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 الغرض

عدم التمييز ضد  للتعريف بالكيفية التي يتم من خاللها تحديد كون المرضى مؤهلين للحصول على المساعدة المالية وذلك وفقًا لسياسة  .1
 ولوائح مصلحة الضرائب. (CHCOلدى مستشفى كولورادو لألطفال ) المرضى

لتوحيد عملية تقييم قدرة المريض/العائلة على الدفع مقابل الخدمات ولقيام مستشفى كولورادو لألطفال بتحصيل المدفوعات المناسبة   .2
 ات المتعلقة بالفقر على المستوى الفيدرالي/الوالية. من المرضى/العائالت بناًء على مؤهالتهم والتوجيه

لتحديد سياسة الفواتير وتحصيل األموال من المرضى/العائالت التي تدفع مقابل رعايتهم الطبية مع التأكد من أن مستشفى كولورادو   .3
 لألطفال لديها طريقة معقولة لتحصيل المدفوعات المستحقة. 

  

 النطاق/األفراد 

فريق مستشفى كولورادو لألطفال في جميع مواقع مستشفى كولورادو لألطفال وجميع المرضى الذين يعالجوا في أي موقع  جميع أعضاء  
 من مواقع مستشفى كولورادو لألطفال. 

  

 التعريفات 

 الحسابات 

 ( A/Rالمدينة )

التي تم تسليمها أو  األموال المستحقة على العمالء لصالح مستشفى كولورادو لألطفال مقابل الرعاية والخدمات 

 استخدامها، ولكن لم يتم دفعها بعد. 

 الدين المعدوم

حساب مستحق على أساس خدمات مقدمة لمريض والذي يعتبر غير قابل للتحصيل، بعد جهود تحصيل معقولة  

مقابل  يوًما على األقل من تاريخ تقديم مستشفى كولورادو لألطفال أول بيان فاتورة بعد الخروج  120وعمره 

 (. r)501الرعاية، بما يتوافق مع متطلبات مصلحة الضرائب القسم 

برنامج الرعاية 

 الخيرية لألطفال 

برنامج في مستشفى كولورادو لألطفال والذي يقدم المساعدة المالية للمرضى غير المؤمن عليهم أو بدون تغطية  

 تأمينية كافية والذين أثبتوا حاجتهم المالية. 

ي  تأهل اإلقامة ف

 كولورادو 

يتطلب إثبات اإلقامة من المتقدمين تقديم فاتورة مرافق أو هاتف، أو اتفاقية إيجار أو بيان رهن، أو مراسلة من 

مدرسة الطفل، أو بطاقات هوية )على سبيل المثال، رخصة قيادة، أو بطاقة هوية صادرة من الوالية(، أو كشف  

 ة أو صديق. حساب مصرفي، أو خطاب دعم من أحد أفراد العائل

 إجراءات تحصيل 

 غير عادية

(ECA) 

هي اإلجراءات التي تتخذها مستشفى كولورادو لألطفال ضد فرد فيما  ( ECAsإجراءات التحصيل غير العادية )

يتعلق بالحصول على دفع فاتورة مقابل رعاية مشمولة بموجب سياسة المساعدة المالية الخاصة بمستشفى  

والتي تتطلب إجراءات قانونية أو قضائية )باستثناء بعض دعاوى الحجز أو اإلفالس(،  كولورادو لألطفال 

وتتضمن بيع ديون فرد لطرف آخر ما لم تكن هناك شروط تعاقدية معينة موجودة، أو تتضمن اإلبالغ عن  

ها مجتمعةً  معلومات سلبية عن فرد إلى وكاالت إعداد تقارير ائتمان المستهلك أو مكاتب االئتمان )يشار إلي 

 بوكاالت االئتمان(. 

تقديم خدمات الرعاية الصحية مجانًا أو بأسعار مخفضة لألفراد الذين يستوفون المعايير المنصوص عليها في   المساعدة المالية 

 سياسة المساعدة المالية هذه. 

https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10794
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10794
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 سياسة 

 المساعدة المالية 

(FAP ) 

 هذه السياسة التي تصف: 

المساعدة المالية وما إذا كانت هذه المساعدة تشمل رعاية مجانية أو بأسعار  قواعد األهلية للحصول على  •

 مخفضة؛ 

 المساعدة المالية والخصومات المتاحة لألفراد المؤهلين؛ •

 أساس حساب المبالغ المحملة على المرضى؛ •

 طريقة طلب المساعدة المالية؛ و  •

ن وجد، مشمول بواسطة سياسة المساعدة  قائمة بأي مقدمي رعاية يقدمون الرعاية في المستشفى وأيهم، إ •

 المالية الخاصة بالمنشأة وأيهم غير مشمول. 

