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سياسة املساعدة املالية ملستشفى مايو كلينك - فلوريدا
Mayo Clinic Hospital, Jacksonville, Florida

السياسة
مستشفى مايو كلينك - فلوريدا ُملتزمة بتوفري الوصول إىل تحسني جودة الرعاية الصحية للمجتمع الذي تخدمه مبا يف ذلك املرىض الذين يعانون من ظروف مالية صعبة، وتقدم 

مساعدات مالية ألولئك الذين بحاجة ثابتة لتلقي الرعاية الطبية الطارئة وخدمات استشفاء رضورية من الناحية الطبية. باإلضافة إىل املساعدة املالية املُقدمة مبوجب رشوط هذه 

السياسة، تقدم مايو كلينك مساعدات أخرى للمرىض مبا يف ذلك املساعدة املالية للخدمات التي ال يتم توفريها يف املستشفى.

تم رشح إجراءات مستشفى مايو كلينك - فلوريدا التي ميكن اتخاذها يف حالة عدم الدفع يف سياسة أعامل التحصيل وإعداد الفواتري ملايو كلينك.  ميكن الحصول عىل نسخة مجانية 

من هذه السياسة من خالل زيارة www.mayoclinic.org/financialassistance أو االتصال بـ 9591-217-844-1، من االثنني إىل الجمعة، من الساعة 8:00 صباًحا. حتى 

5:00 مساًء. بالتوقيت الرشقي للواليات املتحدة.

ال تشارك مستشفى مايو كلينك - فلوريدا يف إجراءات تحصيل استثنائية قبل أن تقوم بجهد معقول لتحديد ما إذا كان املريض مؤهاًل للحصول عىل املساعدة املالية مبوجب هذه 

السياسة.

الغرض
تخدم هذه السياسة لتأسيس وضامن طريقة عادلة وُمناسبة للمرىض غري املؤمن عليهم واملرىض الذين يفتقرون إىل تغطية تأمينية كافية للتقديم واألخذ بعني االعتبار حصولهم عىل 

املساعدة املالية املتعلقة بالرعاية الصحية الطارئة يف املستشفى وغريها من الرعاية الصحية الطبية الالزمة. يرجى مالحظة أن ليست كل الخدمات الطبية يف مستشفى مايو كلينك 

- فلوريدا تؤهل للحصول عىل املساعدة مبوجب هذه السياسة. تشمل املساعدة املالية رعاية مجانية أو ُمخفضة عىل أساس دخل األرسة واألصول املطلوبة ليتم الكشف عنها يف 

عملية التقديم. تعتمد املساعدة املالية عىل خصم من إجاميل الرسوم لخدمات املستشفى املُقدمة بحد أدىن للخصم ٪65 ألولئك الذين تقرر كونهم مؤهلني للحصول عىل املساعدة 

املالية يف مستشفى مايو كلينك-فلوريدا.

تعريفات
ٌمقدم الطلب: املريض أو شخص آخر مسؤول عن دفع رعاية املريض الذي يسعى للحصول عىل املساعدة املالية.

فرتة تقديم الطلبات: تبدأ يف تاريخ توفري الرعاية الطبية وتنتهي بعد 240 يوًما بعد أول مرحلة ما بعد فاتورة كشف الحساب املدفوعة أو بعد 30 يوًما بعد أن تقدم املستشفى أو 

طرف آخر مخول إشعاًرا خطيًا إلجراءات التحصيل االستثنائية التي تخطط املستشفى لبدءها، أو أيهام يأيت الحًقا.

الدين املعدوم:  تكلفة توفري الرعاية ألشخاص قادرين ولكن غري مستعدين لدفع كل أو جزء من الفواتري الطبية التي هم مسؤولني عنها.

املساعدة املالية: تكلفة توفري رعاية مجانية أو ُمخفضة لألفراد الذين ال يستطيعون دفع كل أو جزء من الفواتري الطبية للمستشفى عىل أساس قواعد األهلية املحددة يف هذه 

السياسة. قد تحدد مستشفى مايو كلينك-فلوريدا عدم القدرة عىل الدفع قبل أو بعد أن يتم توفري الخدمات الطبية الالزمة.

