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 :حوزه 1.0
 

 : های ذیربطشخصیت 1.1
بهداشت مراکز وابسته به اداره کل های معاف از مالیات کامالً تحت کنترل بهداشت تگزاس و سایر این سیاست در بیمارستان

 .شوداجرا می Cتگزاس مطابق پیوست 
 

 : های ذیربطاداره 1.2
 

 . شوداین سیاست برای تمام ادارات بیمارستان اجرا می 1.2.1
 

را مشاهده  Cپیوست  .شودنمی کنندگانارائههای بیرون یا سایر فاکتورهای پزشکان، آزمایشگاهشامل این سیاست  1.2.2
 .کنید

 
 : هدف 2.0

 
بهداشت تگزاس بیماران واجد شرایط کمک مالی را شناسایی کل اداره  آنپیرو  کند کهی را تعیین میاین سیاست چارچوب 2.1

این سیاست شرایط تعیین شده در  ،همچنین. شودو مسئول کمک رسانی مالی می ،کندکمک مالی ارائه میبه آنها کند، می
قانون درآمد ( r)501قانون ایمنی و بهداشت تگزاس و بخش  311فصل : کند، از جملهقوانین ایالتی و فدرالی را برآورده می

 . داخلی
 
با هماهنگی سیاست اضطراری منابع بهداشت تگزاس یا سایر وابستگان خاص بهداشت تگزاس، مطابق توضیحات پیوست   2.2

Cاین افراد کنند، صرفنظر از اینکه های پزشکی اضطراری را برای افراد فراهم میها، بدون تبعیض، مراقبت، این شخصیت
بهداشت تگزاس در اقداماتی که افراد را از دریافت مراکز بهداشتی وابسته به اداره کل  .باشند یا خیرواجد شرایط کمک مالی 

قبل از دریافت  بخش اورژانسمثالً تقاضای اینکه بیماران  ؛هد کردنپزشکی اضطراری منع کند شرکت نخوا هایمراقبت
ارائه در تعارض با های وصول بدهی که دانستن فعالیتهزینه پرداخت کنند یا مجاز  ،درمان برای شرایط پزشکی اضطراری

  .باشدپزشکی اضطراری  هایبدون تبعیض مراقبت
 

 : سیاست 3.0
 

بیماران . تمام بیماران همیشه در حین روند درمان یا چرخه صورتحساب واجد شرایط دادن درخواست کمک مالی خواهند بود 3.1
هنگام تعیین توانایی پرداخت مانده  .درخواست دریافت کمک مالی کنند ،روز بعد از تاریخ خدمات 365فرصت دارند تا 

ها یا سایر منابع موجود بیمار یا داراییحساب وصول نشده بیمار، موقعیت هر بیمار بر اساس شرایط مربوطه مثل درآمد، 
به تأخیر نخواهد افتاد یا بر اساس توانایی پرداخت بیمار  های اضطراری پزشکیمراقبت .ارزیابی خواهد شدوی خانواده 

اداره کل سیاست کمک مالی  .پزشکی تحت پوشش این سیاست نیستندضروری  یا غیرزیبایی های رویه. متوقف نخواهد شد
مطابق رهنمودهای واجد شرایط شدن سازگار با قوانین فدرالی و ایالتی برای تأمین بودجه، تعیین و  بهداشت تگزاس

ارائه مزایای جمعی از  اداره کل بهداشت تگزاسسیاست کمک مالی هدف از . خواهد شد مدیریتمالی دهی کمک گزارش
قانون درآمد ( r)501قانون ایمنی و بهداشت تگزاس و بخش  045-311.043طریق کمک مالی مطابق با مقررات بخش 

 .داخلی است

  .شوند مثل جراحی زیبایی تحت پوشش این سیاست نیستندنمی تلقیاضطراری یا ضروری از نظر پزشکی هایی که رویه 3.2
 

 : راهنمای سیاست 4.0
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تراز حساب پرداخت نشده توانند برای افراد واجد شرایطی موجود است که نمی اداره کل بهداشت تگزاسسیاست کمک مالی  4.1
منصفانه،  به صورتبه مدیریت سیاست کمک مالی خود  اداره کل بهداشت تگزاس. خود را پرداخت کنندبیمار بیمارستان 

طوری مدیریت  اداره کل بهداشت تگزاسسیاست کمک مالی . یکنواخت و عینی و با احترام به شأن هر بیمار متعهد است
به  اداره کل بهداشت تگزاسدریافتی توسط افرادی که مزایای خواهد شد و کمک مالی را طوری تخصیص خواهد داد که 

ملی یا اساس دیگری که توسط قانون خاستگاه خاطر نژاد، دین یا ه هیچ بیماری ب. کند به حداکثر برسدرسانی میخدمتآنها 
اداره کل در راستای اجرای این سیاست کمک مالی به نفع مجامعی که  .نیز منع شده برای دریافت کمک مالی رد نخواهد شد

تمام قوانین، مقررات و ضوابط ذیربط فدرالی، ایالتی  اداره کل بهداشت تگزاسکند، یرسانی مبه آنها خدمت بهداشت تگزاس
 .و بومی را رعایت خواهد کرد

 
ذیربط یا بیماران دارای درآمد خانوار بیشتر از  خط فقر فدرال درصد 200بیماران دارای درآمد خانوار برابر یا کمتر از  4.2

های پزشکی مهم و پرداخت نشده دارند ممکن است واجد شرایط کمک بفقر فدرال ذیربطی که صورتحساخط درصد  200
افراد واجد . نشده صورتحساب بیمارستان را نداشته باشد بینىمالی باشند، البته اگر بیمار وجوه کافی برای پرداخت بخش پیش

پوشش بیمه برای همان مراقبت بیشتری را نسبت به افراد دارای ( AGB)های فاکتورشده شرایط دریافت کمک مالی، هزینه
کمک مالی برای بخشی از هزینه های اضافه پرداخت های پیشتر داده شده به بیمارستان برای . پرداخت نخواهند کرد

 های مشترک و سایر هزینه های پیش بینی نشده اعمال خواهد شد.پرداخت
 

درخواست کمک مالی، فرم با پرکردن که کنیم ویق میتشرا ما بیماری که نتواند صورتحساب بیمارستان خود را پرداخت کند  4.3
به  یاراندینپذیرش بیمارستان و پرسنل خدمات اجتماعی، مشاوران مالی و کارمندان بخش . دهددرخواست کمک مالی برای 

وانند تآشنا هستند و می اداره کل بهداشت تگزاسبا سیاست کمک مالی همگی بهداشت تگزاس اداره کل همراه پرسنل اداری 
و تصمیم گرفته شده به همه یا بخشی  ؛ها بررسی خواهد شدتمام درخواست. های مربوط به این سیاست پاسخ دهندبه پرسش

مشارکت فعاالنه در روند  .شودمیمربوط بیمارستان بیمار واجد شرایط دریافت کمک مالی پرداخت نشده از صورتحساب 
این روند شامل ارائه اطالعات مربوط به پوشش مزایای بهداشتی . بیمار است غربالگری کمک مالی بیمارستان مسئولیت خود

اگر بیمار . شودمی( موجود COBRAو پوشش  مستمندان بهداشت از جمله واجد شرایط بیمه)واقعی یا احتماالً موجود 
اداره در برخی موارد، . کمک مالی رد خواهد شددرخواست وی برای اطالعات درخواستی را در زمان مقرر ارائه نکند، 

