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.I هدف: 

 

a. مرکز پزشکیCedars-Sinai  (Cedars-Sinai Medical Center) بیمارستان ،Cedars-Sinai Marina del Rey Hospital،  پزشکان

 Community Urgent Care Medical Group, Inc).(که وابسته به گروه پزشکی خدمات درمانی فوریتی جامعه  Cedars-Sinaiبخش اورژانس 

 Cedars-Sinai Sinaiدر جایگاه هیئت علمی، یا پزشکان استخدامی توسط بنیاد خدمات درمانی  Cedars-Sinaiهستند، همچنین پزشکان عضو هیئت علمی 

Medical Care Foundation) ،(CSMCF نامه انحصاری خدمات تخصصی با های پزشکی که توافقیا گروهCSMCF «(سازمان )»شوند دارند، متعهد می

 :براساس اصول زیر به همه نیازهای درمانی بیماران انجمن رسیدگی کنند

 

i. برخورد برابر و عادالنه، با حفظ شأن افراد، همراه با احترام و دلسوزی؛ 

 

ii.  سالمت اورژانسی بدون توجه به توانایی بیماردر پرداخت هزینه؛ وبرطرف کردن نیازهای 

 

iii. شان را پرداخت کنندتوانند کل یا بخشی از هزینه درمان دریافتیکمک به بیمارانی که نمی. 

 

b. بخشی  .ارند، به هدف کاری، دیدگاه، و اصول کاری ما متعهد استدرآمد و بدون بیمه و بیمارانی که بیمه مناسبی نددهد سازمان با کمک به تأمین نیازهای بیماران کماین سیاست نشان می

 .صورت رایگان یا با هزینه کم به بیمارانی است که طبق الزامات این سیاست، از شرایط الزم برخوردار باشنداز پایبندی به این تعهد توسط سازمان، ارائه خدمات پزشکی ضروری به

 

c. شده است تا بیمارانی که واجد شرایط دریافت کمک مالی هستند شناسایی شوند، و معیارهایی برای بررسی صالحیت بیماران برای دریافت کمک هایی در این سیاست ارائه دستورالعمل

 درال است که توسط های مربوط به خط فقر فمعیارهای بررسی نیاز به دریافت کمک مالی در این سیاست پیش از هر چیز براساس دستورالعمل. نظر گرفته شده است مالی در

U.S. Department of Health and Human Services (اداره خدمات انسانی و سالمت آمریکا )اندتعیین شده. 

 

d. طرف سازمان ارائه شود اعمال خواهد شد های دارای ضرورت پزشکی که ازهای اورژانسی و دیگر مراقبتاین سیاست در رابطه با کلیه مراقبت. 

 

e.  کندقوانین ایالتی و فدرال تبعیت میاین سیاست از. 
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.II  سیاست: 

 

a. Definitions (هاتعریف واژه). شده با های تعریفواژه. در پایان این سیاست مراجعه کنید« هاتعریف واژه»ها، به بخش برای مشاهده توضیح واژه

 .اندیا در متن این سیاست توضیح داده شده« هاتعریف واژه»حروف بزرگ در قسمت 

 

b. شده توسط سازمان طبق این سیاست تحت پوشش قرار فقط خدمات ارائه .دهندگان تحت پوشش این سیاستمراکز درمانی، پزشکان، و سایر ارائه

همچنین این سیاست برای پزشکانی که با سازمان قرارداد دارند و الزم است در اعمال این سیاست مشارکت داشته باشند، قابل اعمال . خواهند گرفت

 . است

 

c. سایر  .ای داشته باشنددهندگانی که تحت پوشش این سیاست نیستند ممکن است سیاست کمک مالی جداگانهمراکز درمانی، پزشکان، و سایر ارائه

پزشکان  ینااز اطالعات خود درباره  یستیخود، ل یتسازمان در وبسا. مالی را در دسترس بیمارانشان قرار دهند توانند کمکپرسنل پزشکی سازمان می

ای های حرفههای معادل نرخارائه تخفیف( i: )نه یا کنندیخدمات را ارائه م ینآنها( ا یگروه پزشک یاپزشکان ) یارا در دسترس قرار داده است که آ

واجد شرایط بودن بیمار برای  پذیرفتن تصمیم سازمان نسبت به( ii)درآمد فاقد بیمه بر اساس معیارهای مقرر در این سیاست؛ پزشکان برای بیماران کم

. های بدهکار مشتریانپیروی از تمام قوانین و مقررات و احکام قابل اجرای فدرال، ایالتی و محلی مربوط به وصول حساب( iii)دریافت کمک مالی 

 .مسئولیتی نخواهد داشتحساب های کمک مالی توسط این پزشکان یا اقدامات آنها در صدور صورتسازمان در قبال اجرای برنامه

 

d. معیارهای الزم برای واجد شرایط بودن 

 

i. درصد خط فقر فدرال در سال  400شود که درآمد و دارایی خانواده آنها برابر با یا کمتر از مالی کامل به بیمارانی ارائه می کمک .مالی کمک

هرچند که . از خط فقر فدرال است نیز واجد شرایط خدمات مراقبتی با تخفیف هستند 600تا  401بیمارانی که درآمد آنها بین . جاری باشد

د نعنوان شده است، اما در تعیین شرایط الزم برای دریافت تخفیف لحاظ نخواه«( فرم درخواست)»ها در فرم درخواست کمک مالی دارایی

 .شده است طرف سازمان عنوان الی ازهای مانواع کمک Cهمان فرم درخواست است و در پیوست  Bپیوست . شد

 

ii. صورت اختیاری بستری بیمارانی که قرار است به .غیراورژانسی/خدمات درمانی اختیاری) ارائه خدماتن قبل از اارائه خدمات به بیمار

امور مالی و چرخه  طرف معاونت، مسئول صورت سرپایی و غیراورژانسی پذیرش شوند برای دریافت کمک مالی باید ابتدا ازشوند یا به

کمک مالی برای خدمات پزشکی . شوندفقط خدماتی که دارای ضرورت پزشکی باشند تأیید می. درآمد اصلی یا نمایندگان این افراد تأیید شوند

ً برای بیمارانی است که در محدوده خدماتی سازمان زندگی کنند،( پیگیری)اختیاری و خدمات درمانی فالوآپ   یا از پس از ترخیص صرفا

سازمان از این حق برخوردار است که با توجه به . طرف معاونت، مسئول امور مالی و چرخه درآمد اصلی یا نمایندگان این افراد تأیید شوند

 هایهای غیر اورژانسی پیشنهادی بیمار و سایر مراقبتآینده در رابطه با مراقبت نیاز سازمان به تخصیص منطقی منابع مالی و بالینی در

 .پزشکی اما ضروری، کمک مالی ارائه نکند

 

iii. کنند اند موافقت میبیمارانی که براساس این سیاست برای دریافت کمک مالی تأیید شده .طرف بیمار های الزم ازسایر منابع مالی و همکاری

ای از این منابع نمونه. را داشته باشندکه همواره برای دریافت بازپرداخت از منابع شخص ثالث در قبال هزینه خدمات سازمان همکاری الزم 

، County Trauma، برنامه (California Victims of Crime fund)های کمک به قربانیان جرائم کالیفرنیا عبارتند از صندوق

 California Health Benefit« )تبادل مزایای سالمت کالیفرنیا»های سالمت که از طریق طرح و طرح Medi-Calبرنامه 

Exchange )طبق این سیاست، درخواست بیمار برای دریافت پوشش بیمه از اشخاص ثالث برای تأمین . کنندپوشش بیمه ارائه می

عنوان یکی از شرایط برخورداری از کمک مالی، بیمار به. شودهای پزشکی مانع تعیین صالحیت بیمار برای دریافت کمک مالی نمیهزینه

 Countyو Medi-Cal ،Healthy Familiesهای موارد مناسب، برای دریافت پوشش از برنامه موظف است بنا به اقتضا و در

Trauma  از طریق طرح تبادل(Exchange )شرط باال همچنین برای بیمارانی که خارج از ایالت ساکن هستند و فرم . درخواست دهد

 . خواهد شددر ایالت خودشان ارائه شده است اعمال  Medicaidدرخواست آنها برای 
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ها یا سایر برنامه Healthy Families ،Covered California ،Medi-Calسازمان افراد را به نهادهای محلی شهرستان ازجمله 