مستوى الفقر  

 ( FPLالفيدرالي )

مقياس لمستوى الدخل يصدر سنويًا عن وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية. تستخدم مستويات الفقر الفيدرالية  

 لتحديد األهلية لبعض البرامج 

 الحكومية.  يتم نشر التوجيهات الفيدرالية الخاصة بالفقر سنويًا من قبل الحكومة الفيدرالية. واإلعانات   

 برنامج حكومي

أي خطة أو برنامج يقدم مزايا صحية، سواء بشكل مباشر، أو من خالل التأمين، أو غير ذلك، والتي يتم تمويلها 

متحدة أو برنامج رعاية صحية في الوالية )على سبيل بشكل مباشر، كليًا أو جزئيًا، من قبل حكومة الواليات ال

 باستثناء برنامج المزايا الصحية للموظفين الفيدراليين.+[(، CHPأو خطة رعاية الطفل ] Medicaidالمثال، 

 الضامن
شخص أو كيان يوافق على أن يكون الطرف المسؤول ماليًا و/أو يمكنه الموافقة قانونًا على الرعاية من خالل  

 وقيع على نموذج اتفاقية القبول الت 

فاتورة الرعاية المقدمة.  وهو ملخص لمعلومات تحرير الفاتورة والدفع المتعلقة بحسابات المرضى المرتبطة   بيان الضامن

 بأحد الضامنين.

 الدخل 

التكميلي،  يشمل األرباح، وتعويضات البطالة، وتعويضات العمال، والضمان االجتماعي، ودخل الضمان 

والمساعدة العامة، ومدفوعات المحاربين القدامى، ومزايا الباقين على قيد الحياة، ودخل المعاش أو التقاعد،  

والفوائد، وأرباح األسهم، واإليجارات، والعوائد، والدخل من العقارات، والصناديق االستئمانية، والمساعدة  

خارج األسرة، ومصادر متنوعة أخرى.  ال يتم تضمين المزايا التعليمية، والنفقة، ودعم الطفل، والمساعدة من 

غير النقدية )مثل قسائم الطعام وإعانات اإلسكان( في الدخل.  يتم احتساب دخل األسرة قبل الضرائب ويستبعد 

األرباح أو الخسائر الرأسمالية غير المحققة.  والدخل يمكن أن يشمل الدخل غير المكتسب اآلخر وهو إجمالي  

 نقد المستلم من مصادر أخرى غير التوظيف. ال

  

 الشخص 

 الدولي 

 أي شخص يتلقى خدمات تتوفر فيه إحدى المعايير التالية: 

 مواطن غير أمريكي لديه تأمين غير أمريكي وال يعيش في الواليات المتحدة أو أراضي الواليات المتحدة  •

 الواليات المتحدة أو أراضي الواليات المتحدة مواطن غير أمريكي لديه تأمين أمريكي وال يعيش في  •

 مواطن غير أمريكي بدون تأمين وال يعيش في الواليات المتحدة أو أراضي الواليات المتحدة  •

 مواطن غير أمريكي على كفالة سفارة أجنبية  •

 األصول السائلة 

يوًما. وهذا  30عام في غضون األصول التي يمكن تحويلها إلى نقد في فترة زمنية قصيرة نسبيًا، وهي بشكل 

يشمل، على سبيل المثال ال الحصر، الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وحسابات االئتمان )إذا توفرت  

وأرباح  (، CDsاألموال على الفور(، والقيمة النقدية للتأمين على الحياة، وشهادات اإليداع قصيرة األجل )

حسابات التقاعد والمعاشات المحمية من الضرائب هي موارد سائلة،   الشراكة المحفوظة في االحتياطي. وتعتبر

 إذا كان بإمكان مقدم الطلب سحب األموال من الحساب دون غرامة. 

 الطوارئ 

 الطبية 

 إصابة أو مرض حاد ويشكل خطًرا مباشًرا على حياة الشخص أو صحته على المدى الطويل. 

 الضرورة الطبية

 ضروري طبيًا /

الخدمة المغطاة ضرورية من الناحية الطبية إذا وجد، بطريقة تتفق مع المعايير المقبولة للممارسة الطبية،  تعتبر 
أنها عالج فعال بنفس القدر من بين خيارات أخرى أقل تحفًظا أو أكثر تكلفة، وتفي بواحد على األقل من المعايير 

 التالية:
  

 الخدمة سوف أو من المتوقع بشكل معقول أن: 

 نع أو تشخص ظهور مرض، أو حالة، أو إعاقة أولية، أو إعاقة ثانوية؛تم •

تعالج، أو تصحح، أو تقلل، أو تخفف اآلثار الجسدية، أو العقلية، أو المعرفية، أو النموية لمرض، أو إصابة   •
 أو إعاقة؛ 

 تقلل أو تخفف األلم أو المعاناة الناجمة عن مرض، أو إصابة أو إعاقة؛  •

 على تحقيق أو الحفاظ على القدرة الوظيفية القصوى في أداء أنشطة الحياة اليومية. تساعد الفرد  •



 9من  3       صفحة  السياسة العامة   - ( FAPالسياسة: سياسة المساعدة المالية )
  

 رسوم غير مغطاة 
 لرسوم المتكبدة التي ال تعتبر ميزة مغطاة حسب شركة تأمين المريض/الضامن. 