إجاميل الرسوم: السعر املحدد الكامل للحصول عىل الرعاية الطبية املقدمة للمرىض.

الرعاية الالزمة طبًيا: خدمات أو منتجات الرعاية الصحية التي سيقوم الطبيب الحريص بتوفريها للمريض لغرض منع وتشخيص، أو عالج اعتالل أو إصابة أو مرض أو أعراضه 

بطريقة:

تتوافق مع املعايري املتعارف عليها واملقبولة بشكل عام يف مجال املامرسة الطبية؛	 

مناسبة رسيريًا من حيث النوع، والتكرار، واملدى، واملوقع واملدة؛ و	 

ليست يف املقام األول من أجل املصلحة االقتصادية للخطط الصحية واملشرتين أو من أجل راحة املريض، الطبيب املعالج، أو غريهم من مقدمي الرعاية الصحية.	 

رصيد الدفع الذايت : املبلغ املستحق إىل مقدم خدمة أو مستشفى بعد تقديم الخدمات وبعد استنفاد جميع خيارات الدفع أو طرق السداد األخرى.
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مقدمي الرعاية املشمولني مبوجب هذه السياسية
يُعد جميع مقدمي الرعاية الصحية العاملني عىل تقديم الرعاية يف مجمع مباين مستشفى مايو كلينك - فلوريدا مشمولني مبوجب هذه السياسة.

معايري األهلية للحصول عىل املساعدة املالية
تتطلب األهلية للحصول عىل املساعدة املالية التعاون التام ملقدم الطلب أثناء عملية التقديم، مبا يف ذلك:

االنتهاء من عملية تقديم طلب كافة املساعدات املتاحة، مبا يف ذلك املساعدة الطبية أو ميديكيد، واستامرة رشوط الخدمة وترصيح ُموقّع يسمح ملستشفى مايو كلينك بإرسال . 1

املطالبات؛ 

إمتام تقديم طلب املساعدة املالية مبا يف ذلك جميع املستندات املطلوبة؛. 2

االلتزام بالدخل السنوي لألرسة ومعايري حجم األرسة عىل النحو املنصوص عليه يف املبادئ التوجيهية الفيدرالية للفقر للسنة الرضيبية السابقة؛ تسوية مبقدار ٪65 لرصيد الدفع . 3

الذايت بالنسبة ملقدمي الطلبات مع دخل أرسة يصل إىل %400 من املبادئ التوجيهية الفيدرالية للفقر؛ تسوية مبقدار %100 لرصيد الدفع الذايت ملقدمي الطلبات مع دخل 

أرسة مساو أو أقل من %200 من املبادئ التوجيهية الفيدرالية للفقر؛ و

عدم قدرة مثبتة عىل الدفع للخدمات بناًء عىل كافة األصول املتاحة.. 4

تحتفظ مستشفى مايو كلينك-فلوريدا بالحق يف رفض املساعدة املالية لألفراد املطلوب منهم الحصول عىل تغطية التأمني الصحي ولكنهم مل يقوموا بذلك أو األفراد الذين يرفضون 

تغطية التأمني، مبا يف ذلك خطط املساعدات الحكومية، ألسباب دينية. العديد من املتقدمني بالطلبات ليسوا عىل علم أنهم قد يكونوا مؤهلني للحصول عىل خطط املساعدات 

الحكومية أو مل يقوموا بالتقديم ملثل هذه الخطط.

قد تأخذ مستشفى مايو كلينك-فلوريدا يف االعتبار دفع أقساط COBRA لفرتة ُمحددة من الوقت إذا كان املريض بطريقة أخرى سيتم املوافقة عليه لتلقي املساعدة املالية. تحتفظ 

مستشفى مايو كلينك-فلوريدا بالحق يف رفض املساعدة املالية إذا أخفق مقدم الطلب يف التعاون مع مستشفى مايو كلينيك-فلوريدا فيام يتعلق بجميع العمليات والوثائق الالزمة 

.COBRA لدفع أقساط

تقوم مستشفى مايو كلينك-فلوريدا بكافة املحاوالت املعقولة للتحصيل من رشكات التأمني وأي جهة أخرى خاصة بالدفع.