تعیین کند که  ،ارائه شده توسط اشخاص ثالث مستقل اطالعات تواند بر اساس اطالعات مالی و دیگرمی کل بهداشت تگزاس
 .درخواست کمک مالی تکمیل نشده باشدحتی اگر بیمار واجد شرایط دریافت کمک مالی هست یا خیر، 

 
 درخواست کمک 4.3.1

 

 درخواست کمک مالیهای دریافت فرم روش .أ
 ،درخواستفرم یا با پرکردن  ؛تواند فرم درخواست کمک مالی را درخواست کندبیمار یا طرف مسئول می

 :کمک را بگیرد

 (اداره پذیرش در تمام اماکن بیمارستان)حضوری  به صورت •

 1.800.890.6034تلفنی به شماره  •

  TX 76010، خیابان آرلینگتون، E. Border 500 نشانیپستی به  •

 (76010، خیابان آرلینگتون، تگزاس E. Border 500) نشانیمراجعه به دفتر اداری به  •

  Customerservice@TexasHealth.org به نشانی ایمیلاز طریق  •
 

اداره کل بهداشت های در یکی از بیمارستانمتقاضی خدمات بهداشتی هر شخصی که  - شرایط ارتباط .ب
را به عنوان  اداره کل بهداشت تگزاساطالعات کتبی مربوط به سیاست کمک مالی  باشد، باید تگزاس

رسانی شفاهی به بیماران دربارۀ سیاست اطالعبیمارستان باید برای . بخشی از فرآیند پذیرش دریافت کند
کمک مالی و نحوه دریافت کمک با روند درخواست در مراحل مختلف قبل، در حین و بعد از دریافت 

ها نیز باید صریحاً به زبان انگلیسی و اخطاریه .های منطقی داشته باشدات توسط بیمار، تالشخدم
شود، تا  بهای مشابه نصاسپانیولی در منطقه انتظار عمومی بیمارستان، اداره اورژانس و سایر مکان

هداشت اداره کل بمناسب بیماران را از وجود سیاست کمک مالی  به صورتمشخص شود بیمارستان 
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 اداره کل بهداشت تگزاسعالوه بر این، اطالعات توصیفی سیاست کمک مالی . کندباخبر می تگزاس
رهنمودهای مربوط به نحوۀ اعمال در طرف . نیز منتشر شود اداره کل بهداشت تگزاسسایت وبباید در 

نوع  روز فرصت دارند قبل از ارائه هر 130بیماران  .موجود است THRدیگر هر صورتحساب 
 .درخواست کمک مالی دهند ،گزارش اعتبار منفی توسط عامالن وصول

 

یاران دینپذیرش، دفتر اداری، پرسنل خدمات اجتماعی، مشاوران مالی و یا کارکنان  – مشاوره بیمار .ت
فرم که نشده هستند تشویق کنند  بینىبیمارستان باید بیمارانی را که در خطر مالی پرداخت مبلغی پیش

برای آسان کردن این روند، بهتر است که . را پر کنند اداره کل بهداشت تگزاسدرخواست کمک مالی 
قانون مطابق شرایط  .غربالگری مالی انجام شود و درخواست کمک مالی قبل از ترخیص تکمیل شود

دریافت صالحیت به هیچ وجه غربالگری برای تعیین  ،درمان پزشکی اضطراری و نیروی کار فعال
 .اضطراری انجام نخواهد شد های پزشکیکمک مالی قبل از ارائه مراقبت

 

فرم درخواست کمک مالی باید به هر  - شخص مسئول/درخواست مطرح شده توسط بیمار -کمک مالی  .ث
شود که اطالعات کمک مالی تنها در شرایطی اعطاء می. بیماری که خواستار کمک مالی است ارائه شود

این  Aمطرح شده در پیوست  صالحیتکافی موجود باشد و این تصمیم گرفته شود که بیمار رهنمودهای 
های مالی و تواند از اطالعات گزارش شده در درخواستمی اداره کل بهداشت تگزاس. سیاست را دارد

دریافت کمک مالی استفاده  صالحیتبرای ارزیابی  ،ص ثالث مستقلاطالعات گردآوری شده از منابع شخ
 .کند

 

اداره کل پرسنل تواند توسط میدرخواست دریافت کمک مالی  - های ارائه شده به جای بیماردرخواست .ج
 که از وضعیت مالی بیمار آگاه ،(بیمار یا شخص مسئولاز طرف )نماینده یک و یا  بهداشت تگزاس

تمام واقعیات شناخته شده پیرامون وضعیت مالی بیمار باید در درخواست مطرح شده  .است، ارائه گردد
 .مستندسازی شود اداره کل بهداشت تگزاستوسط پرسنل 

 

اجازه دارد مطابق این سیاست و  اداره کل بهداشت تگزاس - درخواست مطرح شده توسط شخص ثالث .ح
تصمیم بگیرد  ،شده توسط یک شخص ثالث مستقلاز مجرای مرور و تحلیل مالی و سایر اطالعات ارائه 

در این مواقع، درخواست کمک مالی رسمی . بیماری واجد شرایط دریافت کمک مالی هست یا خیر
  .ضروری نیست

 

با ) اداره کل بهداشت تگزاسکلی، مطابق سیاست کمک مالی  به صورت - های پیگیرانه وصولتالش .خ
 100ها از بیمار یا شخص مسئولی که برای ی وصول هزینهبعداً هیچ تالشی برا( حق جانشینی حفظ

گیرد، مگر اینکه بیمار یا شخص مسئول از یک شخص ثالث یا منبع درصد بدهی تأیید شده صورت نمی
به عنوان اعراض  اداره کل بهداشت تگزاستأیید سازگاری مالی نباید توسط  .دیگری خسارت دریافت کند

س بیمارستان برای بازپرداخت بدهی مسئولیت شخص ثالثی که حامل از توانایی برای اعمال حق حب
ممکن است  ،در صورت جبران خسارت از سوی یک شخص ثالث یا منبع دیگر .بیمار است تفسیر شود

 .کامل یا جزئی لغو شود به صورتمالی  هایتخفیف
 

شامل  رسدمیصورتحساب پزشکی موعد پرداخت روز اولی که  120های وصول بدهی در طول فعالیت .د
 :شودموارد ذیل می

 

های پرداختها، هزینهکل : شناسایی)ها برای بیمار ارسال خواهد شد خالصه صورتحساب •
خالصه سیاست شامل ها همچنین صورتحساب( های بیمار و تراز فعلیپرداختها، تخفیفبیمه، 

 120که بیمارستان قصد داشته باشد بعد از  ECAو هر  به زبان ساده خواهد بودکمک مالی 
 .روز از تاریخ اولین صورتحساب طرح کند را شناسایی خواهد کرد
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 .گرفته خواهد شد گیر خارج از محدوده با بیمار تماسشمارهبا استفاده از سیستم  •
 

برای بیمار  اداره کل بهداشت تگزاسهای طرف قرارداد با آژانسهای وصول توسط نامه •
شود که نپرداختن منجر به گزارش دادن به آژانس به بیمار یادآوری می. ارسال خواهد شد
 (روز اول بعد از تاریخ ترخیص انجام نخواهد شد 120گزارش اعتبار در ) .اعتبار خواهد شد