 الدفع الذاتي 
الحكومية، أو أي مساعدة مالية  ال يملك المريض، أو يختار عدم استخدام، التأمين التجاري، أو تغطية البرامج 

 % على جميع أرصدة الدفع الذاتي. 35أخرى. في وقت تحرير الفواتير، سيتم تطبيق خصم بنسبة 

بدون تغطية تأمينية  

 كافية 

يتمتع الضامن بمستوى معين من التأمين أو مساعدة من طرف ثالث ولكن ال يزال لديه مصروفات إضافية  

 تتجاوز قدرته على الدفع. 

 غير مؤمن عليه 
 ال يوجد لدى الضامن تأمين أو مساعدة من طرف ثالث لدعم الوفاء بالتزامات الدفع الخاصة به. 

  

  

  

 معلومات عامة 

تلتزم مستشفى كولورادو لألطفال بتقديم المساعدة المالية لألشخاص الذين لديهم احتياجات رعاية صحية وغير مؤمن عليهم، أو ليس   .1
ة كافية، أو غير مؤهلين لبرنامج حكومي، أو بخالف ذلك غير قادرين على دفع تكاليف رعاية طبية ضرورية  لديهم تغطية تأميني 

 بناًء على وضعهم المالي الفردي. 
تماشياً مع مهمة مستشفى كولورادو لألطفال لتحسين صحة األطفال من خالل تقديم برامج عالية الجودة ومنسقة لرعاية المرضى،   .2

اث والتوعية، فإن مستشفى كولورادو لألطفال تسعى جاهدة لضمان أن القدرة المالية لألشخاص الذين يحتاجون إلى  والتعليم، واألبح
خدمات الرعاية الصحية ال تحول بينهم وبين طلب أو تلقي الرعاية. ستقدم مستشفى كولورادو لألطفال العالج، دون تمييز، لتحقيق  

ألفراد بغض النظر عن أهليتهم للحصول على المساعدة المالية أو للمساعدة الحكومية، وفقًا  االستقرار في الحاالت الطبية الطارئة ل
 (. EMTALAقانون العالج في الحاالت الطبية الطارئة والمخاض )

ومن أجل الحفاظ على قدرة مستشفى كولورادو لألطفال على خدمة احتياجات الرعاية الصحية لألطفال في المجتمع، فإن األشخاص   .3
غير المؤمن عليهم، أو ليس لديهم تغطية تأمينية كافية ويطلبون خدمات مجدولة ليست مصنفة كخدمات طبية طارئة ولكنها  

ل تلقي الخدمات.  إذا حضر مريض بحالة طارئة أو عاجلة، فسيتم تحديد احتياجات المساعدة  ضرورية طبيًا سيتم تقييمهم ماليًا قب 
 . ( EMTALA)قانون العالج في الحاالت الطبية الطارئة والمخاض  المالية بعد االستقرار والعالج.  انظر 

والبرنامج الخيري لمستشفى كولورادو لألطفال ليسا برامج تأمين، ولكنهما برامج (  CICPإن برنامج كولورادو لرعاية المعوزين ) .4
 خصم ألولئك الذين ليس لديهم تأمين أو بدون تغطية تأمينية كافية وأثبتوا حاجتهم المالية. 

نشطة )بما في ذلك الوصول إلى وسائل اإلعالم( ذات صلة بجهود جمع  لن تشارك مستشفى كولورادو لألطفال أو تدعم أي أ .5
 التبرعات التي تهدف إلى دفع تكاليف رعاية مريض معين.

ال يمكن استخدام برنامج الرعاية الخيرية التابع لمستشفى كولورادو لألطفال لتغطية التكاليف المرتبطة بالسكن، أو الطعام، أو النقل،   .6
الخدمات/اإلمدادات المتعلقة باستمرارية الرعاية )على سبيل المثال، المعدات الطبية المعمرة، والرعاية  أو حالة الهجرة، أو 

 المنزلية(. 
إن مستشفى كولورادو لألطفال متاح للمساعدة في تحديد الموارد المستندة إلى المجتمع، وتسهيل الخدمات، وتقديم المساعدة المناسبة   .7

 .  720.777.7001صل مع مستشار مالي على الرقممن أجل اإلحالة.  يمكن التوا
 ومستشفى كولورادو لألطفال ليست ملزمة بتقديم المساعدة المالية لخدمات الطوارئ غير الطبية.  .8
من مدونة التنظيمات الفيدرالية   26والباب  112-3-25تعمل مستشفى كولورادو لألطفال وفقًا لقانون كولورادو المعدل القسم  .9

1.501)r(-0  1.501 حتى)r(-7 . 
 تتوفر نسخ من سياسة المساعدة المالية بلغات متعددة، بما في ذلك اإلنجليزية واإلسبانية.  .10

  

 السياسة 

 متطلبات األهلية للمساعدة المالية . ١

 أ. معايير األهلية للمساعدة المالية 
%، أو في ظروف محدودة  250يجب أن يكون دخل مقدم )مقدمي( الطلب، مع مراعاة األصول السائلة، أقل من  (1