 . دهد تا واجد شرایط بودن احتمالی آنها تعیین شودنحو مناسب ارجاع میبه

 
حساب ، صورتیتمسئول یطرف ثالث داراکنند، ازجمله هر گذاران ثالثی که برای بیمار پوشش بیمه فراهم میسازمان حق دارد برای بیمه

گذاران سالمت و نظر کرده باشد، بیمهحساب بیمار یا بخشی از آن صرفکل مبلغ صورت ، ازسیاستاین حتی اگر سازمان طبق . صادر کند

 .ای که نزد سازمان مطرح شده است کاهش دهندمطالبه خود را دربارههای سالمت مجاز نیستند بازپرداخت طرح

 

iv.  گیرد که نظر می قبلی و شرایط فعلی بیمه اینطور در هایسازمان براساس تجربه. کنندافرادی که خودشان هزینه را پرداخت می)بیماران آزاد

های کمک مالی گیرد که این بیماران واجد شرایط برنامهنظر می سازمان اینطور در. بیماران فاقد بیمه قادر به پرداخت هزینه بیمه نیستند

شده توسط سازمان اقدامات دیگری انجام مات ارائهدهد، مگر اینکه بیمار برای خدهای زیر را در دسترس این بیماران قرار میهستند و کمک

 : دهد

 

این صورت لحاظ شود و تخفیف بهحساب صادر میطور خودکار صورتکنند بهبرای بیمارانی که خودشان هزینه را پرداخت می .1

سازمان برای خدمات بیماران بستری، خدمات بخش ( حسابمبالغ کلی صورت) AGBها ضربدر درصد کل هزینه: شودمی

 . سرپایی غیراورژانسیخدمات اورژانس یا 

 

اقدامات پزشکی اختیاری شامل این کمک مالی . شوندها برخوردار میبیماران آزاد بدون ارائه فرم درخواست، از این تخفیف .2

 .شوند، مگر اینکه توافق خاصی بین سازمان و بیمار صورت گیردنمی

 

v. بیمارانی که از لحاظ پزشکی نیازمند هستند ولی طبق این سیاست  .که درغیراین صورت واجد شرایط نباشند)یماران نیازمند از لحاظ پزشکی ب

تقاضا برای کمک . شده در این سیاست، تقاضای کمک مالی دهندتوانند طبق روال مطرحواجد شرایط دریافت کمک مالی نیستند، همچنان می

 باید به صالحدید معاونت، مسئول امور مالی و چرخه درآمد اصلی یا نمایندگان این افراد و از« نیازمند بودن ازنظر پزشکی»ر خاطمالی به

 .طرف آنها تأیید شود

 

e. هر بیمار در این روال به . شوددر این برنامه از یک فرم درخواست تکی برای هر بیمار برای درخواست کمک مالی استفاده می .برنامه کمک مالی

 فرم یک باید کند درخواست مالی کمک دریافت برای که بیماری هر. کند دریافت باشد شرایطش واجد که را مالی کمک حداکثر شودفرصت داده می

 .کند ارائه درخواست

 

i. آدرس به ایمیل ارسال یا 310 5071-423-شماره طریق از تواندمی سازمان پرسنل از هرکدام یا بیمار. مالی کمک درخواست روند شروع 

patient.billing@cshs.org است زیر مراحل شامل روند این. کند شروع را درخواست روند و بگیرد تماس بیمار مالی مشاورین با: 

 

 .شودداده میدر اختیار بیمار قرار  مشاوره مالیو اطالعاتی درباره  Medi-Calهمراه فرم درخواست فرم درخواست به .1

 

مراجعه کنند تا  Cedars-Sinai South Tower, Street Level, Room 1740توانند به آدرس افراد متقاضی می .2

 .ها کمک کنندها به آنفرم یلدر تکم یمارب یمال ینمشاور

 

  را درخواست فرم باید او نماینده یا بیمار اما کنید، تکمیل سازمان پرسنل کمک با شفاهی توانیدمی را درخواست فرم .3
 .کند امضا
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ii. درخواست فرم بررسی 

 

 واجد سنجش مقیاس عنوان به فدرال کنونی فقر خط از استفاده با بودن شرایط واجد تعیین هایدستورالعمل .بودن شرایط واجد تعیین .1

 .شود می محاسبه بودن شرایط

 

 اخیراً  هاآن مالی کمک درخواست فرم که بیمارانی .مورد تأییدمحلی  شرکای و وابسته هایشرکت توسط بودن شرایط واجد تعیین .2

 تأیید فوری صورتبه و سازمان صالحدید به است ممکن است، شده تأیید محلی سازمان شرکای یا وابسته هایشرکت بعضی توسط

های مالی کند تا برای چنین کمکتأیید سریع وجود داشته باشد، سازمان به بیماران راهنمایی می این نوع امکان اگر. شوند

 . درخواست دهند

 

 تعریف سیاست این در که است مواردی به محدود بیمار بودن شرایط واجد به نسبت گیریتصمیم در هادارایی کردن لحاظ .هادارایی .3

 .باشند شده

 

 .شود وارد مربوطه هایفرم در سالیانه هایداده از استفاده با باید( کاملنا) جزئی هایدوره درآمد. درآمد .4

 

 .شد خواهند گرفته نظر در الزم و منطقی اقالم سایر و زندگی مخارج جمله از مالی تعهدات سایر .کسرشده مبالغ .5

 

 باید سیاست این پوشش تحت خدمات برای بیمار توسط پرداختی مبلغ هرگونه .کندمی پرداخت شخصا   بیمار که ایهزینه حداکثر .6

 .باشد حسابصورت کلی مبالغ از کمتر

 

 :شود ارزیابی سازمان توسط مجدداً  است ممکن بودن شرایط واجد زیر، شرایط در .مجدد ارزیابی .7

 

a. بیمار درآمد تغییر. 

 

b. بیمار خانواده نفرات تعداد تغییر. 

 

c. با است ممکن اولیه مالی کمک است، بوده کنندهگمراه یا نادرست مالی کمک درخواست فرم از بخشی هر شود مشخص اگر 

 .شود لغو ماسبق به عطفبه صورت  مسئله این به توجه

 

iii. را هاآن شرایط بتواند تا کندمی درخواست را مختلفی اسناد کنندمی اقدام مالی کمک دریافت برای که بیمارانی از سازمان. الزم اسناد ارسال 

 :شودنمی آنها به محدود ولی باشند زیر موارد شامل است ممکن مدارک این. کند بررسی

 
 .شدهفرم درخواست تکمیل .1

 

 :تواند شامل موارد زیر باشدمدارک مربوط به درآمد می .2

a. جاری، دوره حقوقی فیش 

b. یا قبل، سال درآمد بر مالیات اظهارنامه 

c. کتبی توضیح. 
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 :باشد زیر موارد شامل تواندمی هادارایی به مربوط مدارک .3

a. (صفحات تمام) قبل ماه بانکی حسابصورت کپی، 

b. پول، بازار هایحسابصورت 

c. ،سهام 

d. قرضه، اوراق 

e. سپرده، هایگواهی 

f. طبق که مواردی هم) معوقه غرامت هایطرح بازنشستگی، هایطرح به مربوط مدارک بجز) معامالتی هایحساب 

 و ،((هستند شرایط فاقد که مواردی هم و هستند شرایط واجد IRS مقررات

g. ازکارافتادگی یا سکیوریتی، سوشال مزایای بیکاری، حقوق فیش. 

