیر غربالگری می شوند. جهت اطالع 

 مراجعه نمایید.  Aاز تعاریف غربالگری ابتدایی به پیوست 

a.  اقامت نیوجرسی برایCharity Care  

b.  وضعیت تاهل 

c.  تعداد افراد خانواده 

d.  درآمد ساالنۀ خانواده 

e.  میزان دارایی خانواده 

f.  آیا بیمار استخدام است؟ 

g.  آیا همسر وی استخدام است؟ 

h.  ماه گذشته کار می کرده؟  3آیا بیمار در 

i.  ماه گذشته کار می کرده؟  3آیا همسر وی در 

 

 رویه 
مبنای تعداد اعضای خانواده دارایی اش بر  ابتدا بیمار بر اساس معیار درآمد و .1

 غربالگری می شود. لطفا مراجعه نمایید به: 

a.  واجد شرایط بودن برایCharity Care  وReduced Charity Care 

  Bپیوست  –
 

b. Medicaid/Kid Care  –  :لطفا مراجعه نمایید به

/www.njfamilycare.org/default.aspxhttp:/ 

 

c.  بیمارانی که واجدشرایط باشند جهت دریافت وقت مالقات غربالگری به پذیرش بیماران

به "ثبت ارجاع به بخش پذیرش بیماران  نگاه کنیدسرپایی ارجاع داده می شوند. 

 سرپایی." 
 

http://www.njfamilycare.org/default.aspx
http://www.njfamilycare.org/default.aspx


  (Administrative Policy Manualراهنمای خط مشی اداری )
_______________________________________________________________________ 

 8 از 2 صفحۀ

d.  سال  رژانسیاوزایمان لطفا توجه کنید که طبق قانون درمان اورژانسی پزشکی و

1986 (Emergency Medical Treatment & Active Labor Act (EMTALA))  افراد

دارای وضعیت اورژانسی بدون در نظر گرفتن توانایی پرداخت هزینه ها باید 

چنین خدماتی را نمی توان به تاخیر انداخت، رد کرد تعیین وضعیت شوند. غربالگری و 

ید صالحیت نمود، از جمله پرسش دربارۀ پرداخت یا به هر دلیلی به نحو دیگری تای

انتقال بیمار و قانون درمان  ،1-558نگاه کنید به خط مشی هزینه و سایر موارد. 

 اورژانسی پزشکی و زایمان اورژانسی. 
 

e.  بیمارستان تحت  درمانی خدمات تمام خدمات ارائه شده در مرکزلطفا توجه نمایید که

طفا جهت مشاهدۀ فهرستی از ارائه دهندگان خدمات پوشش این خط مشی نمی باشد. ل

اورژانسی یا سایر خدمات ضروری پزشکی بر اساس بخش آنها در داخل بیمارستان به 

در این پیوست مشخص شده است که کدام یک از ارائه  مراجعه نمایید. Cپیوست 

 فهرست ارائه دهندگان خدمات تحت پوشش این خط مشی هستند و کدام یک نیستند.

 دهندگان خدمات در صورت نیاز در هر فصل بازنگری و به روز رسانی می شود. 
 

محاسبۀ مبالغی که برای موارد اورژانسی یا سایر مراقبتهای ضروری پزشکی به  .2

 Amounts Generally Billedصورت کلی در صورتحساب محاسبه می شوند )
(“AGB”) .) 

a.  501§ بخشبر طبق قانون درآمد داخلی(r)(5)ر شرایط اورژانسی یا سایر ، د
مراقبتهای ضروری پزشکی، بیماران واجدشرایط دریافت کمک هزینۀ مالی 
ذیل این خطی مشی بیشتر از مبلغی که یک فرد بیمه شده با پوشش بیمه ای 

  .پرداخت دننخواه ،برای این مراقبت متحمل خواهد شد
b.  نیاز به خدمات فردی که واجدشرایط دریافت کمک هزینۀ مالی شناخته شود و