 %، من مستوى الفقر الفيدرالي. 500أقل من  2موصوفة في الفقرة 
 المساعدة المالية لخدمات الطوارئ الطبية متاحة لجميع المرضى.  (2
 المساعدة المالية للطوارئ غير الطبية ولكنها رعاية طبية ضرورية متاحة فقط لألفراد غير الدوليين:  (3

a.  عاًما   14عاًما أو أقل )قد يكون سكان كولورادو الذين تزيد أعمارهم عن  14لغ أعمارهم سكان كولورادو الذين تب
 مؤهلين ولكنهم سيحتاجون إلى موافقة إدارية(؛ و 

b.  قد يكون األفراد الذين يمكنهم تقديم إثبات إقامة في كولورادو ولكن ال يمكنهم تقديم وثائق الجنسية األمريكية مؤهلين
 موافقة إدارية.  ولكنهم سيحتاجون إلى

سيتصرف برنامج الرعاية الخيرية التابع لمستشفى كولورادو لألطفال كدافع أساسي فقط إذا كان المريض غير مؤمن   (4
للطوارئ وذلك لحالة   Medicaidغير مؤهل ألي برنامج حكومي.  إذا كان فرد ما ليس لديه سوى برنامج  وعليه 

https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=14360
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يتم إجراء استثناء، وقد يكون مقدم الطلب مؤهالً للحصول على المساعدة  مريض داخلي مهددة للحياة أو لألطراف، فقد 
 المالية. 

قد يتصرف برنامج الرعاية الخيرية التابع لمستشفى كولورادو لألطفال كدافع ثانوي إذا كان المريض لديه تغطية تجارية   (5
لغ المدفوعات المشتركة، واالقتطاعات،  بدون تغطية تأمينية كافية.  قد تنص التغطية الثانوية على تخفيض في مب  لكنهو

والتأمين المشترك. باإلضافة إلى ذلك، يمكن أيًضا استخدام برنامج الرعاية الخيرية التابع لمستشفى كولورادو لألطفال في  
الحاالت التي يتم فيها استنفاد مزايا التأمين وتعتبر الخدمات ضرورية من الناحية الطبية )على سبيل المثال، عالج  

 طبيعي/عالج مهني، موجات فوق صوتية في قسم الطوارئ، السمعيات، خدمات النطق والتعلم(. 
 من المطلوب تقديم طلب مكتمل للحصول على المساعدة المالية من مستشفى كولورادو لألطفال لكي يتم تحديد األهلية.  (6

a.  .تم سرد المعلومات المطلوبة لتحديد األهلية للمساعدة المالية في الطلب 
b. ا كان سيتم استخدام المساعدة المالية لتغطية تواريخ سابقة من الخدمة، فعلى المريض/األسرة اإلشارة إلى طلب  إذ

 هذه المساعدة في الطلب. 
 فترة تقديم الطلب  (7

a.  يوًما من تاريخ تقديم أول بيان فاتورة بعد الخروج مقابل الرعاية.  وأي   365يجب إكمال الطلب في غضون
يوًما من تاريخ تقديم الطلب لن تكون مؤهلة للحصول على المساعدة   365بل أكثر من خدمات تم تقديمها ق

 المالية. 
b.   إذا تم تقديم طلب غير مكتمل خالل فترة التقديم، فسيتم إبالغ الفرد بالمعلومات المفقودة، وكيفية الحصول على

إذا  (.  ECAsل غير العادية )يوًما إلكمال الطلب قبل حدوث إجراءات التحصي  60المساعدة، وسيكون أمامه 
كانت إجراءات التحصيل غير العادية قد بدأت بالفعل، فسوف تقوم مستشفى كولورادو لألطفال بإيقاف إجراءات  

 يوًما.  60التحصيل غير العادية خالل فترة 
B.  بشأن األهلية للحصول على  إذا تم استالم طلب مكتمل، فسيتم تعليق إجراءات التحصيل غير العادية حتى يتم اتخاذ قرار

المساعدة المالية، وإذا تقرر أن الفرد مؤهاًل، فسيتم إلغاء إجراءات التحصيل غير العادية، وإعادة المبالغ، وإذا كان هناك مبالغ  
 ال تزال مستحقة، فسيتم تقديم بيان يوضح كيف تم تحديد هذا المبلغ. 

ال يزال معلقًا، مثل منشأة مستشفى  ( CCNأو ) CMSرقم شهادة اعتماد استثناء شهادة اعتماد منشأة جديدة.  في حالة أن   (1
جديدة أو موقع آخر يتطلب شهادة اعتماد منفصلة، فقد يتم تصنيف هذا الموقع من قبل شركات التأمين على أنه خارج  

بعد تاريخ سريان رقم   الشبكة )لم يتم التعاقد مع مستشفى كولورادو لألطفال بعد في ذلك الموقع( لفترة قصيرة من الوقت 
سيكون كل من  (، CCNيوًما بعد تاريخ سريان رقم شهادة االعتماد ) 120لذلك، ولمدة (.  CCNشهادة االعتماد )