 

روز  120اقداماتی که ممکن است برای دریافت هزینه بعد از سررسید صورتحساب پزشکی و حداقل  .ذ
 :بعد انجام شود

 

روز بعد از  30آژانس وصول برای حداقل  .انتقال حساب بیمار به آژانس وصول بیرونی •
دریافت حساب، سعی خواهد کرد با استفاده از نامه و تماس تلفنی پاسخی از بیمار یا شخص 

 . مسئول دریافت کند
 

از دریافت حساب روز بعد  30در گزارش اعتباری بیمار  «موعد گذشته» درج مالحظات •
 . انجام خواهد شد

 
 دهیگزارشتأیید و  4.3.2

 

مالی بیمارستان هر مکان کارمند امور یا  اداره کل بهداشت تگزاس رئیسمعاون ارشد مالی  - مدیریت .أ
گیری در تصمیماین افراد برای  .است اداره کل بهداشت تگزاسمسئول نظارت بر سیاست کمک مالی 

دریافت کمک مالی را کرده و اینکه  صالحیتهای منطقی برای تعیین این خصوص که بیمارستان تالش
اداره کل  سیمعاون رئ. یا خیر اختیار قطعی دارند مداخله کندالعاده فوقبیمارستان در اقدامات وصول 

اداره کل بهداشت مسئول مدیریت روزانه سیاست کمک مالی  چرخه درآمد اتیبهداشت تگزاس در عمل
  .است تگزاس

 

هایی را رویهعملیات چرخه درآمد باید  اداره کل بهداشت تگزاس در سیمعاون رئ - تأیید اطالعات .ب
تأیید به هیچ وجه نباید علیه  هایطرح رویه .برقرار کند که مشخص شود کدام درخواست باید تأیید شود

 .یماران تبعیض ایجاد کند یا در دسترسی بیمار به کمک مالی محدودیت نامناسب ایجاد کندگروهی از ب
 

پرسنل دفتر اداری بهداشت تگزاس تمام اطالعات موجود را  - عرضه شدهخدمات از پیش -تأیید دستی  .ت
معاون های مشخص شده توسط رویهدریافت کمک مالی را بر اساس  بمناسمیزان کنند و بررسی می

 یمال یهایبده یینها دیی. تأکنندیچرخه درآمد مشخص م اتیاداره کل بهداشت تگزاس در عمل سیرئ
تأیید متناسب با اندازه  چرخه درآمد است. اتیاداره کل بهداشت تگزاس در عمل سیمعاون رئ تیمسئول
، اجازه دادن و ماتریس مسئولیت به سطوح مختلف مدیریتی THRفعلی بیمار و پس از تأیید  معوق مانده

  .شودمیسپرده 
 

 Cکه در پیوست  اداره کل بهداشت تگزاسهر بیمارستان تحت پوشش  - اتمقبل از ارائه خد -تأیید  .ث
بیمار یا پزشک . را اجرا کندبازنگری های رویهدریافت کمک مالی  صالحیتلیست شده باید برای تعیین 

در این موارد، . را بکند صالحیتممکن است گاهی قبل از ارائه خدماِت بیمارستان درخواست حکم 
دچار در زمان اعطای کمک مالی به بیماران . مالی باید درخواست را تأیید کندکارمند امور یا  رئیس

ین، تداوم مشکالت های غیراضطراری، مدیریت بیمارستان باید وجود منابع جمعی جایگزوضعیت
و اثر احتمالی مالی بر توانایی کلی بیمارستان برای اعطای کمک مالی به سایر افراد دریافت  ،مراقبتی

 هایصرفنظر از اینکه کمک مالی تأیید شود یا خیر، بیماران مراقبت. کننده خدمات را مد نظر داشته باشد
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 .اضطراری پزشکی را بدون تأخیر دریافت خواهند کرد
 

دهند در کلی، تمام بیمارانی که درخواست کمک مالی می به صورت - برای درخواست دهندگانعالن ا .ج
  .شان جواب خواهند گرفتچارچوب زمانی منطقی مربوط به وضعیت درخواست

 

درخواست کمک مالی از طریق پست  أییدتروز از زمان  30پاسخ بیمار ظرف  - تأیید شده •
 .ارسال خواهد شد

 

روز از طریق پست ارسال خواهد شد و اگر  30پاسخ بیمار ظرف  - ناقص/معلقردشده یا  •
 .های بیمار را در بر خواهد داشتبیمار بخواهد علیه حکم مخالف استیناف دهد، دستورالعمل

روز متوقف خواهد  30برای  THRاگر درخواست بیمار ناقص باشد، فعالیت های وصول 
یابد و تراز روز ادامه می 30اگر بیمار اطالعات مورد نیاز را ارائه نکند، وصول ظرف  .شد

در گزارش « موعد گذشته»مالحظات شود و میحساب در نهایت به آژانس وصول ارجاع داده 
 .اعتباری بیمار ثبت خواهد شد

 

برای النی اع( استنباطی)بر اساس روند کمک مالی خودکار  -خودکار /غربالگری استنباطی •
  .بیمارانی که تأیید شوند ارسال نخواهد شد

 

که تغییرات بررسی خواهد شد شده درصورتی  استیناف علیه درخواست کمک مالی رد - هااستیناف .ح
تواند شامل تغییر در استخدام، سالمتی، تأهل یا تغییرات می .مهمی در شرایط بیمار مستندسازی شود

روز از تاریخ صدور اولین صورتحساب استیناف  365واند ظرف تبیمار می. وضعیت خانوار باشد
 . بدهد

 

ماهیانه  به صورت اداره کل بهداشت تگزاسسوابق تمام اصالحات مالی باید در دفاتر و  - گزارش دادن .خ
سابقه کمک های مالی باید . های مالی هر بیمارستان نیز باید نگهداری شودکمکضبط شود و سابقه 

های نام بیمار، هزینه های ناخالص بیمارستان، مبلغ پرداخت :ذیل را در بر داشته باشدحداقل اطالعات 
مثالً مستمند مالی، مستمند پزشکی یا )بندی کمک مالی طبقهدریافتی از حساب بیمار، مبلغ اصالح مالی، 

  (.مستمند سانحه
 

دهی هر بیمار، روندهای مرور مستندات کافی برای شناسایی درآمد هر بیمار، مبلغ ب - سوابقنگهداری  .د
مستمند مالی، مستمند پزشکی یا مستمند سانحه باید  به صورتو تأییدی که پیگیری شده و وضعیت بیمار 

اداره کل در مدت تعیین شده توسط سیاست نگهداری رکورد  اداره کل بهداشت تگزاسدر دفتر اداری 
 . نگهداری شود بهداشت تگزاس

 

شوند برای مبلغ باقیمانده صورتحسابی میبیمارانی که برای دریافت کمک مالی تأیید  - ترازهای باقیمانده .ذ
 5.0مطابق تعریف بخش  اداره کل بهداشت تگزاس( AGB)های معموالً فاکتورشده بیشتر از هزینه

 .دریافت نخواهند کرد
 

عنوان پرداخت مشترک یا هایی بهاگربیماری برای کمک مالی تأیید شده و پیشتر هزینه –بازپرداخت  .ر
را  AGBداده باشد، بیمارستان مبلغ اضافه محاسبه شده های پیش بینی نشده به بیمارستان سایر پرداخت