تحتفظ مستشفى مايو كلينك-فلوريدا بالحق يف عكس املساعدة املالية والسعي وراء تحصيالت أو تعويض مناسب نتيجة ملعلومات تم اكتشافها مؤخرًا، مبا يف ذلك تغطية التأمني أو 

الدفع ملقدم الطلب أو البحث عن مطالبة إصابة شخصية متعلقة بالخدمات املعنية. كافة املدفوعات التي تلقتها مستشفى مايو كلينك-فلوريدا بعد منح املساعدة املالية ستؤدي 

إىل عكس املبالغ التي تم تسويتها لتسوية رصيد الدفع الذايت املتبقي بدون إنشاء رصيد مستحق أو رصيد دائن.

املرىض الذين يتلقون الرعاية يف قسم الطوارئ الذين هم بدون موارد مالية قد يكونوا مؤهلني للحصول عىل املساعدة املالية إذا كانوا عاطلني عن العمل أو ليس لديهم تغطية تأمني 

أو عنوان دائم. قد يظل املرىض املعوزين بدون الوصول إىل وثائق التقديم املطلوبة مؤهلني للحصول عىل

املساعدة املالية.

يجب عىل املرىض املؤهلني للحصول عىل املساعدة املالية قبل الخدمة إثبات القدرة عىل تقديم أو دعم أي رعاية طويلة املدى الزمة لصحتهم ورفاهيتهم كام مييل عليهم الرشط 

األويل أو يوجههم فريق رعايتهم.

توفري املساعدة املالية ال يُلزم مستشفى مايو كلينك-فلوريدا بتقديم الرعاية املستمرة؛ ومع ذلك، وفًقا لتقدير مستشفى مايو كلينك-فلوريدا وحدها، ميكن تقديم الخدمات والدعم 

الالزمني طبيًا وغري متوفرين يف أي مكان آخر عىل أساس مستمر. قد يتطلب األمر أن يقوم املرىض بالتقدم مرة أخرى للحصول عىل مساعدة مالية بعد 180 يوم عىل األقل.

قد تتبادل مستشفى مايو كلينك-فلوريدا والرشكات التابعة لها معلومات املساعدة املالية للمرىض يف جميع أنحاء املواقع التابعة ملايو كلينك ملصلحة وسهولة إدارة املساعدة املالية 

إىل املرىض الذين تم فحصهم يف مواقع متعددة. لن يتم مشاركة أي معلومات خارج مايو كلينيك ما مل يتم الترصيح بها أو طلبها قانونًا.

 

طرق التقدم للحصول عىل املساعدات املالية
يتم تقديم املساعدات املالية عن طريق تقديم طلب أو بناء عىل األهلية الحالية للمساعدات الطبية أو أي مساعدات حكومية أخرى قامئة عىل االحتياجات.
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املالية
يتم تقديم املساعدات املالية عن طريق تقديم طلب أو بناء عىل األهلية الحالية للمساعدات الطبية أو أي مساعدات حكومية أخرى قامئة عىل االحتياجات.

عملية التقديم
مقدمو الطلب الذين يرغبون يف التقدم للحصول عىل املساعدات املالية ميكنهم التقدم إما عن طريق طلب منوذج التقديم أو تنزيل وطباعة منوذج التقديم للحصول عىل مساعدة 

مالية بدون تكلفة. ستقوم مستشفى مايو كلينك-فلوريدا بإبالغ مقدمي الطلبات عن الطلبات غري املستوفاة وتحديد الوثائق أو املعلومات الالزمة إلمتام عملية التقديم، والتي 

ينبغي توفريها يف غضون 30 يوًما. تحتفظ مستشفى مايو كلينك-فلوريدا بالحق يف رفض املساعدة املالية إذا مل يتم استالم تقديم الطلب خالل فرتة تقديم الطلبات.

سيقوم موظفو دورة اإليرادات ملستشفى مايو كلينك-فلوريدا مبراجعة الطلب وتحديد املساعدة املالية التي قد يتم عرضها. يستغرق مراجعة الطلب ما يقرب من 30 يوم. ما أن 

يتم اتخاذ القرار الخاص باملساعدة املالية، سيتم إرسال خطاب ملقدم الطلب يخربه بالقرار.