مرضى الدفع الذاتي والمرضى الذين لديهم تغطية تأمينية والتي يكون بالنسبة لها الموقع الجديد خارج الشبكة والذين 
لمعتمد حديثًا مؤهلين للحصول على المساعدة المالية إذا كان دخل مقدم )مقدمو( الطلب  يحصلون على خدمات في الموقع ا

٪ من مستوى الفقر الفيدرالي على أساس حجم األسرة.  مع ذلك سيستمر تحرير فاتورة إلى تأمين المريض، 500أقل من 
ل تنطبق جميع متطلبات األهلية  وعلى شركة التأمين معالجة المطالبة أو رفضها، وترك رصيد للمريض.    وال تزا

وإثبات الدخل.  ستبذل مستشفى كولورادو لألطفال كل الجهود المعقولة لتحديد هؤالء المرضى الذين قد يكونون مؤهلين 
يوًما من تاريخ سريان رقم شهادة االعتماد  120يوًما.  بعد  120لهذا االستثناء خالل الفترة الزمنية المحدودة بمدة 

(CCN ،)من مستوى الفقر الفيدرالي بناًء على حجم األسرة، بغض  250د معيار األهلية إلى المعدل المعتاد البالغ سيعو ٪
النظر عما إذا كانت خطة التأمين الخاصة بالمريض داخل الشبكة أو خارج الشبكة، وفقًا لمتطلبات األهلية المقررة )القسم  

1.E .) 
C. دة المالية في إطار برنامج الرعاية الخيرية التابع لمستشفى كولورادو  توقعات المرضى المؤهلين للحصول على المساع

 لألطفال.  يجب أن يقوم المتقدم )المتقدمون( بما يلي: 
إخطار مستشفى كولورادو لألطفال إذا كان هناك تغيير في الحالة المالية و/أو حالة التغطية؛ قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى   (1

 إنهاء البرنامج؛ 
( إحضار بطاقة تعريف الهوية لبرنامج  3ع )المدفوعات( المشتركة في الجدول المرفق في وقت تقديم الخدمة؛ وسداد الدف (2

 الرعاية الخيرية التابع لمستشفى كولورادو لألطفال في كل زيارة. 
D.  حددت مستشفى  ( 1يكون المرضى غير مؤهلين للحصول على المساعدة المالية إذا:  –معايير عدم األهلية للمساعدة المالية

 كولورادو لألطفال أو تعرفت على أن المريض/األسرة قدم معلومات خاطئة. 
المريض ليس مقيًما في كولورادو / هو شخص دولي والرعاية المطلوبة ليست بسبب حالة طبية طارئة.  ستتم مراجعة   (2

هلية.  سيشمل فريق  كل شخص غير مقيم في كولورادو/شخص دولي على أساس كل حالة على حدة وذلك لتحديد األ
المراجعة كل من مدير عمليات وصول المرضى وإدارة الحاالت، والمدير التنفيذي لدورة اإليرادات، وأعضاء آخرين في  

 فريق مستشفى كولورادو لألطفال حسب االقتضاء. 
وبرنامج ،  Medicaidفشل المريض/األسرة في االمتثال لمتطلبات تقديم الطلب لبرامج أخرى )على سبيل المثال،   (3

 وخطط التبادل، وما إلى ذلك(. (، CICPكولورادو لرعاية المعوزين )
 يوًما من أول بيان للفواتير. 365فشل المريض/األسرة في إكمال الطلب/تقديم المعلومات المطلوبة في غضون  (4
رادو لألطفال،  عادة ال يتم تغطية بعض الخدمات والمصروفات ضمن برنامج الرعاية الخيرية التابع لمستشفى كولو (5

 ويتضمن ذلك ما يلي: 
a.   عمليات الزرع، على الرغم من إمكانية تغطيتها إذا أظهر التقييم السريري المطلوب للرعاية الطبية غير الطارئة أن

 المريض يمكنه االلتزام بالمتطلبات الطبية بعد الزرع. 
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b. ما لم تكن مرتبطة باستثناء شهادة  اإلجراءات التي رفضها مزود التأمين الطبي باعتبارها مزايا "غير مغطاة( "
 اعتماد منشأة جديدة المذكور أعاله(، ويتضمن ذلك: 

 الخدمات المتكبدة قبل الحصول على تصريح من تأمين المريض؛ •
 اإلجراءات التجريبية؛  •
 المزايا(. الخدمات التي تم رفضها من قبل الدافعين لعدم امتثال العضو )على سبيل المثال، لم يتم تقديم تنسيق  •

c. .الخدمات المتعلقة بالدراسات البحثية أو التي يتم إجراؤها بموجب تمويل المنح 
d.  .الخدمات التي تغطيها اتفاقيات حالة فردية 

E.   قسم االستشارات المالية هو السلطة النهائية لتحديد ما إذا كانت مستشفى كولورادو لألطفال قد بذلت جهوًدا معقولة وفقًا
 رائب ووالية كولورادو لتحديد ما إذا كان الفرد مؤهالً للحصول على المساعدة المالية. لمتطلبات مصلحة الض 

يمكن لمستشفى كولورادو لألطفال إجراء تغييرات على برنامج الرعاية الخيرية التابع لمستشفى كولورادو   مالحظة:( 1
 لألطفال و/أو على سياسة المساعدة المالية في أي وقت دون إشعار. 