 

iv. را زیر اقدامات سازمان کند، ارسال را درخواست شده یلتکم فرم درخواست دوره طول در بیمار اگر .شدهتکمیل درخواست فرم ارسال 

 :داد خواهد انجام

 

 یافتدر یبرا بیمار هایبدهی وصول در عادهالمنطقی ممکن را برای لغو یا به تعویق انداختن اقدامات فوقکلیه اقدامات بالفاصله  .1

 هایشرکت از درخواست از عبارتند کلی طوربه منطقی اقدامات این از بعضی. دهدمی انجام مربوطه مراقبتی خدمات هزینه

 یا مالیات برداشتن بیمار، از اتهام هرگونه رفع برای اقداماتی بیمار، از بدهی دریافت برای اقداماتشان توقف برای بدهی دریافت

 مشتریان پیشینه سوء گزارش هایسازمان به که بیمار اعتباری سابقه گزارش از سوء اطالعات کردن حذف و بیمار امالک از وثیقه

 .است شده گزارش اعتبارسنجی دفتر یا

 

 در بیشتر اطالعات به نیاز درصورت رسانیاطالع و ناقص هایدرخواست بررسی یا فرد، بودن شرایط واجد تعیین .2
 .منطقی زمان

 

 واجد دالیل درباره امکان درصورت همچنین دهد،می اطالع او به کتبی صورتبه فوراً  باشد شرایط واجد بیمار که صورتی در .3

 .شودمی رسانیاطالع است شده انجام اساسی برچه گیریتصمیم اینکه و بودن شرایط

 

 موجود، مالی کمک درباره همچنین دهد، اطالع او به کتبی صورتبه باید سازمان باشد، مالی کمک دریافت شرایط واجد بیمار اگر .4

 .شود رسانیاطالع خدمات ارائه تاریخ و گیری،تصمیم دالیل

 

a. بخش توضیحات طبق پرداختی مبالغ اینکه بجز نیست کاری هیچ انجام به نیاز نشود، بیمار حال شامل مسئولیتی اگر 

 بدهی درباره کتبی صورتبه باید سازمان باشد، مانده باقی بدهی عنوانبه مبلغی اگر. دنشو بازپرداخت« هابازپرداخت»

 .دهد اطالع بیمار به کند دریافت حساب درباره بیشتری اطالعات تواندمی چطور اینکه و خدمات هزینه به مربوط

 

b. پزشکی ضروری درمانی خدمات سایر یا اورژانسی خدمات هزینه برای تأیید، دوره طول در و مالی کمک تأیید از بعد، 

 .شد نخواهد دریافت بیمار از است شده داده توضیح سیاست این در که حسابصورت مبلغی بیش از مبلغ کلی

 

c. فرد این. باشند مجاز سازمان طرف از ویژه طوربه که شودمی انجام افرادی توسط فقط بیمار بودن شرایط واجد تأیید 

 .باشد افراد این نمایندگان یا اصلی، درآمد چرخه و مالی امور مسئول معاونت، تواندمی
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v. از مانع امر این نگیرد، قرار سازمان اختیار در بیمار مالی اطالعات اگر .است محدود درخواست فرم تکمیل برای اطالعاتشان که بیمارانی 

 مدارک و بیمار آماری و شخصی بالینی، شرایط به مربوط عوامل تمام ارزیابی در. شودنمی مالی کمک دریافت برای او بودن شرایط واجد

 در منطقی فرضیات به توجه با است ممکن سازمان ،(شود ارائه خیریه هایسازمان سایر توسط است ممکن که اطالعاتی ازجمله) دیگر
 .کند تعیین جزئی یا کامل مالی کمک شرایط واجد را او بیمار، درآمد خصوص

 

vi. که دهد توضیح و کند ارسال بیمار برای کتبی اعالمیه فوراً  باید سازمان کند، ارسال ناقص را درخواست فرم بیمار اگر. ناقص درخواست فرم 

 بیمار اگر. دهد توضیح را درخواست ارائه روند و تماس اطالعات همچنین و است، الزم درخواست برای خاصی مدارک یا و بیشتر اطالعات

 ،(است شده تعیین سازمان توسط که ترطوالنی مدتی در یا) کند تکمیل درخواست ارائه دوره طول در نیاز مورد اطالعات با را درخواست فرم

 . شودمی محسوب کامل درخواست این

 

vii. است کرده ارسال ناقص صورتبه درخواست ارائه دوره طول در را درخواست فرم که بیماری اگر .ناقص هایدرخواست فرم کردن تکمیل 

 کند، اقدام شدهتکمیل درخواست فرم ارسال به نسبت بیشتر اسناد یا/و اطالعات ارائه درخواست به دهیپاسخ برای شده تعیین زمان مدت در

 واجدهای معقول را انجام خواهد داد تا تالش سازمان و است کرده ارسال را شدهتکمیل فرم که شودمی گرفته نظر در چنین دراینصورت

 .کند اجرا را دیگر مراحل شدهتکمیل هایدرخواست با دررابطه و سیاست این طبق البته تنها در صورتی که کند، تعیین را بیمار بودن شرایط

 

viii. اتکا غیرقابل است معتقد که اطالعاتی اساس بر سازمان .هستند متناقض اطالعات حاوی که هاییدرخواست برای استفادهسوء با مقابله قانون 

 یک که کرد نخواهد تعیین اند،شده دریافت زورگویانه هایروش بردن کار به با یا بیمار کردن مجبور با که اطالعاتی یا هستند نادرست یا

های پزشکی اورژانسی به بیمار یا یک روش زورگویانه، عبارت است از امتناع از ارائه مراقبت .نیست شرایط واجد مالی کمک برای بیمار

هایی، تا زمانی که بیمار اطالعات مورد نیاز برای تعیین صالحیت برخورداری از کمک مالی مختص تاخیر در ارائه چنین مراقبت

 .های مذکور را ارائه کندمراقبت

 

ix. تعیین برای گیریتصمیم در سازمان است ممکن نکند، ارائه را ضروری و منطقی اسناد بیمار اگر .ناقص هایدرخواست فرم به رسیدگی 

 بهترین موجود، اطالعات کمک با سازمان صورت هر در اما. کند لحاظ را مسئله این مالی کمک دریافت برای بیمار بودن شرایط واجد

 .داد خواهد انجام منطقی صورتبه را گیریتصمیم

 

x. کمک دریافت شرایط واجد بیمار که کند تعیین شدهارزیابی و آمدهبدست اطالعات اساس بر است ممکن سازمان .احتمالی بودن شرایط واجد 

 یا کند، ارائه است نیاز درخواست معمول روند در که را اطالعاتی کلیه بیمار باشد داشته انتظار اینکه بدون است، فعلی خدمات برای مالی

 توسط شدهارائه اطالعات سازمان، قبلی تصمیم بر مبتنی است ممکن سازمان گیریتصمیم. بگیرد نظر در را سالمت بیمه نداشتن اینکه

: دهد انجام را اقدامات این باید سازمان موارد این در. باشد سازمان پرسنل دسترس در اطالعات از کلی ارزیابی یا بیمار، دیگر دهندهارائه

(a )اطالع بیمار به کند درخواست سیاست این طبق را بیشتری مالی کمک تواندمی بیمار که روشی و احتمالی بودن شرایط واجد تعیین مبنای 

 و دهد ارائه شدهتکمیل درخواست فرم بیمار اگر و کند؛ بیشتر کمک تقاضای که دهد فرصت بیمار به روز( 120) بیست و صد( b) دهد؛

ً  و خیر، یا باشدمی بیشتر تخفیف شرایط واجد بیمار آیا که کند تعیین باشد، داشته بیشتر کمک درخواست  اقدامات سایر سیاست، این طبق ضمنا

 چنین کنند،می دریافت را سیاست این در مشروح هایتخفیف که آزاد بیماران. دهد انجام شدهتکمیل هایدرخواست فرم خصوص در را الزم

 .کرد خواهند دریافت حسابشانصورت روی چاپ با( کنید مراجعه A پیوست به« )ساده زبان به خالصه» قالب در را هاییاطالعیه

 

xi. ایبیانیه ازجمله بیمار از کتبی یا شفاهی انصراف دریافت .شودنمی منطقی اقدامات انجام در سازمان تعهدات لغو باعث بیمار انصراف 

 تنهاییبه ندارد سیاست این طبق اطالعات دریافت یا سیاست این تحت مالی کمک دریافت برای تقاضا به تمایلی بیمار دهد نشان که شدهامضاء

 از قبل را بیمار بودن شرایط واجد تعیین در منطقی اقدامات انجام لزوم هاییانصراف چنین همچنین. نیست بیمار صالحیت رد برای دلیلی

 .برد نخواهد بین از( ECA) بیمار هایبدهی وصول در العادهفوق اقدامات به آوردن روی
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xii. پرداخت طرح طریق از را بدهی تواندمی باشد، داشته بدهی و شود شناخته مالی کمک دریافت شرایط واجد بیمار اگر .پرداخت هایطرح 

 طوربه که کندمی تعیین را ایدوره پرداخت طرح و دهدمی اطالع بیمار به طرح هایگزینه درباره سازمان. کند پرداخت ایدوره شدهزمانبندی