اورژانسی یا سایر مراقبتهای ضروری پزشکی داشته باشد، از موارد زیر ملزم 
 به پرداخت هر یک که کمتر باشد خواهد بود: 

i.  (1)مبلغ محاسبه شده طبق بخش(a)-(b)  فوق؛ یا 
ii. AGB . 

c. AGB  عطف به ماسبق فیبا توجه به ( مدیکرlook-back Medicare fee) 
ه گران درمانی خصوصی محاسبه می گردد. برای خدمات اضافی بیم

 به شرح ذیل می باشد:  AGBدرصدهای کنونی 
i. :26 بیمار بستری% 
ii.  :32بیمار سرپایی%  
iii.  :22بیمار سرپایی اورژانس%  

 

 شیوه های ارائۀ درخواست برای کمک هزینۀ مالی  .3
a.  مشاهدۀ اطالعات در وب گاه مرکز خدمات درمانی 

i.  مربوط به کمک هزینۀ مالی را وب گاه: فرد می تواند اطالعات
 به صورت برخط در نشانی وب گاه زیر مشاهده نماید: 

http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy               
   

http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy
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b.  ارائۀ درخواست 
i.  زبانهای موجود 

a. خط مشی ک( مک هزینۀ مالیFAP مرکز خدمات )
به زبان انگلیسی و  PLSدرمانی، فرم درخواست و 

با توانش زبان انگلیسی محدود  جمعیتی زبان عمدۀ
(“LEP”)  ،نفر یا  1000که شامل حداقل موجود است

جمعیت منطقۀ اصلی خدماتی مرکز خدمات  %5
درمانی باشد. این مدارک در صورت درخواست به 

 در اختیار شما قرار می گیرند. طور رایگان 
ii.  فرد می تواند با تکمیل یک نسخه درخواست کاغذی برای

فرم درخواست به دریافت کمک هزینۀ مالی درخواست دهد. 
 شیوه های زیر به صورت رایگان در دسترس شماست: 

b.  پستی: با نامه نگاری به نشانی زیر و درخواست یک
 نسخه از فرم درخواست کمک هزینۀ مالی: 

1) 100 First Street - Suite 300 
Hackensack, NJ  07601 

c.  شخصا: با مراجعۀ حضوری به بخش کمک هزینۀ مالی
عصر(، به نشانی  4صبح تا  8)از دوشنبه تا جمعه از 

 زیر: 
1) 100 First Street - Suite 300 

Hackensack, NJ  07601 
d.  تلفنی: می توانید با بخش کمک هزینۀ مالی به شمارۀ

 تماس بگیرید.  996-4343-(551)
 

iii.  :دورۀ درخواست 
a. ( روز از تاریخ ارائۀ 365فرد سیصد و شصت و پنج )

 Charityخدمات فرصت دارد که فرم درخواست را برای 
Care  .ارسال نماید 

b.  درخواستهای ناقص در نظر گرفته نمی شوند، اما به
درخواست کنندگان اطالع داده می شود و به آنان فرصت داده 

 تا مدارک/اطالعات ناقص را تکمیل نمایند.  می شود

 

iv.  :درخواستهای تکمیل شده 

a.  لطفا تمامی درخواستهای تکمیل شده را به بخش کمک هزینۀ
 مالی ارسال نمایید )به آدرس فوق الذکر مراجعه نمایید(. 

 

دریافت و اطالعات مرتبط با فرآیند  HackensackUMCبرای اطالع از جدول زمانی دریافت وجه بیماران 
این خط مشی مراجعه  Dقانون درآمد داخلی به پیوست  (6)(r)501§ بخش پیروی ازوجه/صدور صورتحساب و 

  نمایید.
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 : تعاریف غربالگری اولیه Aپیوست 

 

 تعداد اعضای خانواده 
رگتر، بزرگسال در ساله یا بز 18بیمار، همسر وی و کودکان صغیر به عنوان اعضای خانواده در نظر گرفته می شوند. افراد 

سالگی صغیر محسوب می گردد.  22نظر گرفته می شوند. اگرچه در صورتی که بزرگسالی دانشجوی تمام وقت باشد، تا سن 

 ( نفر به حساب می آید. 2زن باردار دو )
 

 وضعیت تاهل 
 خانوادۀ یک نفره.  –افراد مجرد 

رد قیمیت کودکان صغیر را بر عهده داشته باشد. در نتیجه کودکان خانوادۀ یک نفره به حساب می آید مگر اینکه آن ف –مطلقه 

 نیز به عنوان اعضای خانواده شمارش می شوند. 