  

 ومات أهلية الدخل معل. ٢

لتحديد توجيهات الدخل األقصى السنوي لبرنامج  ( FPLأ. يتم استخدام مخطط توجيهات الدخل الخاص بمستوى الفقر الفيدرالي )
 الرعاية الخيرية التابع لمنظمة مستشفى كولورادو لألطفال.  يتم تحديث المعلومات المقدمة هنا في شهر فبراير من كل عام. 

 % الدخل السنوي في مستوى الفقر الفيدرالي 500*   % الدخل السنوي في مستوى الفقر الفيدرالي250             الدخل السنوي في مستوى الفقر الفيدرالي    العائلةحجم  

1 $13,590           $33,975                      $65,465 

2  $18,310          $45,775                  $88,435 

3  $23,030         $57,575                  $111,405 

4 $27,750            $69,375                      $134,375 

5  $32,470            $81,175                    $157,345 

6 $37,190          $92,975                  $180,315 

7 $41,910          $104,775                    $203,285 
8  $46,630         $116,575                 $226,255 

    

 نسبة مستوى الفقر الفيدرالي    التصنيف الخيري  

 N  40 % 
A 62 % 

B 81 % 
C 100 % 
D 117 % 

E 133 % 
F 159 % 

G 185 % 
H 200 % 

 I  * 250 % 
 Z  ** 40 % 

  

% على المرضى الذين يتلقون الخدمات في  500قدرها  Iنسبة مئوية من مستوى الفقر الفيدرالي للتصنيف الخيري  يقتصر تطبيق * 
 (. CCNيوًما فقط بعد تاريخ سريان رقم شهادة االعتماد ) 120لمدة وموقع معتمد حديثًا فقط كما هو موضح أعاله، 

 للعمالء المشردين.  Z** التصنيفات 

  

 تحصيل سياسة الفواتير وال .3

A.     .)ستطلب مستشفى كولورادو لألطفال الحصول على الدفع على حسابات الدفع الذاتي ذات األرصدة )أي مديونيات المريض
لن تبدأ مستشفى كولورادو لألطفال في إجراءات التحصيل غير العادية قبل بذل جهود معقولة لتقرير ما إذا كانت المساعدة  

أيام من هذا الطلب، بما   10لتحصيل.  سيتم تقديم أي بيان مفصل يطلبه الضامن في غضون المالية متاحة و/أو تم بذل جهود ا
 .  25.3.112يتوافق مع قانون كولورادو المعدل القسم

B.   ستبذل مستشفى كولورادو لألطفال جهوًدا معقولة إلخطار المرضى واألسر بشأن سياسة المساعدة المالية من خالل الطرق
 التالية:

 األفراد شفوياً بسياسة المساعدة المالية وكيفية الحصول على المساعدة في عملية التقديم. إخطار  (1
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يوًما على األقل من تاريخ   120سوف تمتنع مستشفى كولورادو لألطفال عن بدء إجراءات التحصيل غير العادية لمدة  (2
 ة. تقديم مستشفى كولورادو لألطفال أول بيان فاتورة بعد الخروج مقابل الرعاي 

يوًما، إلى الضامن للحساب   30سترسل مستشفى كولورادو لألطفال ما ال يقل عن ثالثة إشعارات فوترة شهرية، كل  (3
 لإلشعار بالرصيد المستحق. 

a.  يبلغ اإلشعار األول الضامن بوجود رصيد غير مدفوع مستحق على الحساب؛ 
b.  ر الضامن باستمرار الرصيد غير المدفوع؛  اإلشعار الثاني يذك ِّ
c. ( ر الضامن بأن لديه ثالثون ( يوًما لتسوية الدين، أو قد  30اإلشعار النهائي بالحساب المتأخر المستحق سوف يُخطِّ

يتم اتخاذ إجراءات التحصيل غير العادية بشأن الدين وسيحدد إجراءات التحصيل غير العادية التي تعتزم مستشفى  
 يطة. كولورادو لألطفال أخذها ويرفق نسخة من ملخص بلغة بس

يمكن إما دفع الحساب بالكامل، أو إعداده على خطة سداد، أو إحالته إلى االستشارات المالية، أو   مالحظة:   •

الحصول على مزيد من معلومات التأمين خالل هذا الجدول الزمني. يتم توفير إشعار بلغة واضحة لسياسة  
 اإلنجليزية واإلسبانية في كل بيان فواتير.  المساعدة المالية الخاصة بمستشفى كولورادو لألطفال باللغتين

يوًما من اإلشعار النهائي، قد يتم تحويل الحساب   60بعد إرسال ثالثة إشعارات للفواتير وعدم استالم أي دفع في غضون  (4
 إلى الديون المعدومة وقد يتم اتخاذ إجراءات التحصيل غير العادية. 

a.  ال يتم دفع أرصدة المريض )على سبيل المثال، الدفع الذاتي( وتكون  تتأهل الحسابات لوصف الديون المعدومة عندما
مستشفى كولورادو لألطفال قد بذلت جهوًدا معقولة، والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر المكالمات الهاتفية، أو  