 .گیردمین تعلق آن به سود و نیستند ماه( 12) دوازده از بیشتر کلی

 

xiii. را نظری تجدید درخواست تواندمی بیمار مالی، کمک دریافت صالحیت تعیین درباره اختالفی بروز صورت در .اختالف کردن فصل و حل 

 شود داده توضیح نظر اختالف منطقی دلیل درباره باید نظر تجدید درخواست در. کند ارسال سازمان توسط مجدد بررسی برای کتبی صورتبه

 درخواست فوراً  افراد این نمایندگان یا سازمان، اصلی درآمد چرخه و مالی امور مسئول معاونت،. شود ارائه نیز تأییدکننده سند هرگونه و

 اختالف همچنان اول نظر تجدید از بعد که باشد معتقد بیمار اگر. دهندمی اطالع بیمار به را کتبی نتیجه و کنندمی بررسی را نظر تجدید

 نمایندگان یا سازمان، اصلی درآمد چرخه و مالی امور مسئول معاونت، توسط بررسی درخواست کتبی صورتبه تواندمی است، نشده برطرف

 .کرد خواهند ارائه کتبی صورتبه را نهایی تصمیم بررسی، از بعد نیز افراد این که کند، ارائهرا  افراد این

 

xiv. جاری سیاست طبق صالحیتشان تعیین متقاضی که را بیمارانی از دریافتی اطالعات تمام باید سازمان .درخواست فرم اطالعات بودن محرمانه 

 باید آیدمی دستبه تأیید و درخواست روند از بخشی به عنوان که هادارایی به مربوط اطالعات. کند حفظ محرمانه اطالعات قالب در هستند،

 .شود استفاده آنها از بستانکاری مبالغ وصول در است ممکن که شود نگهداری اطالعاتی از اجد ایپرونده در

 

xv. ارائه دوره. دارند فرصت روز( 240) چهل و دویست درخواستشان تکمیل برای بیماران .«(درخواست ارائه دوره)» درخواست تکمیل دوره 

 شروع تاریخ از دارید، خدمات ارائه تاریخ چند اگر) شودمی شروع بار اولین برای درخواستمشمول  خدمات ارائه تاریخ از درخواست

 (.کنید استفاده درمان دوره آخرین

 

f. دوره/زمان مدت 

 

i. ارزیابی. است معتبر درخواست تکمیل تاریخ از ماهه( 6) شش دوره یک برای مالی لحاظ از شرایط واجد بیماران برای اولیه مالی کمک 

 دوره یک سازمان، انتخاب با. شود انجام بیمار خود درخواست به است ممکن اولیه تأیید دوره پایان از پس بیمار صالحیت وضعیت مجدد

 درخواست فرم یک ماه،( 12) دوازده از پس. شود تأیید جدید درخواست فرم ارائه به نیاز بدون است ممکنجدید  ماهه( 6) شش تأیید

 کمک سطح براساس شرایط واجد و باز هایحساب شود،می تأیید نهایی درخواست فرم که تاریخی از. شود تکمیل بیمار توسط باید جدید

 با تسویه مشمول نیز بعدی ماه( 6) شش طی شرایط واجد هایحساب جلو، به رو مبنای یک براساس. شد خواهند تسویه شده، ارائه مالی

 .بود خواهند مالی کمک تخصیص

 

g. کتبی هایاطالعیه و مکاتبات ها،اعالمیه 

 

i. کندمی ارائه مالی کمک درباره را زیر اطالعات و هااعالمیه سازمان: 

 

a. سیاست این. 

 

b. افراد سایر و بیماران به و است فهم قابل و مختصر واضح، سندی ساده، زبان به خالصه. ساده زبان به سیاست خالصه 

 که شد خواهد تهیه شکلیبه« ساده زبان به خالصه. »کندمی ارائه مالی کمک سیاست، این طبق سازمان که دهدمی اطالع

 کسب برای الزم شرایط مثل فدرال، یا ایالتی قوانین موجببه الزم اطالعات ازجمله باشد، مرتبط اطالعات حاوی

 طبق مالی کمک کسب برای درخواست ارائه نحوه از مختصری شود،می ارائه سیاست این طبق که کمکی و صالحیت

 .دیگر هایزبان به هایینسخه ازجمله بیشتر، راهنمایی و اطالعات دریافت درباره اطالعاتی و سیاست، این

 

c. دهند قرار سازمان بیماران اختیار در مالی کمک توانندمی که دهندگانیارائه فهرست . 

 

d. درخواست فرم. 
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e. بدهی وصول برای سازمان سیاست. 

 

ii. ازجملهگیرنددر دسترس قرار میهای مختلف این مطالب به روش ،: 

 

a. سیاست کمک مالی، درخواست کمک مالی، و خالصه سیاست کمک مالی به زبان ساده در وبسایت این سازمان  .وبسایت

 .این مطالب در وبسایت قرار دارد هایلینک. موجود است

b. طریق  توانید ازکپی همه مطالبی که در این سیاست به آنها اشاره شده است میبرای درخواست  .نسخه ایمیل یا کاغذی

ایمیل بزنید یا  patient.billing@cshs.orgبا خدمات مشتری تماس بگیرید، به آدرس 8600323-866-شماره 

 : به این وبسایت مراجعه کنید

https://www.cedars-sinai.org/billing-insurance/financial-assistance.html. 

c.  بخش اورژانس، بخش پذیرش، بخش صدور  :شودهای زیر نصب میدر مکان خالصه به زبان ساده .شدهنصباعالمیه

بیماران تحت  های بیماران سرپایی ازجمله بخشحساب، واحدهای پذیرش متمرکز و غیرمتمرکز و سایر بخشصورت

 .نظارت

iii. حساب در اختیار بیمار نام و صدور صورتهای مختلفی درباره ثبتاطالعات و اعالمیه .حسابنام و صورتهای مربوط به ثبتاعالمیه

 .مراجعه کنید« بدهی وصولسیاست سازمان برای »توانید به مثالً می. گیردقرار می

 

iv. طور گسترده مالی خود به های کمککند درباره برنامهسازمان با انجام اقدامات مختلف تالش می .اعضای سازمانرسانی به اطالع

درباره امکان  محلیرسانی های اطالعمورد نظر یا سایر روشمحلی های رسانی کند، ازجمله انتشار اطالعات در سازماناطالع

 . های کمک مالی سازماندسترسی به برنامه

 

 

h. بدون ایجاد هرگونه محدودیتی برای مواردی که قبالً ذکر شده است، بر اساس این سیاست، . باط با بیماران مستلزم رعایت الزامات سازمان استارت .هاترجمه

دیگر عبارتند از های زبان. باشند هستنددیگری که طبق قوانین ایالتی و فدرال الزم  هایزبانها، مکاتبات رسمی و تابلوها باید به انگلیسی و به اطالعیه

 .فارسی، روسی، و اسپانیایی

 

i. گیرد و به پوشش بیمه یا وضعیت ارزیابی ضرورت درمان پزشکی بیماران بر اساس قضاوت بالینی صورت می. های بالینیگیریتصمیم/ضرورت پزشکی

های پزشکی مناسب و ارائه خدمات پس از انجام بررسیدر شرایط پزشکی اورژانسی، هرگونه ارزیابی از تمهیدات مالی صرفاً . مالی بیمار بستگی ندارد

 .ضروری جهت تثبیت وضعیت بیمار مطابق با تمام قوانین و مقررات قابل اجرای ایالتی و فدرال انجام خواهد شد

 

j. بعالوه سود سیاست پرداخت کرده باشند، میزانی مازاد بر مبلغ مقرر در این همانطور که در باال آمده است، سازمان مبالغی را که بیماران به .هابازپرداخت

یا چنین مبلغی توسط سازمان )باشد  5.00$اگر مبلغ قابل پرداخت به بیمار کمتر از . ، بازپرداخت خواهد کرد(%10)شده و با نرخ سود ساالنه پرداخت

روز مبلغ بازپرداخت را  30سازمان باید در مدت زمان . باشدسازمان ملزم به بازپرداخت آن مبلغ یا پرداخت سود نمی، (خدمات درآمد داخلی تعیین شده باشد

 .به بیمار منتقل کند

 

k. مراجعه کنید« بدهی وصولسیاست سازمان برای »بدهی، به /مبالغ وصولبرای اطالعات بیشتر درباره  .بدهی/مبالغ وصول. 