محاسبه شده که مسئولیت پیش بینی نشده بیمار مد نظر قرار گیرد بازپرداخت خواهد کرد، البته اگر مبلغ 
 دالر باشد. 5بیشتر از 

 
 :تعاریف 5.0
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ادعاهای سال مالی . شودمیمیانگین مبالغی که معموالً برای افراد دارای بیمه فاکتور  - (AGB)های معموالً فاکتورشده هزینه 5.1

گران بهداشتی و نیز سایر بیمه سالمندان پزشكى خدمات بیمه ادعاها شامل هزینه. در این محاسبه لحاظ شده اند( ماه 12)قبل 
را ( AGB)های معموالً فاکتورشده پذیرد جداگانه درصد هزینههر بیمارستانی که این سیاست را می. شودمیخصوصی 

اداره کل . کندمیقانون درآمد داخلی استفاده ( r)501، مطابق تعریف بخش «نگرگذشتهروش »کند و از سالیانه محاسبه می
بیمار تأیید شده . کندمیشان در سال مالی قبل را مقایسه بیمههای شرکتمبلغ پرداختی بیماران دارای بیمه و  بهداشت تگزاس

یک نرخ سیستمی  THR .داشته باشد مسئولیت پیش بینی نشده AGBهای برای دریافت کمک مالی نباید بیشتر از هزینه
( AGB)های معموالً فاکتورشده هزینه .های رعایت کننده سیاست کمک مالی اعمال خواهد کردفراگیر را برای تمام بیمارستان

سیستم را تعیین خواهد کرد که نباید  AGBنرخ  اداره کل بهداشت تگزاس رئیسشود و معاون ارشد مالی سالیانه محاسبه می
 .موجود است Dیک کپی از محاسبات در پیوست  .ارستان بیشتر باشدهای بیمABGاز کمترین 

 
به کل درآمد سالیانه ناخالص بیمار و شخص مسئول  «درآمد سالیانه»اگر بیمار بزرگسال باشد، اصطالح  - درآمد سالیانه 5.2

. گیردمیکل درآمد سالیانه ناخالص همسر بیمار را نیز در بر  «درآمد سالیانه»اگر بیمار ازدواج کرده، . دیگر اشاره دارد
به کل درآمد سالیانه ناخالص بیمار، والدین و یا شخص مسئول دیگر اشاره  «درآمد سالیانه»اگر بیمار کودک باشد، اصطالح 

ه عمر نیز ممکن است مد های پیش انداز، سپرده های امانی و بیممنابع مورد استفاده برای تکمیل درآمد مثل حساب .دارد
 نظر باشد.

 
برای بیماران . هاتخفیفهای شخص ثالث مربوطه و پرداختمبلغ بدهی بیمار بعد از درخواست  - فعلی بیمار معوق مانده 5.3

  .دهد تراز بعد از تخفیف بیمه نشده اعمال شده استبدون بیمه، این مبلغ نشان می
 

. اندشدهتوضیح داده  Aهای مالی تعیین شده در این سیاست کمک مالی در پیوست رویهمعیارها و  - صالحیتمعیارهای  5.4
معیارهای . شودمی مالى اعتاستط و سنجش راهنمای خط فقر فدرالمعیارهای مالی شامل سطوح درآمد ضمیمه شده در 

معاهده  61.023های تگزاس در بخش بخشمالی سطح درآمد را برای دریافت کمک مالی کمتر از شرط تعیین شده توسط 
 .کندنمیتعیین  خط فقر فدرالدرصد  200مراقبت بهداشتی و درمان مستمندان یا در صورت مستمندی مالی، باالتر از 

شود و در راستای اهداف این سیاست کمک مالی ریه هر سال منتشر میودر ثبت فدرال ف اطالعات مربوط به خط فقر فدرال
سایت وبرهنمودهای منتشرشده توسط اداره خدمات بهداشتی تگزاس در  .شودمیبعد از ماه انتشار اجرایی  ، اولین روز ماه

 .خودشان موجود است
 

، اقدامات خاص بیمارستان علیه فرد برای دریافت هزینه (r)501بخش  IRCمطابق  -( ECA) اقدامات وصول فوق العاده 5.5
که مطابق این سیاست اجرا خواهد شد  ECAتنها . شودمیالعاده در نظر گرفته فوقصورتحساب بیمارستان اقدامات وصول 

اعتبارى توسط یکی از  اطالعاتمؤسسۀ گزارش اطالعات متناقض به یکی از آژانس های اعتبار مصرف کنندگان یا 
روز بعد از تاریخ اولین  130این نوع گزارش دادن . ستا یا یکی از نمایندگان آنها اداره کل بهداشت تگزاسبیمارستان های 

 . صورتحساب بعد از ترخیصی رخ خواهد داد
 

برای دریافت کمک مالی  ذینفع دیگردرخواستی کتبی از سوی بیمار، شخص مسئول یا شخص  - درخواست کمک مالی 5.6
 صالحیتکه اطالعات مالی و سایر اطالعات ضروری را برای تعیین  ،اداره کل بهداشت تگزاسمطابق با سیاست کمک مالی 

در عملیات چرخه درآمد یا  اداره کل بهداشت تگزاس رئیسمحتوای درخواست کمک مالی توسط معاون  .کندمیخالصه 
را مشاهده  Dپیوست  اداره کل بهداشت تگزاسبرای داشتن یک کپی از درخواست کمک مالی . )نماینده او تعیین خواهد شد

  (کنید
 

 .ذیربط باشد خط فقر فدرال 200%بیمار بیمه نشده یا بدون بیمه مناسب که درآمد سالیانه او کمتر یا برابر با  - مستمند مالی 5.7
ارزیابی  ،ها یا سایر منابع مالی موجود بیمار یا خانواده بیمارداراییموقعیت هر بیمار بر اساس شرایط مربوطه مثل درآمد، 

 .شدخواهد 
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، مطابق آنچه در رهنمودهای معوق فعلی بیمارش از درصد مشخص شده درآمد سالیانه بیمار فردی که مانده - مستمند پزشکی 5.8
 .بیشتر باشد( ببینید همین سیاست Aدر پیوست جزئیات آن را )تعیین شده  صالحیت

 
انتخاب نشده و بیمار سرپایى وخیم که  کلی، خدمات بیمارستان برای بیمار بسترى به صورت - مراقبت پزشکی ضروری 5.9

  .قابل بازپرداخت باشد مستمندان و بیمۀ بهداشت سالمندان های بیمۀ پزشكىبرنامهمطابق 
 

این سیاست برای ارائه کمک مالی به بیمارانی که به عنوان مستمند مالی،  - اداره کل بهداشت تگزاسسیاست کمک مالی  5.10
 صالحیترهنمودهای  .اجرا می شود اداره کل بهداشت تگزاسمستمند پزشکی یا مستمند سانحه واجد شرایط هستند توسط 

 .جزئی تشریح شده است به صورتاین سیاست  Aبرای دریافت کمک مالی در پیوست 
 

 :اشخاص مسئول  6.0
 

  اداره کل بهداشت تگزاس رئیسمعاون ارشد مالی   6.1
 .اداره کل بهداشت تگزاسمسئول نظارت بر سیاست کمک مالی  6.1.1