 البيانات أو الرسائل، لتقرير ما إذا كان الفرد مؤهالً للحصول على المساعدة المالية. 
b. يوًما من وضع الحساب لدى وكالة الديون المعدومة إذا لم يتخذ   60كالة الديون المعدومة مكتب االئتمان بعد ستبلغ و

 الضامن أي إجراء لتسوية الرصيد إما عن طريق إجراء دفع أو عن طريق تقديم معلومات منازعة إضافية. 
c. يوًما   60اب في الديون المعدومة أكثر من إذا تم اتخاذ جميع الخيارات األخرى لتحصيل المدفوعات وكان عمر الحس

 دون اتصال من الضامن أو رفض الضامن تسوية الرصيد، فمن الممكن اتخاذ إجراء قانوني. 
 بدء طلب المساعدة المالية  (5

a.  يوًما من أول فاتورة بعد الزيارة.  240ستنتهي فترة التقديم للحصول على المساعدة المالية في موعد ال يتجاوز 
 السياسة جميع األطراف المشاركة في إجراءات التحصيل لصالح مستشفى كولورادو لألطفال. ستتبع هذه  (6

  

 ( AGBالمبالغ المطلوبة بالفواتير بشكل عام ) .4

A.   تحدد مستشفى كولورادو لألطفال المبلغ الذي يتم تحصيله مقابل الرعاية التي تقدمها ألي فرد مؤهل للحصول على المساعدة
المساعدة المالية الخاصة بها.  يتم احتساب المبالغ المفوترة عن الخدمات الطبية الطارئة والخدمات الطبية  بموجب سياسة 

الضرورية طبيًا للمرضى المؤهلين للحصول على المساعدة المالية بناًء على طريقة المراجعة الماضية ولن تكون أكثر من  
 الذين لديهم تأمين يغطي هذه الرعاية. المبالغ المطلوبة بالفواتير بشكل عام من األفراد 

تستخدم مستشفى كولورادو لألطفال طريقة "المراجعة الماضية" استناًدا إلى المطالبات السابقة الفعلية المدفوعة إلى منشأة  
جنبًا إلى جنب مع جميع شركات التأمين الصحي الخاصة    Medicareالمستشفى بواسطة "الرسوم مقابل الخدمة" في برنامج 

التي تدفع المطالبات إلى منشأة المستشفى )بما في ذلك، في كل حالة، أي أجزاء مرتبطة من هذه المطالبات مدفوعة من قبل  
أو األفراد المؤمن عليهم(.  مستشفى كولورادو لألطفال تحسب نسبة المبالغ المطلوبة   Medicareالمستفيدين من برنامج 

%. ستتم مراجعة نسبة المبالغ المطلوبة  58.38أقل نسبة لجميع المنشآت، وهي بالفواتير بشكل عام لكل منشأة وتستخدم 
شهًرا التي استخدمتها منشأة المستشفى في حساب نسبة المبالغ    12بعد فترة  120بالفواتير بشكل عام وتحديثها بحلول اليوم 

 طفال. المطلوبة بالفواتير بشكل عام، وهي شهر أبريل من كل عام لمستشفى كولورادو لأل 

  

 معلومات مقدم الخدمات  .5

A.   ستنطبق أيًضا قرارات تحديد األهلية للحصول على المساعدة المالية على الخدمات المهنية من مقدمي الخدمات التابعين لكلية
  CUوهي مسجلة باسم .  University Physicians, Incالطب بجامعة كولورادو والتي تصدر عنها فواتير بواسطة 

Medicine . 
ي برنامج الرعاية الخيرية التابع لمستشفى كولورادو لألطفال رسوم الخدمات المهنية لمقدمي الخدمات التابعين لن يغط (1

للمؤسسات التالية.  قد يكون لهذه المؤسسات سياسات المساعدة المالية الخاصة بها ويجب على المريض توجيه  
 االستفسارات إلى هذه المؤسسات مباشرة. 

a. TCH Radiology Professionals 
b. Radiology & Imaging Consultants, P.C. )RIC( 
c. University of Colorado Medicine Pathology Lab 
d. Poudre Valley Medical Group, LLC d/b/a UC Health Medical Group )UCHMG( 

  

  

 المساعدة وطرق التقديم  .6

A.  :اإلنترنت  ( عبر 1تتوفر الطلبات والمساعدة على استكمالها مجانًا
(bill-http://www.childrenscolorado.org/about/your) شخصيًا في: 2؛ ) 

http://www.childrenscolorado.org/about/your-bill
http://www.childrenscolorado.org/about/your-bill
http://www.childrenscolorado.org/about/your-bill
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a.  13123المجمع الطبي في أنشوتز وعنوانه هو East 16th Avenue, Aurora, CO 80045 ، أو 
b.  4090مستشفى كولورادو سبرنجز وعنوانه هو Briargate Parkway, Colorado Springs, CO  

 ؛ أو 80920

  