 

l. روزرسانی در این سیاست، این روز از تاریخ ایجاد هرگونه به( 30)ژانویه یا تا قبل از این تاریخ، یا در مدت زمان سی  1سازمان هر سال  .دهیگزارش

ارسال ( Department of Health Care Access & Information ،HCAI)مراقبت سالمت و اطالعات سیاست را برای سازمان دسترسی 

mailto:patient.billing@cshs.org
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ژانویه و تاریخ بعدی گزارش  1روز تا قبل از ( 30)اگر از آخرین تاریخ ارسال سیاست هیچ تغییری ایجاد نشده باشد، سازمان باید در مدت زمان سی . کندمی

 .اطالع دهد HCAIسازمان به  دوساالنه

 

m. های مرتبطها و طرحسیاست 

 

i.  بدهی وصولسیاست. 

 

ii. حساب بیمارانصدور صورتهای های آمریکا، دستورالعملانجمن بیمارستان. 

 

n. معاونت، مسئول امور مالی و چرخه درآمد اصلی، یا نمایندگان این افراد: اگر درباره این سیاست سؤالی دارید از افراد زیر بپرسید. اطالعات تماس. 

 

 .III ها باید توسط هیئت مدیران سازمان تأیید در این سیاست بدهی، و همه مطالب تغییر یافته وصولاین سیاست، سیاست  .تأیید توسط هیئت مدیران و ادامه بررسی

آوری بدهی بررسی کند و مطمئن شود که به گرفته برای جمعهای صورتبدهی و وضعیت تالش وصولهمراه سیاست سازمان باید مرتباً این سیاست را به. شود

 .خدمت بیماران و جامعه باشند بهترین شکل در

.IV هاتعریف 

a. حساب رتمبالغ کلی صو(AGB) های دارای ضرورت پزشکی که به بیماران های اورژانسی یا سایر مراقبتحساب مراقبتیعنی مبالغ کلی صورت

اطالعات بیشتر درباره نحوه محاسبه . شودتعیین می C.F.R. §l.501(r)-5(b) 26با پوشش آن خدمات ارائه شده است، و مطابق با  دارای بیمه

AGB های سالیانه درباره درصد روزرسانیتوسط سازمان و بهAGB  در پیوستD سایت سازمان دسترسی به این سیاست ارائه شده است و در وب

 State of California’s Department of Health Care Access and)مراقبت از سالمت و اطالعات ایالت کالیفرنیا 

Information )آدرس بهhttps://syfphr.hcai.ca.gov/ نیز برای عموم قابل دسترس است . 

 

b. به معنی درخواست از سازمان برای کمک مالی است فرم درخواست/درخواست. 

 

c. دارند مانند موجودی حساب بانکی و سهام عامآسانی قابلیت نقد شدن هایی است که بهشامل دارایی. است« های پولیدارایی»صرفاً به معنای  هادارایی .

موارد زیر شامل دارایی . لحاظ نخواهند شد( IRSهم واجد شرایط و هم فاقد شرایط طبق قانون )های معوق پرداخت غرامت های بازنشستگی، طرحطرح

( 10,000$$ )قدی بیمار بعد از کنار گذاشتن ده هزار از دارایی ن( %50)اول از دارایی نقدی بیمار و پنجاه درصد ( 10,000$$ )ده هزار : شودنمی

 .اول

 

d. مالی برخوردار است به این معنا است که بیمار طبق این سیاست از شرایط الزم برای دریافت کمک واجد شرایط. 

 

e. وازم مصرفی خانواده، قبوض خدمات اجاره یا کرایه خانه و هزینه تعمیرات آن، مواد غذایی و ل: عبارت است از این موارد های ضروری زندگیهزینه

های فرزند و همسر، حمل و نقل و هزینه( کمک مالی)پزشکی، بیمه، مدرسه و مراقبت از فرزند، نفقه های پزشکی و دندانشهری و تلفن، پوشاک، هزینه

 .العادهقهای فوخودرو، از جمله بیمه، سوخت و تعمیرات، پرداخت اقساط، شستشوی لباس و نظافت، و سایر هزینه

 

f. العاده در وصول مطالبات اقدامات فوق)«ECA»( هایی در ها اشاره دارد که سازمان قبل از انجام آنها ابتدا با تالشبه اموری در رابطه با وصول بدهی

سیاست »طور ویژه در قسمت به ECAاقدامات . کندمالی طبق این سیاست تعیین می حد معقول، واجد شرایط بودن بیمار را برای برخورداری از کمک

 .اندتوضیح داده شده« آوری بدهیجمع

 

g. سال، چه در خانه زندگی  21سال به باال، همسر یا شریک زندگی و فرزندان تحت تکفل زیر  18برای افراد ( 1: )شودموارد زیر را شامل می خانواده

 .سال آن ولی یا خویشاوند قیم 21سال، ولی، خویشاوندان فرد قیم و سایر فرزندان زیر  18برای افراد زیر ( 2)کنند و چه بیرون، 

https://syfphr.hcai.ca.gov/
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h.  خط فقر فدرال)«FPL»( شود و اداره خدمات انسانی و سالمت عبارت است از معیاری که برای تعیین فقر در ایاالت متحده آمریکا استفاده می

(Department of Health and Human Services ,DHHS )سایت خود به آدرس هر سال آن را در وب

http://www.dhhs.gov/poverty کندمنتشر می. 

 

i. شود که درخواست کمک مالی از سازمان دارد و فرم درخواستش را تکمیل و ارسال کرده استبه بیماری گفته می بیمار واجد شرایط از لحاظ مالی .

مالی واجد شرایط است و درخواست او براساس این سیاست تأیید شده است، یا اینکه سازمان  دهد که برای کمکبررسی درخواست این بیمار نشان می

 .واجد شرایط استمالی مطابق با سیاست جاری  طور احتمالی برای دریافت کمکاینطور در نظر گرفته است که او به

 

j. صورت رایگان یا با هزینه کمتر به بیمار ارائه بهداشتی درمانی به گیرد تا خدماتعبارت است از اقداماتی که طبق این سیاست صورت می کمک مالی

ً هزینههزینه کمتر به. شود شان را خودشان طور کلی براساس یک طرح پرداخت است، یا به معنی تخفیف خودکار برای بیمارانی است که شخصا

 .کنندپرداخت می

 

k. اش بیشتر از آستانه سازمان برای دریافت کمک مالی استبیماری است که درآمد خانواده های شخصی سالیانهمرتبط با هزینه های پزشکی زیادهزینه .

ترین حد درآمد فعلی خانواده در بیمارستان سازمان برای بیمار ایجاد شده باشد و بیشتر از کم( i: )گیرندها در این گروه قرار میدر شرایط زیر هزینه

درآمده خانواده بیمار ( %10)های پزشکی پرداخت شخصی که بیشتر از ده درصد هزینه( ii)ماه قبل باشد، یا ( 12)بیمار یا درآمد خانواده در دوازده 

 .ماه گذشته پرداخت شده است ارائه کند( 12)اش در دوازده های پزشکی را که توسط خودش یا خانوادهباشد، درصورتی که بیمار اسناد مربوط به هزینه

 

l.  دلیل خدمات مراقبتی پرهزینه و غیرمنتظره قادر نیست هزینه خدمات را بپردازد، اما برای به بیماری اشاره دارد که به پزشکینیازمند بودن ازنظر

 .مالی تحت این سیاست واجد شرایط نیست کمک

 

m. به معنای بیمار فعلی یا بیمار در آینده است بیمار. 

 

n. اش تواند بدهیکه توسط سازمان ارائه شده و بیمار آن را پذیرفته است، و در نتیجه آن بیمار می، قراردادی کتبی بین سازمان و بیمار است طرح پرداخت

های ضروری درآمد ماهیانه خانواده بیمار، بدون احتساب کسورات مربوط به هزینه %10صورت ماهیانه پرداخت کند، اما مبالغ اقساط نباید از را به

 .زندگی بیشتر باشد

 

o.  شودشامل موارد زیر است ولی محدود به آنها نمی ایالتیقوانین فدرال و: 

 

i.  قانون درآمد داخلی بخش(r)(3)501. 