 ( نفره به حساب می آیند. 2اگر زوجی که متارکه کرده اند مدرک قانونی نداشته باشند، یک خانوادۀ دو ) –متارکه 

 

 درآمد خانواده 
 مبلغ ناخالص درآمد ساالنه. 

 

 دارایی خانواده  میزان
دارایی هایی که همسر و کودکان صغیر مالک آن هستند به عنوان دارایی بیمار به حساب می آید. دارایی ها عبارتند از 

 حسابهای بانکی، هم سپرده و هم جاری، پول نقد، حساب پس انداز بازنشستگی، یا حسابهای دیگر بازنشستگی. 
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   REDUCED CAREو  CHARITY CARE: واجدشرایط بودن برای Bیوست پ
 

 )مراقبت انسان دوستانه و مراقبت کاهش یافته واجد شرایط بودن( REDUCED CARE ELIGIBILITYو  B :CHARITY CAREپیوست 

 

 )مراقبت انسان دوستانه و مراقبت کاهش یافته واجد شرایط بودن ( REDUCED CARE ELIGIBILITYو  CHARITY CAREمعیارهای 

  2015مارس  23قابل اجراء از: 

 الزم است بیمار هم واجد شرایط معیارهای درآمد و هم واجد شرایط معیارهای دارایی ها باشد. 

 

 های درآمدی مشخص شده در زیر  معیارهای درآمد: درصد پرداختی بیمار با در نظر گرفتن درآمد ناخالص سالیانه در بازه

هزینه  %0بیمار  

 را می پردازد 

هزینه  %20بیمار 

 را می پردازد 

هزینه  %40بیمار 

 را می پردازد 

هزینه  %60بیمار 

 را می پردازد 

هزینه  %80بیمار 

 را می پردازد 

 %100بیمار 

هزینه را می 

 پردازد 

تعداد اعضای 

 *خانواده

<=200% >200<=225% >225<=250% >250<=275% >275<=300% >300% 

یا  $23,540 1

 کمتر 

تا   $23,541

$26,483 

تا   $26,484

$29,425 

تا   $29,426

$32,368 

تا   $32,369

$35,310 

یا  $35,311

 بیشتر 

یا  $31,860 2

 کمتر 

تا   $31,861

$35,843 

تا   $35,844

$39,825 

تا   $39,826

$43,808 

تا   $43,809

$47,790 

یا  $47,791

 بیشتر 

یا  $40,180 3

 کمتر 

تا   $40,181

$45,203 

تا   $45,204

$50,225 

تا   $50,226

$55,248 

تا   $55,249

$60,270 

یا  $60,271

 بیشتر 

یا  $48,500 4

 کمتر 

تا   $48,501

$54,563 

تا   $54,564

$60,625 

$60,626-

$66,688 

تا   $66,689

$72,750 

یا  $72,751

 بیشتر 

یا  $56,820 5

 کمتر 

تا   $56,821

$63,923 

تا   $63,924

$71,025 

تا   $71,026

$78,128 

تا   $78,129

$85,230 

یا  $85,231

 بیشتر 

تا   $65,141 $65,140 6

$73,283 

تا   $73,284

$81,425 

تا   $81,426

$89,568 

تا   $89,569

$97,710 

یا  $97,711

 بیشتر 

یا  $73,460 7

 کمتر 

تا   $73,461

$82,643 

تا   $82,644

$91,825 

تا   $91,826

$101,008 

تا   $101,009

$110,190 

یا  $110,191

 بیشتر 

یا  $81,780 8

 کمتر 

تا   $81,781

$92,003 

تا   $92,004

$102,225 

تا   $102,226

$112,448 

تا   $112,449

$122,670 

یا  $122,671

 بیشتر 

فر اضافه مبلغ قید شده در ذیل هر یک از ستونها را به باالترین مبلغ ذکر شده در هر به ازای هر نعضو،  8برای خانواده های دارای بیش از 

 ستون اضافه نمایید. 