طلبات التقديم للحصول عىل مساعدات مالية متاحة بدون تكلفة عىل املواقع اآلتية:
www.mayoclinic.org/financialassistance

ميكن إرسال طلب تقديم مكتوب إىل:
خدمات حساب املرىض مبستشفى مايو كلينك-فلوريدا

San Pablo Road 4500

Jacksonville, FL 32224

PFS لِعناية: استفسارات

طلبات التقديم متوفرة أيًضا يف مكاتب استقبال دخول مستشفى مايو كلينك-فلوريدا، ومواقع مكتب الخدمات التجارية وقسم الطوارئ.

سياسة املساعدة املالية ومناذج املساعدة متاحة يف:
 home تسجيل الدخول لحساب مريض( من( Log Into Patient Account واختيار www.mayoclinic.org  عن طريق زيارة )منصة املريض اآلمنة( Secure patient portal

page )الصفحة الرئيسية(.

Davis Building — كام ميكنك طلب 9591-217-844-1 أو زيارة أحد مواقع مكتب العمل: مايو كلينك

Mayo Building, 4500 San Pablo Road, Jacksonville, FL —مستشفى مايو كلينك-فلوريدا

قواعد حساب املبالغ املحتسبة للمرىض
يتم الدفع لكل املرىض طبًقا إلجاميل مقدار املبالغ، ولكن رصيد الدفع الذايت للمرىض املستحقني للمساعدة املالية محدود مبقدار املبالغ العامة املدفوعة AGB لألشخاص الذين لديهم 

تأمني يغطي هذه الخدمة. تستخدم مستشفى مايو كلينك-فلوريد طريقة مراجعة ما تم من أعامل لحساب AGB بتقسيم املبالغ التي يسمح بها رسوم التأمني الطبي للخدمة 

ورشكات التأمني الصحي الخاصة والتجارية عن طريق إجاميل الرسوم املقدمة. املبلغ الذي يجب أن يدفعه مريض ما فعليًا محدود بنسبة AGB إلجاميل الرسوم إذا تم اعتبار هذا 

.AGB املريض مؤهاًل للحصول عىل مساعدة مالية. قد يزيد مجموع مبالغ التأمني و مبالغ املريض أو مقدم الطلب عن مبلغ

ميكن لألفراد الحصول عىل مزيد من املعلومات، كتابيًا وبدون رسوم، عن AGB ملستشفى مايو كلينك- فلوريدا عن طريق إما االتصال عىل 9591-217-844-1 أو الحصول عىل 

.www.mayoclinic.org/financialassistance  عىل موقعنا عىل اإلنرتنت عىل AGB ملستشفى مايو كلينك-فلوريدا ومعلومات عن حساب AGB

خدمات الطوارئ
يوفر مستشفى مايو كلينك-فلوريدا اختبارات فحص طبية ورعاية يف حاالت الطوارئ لتحقيق االستقرار للمرىض، بغض النظر عن قدرتهم عىل الدفع، وامتثااًل لقانون العمل والعالج 

الطبي يف حاالت الطوارئ )EMTALA(. متنع مستشفى مايو كلينك-فلوريدا أية إجراءات قد ال تشجع األفراد  عىل الحصول عىل العناية الطبية الطارئة كام ال تقوم بتحصيل الديون 

يف قسم الطوارئ.

تكافؤ الفرص
مستشفى مايو كلينك-فلوريدا ملتزمة بالحفاظ عىل القوانني الخاصة بالوالية والفيدرالية املتعددة التي متنع التمييز عىل أساس العرق أو الجنس أو السن أو الدين، أو األصل القومي 

أو الحالة االجتامعية أو التوجه الجنيس، واإلعاقات، والخدمة العسكرية، أو أي تصنيف آخر محمي من قبل القوانني املحلية أو الفيدرالية أو الخاصة بالوالية.

الرسية
يدعم موظفو مستشفى مايو الرسية وكرامة الفرد لكل مريض. سوف تلتزم مستشفى مايو كلينك-فلوريدا وجميع الرشكات التابعة لها مبتطلبات HIPAA للتعامل مع املعلومات 

املالية والصحية والطبية الشخصية.