 

ii.  های تعیین قیمت های تعیین نرخ عادالنه در بیمارستان و سیاستسیاست) 127462-127400قانون بهداشت و ایمنی کالیفرنیا بخش

 (.عادالنه برای پزشکان بخش اورژانس

 

iii. آوری بدهی بخش مراقبت از سالمت، شروع اعمال از ژانویه صدور عادالنه صورتحساب و جمع: 1020ا الیحه مجلس کالیفرنی

1,2022. 

 

iv.  1,2022حساب، شروع اعمال از ژانویه های صدور عادالنه صورتسیاست: 532الیحه مجلس کالیفرنیا. 

 

v.  دستورالعمل اداره کل، اداره خدمات انسانی و سالمتOffice of General, Department of Health and Human) 

Services ،«OIG»(  درباره کمک مالی به بیماران بدون بیمه و بیمارانی که بیمه مناسبی ندارند، و قوانینIRS. 

 

vi. شده در باالهرگونه اعمال قوانین و دستورالعمل سازمانی درباره هرکدام از موارد عنوان. 
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 هافهرست پیوست

 

A. خالصه به زبان ساده -مالی  خالصه سیاست کمک 

B. درخواست کمک مالی 

C. مالی تخفیف کمک 

D. حسابمبالغ کلی صورت 
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Attachment A 

 Aپیوست

Summary of Financial Assistance Policy – Plain Language Summary 
 خالصه به زبان ساده - یمال کمک یاستس خالصه

 

 

 
حفاظتی در پوشش دادن خالصه کمک مالی و اقدامات 

 های غیرمنتظرهصورتحساب

 

و  Cedars-Sinai Medical Center ،Cedars-Sinai Marina del Rey Hospitalبه عنوان بخشی از مأموریت ما، 

Cedars-Sinai Medical Care Foundation (  سازمان»        مجموعا )» متعهد هستند ضمن ارائه خدمات بهداشتی درمانی

این مورد شامل فراهم کردن خدمات بدون هزینه یا . جامعه، با کلیه بیماران رفتاری توأم با عزت، احترام و دلسوزی داشته باشدباکیفیت به 

شود که توان مالی پرداخت هزینه خدمات مراقبتی را طبق سیاست کمک مالی ما با تخفیف قابل توجه به بیماران واجد شرایطی می

دهیم، حتی اگر های پرداخت گوناگونی را در اختیار بیماران قرار میهای پرداخت اقساطی و روشن طرحما همچنی. ندارند«( سیاست)»

 .است«( خالصه)»این سند خالصه سیاست ما به زبان ساده . هزینه نشوندمشمول دریافت کمک

 یافتههای کامل و مبالغ کاهشتخفیف –صالحیت 

آنها «( درآمد»در کل )کنند و کسانی که درآمد و دارایی نقدی کمک مالی برای بیمارانی که اقدامات پزشکی ضروری دریافت می

 %401بیمارانی که درآمد آنها بین . یا کمتر از آن در سال جاری است قابل دسترسی است( FPL)خط فقر فدرال  %400برابر با 

های موجود برای بیماران با توجه به تعداد نفرات تخفیف. یط خدمات مراقبتی با تخفیف هستنداست نیز واجد شرا FPLاز  %600تا 

سازی خدمات انتخابی بیمارانی که برای هماهنگ. خانواده، سطح درآمد و وضعیت بیمه، بر اساس یک مقیاس متغیر خواهد بود

فقط خدماتی که دارای ضرورت . او تأییدیه قبلی داشته باشندخواهند باید از معاون خدمات مالی بیماران یا منتصب کمک مالی می

                     پس از ترخیص صرفا  به  (پیگیری)کمک مالی برای خدمات پزشکی منتخب و خدمات درمانی فالوآپ . شوندپزشکی باشند تأیید می

                            ال  رایگان واجد شرایط نباشد، اگر بیمار برای خدمات کام. باشندیابد که در محدوده خدماتی سازمان ساکن میبیمارانی اختصاص می

ولی طبق سیاست مذکور مشمول تخفیف شود، در قبال خدمات اورژانسی یا سایر خدمات درمانی دارای ضرورت پزشکی سازمان، 

 .از آن بیمار گرفته نخواهد شد« حسابمبالغ کلی صورت»مبلغی بیش از 

 پزشکان و خدمات

شود که توسط شوند و درصورتی شامل خدمات پزشک میشود که توسط سازمان ارائه میمشی فقط برای خدماتی اعمال میاین خط

، یا پزشکان .Community Urgent Care Medical Group, Incوابسته به  Cedars-Sinaiپزشکان بخش اورژانس 

 Cedars-Sinai Medical Careزشکان استخدامی توسط در جایگاه هیئت علمی یا پ Cedars-Sinaiعضو هیئت علمی 

Foundation (CSMCF )نامه انحصاری خدمات تخصصی با های پزشکی که توافقیا گروهCSMCF  شونددارند، ارائه. 

 درخواست برای کمک مالی

«( فرم درخواست)»مالی بیماران متقاضی خدمات درمانی رایگان یا مشمول تخفیف طبق این سیاست باید یک فرم درخواست کمک 

 .طرف سازمان طی خواهند کرد فرم درخواست و مدارک یک روند بازبینی را از. تکمیل کنند و مدارک الزم را تحویل دهند

 اطالعات تماس برای دریافت فرم درخواست، سیاست یا سایر اطالعات

. فارسی، روسی یا اسپانیایی قابل دسترس استهای انگلیسی، مشی یا تقاضانامه به زبانهای رایگان این خالصه، خطنسخه

توانید کارهای زیر را ها یا دریافت سایر اطالعات، از جمله سؤاالت مربوط به روند کمک مالی، میبرای درخواست نسخه

 :انجام دهید

 ادامه
 11566-A (0822)  ها( یت)رضا 11جدول  2از  1صفحه 
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Attachment A (Continued) 
 (ادامه) Aپیوست 

 

 

 

 
خالصه کمک مالی و اقدامات حفاظتی در پوشش دادن 

 های غیرمنتظرهصورتحساب
 

 نام یا پذیرش سؤال کنیدهای حاضر در محل ثبتاز نماینده. 

  تماس بگیرید 8600-866-323با خدمات مالی بیماران به شماره. 

 سایت سازمان به نشانی به وبcedars-sinai.org/billing-insurance/financial-assistance.html مراجعه کنید. 

 هماهنگی برای پرداخت توسط خودتان

های سازمان بیمارانی که طبق سیاست جاری واجد شرایط خدمات درمانی رایگان یا مشمول تخفیف نیستند ممکن است سایر برنامه

های بیمه هایی که ما در طرحهای بزرگی برخوردار شوند، مشابه با تخفیفتوانند از تخفیفمیبیماران فاقد بیمه . برایشان مفید باشد

 .ها عبارتند از خدمات سرپایی، خدمات اورژانس و خدمات بستریخدمات مشمول این تخفیف. کنیمهای هماهنگ ارائه میمراقبت

 (وصول مطالبات)آوری بدهی اطالعیه سازمان نظارتی برای جمع

ها باید از تمام قوانین این شرکت. کنیمآوری بدهی واگذار میهای شخص ثالث جمعهای معوق را به شرکت                  قطعا  بعضی از حساب ما

برای اطالعات بیشتر در رابطه با اقدامات وصول مطالبات، . های سازمان تبعیت کنندها و رویهکالیفرنیا و فدرال و نیز از سیاست

که حساب شما به یک در مواقعی. تماس بگیریدFTC-HELP (877-382-4357 )-877شماره جارت فدرال بهتوانید با کمیسیون تمی

شود، اگر با مشکالتی روبرو شدید برای کمک گرفتن با خدمات مالی بیماران ما به شماره آوری بدهی ارجاع داده میشرکت جمع

 .تماس بگیرید 323-866-8600

 .های پزشکی غیرمنتظرهاقدامات حفاظتی برای صورتحساب

 –اطالعیه به بیماران »             لطفا  به بخش . شودهای پزشکی غیرمنتظره برای کلیه بیماران ارائه میحساباقدامات حفاظتی در قبال صورت

سایت ما به نشانی در وب« های پزشکی غیرمنتظرهحسابهای شما در قبال صورتحقوق و محافظت

cedars-sinai.org/patients-visitors/resources/patient-rights.html  مراجعه کنید یا یک نسخه از آن را درخواست

 .کنید

Additional resources and information on billing, rates, and price transparency ( سایر منابع و

 (:ها و شفافیت قیمتخصوص صدور صورتحساب، نرخ اطالعات در

 های کمک دولتی نظیر بیماران ممکن است برای برنامهMedi-Cal  واجد شرایط باشند یا همچنین ممکن است واجد شرایط

اگر . قرار گیرندCalifornia Health Benefit Exchange (Covered California )ای از طریق دهی یارانهپوشش

                                           لطفا  با دفتر حامیان مالی بیماران به شماره توانند کمک کنند دارید، یی که میهادهی و سایر سازمانها، پوششسؤالی درباره این برنامه

 ..تماس بگیرید 310-423-5071

 تماس بگیرید 2771-233-800                                                   های بیمه درمانی که باید شخصا  پرداخت کنید با شماره برای سؤال درباره هزینه. 