 $8,320 $9,360 $10,400 $11,440 $12,480  

 نفر به حساب می آیند.  2بانوان باردار  *

 

رایط پرداخت هزینۀ درمانی از جیب خود گردد، در ، مسئول و واجد ش%80تا  %20متناسب سازی هزینۀ ستونهای معیار اگر بیمار طبق 

از درآمد ناخالص ساالنۀ وی باشد )یعنی صورتحسابهای پرداخت نشده توسط سایرین(، آن مبلغِ بیشتر از  30صورتی که مبلغ آن بیشتر از %

 ( در نظر گرفته می شود. charity careبه عنوان کمک هزینۀ پرداخت وجه بیمارستان ) %30

 
 دارایی ها  معیار

 باشد.  15,000$باشد و دارایی های خانواده نباید بیشتر از  7,500$دارایی های فردی نباید بیشتر از 
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پزشکی در داخل  : ارائه دهندگان خدمات درمانی بر طبق بخشی که خدمات اورژانسی یا خدمات ضروریCپیوست 
 بیمارستان ارائه می دهند 

 

 پوشش خط مشی کمک هزینۀ مالی؟ تحت بخش/ارگان/گروه

 خیر بخش هوشبری 

 خیر بخش مرکز سرطان 

 خیر بخش دندانپزشکی 

 خیر بخش طب اورژانسی 

 خیر بخش پزشک خانواده 

 خیر بخش طب داخلی 

 خیر بخش جراحی مغز و اعصاب

 خیر بخش مامایی و پزشکی زنان

 خیر بخش چشم پزشکی 

 خیر بخش جراحی ارتوپدی

 خیر گوش، حلق و بینیبخش 

 خیر بخش آسیب شناسی 

 خیر بخش بیماری های کودکان 

 خیر بخش جراحی پالستیک و بازسازی

 خیر بخش طب پا

 خیر بخش روانپزشکی و طب رفتاری

 خیر بخش پرتودرمانی آنکولوژی 
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 خیر بخش رادیولوژی 

 خیر بخش طب توانبخشی 

 خیر بخش جراحی 

 خیر بخش اورولوژی 

 خیر طب بیمارستانی 

 خیر خدمات آزمایشگاه 
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 )برای خدمات بیماران بستری و سرپایی(  HackensackUMCزمانبندی پرداخت بیماران : Dضمیمۀ 
 

پس از اینکه بیمه درخواست را مورد بررسی قرار دهد، صورتحساب  Hackensack مرکز خدمات درمانی دانشگاه
 رائه می دهد. میزان بدهی پس از بیمه شامل موارد زیر خواهد شد: خدمات انجام شده را ا

 پرداخت توسط خود شخص )بیمار بدون بیمه(  .1

 پرداخت توسط خود شخص پس از بیمه )بیمه مسئولیت خود را انجام داده و باقی بدهی مسئولیت بیمار است(  .2

3. HackensackUMC Charity Care  ها(  تخفیف در هزینه – خیرخواهانه)درمان 

 (. Medicare)مسئولیت بیمار طبق تعریف  Medicareپرداخت توسط خود شخص پس از  .4

 برای بیماران بدون بیمه حدود پنج روز پس از ترخیص یا ارائۀ خدمات صورتحساب پست می شود. 
 

پس از  روزه است. 62چرخۀ ارائۀ صورتحساب جهت دریافت بدهی  –( Medicareچرخۀ صورتحساب غیر مدیکر )
تمام مبلغ صورتحساب باید تا تاریخ قید شده اینکه بیمه سهم خود را پرداخت نماید، صورتحساب برای بیمار ارسال می شود. 