 
 در عملیات چرخه درآمد اداره کل بهداشت تگزاس رئیسمعاون  6.2

 .اداره کل بهداشت تگزاسمسئول مدیریت روزانه سیاست کمک مالی  6.2.1
 
 اداره کل بهداشت تگزاسپرسنل دفتر اداری  6.3

 . اداره کل بهداشت تگزاسمسئول مطلع کردن تمام بیماران دربارۀ وجود سیاست کمک مالی  6.3.1
 

 .های کمک مالی و تعیین سطح کمک مالیدرخواستمسئول مرور  6.3.2
 

 . مسئول مطلع کردن وضعیت درخواست کمک مالی به درخواست دهندگان و حق استیناف آنها علیه حکم مخالف 6.3.3
 

 .شده های کمک مالی رددرخواستهای استینافمسئول پردازش  6.3.4
 

 .برای کمک مالی صالحیتمسئول نگهداری از مستندات مربوط به تعیین  6.3.5
 

 همه – اداره کل بهداشت تگزاسهای بیمارستان 6.4
 . اداره کل بهداشت تگزاسمسئول مطلع کردن بیماران دربارۀ وجود سیاست کمک مالی  6.4.1

 
دریافت کمک مالی برای بیماران قبل از ارائه خدمات بیمارستان  صالحیتمسئول اجرای روند مرور برای تعیین  6.4.2

 .صالحیتو خبردادن به بیماران دربارۀ حکم 
 

 مأموران مالی بیمارستان 6.5
مالی بیمارستان کارمند باید توسط  صالحیتریزی شده درخواست شود، حکم برنامهاگر کمک مالی قبل از خدمات  6.5.1

 .یا نماینده او تأیید شود
 

های بیمارستان دفترچهبرای ضبط صحیح اصالحات و مستندات مالی در  یسازماندرونها و روندهای کنترلمسئول  6.5.2
 . ماهیانه به صورت

 
 :بیرونیارجاع  7.0

 
7.1 EMTALA - قانون درمان پزشکی اضطراری و نیروی کار فعال 
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 رهنمودهای ثبت فدرالی فقر 7.2

 
 (سطوح درآمدی) 61.023بخش  بهداشتی و درمان مستمندان هایمعاهده مراقبت 7.3

 
 (r)501قانون خدمات درآمد داخلی بخش  7.4

 
  THRسیاست سیستم  -آزمایشات غربالگری پزشکی و انتقال های بیمار 7.5

 
 اداره کل بهداشت تگزاسرهنمودهای خدمات  7.6

 
 045-311.043بخش  اداره کل بهداشت تگزاسقانون ایمنی و  7.7

 
 :های مربوطهمستندات و یا پیوست 8.0

 
 صالحیتمعیارهای  - Aپیوست  8.1

 
 جداول مستمند مالی، مستمند پزشکی یا مستمند سانحه - Bپیوست  8.2

 
 خدمات خارج از پوشش/کنندگانارائهلیست اشخاص تحت پوشش و  - Cپیوست  8.3

 
 ( AGB)های معموالً فاکتورشده محاسبه هزینه - Dپیوست  8.4

 
 بیمه بدوندار برای افراد تخفیفها و بیمه مشترک برای قیمت گذاری پرداخت 8.5

 
 افتاده های جلوسپردهسیاست نهایی وصول  8.6

 
  ، اجازه دادن و ماتریس مسئولیتTHRتأیید  8.7

 
 :های ضروریصورتحساب 9.0

 
 قابل اطالق غیر

http://policyconnect/docview/?docid=43230
http://policyconnect/docview/?docid=43230
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 A پیوست           
  صالحیتمعیارهای 
 

بیمار واجد شرایط دریافت  ،اداره کل بهداشت تگزاسمعیارهای ذکرشده در این پیوست برای تعیین این امر است که مطابق سیاست کمک مالی 
عنوان مراقبت ه مشخص شده ب Aتنها اصالحات مربوط به بیماران دارای شرایط که در این پیوست  .مراقبت رایگان یا باتخفیف است یا خیر

 .های صورتحساب بیمارستان گزارش داده خواهد شدعملیاتخیریه در 
 

1.0-A مستمند مالی  
شود که بیمار برای دریافت کمک مالی به شرطی تأیید می خط فقر فدرال 200و % 0%ضامن با درآمد سالیانه تخمینی بین /بیمار

 ،کلی به صورت. نداشته باشد ت مالی نامناسبتحمیل مشکالفعلی خود بدون  معوق های مالی برای پرداخت ماندهداراییوجوه کافی و 
 ، واجد شرایط دریافت تخفیف در هزینه ناخالص کلی فاکتورشده به مبلغی برابر با ماندهصالحیتبیمار مستمند مالی در زمان تعیین 

. است( در صورت امکان)شود که از فاکتور بیمارستان خود که قادر به پرداخت پنداشته شده بود مبلغ کمتری فعلی بیمار می معوق
برای دریافت کمک مالی  صالحیتتصمیم مربوط به . و منابع مالی خواهد بود ،بر اساس درآمد سالیانه، اندازه خانوار صالحیتتعیین 

 عالوه ماندهه های پیشین بیمار بپرداخت .بر اساس اطالعات ارائه شده توسط بیمار در فرم درخواست کمک مالی گرفته خواهد شد
 . بیشتر نخواهد بود اداره کل بهداشت تگزاسهای ناخالص هزینه AGBفعلی بیمار، در هیچ شرایطی از درصد  عوقم
 

2.0-A خودکار/تأیید مالی استنباطی 
به  اداره کل بهداشت تگزاس. گیرد فرم درخواست کمک مالی را پر نکنداگرچه بیمار از سیاست کمک مالی آگاه شده، گاهی تصمیم می

در شرایط . کندکمک مالی غربال می صالحیتمعمول بیماران بدون بیمه را با استفاده از منابع شخص ثالث مستقل برای تعیین  صورت
از طریق مرور و تحلیل اطالعات مالی و دیگر اطالعات ارائه شده توسط شخص ثالث  ممکن است اداره کل بهداشت تگزاسخاص، 

بیمار واجد شرایط دریافت کمک مالی آیا یک تعیین کند  ،داد اعضای خانوار و وضعیت اشتغالمستقل مثل درآمد سالیانه تخمینی، تع
 اداره کل بهداشت تگزاسمرور و تحلیل اطالعات موجود توسط  .در این مواقع، درخواست کمک مالی رسمی ضروری نیست. است

نتواند از طریق این روند مرور تعیین کند  کل بهداشت تگزاساداره اگر . روز بعد از تعیین مسئولیت بیمار تکمیل می شود 30معموالً 
ارائه نشده باشد،  اداره کل بهداشت تگزاسکمک مالی فرم درخواست برای بیماری واجد شرایط دریافت کمک مالی است یا خیر و که 

روز بعد از تعیین  ECA 130هر . آغاز خواهد شد اداره کل بهداشت تگزاسهای عادی وصول رویههای وصول مطابق با فعالیت
 .مسئولیت بیمار آغاز خواهد شد

 
3.0-A  مستمند پزشکی 

اداره کل فقر فدرال است و فاکتورهای بیمارستان  خط 500%تا  201%بیمار مستمند پزشکی کسی است که درآمد سالیانه اش بین 
فعلی  معوق اش باشد و نتواند ماندهسالیانهدرآمد  5%بیش از ( بعد از پرداخت توسط اشخاص ثالث)وی پرداخت نشده  بهداشت تگزاس