 گذاری سازمان و ابزار خدمات قابل خرید به برای اطالع از قیمتcedars-sinai.org/billing-insurance.html  مراجعه

 کنید

 کنندگان خدمات سالمت اتحادیه مصرف(Health Consumer Alliance ،HCA ) کمک مالی رایگان به بیماران نیازمند

برای کسب اطالعات . کندهای درمانی را برطرف مید و مشکالت مربوط به طرحدهدهی درمانی ارائه میدریافت یا برقراری پوشش

 .مراجعه کنید healthconsumer.org بیشتر به

 
1 1566-A (0822)  ها( یت)رضا 11جدول  2از  1صفحه 
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Attachment B 
 Bپیوست 

Financial Assistance Application 
 درخواست کمک مالی

FINANCIAL ASSISTANCE APPLICATION 

 درخواست کمک مالی

 :شده و اسناد مالی تأییدکننده درخواستتان را به این آدرس ارسال کنیدفرم درخواست تکمیل
 

 Cedars-Sinai Medical Center عصر 5صبح تا  8روزهای هفته : های کاریساعت
 Financial Assistance Processing Unit 1688پرونده  8600-866-323: شماره تلفن
 W. Olympic Blvd. 1801 3077-866-323: طریق فکس ساعته از 24دسترسی 

 Patient.Billing@cshs.org Pasadena, CA 91199-1688: ایمیل

 

 ارائه کنیدبرای دریافت کمک مالی باید اسناد مالی تأییدکننده درخواستتان را 

 

. شودافتد یا درخواستتان رد میاگر سندی موجود نباشد یا پیوست نشده باشد، رسیدگی به درخواستتان به تأخیر می. اسناد مالی درخواستی در زیر را ارائه کنید

 .ای حاوی توضیحاتتان را ارسال کنیدتوانید بعضی اسناد خاص را ارائه کنید، نامهاگر نمی

 

 :اسناد اولیه

  (همانطور که در باال توصیف شده است)اسناد تأیید درآمد و درآمد از سایر منابع بجز شغل رسمی 

o طرف کارفرما برای دو ماه گذشته چک یا فیش حقوقی از 

o فیش حقوق بیکاری، سوشال سکیوریتی یا ازکارافتادگی در دو ماه گذشته. 

 برگشت مالیات فدرال 

o اید، آخرین اگر اظهارنامه مالیاتی فدرال را پر نکردهW2  را ارائه کنید 1099یا. 

o  توانید اطالعات مربوط به برگشت مالیات را نمی( عدم اشتغال)موقتی، یا بیکاری ( ازکار افتادگی)اگر به دلیل تأخیر در پر کردن فرم مالیاتی، ناتوانی

تماس بگیرید یا به سایت  9946-908-800-1توانید با شماره برای دریافت یک نسخه از این فرم می. کنید ارائه کنید، فرم مالیاتی پرنشده را ارائه

www.irs.gov/individuals/get-transcript  مراجعه کنید( 4506از فرم-T  4506یاT-EZ استفاده کنید) 

 (ها را اضافه کنیدلطفاً همه صفحه)های اتحادیه اعتباری انداز، و حسابهای جاری، پسحساب بانکی دو ماه گذشته برای همه حسابصورت 

 تأییدیه کرایه یا رهن 

 :سایر اسناد /اسناد تکمیلی

 اسناد تأیید درآمد و درآمد از سایر منابع بجز شغل رسمی: 

o (کمک مالی)حساب درآمد حاصل از نفقه صورت 

o حساب درآمد تجاریصورت 

o کودکانحساب درآمد حاصل از کمک مالی به صورت 

  درصورت ازدواج یا داشتن پیوند مدنی(Civil Union :)تان ارائه کنیدشریک زندگی/اسناد زیر را درباره همسر 

o  (همانطور که در باال توصیف شده است)اسناد تأیید درآمد و درآمد از سایر منابع بجز شغل رسمی 

o برگشت مالیات فدرال 

 .را ارائه کنید 1099یا  W2د، آخرین ایاگر اظهارنامه مالیاتی فدرال را پر نکرده -
توانید اطالعات مربوط به برگشت نمی( عدم اشتغال)موقتی، یا بیکاری ( ازکار افتادگی)اگر به دلیل تأخیر در پر کردن فرم مالیاتی، ناتوانی  -

تماس بگیرید  9946-908-800-1وانید با شماره تبرای دریافت یک نسخه از این فرم می. مالیات را ارائه کنید، فرم مالیاتی پرنشده را ارائه کنید

 (استفاده کنید 4506T-EZیا  T-4506از فرم )مراجعه کنید  www.irs.gov/individuals/get-transcriptیا به سایت 

o های اتحادیه اعتباریانداز، و حسابهای جاری، پسحساب دو ماه گذشته برای همه حسابجدیدترین صورت. 

 :شدهتکمیلفرم درخواست 

o شده با تاریخ و امضافرم درخواست تکمیل 

 

mailto:patient.billing@cshs.org
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)Attachment B (Continued 

 (ادامه) Bپیوست 

 

 اطالعات بیمار

 تاریخ تولد  شماره سوشال سکیوریتی بیمار  نام

 کد پستی  ایالت  شهر آدرس منزل 

 آدرس ایمیل تلفن همراه  شماره تلفن منزل  شماره

 روش تماس مورد نظر

 تلفن همراه ☐تلفن منزل   ☐ایمیل   ☐ (US Mail)پست ایاالت متحده  ☐

 
  : $درآمد سالیانه خانواده

 جداشده ☐مجرد  ☐متأهل  ☐: وضعیت تأهل

 بیوه ☐مطلقه  ☐

 (:براساس اطالعات فرم مالیاتی)تعداد اعضای خانواده 

 وضعیت اشتغال

 ناتوان ☐بازنشسته   ☐فرما  خویش ☐شاغل  ☐

  : آخرین زمان اشتغالتاریخ  -بیکار  ☐

 تلفن شماره نام کارفرما

 کد پستی ایالت شهر آدرس کارفرما

 

 ضامن/والدین/شریک زندگی/اطالعات همسر

 ارتباط

  : سایر موارد ☐ ضامن ☐          والدین  ☐ شریک زندگی ☐ همسر ☐

 تاریخ تولد شماره سوشال سکیوریتی نام

 وضعیت اشتغال

 ناتوان ☐بازنشسته   ☐فرما  خویش ☐شاغل  ☐

  : تاریخ آخرین زمان اشتغال -بیکار  ☐

 تلفن شماره نام کارفرما

 کد پستی ایالت شهر آدرس کارفرما

 (COBRAطرف کارفرما، ازجمله  شده ازارائه)نامه شرکت بیمه 

 بیمه سالمت ارائه نشده است ☐

 پوشش بیمه

 های سالمت زیر هستید؟واجد شرایط هرکدام از بیمه .1 

 بله ☐ بیمه سالمت ☐

☐ Medicare ☐ بله 

☐ Medi-Cal ☐ بله 

 بله ☐ سازمان کهنه سربازان آمریکا ☐

 بله ☐ المللی بیمه بین ☐

 . است لطفاً اطالعات زیر را ارائه کنید« بله»اگر پاسختان 

 

 خیر ☐

 خیر ☐

 خیر ☐

 خیر ☐

 خیر ☐

  

  شماره سیاست گذاربیمه مالک سیاست بیمه 

  سیاستشماره  گذاربیمه مالک سیاست بیمه 
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)Attachment B (Continued 

 (ادامه) Bپیوست 

 