در روی آن دریافت شود. اگر بدهی معوقه تا تاریخ قید شده دریافت نشود، صورتحساب به صورت مکرر )تا سه بار( برای 
اقدام قانونی، نامه ای برای بیمار ارسال می گردد  عوقه دریافت نشود، پیش ازدر صورتی که وجه مبیمار ارسال خواهد شد. 

و از بیمار تقاضای پرداخت وجه طی مدت ده روز انجام می گیرد. اگر باز هم مبلغ دریافت نگردد، بدهی معوقه به یک 
 ارگان قانونی دریافت وجه ارجاع داده می شود. 

 
روز است پیش از آنکه صورتحساب جهت دریافت  120رخۀ کامل آن چ –( Medicareچرخۀ صورتحساب مدیکر )

تمام مبلغ پس از پرداخت مدیکر و بیمۀ ثانوی )در صورت وجود(، صورتحساب برای بیمار ارسال می گردد.  ارسال شود.
، صورتحساب صورتحساب باید تا تاریخ قید شده در روی آن دریافت شود. اگر بدهی معوقه تا تاریخ قید شده دریافت نشود

اقدام  بار( برای بیمار ارسال خواهد شد. در صورتی که وجه معوقه دریافت نشود، پیش از چهاربه صورت مکرر )تا 
قانونی، نامه ای برای بیمار ارسال می گردد و از بیمار تقاضای پرداخت وجه طی مدت ده روز انجام می گیرد. اگر باز هم 

 یک ارگان قانونی دریافت وجه ارجاع داده می شود. مبلغ دریافت نگردد، بدهی معوقه به 
 پرداختهای بیمار: جهت نشانی 

Hackensack University Medical Center 
P.O. Box 48027 

Newark NJ 07101-4827  
 

-996-551ی داشته باشد می تواند با خدمات مشتریان به شمارۀ لدر صورتی که بیمار دربارۀ صورتحساب خود سوا
 س بگیرد تما 3355

تماس  3355-996-551بیمارانی که قادر به پرداخت بدهی خود به تنهایی نیستند می توانند با خدمات مشتریان به شمارۀ 
بگیرند تا ببینند که آیا واجدشرایط بعضی ترتیبات پرداختی می شوند یا خیر. بیمارانی که توان پرداخت ندارند، می توانند با 

تماس بگیرند تا ببینند که آیا واجدشرایط کمک هزینۀ مالی می شوند  4343-996-551ه شمارۀ دفتر کمک هزینۀ مالی ما ب
 یا خیر. 

 
عبارتند از: حبس اموال فرد، فروش اموال فرد، ضبط یا توقیف حساب بانکی یا سایر دریافت وجه  ۀفوق العادروشهای 

اقدام به فرد، توقیف دستمزد فرد و موارد دیگر.  اموال شخصی فرد، اقامۀ دعوی حقوقی علیه فرد، اقدام به دستگیری
 در بازه های زمانی زیر انجام می گیرد:  فوق العادهدریافت وجه از روشهای 

 
 فرد را از خط مشی هایبرای دریافت وجه  فوق العادهدورۀ اطالع رسانی: مرکز درمانی پیش از هرگونه اقدام  .1

از صدور اولین  بعدروز  120 حداقلد نمود تا بتواند وجه را دریافت، پرداخت و کمک هزینۀ مالی مطلع خواه

  برای دریافت وجه خودداری نماید. فوق العادهپس از ترخیص دریافت نماید و از هرگونه اقدام  درمان صورتحساب

روز از تاریخ صدور اولین صورتحساب پس از ترخیص فرصت دارد درخواست خود  240دورۀ درخواست: فرد  .2

 ماید. را ارسال ن

باید پیش از هرگونه اقدام فوق العاده  HackensackUMCدریافت وجه:  فوق العادۀفرصت پیش از اقدامات  .3

 روز به بیمار فرصت دهد.  30 ، با ارسال اخطارحداقلبرای دریافت وجه

 