های با این حال، پرداخت. این بیماران مستمند پزشکی واجد شرایط دریافت تخفیف هستند، Bمطابق شرایط پیوست . بیمار را پرداخت کند
بیشتر  ره کل بهداشت تگزاساداهای ناخالص هزینه AGBفعلی بیمار، در هیچ شرایطی از درصد  معوق عالوه ماندهه پیشین بیمار ب

 .رجوع کنید Bپیوست  ، بهبرای مشاهده جدول کامل .نخواهد بود
  

4.0-A  کل درآمد سالیانه  20%بعد از پرداخت توسط اشخاص ثالث بیشتر از وی فعلی  معوق بیماری که مانده :ایسانحهمستمند پزشکی
ای واجد شرایط دریافت سانحهاین بیماران مستمند پزشکی  .را پرداخت کندفعلی بیمار  معوق اش باشد و بیمار نتواند ماندهشدهگزارش 
های فاکتورشده بیمارستان هزینهباشد و  خط فقر فدرال 500%اگر میزان درآمد بیماری کمتر از  .درصدی هستند 95تا  75تخفیف 

 هر صورت، ماندهه ب. کاهش پیدا خواهد کرد 2.5%برای بیمار برابر یا بیشتر از درآمد سالیانه بیمار باشد، آنگاه تراز حساب بیمار به 
ر نخواهد بیشت اداره کل بهداشت تگزاسهای ناخالص هزینه AGBفعلی بیمار، بعد از اعمال تخفیف، در هیچ شرایطی از درصد  معوق

 . بود
 

5.0-A  (دالر 75.000های معموالً فاکتورشده بیشتر از هزینه)مستمند پزشکی استنباطی 
 

دالر را نشان دهد، حساب بیمار ممکن است  75.000هایی بیشتر از ، هزینهاداره کل بهداشت تگزاسدر صورتی که فاکتور بیمارستان 
 صالحیتبدون پرکردن درخواست کمک مالی واجد شرایط کمک مالی استنباطی باشد، به این شرط که اطالعات کافی برای تعیین 
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در این وضعیت، حداقل مسئولیت  .دست آمده استه تواند شامل اطالعات مالی باشد که از شخص ثالث باطالعات می .بیمار موجود باشد
های ناخالص هزینه AGBهای بیمار در هیچ شرایطی از درصد هر صورت، پرداخته ب .بخش مسئولیت بیمار خواهد بود 25%بیمار 

 . بیشتر نخواهد بود اداره کل بهداشت تگزاس
 

6.0-A کمک مالی  
 

شود فرم درخواست کمک مالی را خواسته می بهداشت تگزاساداره کل کمک مالی مطابق سیاست کمک مالی متقاضی از تمام بیماران 
شناخته دالر یا کمتر را نشان دهد ممکن است مستمند پزشکی  75.000های ناخالص هزینهبیماری که فاکتور بیمارستانش  .پر کنند

ها داراییبرای تأیید درآمد،  اساداره کل بهداشت تگزمگر اینکه فرم درخواست کمک مالی تکمیل شده همراه با اسناد درخواستی  ،نشود
 .تحویل شده باشد ،و مخارج پزشکی گزارش شده

  
7.0-A تعیین وضعیت مالی 

 
در ارتباط با مستمند مالی و پزشکی، این تصمیم که بیماری وجوه کافی ندارد باید در زمانی گرفته شود که حساب بیمار مرور شده و 

ها باید داراییدر راستای اهداف این سیاست،  .و وضعیت خانوادگی بیمار خواهد بود ،فعلی این تصمیم بر اساس اشتغال ، موقعیت مالی
های داراییکلی،  به صورت .شودمیراحتی به پول نقد تبدیل ه های مالی شود که بداراییشامل پول نقد، سهام، اوراق بهادار و سایر 

عیین وجود وجوه کافی برای پرداخت فاکتورهای فعلی پزشکی مد نظر ضامن برای ایجاد درآمد آتی در ت/غیرنقدی و توان تخمینی بیمار
  .نخواهد بود

 
8.0-A درخواست مجدد  

روز از تاریخ ارائه درخواست کمک مالی دریافت شود و کمک مالی دیگری درخواست شود، نیازی  90اگر خدمات بیشتری ظرف 
تغییری اساسی در وضعیت که درخواست کمک مالی دیگر را پر کند، مگر اینکه واقعیات و شرایط نشان دهد یک فرم نیست بیمار 

 .مالی درخواست دهنده و یا توانایی پرداخت او صورت گرفته است
 

9.0-A کمک مالی غیراضطراری 
 

 .شودغیراضطراری ارائه می به بیمارانی با شرایط اضطراری یا اداره کل بهداشت تگزاسکمک مالی مطابق سیاست کمک مالی 
در روند مرور . شودبه بیمارانی با شرایط اضطراری پزشکی داده می اداره کل بهداشت تگزاساولویت مطابق سیاست کمک مالی 

وجود سایر منابع در جامعه که نیازهای  اداره کل بهداشت تگزاسهای غیراضطراری، های کمک مالی برای مراقبتدرخواست
و اثر  ،های مناسبمراقبتبرای ارائه مداوم  اداره کل بهداشت تگزاسه را برآورده کند، توانایی بیمارستان های درخواست دهند

 قرار خواهد داد.تر را مد نظر گستردهدر ارائه خدمات به جامعه  اداره کل بهداشت تگزاسدرخواستی خاص بر توانایی 
 

10.0-A همکاری بیمار 
 

 اداره کل بهداشت تگزاسبه ( در صورت نیاز)بیمار مسئولیت دارد فعاالنه در روند غربالگری کمک مالی بیمارستان شرکت کند، 
موقع و از جمله، بدون محدودیت ارائه و اطالعات درخواستی را به ،اجازه دهد به اطالعات شخص ثالث موجود دسترسی داشته باشد

مثل )، وضعیت مالی (موجود COBRAاز جمله پوشش )زایای واقعی یا احتمالی سالمتی موجود کند، اطالعات مربوط به پوشش م
 صالحیتارائه کند تا این اداره بتواند در خصوص  اداره کل بهداشت تگزاسو سایر اطالعات ضروری را به  ،(درآمد، دارایی های مالی

 .شودمیعدم همکاری بیمار منجر به رد درخواست کمک مالی . گیری کندتصمیمگذار و مالی بیمار بیمه
 

اگر وجوهی قبل از تأیید کمک مالی از حساب بیمار وصول شده باشد،  .فعلی بیمار است معوق مانده توسیه حسابهای گزینهکمک مالی یکی از 
 . باشد اداره کل بهداشت تگزاس( AGB)والً فاکتورشده های معمها بیشتر از درصد هزینهشود مگر اینکه پرداختبه بیمار بازگردانده نمی
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 B پیوست          
  

 مستمند مالی، مستمند پزشکی یا مستمند سانحه
 

 11/01/2019بر اساس راهنمای خط فقر فدرال منتشر شده در تاریخ 
 

 بندی مستمند مالیطبقه
 

  بندی مستمند پزشکیطبقه 
 باشد صالحیتمشخص شده از درآمد سالیانه بیمار برای % بیشتر از  معوق باید برابر یا مانده