 های گزینشی سؤال

 شده مرتبط با موارد زیر است؟آیا درمان ارائه .1

  : سایر موارد ☐ جراحت در محل کار ☐ جرم ☐ تصادف ☐

 ؟(ایدشکایت کرده)اید تان دعوی ارائه کردهاید یا برای پیگیری جراحت یا بیماریآیا وکیل گرفته. 2

a . است لطفاً این موارد را ارائه کنید« بله»اگر پاسختان: 

   
 شماره تلفن وکیل نام وکیل

 (ممکن است درخواست کنیم این کار را انجام دهید)اید؟ اقدام کرده Medi-Calقبالً برای  .3

 

 نه ☐ واجد شرایط نیستم - بله ☐ در انتظار تأیید -بله  ☐

 

a . کند را عالمت بزنیدمواردی که برایتان صدق میاست، همه « خیر»اگر پاسختان: 

 تر هستیدساله یا جوان 19 ☐

 تر هستیدساله یا مسن 65 ☐

 نابینا هستید ☐

 کنیدبرای کنترل دیابت، فشار خون باال، یا صرع دارو مصرف می ☐

 ازنظر سازمان سوشال سکیوریتی ناتوان هستید ☐

 باردار هستید ☐
 کندمیسالتان با شما زندگی  19فرزند زیر  ☐

 اطالعات مربوط به هزینه و دارایی
 

 مجموع همسر بیمار درآمد ماهیانه فعلی

 $ $ $ ناخالص پرداختی

 $ $ $ (فرماخویش)درآمد خالص از شغل آزاد 

 $ $ $ بهره و سود سهام

 $ $ $ امالک یا ملک استیجاری

 $ $ $ افتادگیکاراز/بازنشستگی/سوشال سکیوریتی

 $ $ $ های حمایتیپرداختنفقه، 

 $ $ $ سایر موارد

 $ $ $ مجموع درآمد ماهیانه
 

  مجموع همسر بیمار های ضروری زندگیهزینه 

  $ $ $ رهن یا اجاره 

  $ $ $ مالیات بر امالک 

  $ $ $ قبوض شهری و تلفن 
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)Attachment B (Continued 

 (ادامه) Bپیوست 

 

FINANCIAL ASSISTANCE APPLICATION 

 (درخواست کمک مالی)

  مجموع همسر بیمار های ضروری زندگیهزینه 

  $ $ $ های حمایتینفقه، پرداخت 

  $ $ $ مبلغ اجاره/وام خودرو 

  $ $ $ تحصیل 

  $ $ $ (افراد صغیر تحت تکفل)مراقبت از فرزندان /مدرسه 

  $ $ $ غذا 

  $ $ $ بیمه 

  $ $ $ هاسایر هزینه 

  $ $ $ های ماهیانهمجموعه هزینه 

 

 مجموع همسر بیمار بدهی پزشکی فعلی

 $ $ $ (Cedars-Sinai)بدهی پزشکی معوقه 

 $ $ $ های پزشکیسایر بدهی
 

  مجموع همسر بیمار (های بازنشستگیبجز حساب)ها دارایی 

  $ $ $ اتحادیه اعتباری/اندازپس/حساب جاری 

  $ $ $ بهادارسهام و اوراق  

  $ $ $ های کارگزاریحساب/بازار پول 

  $ $ $ های سپردهگواهی 

  $ $ $ هاکل دارایی 

 

من موافق هستم که برای کمک مالی محلی، ایالتی، . دهم که اطالعات ارائه شده در این فرم درخواست تا جایی که اطالع دارم صحیح و واقعی هستندمن گواهی می

شده ممکن است توسط دانم که صحت اطالعات ارائهمن می. ها کاهش یابدحسابواجد شرایطش هستم درخواست کنم تا هزینه بیمارستان و صورتو فدرال که 

Cedars-Sinai Medical Center یا  /وMarina Del Rey Hospital  تأیید شود، و من بهCSMC/MDRH دهم برای تأیید صحت اجازه می

دانم که اگر آگاهانه اطالعات اشتباه وارد کنم، یا در فرم درخواستم موردی من می. ام با اشخاص ثالث تماس بگیردن فرم درخواست وارد کردهاطالعاتی که در ای

شود و ین زمان برگردانده میاگر قبالً به من کمک مالی شده باشد، این مبلغ در ا. اشتباه باشد یا از قلم افتاده باشد، دیگر برای دریافت کمک مالی واجد شرایط نیستم

 .های معوقه هستممن مسئول بدهی

 

 ______________تاریخ   امضای فردی که برای کمک مالی اقدام کرده است

 ______________تاریخ   ضامن /شریک زندگی/امضای همسر
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Attachment C 

 Cپیوست 

 

Financial Assistance Discount  

 تخفیف کمک مالی

2022 Federal Poverty Guidelines  

 2022های مربوط به خط فقر سال دستورالعمل

 

       
 

Uninsured Discount 

 85% 85% 90% 95% 100% تخفیف فرد فاقد بیمه

 Underinsured Discount      

 60% 70% 80% 90% 100% تخفیف فرد دارای بیمه نامناسب

       

       

 تعداد نفرات خانواده
 حقوق ساالنه طبق خط فقر 

      2022فدرال سال 

1 $13,590 $54,360 $61,155 $67,950 $74,745 $81,540 

2 $18,310 $73,240 $82,395 $91,550 $100,705 $109,860 

3 $23,030 $92,120 $103,635 $115,150 $126,665 $138,180 

4 $27,750 $111,000 $124,875 $138,750 $152,625 $166,500 

5 $32,470 $129,880 $146,115 $162,350 $178,585 $194,820 

6 $37,190 $148,760 $167,355 $185,950 $204,545 $223,140 

7 $41,910 $167,640 $188,595 $209,550 $230,505 $251,460 

8 $46,630 $186,520 $209,835 $233,150 $256,465 $279,780 

بیشتر، این ازای هر یک نفر به

 مبلغ را اضافه کنید
  

$4,720 

          

          

    400% 450% 500% 550% 600% 

       

 22/8/2: آخرین بازبینی: توجه         
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Attachment D  

 Dپیوست 

 

 

Amounts Generally Billed 
 حسابصورتمبالغ کلی 

 

های دارای ضرورت پزشکی که به بیماران دارای های اورژانسی یا سایر مراقبتحساب مراقبتصورت یعنی مبالغ کلی( AGB)حساب مبالغ کلی صورت

 . شودتعیین می C.F.R. §1.501(r)-5(b) 26ای با پوشش آن خدمات ارائه شده است، و مطابق با بیمه

 

و از متوسط نرخ بازپرداخت ( بررسی سوابق گذشته) Look-Backحساب هر بیمار بستری واجد شرایط از روش سازمان برای تعیین مبلغ صورت

کمتر  AGBسازمان برای افزایش مزایای بیماران واجد شرایط، از . کنداستفاده می Medicareبه بیماران بستری و ( مراجعه کنید Dبه پیوست )تجاری 

 . د تا صالحیت بیمار را تعیین کندکنبرای این بخش از خدمات مراقبت استفاده می Medicare MS-DRGیا مقدار بازپرداخت 

 

و از متوسط نرخ ( بررسی سوابق گذشته) Look-Backحساب هر بیمار سرپایی واجد شرایط از روش سازمان برای تعیین حداکثر مبلغ صورت

 . کنداستفاده می Medicareبازپرداخت تجاری به بیماران سرپایی و 

 

و از متوسط ( بررسی سوابق گذشته) Look-Backهر بیمار واجد شرایط در بخش اورژانس از روش حساب سازمان برای تعیین حداکثر مبلغ صورت

های بازپرداخت برای بیماران بستری، سرپایی، و بخش اورژانس نرخ. کنداستفاده می Medicareنرخ بازپرداخت تجاری به بیماران بخش اورژانس و 

 .شودماه گذشته محاسبه می 12مربوط به  Medicareشده ی تسویههاحداقل هر سال با استفاده از جدیدترین حساب

 

فرما تخفیف برای افراد خویش 

 (1) بدون بیمه مناسب
 % AGBبازپرداخت 

Cedars-Sinai Medical Center   
 %19 %81 بخش اورژانس

 %16 %84 بیمار بستری

 %17 %83 بیمار سرپایی

   

Cedars-Sinai Marina del Rey Hospital   
 %22 %78 بخش اورژانس

 %18 %82 بیمار بستری
 %19 %81 بیمار سرپایی
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