 تعداد در 
 خانوار

 %10<  %10<  %5<  %5<  %5<  مشخص شده%   200%

 
 تعداد در
 خانوار

201 - 250% 251 - 300% 301 - 350% 351 - 400% 401 - 500% 

1 $24,980  1 
$24,981 
$31,225 

$31,226 
$37,470  

$37,471 
$43,715  

$43,716 
$49,960  

$49,961 
$62,450  

2 $33,820  2 
$33,821 
$42,275 

$42,276 
$50,730  

$50,731 
$59,185  

$59,186 
$67,640 

$67,641 
$84,550 

3 $42,660  3 
$42,661 
$53,325  

$53,326 
$63,990 

$63,991 
$74,655 

$74,656 
$85,320  

$85,321 
$106,650  

4 $51,500  4 
$51,501 
$64,375 

$64,376 
$77,250 

$77,251 
$90,125 

$90,126 
$103,000  

$103,001 
$128,750  

5 $60,340  5 
$60,341 
$75,425 

$75,426 
$90,510 

$90,511 
$105,595  

$105,596 
$120,680 

$120,681 
$150,850 

6 $69,180  6 
$69,181 
$86,475 

$86,476 
$103,770 

$103,771 
$121,065 

$121,066 
$138,360  

$138,361 
$172,950  

7 $78,020  7 
$78,021 
$97,525 

$97,526 
$117,030  

$117,031 
$136,535 

$136,536 
$156,040 

$156,041 
$195,050  

8 $86,860  8 
$86,861 
$108,575 

$180,576 
$130,290 

$130,291 
$152,005 

$152,006 
$173,720 

$173,721 
$217,150 

 تخفیف
 از 100%

 معوق مانده
 تخفیف 

 از 95%
 معوق مانده

 از 90%
 معوق مانده

 از 85%
 معوق مانده

 از 80%
 معوق مانده

 از 75%
 معوق مانده

 

 ایسانحهمستمند پزشکی 
 باشد خط فقر فدرال% 500اگر درآمد سالیانه بیمار بیشتر از 

 تخفیف معوق مانده

 معوق مانده %95 .از درآمد سالیانه بیمار است% 100بیشتر از  معوق مانده

 معوق مانده %90 .از درآمد سالیانه بیمار است% 100و کمتر از % 80بیشتر از  معوق مانده

 معوق مانده %85 .از درآمد سالیانه بیمار است% 80و کمتر از % 60بیشتر از  معوق مانده

 معوق مانده %80 .از درآمد سالیانه بیمار است% 60و کمتر از % 40بیشتر از  معوق مانده

 معوق مانده %75 .از درآمد سالیانه بیمار است% 40و کمتر از % 20بیشتر از  معوق مانده
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 C پیوست
 سیاست کمک مالی 

 3/2018لیست شخصیت های تحت پوشش 
  

 هستند اداره کل بهداشت تگزاسکامالً تحت کنترل  کهی هایبیمارستان
  

 Texas Health Arlington Memorial Hospital / اداره کل بهداشت تگزاسود آرلینگتون بیمارستان یادب
 Texas Health Harris Methodist Hospital Azle / هریس ازل بیمارستان متدیست اداره کل بهداشت تگزاس

 Texas Health Harris Methodist Hospital Cleburne / کلبورن بیمارستان متدیست تگزاساداره کل بهداشت 
 Texas Health Harris Methodist Hospital Fort Worth/ ورث بیمارستان متدیست هریس فورت اداره کل بهداشت تگزاس
 Texas Health Harris Methodist Hospital Hurst-Euless Bedford / بدفورد -یولس -بیمارستان متدیست هرست اداره کل بهداشت تگزاس
 Texas Health Harris Methodist Hospital Southwest Fort Worth / ورث جنوب غربی بیمارستان متدیست هریس فورت اداره کل بهداشت تگزاس
 Texas Health Harris Methodist Hospital Stephenville / هریس استفن ویل بیمارستان متدیست اداره کل بهداشت تگزاس

 Texas Health Harris Specialty Hospital Fort Worth/ اداره کل بهداشت تگزاسورث  بیمارستان تخصصی هریس فورت
 Texas Health Presbyterian Hospital Allen / بیمارستان پرزبیتارى آلن اداره کل بهداشت تگزاس
 Texas Health Presbyterian Hospital Alliance / بیمارستان پرزبیتارى پیمانهم اداره کل بهداشت تگزاس
 Texas Health Presbyterian Hospital Dallas / بیمارستان پرزبیتارى داالس اداره کل بهداشت تگزاس
 Texas Health Presbyterian Hospital Denton / بیمارستان پرزبیتارى دنتون اداره کل بهداشت تگزاس

 Texas Health Presbyterian Hospital Kaufman / بیمارستان پرزبیتارى کوفمان کل بهداشت تگزاس اداره
 Texas Health Presbyterian Hospital Plano / بیمارستان پرزبیتارى پالنو اداره کل بهداشت تگزاس

 Texas Health Recovery and Wellness Center / اداره کل بهداشت تگزاسمرکز بهبودی و تندرستى 
 
 

  اداره کل بهداشت تگزاس های مختلط وابسته بهشرکت 
  

  / (اداره کل بهداشت تگزاسبیمارستان قلب و عروق آرلینگتون  dba)، شرکت با مسئولیت محدود AMHهای کات آزمایشگاه
AMH Cath Labs, LLC )dba Texas Health Heart & Vascular Hospital Arlington) 

  / (فالور موند اداره کل بهداشت تگزاسبیمارستان پرزبیتارى  dba)شرکای بیمارستان فالور موند، شرکت با مسئولیت محدود 
Flower Mound Hospital Partners, LLC )dba Texas Health Presbyterian Hospital Flower Mound) 

  / (مرکز سالمتی تگزاس برای جراحی و تشخیص پالنو dba)ت محدود مرکز پزشکی پزشکان، شرکت با مسئولی
Physicians Medical Center, LLC )dba Texas Health Center for Diagnostics & Surgery Plano) 

  / (والراک اداره کل بهداشت تگزاسبیمارستان پرزبیتارى  dba)وال، شرکت با مسئولیت محدود راکای منطقهبیمارستان 
Rockwall Regional Hospital, LLC )dba Texas Health Presbyterian Hospital Rockwall) 

  / (لیکساوث بیمارستان متدیست اداره کل بهداشت تگزاس dba)لیک، شرکت با مسئولیت محدود ساوثبیمارستان تخصصی 
Southlake Specialty Hospital, LLC )dba Texas Heath Harris Methodist Hospital Southlake) 

 Texas Health Hospital Frisco / فریسکو اداره کل بهداشت تگزاسبیمارستان 

 Texas Health Hospital Mansfield/  بیمارستان بهداشت تگزاس مانسفیلد
  / (پرزبیتارى داالس تگزاس اداره کل بهداشتمؤسسه تگزاس برای جراحی در  dba)مؤسسه تگزاس برای جراحی، شرکت تضامنی با مسئولیت محدود 

Texas Institute for Surgery LLP, )dba Texas Institute for Surgery at Texas Health Presbyterian Dallas) 
 LP / USMD Hospital at Arlington, LPدر آرلینگتون،  USMDبیمارستان 
 LP / USMD Hospital at Fort Worth, LPورث،  در فورت USMDبیمارستان 

 

 سایر اشخاص غیربیمارستانی
 

 Texas Health Back Care / اداره کل بهداشت تگزاسمرکز مراقبت از کمر 
 Texas Health Medical Support / اداره کل بهداشت تگزاسمرکز پشتیبانی پزشکی 

 Texas Health Physicians Group / اداره کل بهداشت تگزاسگروه پزشکان 
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 خدمات خارج از پوشش/کنندگانارائه
 

ممکن است . دهندشوند و پزشکان معالج متفاوتی آنها را سفارش میای و پزشکان خاص اغلب به همراه خدمات بیمارستان اجرا میحرفهخدمات 
شناس، متخصص قلب، آسیبخاطر خدمات ارائه شده توسط پزشک معالج خود، پزشک اورژانس، رادیولوژیست، پزشک بیمارستان، ه بیمار ب

 .غیربیمارستانی فاکتور جداگانه دریافت کند کنندگانارائههوشبری و یا سایر  ، متخصصمتخصص نوزادان
 

شده بیمارستان در این پیوست که فهرست های شود که توسط شخصیتتنها برای خدماتی اعمال می اداره کل بهداشت تگزاسسیاست کمک مالی 
دریافت کنند  کنندگانارائهممکن است بیماران فاکتورهای دیگری برای خدمات مراقبتی بهداشتی از سایر  .اند ارائه شده باشدپذیرفتهاین سیاست را 

پزشکی اضطراری بسیار زیاد است و  هایکننده خدمات یا مراقبتارائهخارج از پوشش  کنندگانارائهتعداد . که تحت پوشش این سیاست نیستند
شوند که تحت پوشش این سیاست و یا خطوط خدماتی ذیل به عنوان خدماتی شناسایی میکنندگان ارائهدر نتیجه، انواع . ر حال تغییر استغالباً د

تماس از طریق رایگان و الکترونیکی یا کاغذی  به صورتتوانید خارج از پوشش را می کنندگانارائهتر فهرست جامع. گیرندکمک مالی قرار نمی
  .دریافت کنید 7959-236-682-1اره با شم

 
 

  :شودهای ذیل میخارج از پوشش شامل مقوله کنندگانارائه
  

 های آمبوالنس هزینه
 مراکز جراحی سرپایی

 هوشبرى متخصص
 پزشک معالج 
 متخصص قلب

 مراکز دیالیز
 (DME)تجهیزات پزشکی بادوام 

 پزشک اتاق اورژانس
 بهداشت خانگی

 پزشک بیمارستان
 پزشک نوزادشناس

 ایحرفه کنندگانارائهسایر 
 آزمایشگاه بیرونی

 شناسآسیب
 پزشکان

 رادیولوژیست
  
 
 

  



   

 

 مالی

 

 مالیکمک  :نام سیاست

 14از  14صفحه 
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 D پیوست         
  (AGB 2018)های معموالً فاکتورشده محاسبه هزینه - اداره کل بهداشت تگزاس
 (2018های مالی بر اساس گزارش) 

 
 AGB میزان تخفیف ها تخفیف های ناخالصهزینه* Hospital بیمارستان

 Texas Health Allen 238,117,066  (143,943,772) 60.5% 39.5% آلن اداره کل بهداشت تگزاس

 Texas Health اداره کل بهداشت تگزاسپیمان هم
Alliance 341,050,287  (201,113,732) 59.0% 41.0%  

 
    

اداره کل بیمارستان یادبود آرلینگتون 
 بهداشت تگزاس

Texas Health 
Arlington Memorial 

Hospital 
817,025,535  (553,715,196) 67.8% 32.2% 

 Texas Health Azle 100,286,612  (67,900,559) 67.7% 32.3% ازل اداره کل بهداشت تگزاس

      

 Texas Health برنکلی اداره کل بهداشت تگزاس
Cleburne 197,142,253  (130,185,819) 66.0% 34.0% 

 Texas Health Dallas 1,788,831,350  (1,165,838,598) 65.2% 34.8% داالس اداره کل بهداشت تگزاس

 Texas Health دنتون اداره کل بهداشت تگزاس
Denton 714,244,622  (493,153,419) 69.0% 31.0% 

 Texas Health Fort ورث فورت اداره کل بهداشت تگزاس
Worth 2,563,623,195  (1,757,582,095) 68.6% 31.4% 

 HEB Texas Health HEB 753,125,071  (506,952,355) 67.3% 32.7% اداره کل بهداشت تگزاس

بیمارستان قلب و عروق آرلینگتون 
 اداره کل بهداشت تگزاس

Texas Health Heart 
 &Vascular Hospital 

Arlington 
188,085,029  (131,201,404) 69.8% 30.2% 

 Texas Health کوفمان اداره کل بهداشت تگزاس
Kaufman 110,777,518  (74,914,024) 67.6% 32.4% 

 Texas Health Plano 1,095,323,923  (659,746,908) 60.2% 39.8% پالنو اداره کل بهداشت تگزاس

 Texas Health ویلاستفن اداره کل بهداشت تگزاس
Stephenville 127,293,275  (79,841,023) 62.7% 37.3%  

 
    

اداره کل بهداشت بیمارستان تخصصی 
 تگزاس

Texas Health 
Specialty Hospital 21,735,055  (13,189,456) 60.7% 39.3% 

 
 

    

 ورث فورت اداره کل بهداشت تگزاس
 جنوب غربی

Texas Health 
Southwest Fort 

Worth 
900,126,940  (586,563,741) 65.2% 34.8% 

اداره کل مرکز بهبودی و تندرستى 
 بهداشت تگزاس

Texas Health 
Recovery and 

Wellness Center 
7,270,500  (2,935,527) 40.4% 59.6% 

 Texas Health فالور موند اداره کل بهداشت تگزاس
Flower Mound 415,336,895  (232,388,643) 56.0% 44.0% 

سالمتی تگزاس برای جراحی مرکز 
 تشخیصی پالنو

Texas Health 
Center for 

Diagnostic Surgery 
Plano 

189,850,038  (94,467,472) 49.8% 50.2% 

 Texas Health لیکساوث اداره کل بهداشت تگزاس
Southlake 186,884,801  (107,631,529) 57.6% 42.4% 

 Texas Health راک وال اداره کل بهداشت تگزاس
Rockwall 358,880,454  (215,939,749) 60.2% 39.8% 

 Texas Health مؤسسه سالمتی تگزاس برای جراحی
Institute for Surgery 165,098,093  (99,236,999) 60.1% 39.9%  

 
    

USMD - آرلینگتون USMD  - Arlington 277,122,484  (189,154,924) 68.3% 31.7% 

USMD - ورث فورت USMD  - Fort Worth 73,761,637  (47,189,954) 64.0% 36.0% 

 %35.0 %65.0 (7,554,786,898)  11,630,992,632  کل مبالغ

سال منتخب برای ( AGB)های معموالً فاکتورشده هزینه - اداره کل بهداشت تگزاس
2019   25%  

 
 استفاده می کنند.کمک مالی از سیاست فرقه ای برای حذف شده زیرا آنها  THR AGBهوگولی از محاسبه  *(

 مستمندان ، بیمه بهداشتمستمندان به جز بیمۀ بهداشت) سالمندان گران بهداشتی خصوصی و هزینه بیمۀ پزشكىبرای تمام بیمه 2018شامل دعاوی مجاز در سال تقویمی ** 
 (مدیریت شده و بدون بیمه