  720.777.7001. ( عبر االتصال بقسم االستشارات المالية على الرقم3

  

 الوصول إلى السياسة والملخص باللغة المبسطة  .7

A.  :تتوفر نسخة من هذه السياسة والمخلص مبس ط اللغة مجانًا 
financial-visit/insurance-http://childrenscolorado.org/your-عبر اإلنترنت ) (1

; 2(programs/-esources/financialassistancer ) :شخصيًا في 

a. 13123وعنوانه هو   المجمع الطبي في أنشوتز East 16th Avenue, Aurora, CO 80045 ، أو 

b.  4090مستشفى كولورادو سبرنجز وعنوانه هو Briargate Parkway, Colorado Springs, CO  
 ؛ أو 80920

أو الخدمات المالية للمرضى على الرقم    720.777.7001عبر االتصال بقسم االستشارات المالية على الرقم  (3
 أو؛ 720.777.6422

 pfs@childrenscolorado.orgعبر البريد اإللكتروني على  (4

  

 المراجع 

https:7-r(1.501)//www.irs.gov/pub/-irsحتى  r(1.501)-0من مدونة التنظيمات الفيدرالية  26الباب 

05.pdf-rbs/irb15i 

  

 المرفقات 

 المبدأ التوجيهي لودائع الدفع الذاتي  -الملحق أ  

 باقة طب األسنان

 قائمة مراجعة المساعدة المالية 

 معلومات المساعدة المالية وخطط الدفع

  

 مستندات ذات صلة 

 عدم التمييز بين المرضى

 . ( EMTALAاالت الطبية الطارئة والمخاض )قانون العالج في الح

 حجز المواعيد والتخليص المالي لألشخاص الدوليين

 اإلنجليزية  - اتفاقية الدفع الذاتي 

 األسبانية  - اتفاقية الدفع الذاتي 

 السياسة العامة_األسبانية( FAPسياسة المساعدة المالية )

 العامة_العربيةالسياسة ( FAPسياسة المساعدة المالية )

 العربية  -طلب المساعدة المالية  

 السياسة العامة_األمهرية ( FAPسياسة المساعدة المالية )

 معلومات المساعدة المالية وخطة الدفع_األمهرية 

 طلب المساعدة المالية_األمهرية 

 السياسة العامة_النيبالية( FAPسياسة المساعدة المالية )

 ة الدفع_النيبالية معلومات المساعدة المالية وخط 

 طلب المساعدة المالية_النيبالية

 السياسة العامة_الصومالية ( FAPسياسة المساعدة المالية )

 معلومات المساعدة المالية وخطة الدفع_الصومالية 

 طلب المساعدة المالية_الصومالية 

http://childrenscolorado.org/your-visit/insurance-financial-resources/financial-assistance-programs/
http://childrenscolorado.org/your-visit/insurance-financial-resources/financial-assistance-programs/
https://www.irs.gov/pub/irs-irbs/irb15-05.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-irbs/irb15-05.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-irbs/irb15-05.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-irbs/irb15-05.pdf
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10058
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10318
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=12693
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10497
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10794


 9من  8       صفحة  السياسة العامة   - ( FAPالسياسة: سياسة المساعدة المالية )
  

  

 ف العمليات(، ساره لجنة السياسة اإلدارية واإلجراءات، كيمبرلي برونتس )مشر تمت المراجعة بواسطة: 

 هايفتس )كبير منسقي السياسة والدعم(

  

  

النسخة الرسمية من أي سياسات وإجراءات لمستشفى كولورادو لألطفال هي النسخة اإللكترونية المنشورة على شبكة اإلنترانت  "

اإلنترانت الداخلية في الوقت المطلوب أو  وأي نسخ سياسات مطلوبة ألي غرض مشروع ينبغي طباعتها من شبكة    الداخلية. 

 قريبًا منه." 

  



 

 9من  9       صفحة  السياسة العامة   - ( FAPالسياسة: سياسة المساعدة المالية )

 

(  CU MEDICINEكلية الطب بجامعة كولورادو )(/CHCOالتابع لمستشفى كولورادو لألطفال)( CICPالمعوزين )برنامج كولورادو لرعاية 

 وجدول المدفوعات المشتركة الخيرية 

 

 

 

   زيارة العيادات الخارجية 

،  CHC، ADO)أقسام الرعاية األساسية والوقائية، 

MED، YM، CAMP ) 
 CICPبرنامج  البرنامج الخيري  التصنيف 

CHCO CU 

Med 

 CHCO CU اإلجمالي 

Med 

اإلجمال 

 ي

0-40=%N $7 $7 $14 $7 $0 $7 

41 -62=%A $15 $15 $30 $15 $0 $15 

63 -61 %-B $15 $15 $30 $15 $0 $15 

82 -

100=%C 

$20 $20 $40 $20 $0 $20 

101 -

117=%D 

$20 $20 $40 $20 $0 $20 

118 -

133=%E 

$25 $25 $50 $25 $0 $25 

134 -

159 =%F 

$25 $25 $50 $25 $0 $25 

160 -

185 =%G 

$35 $35 $70 $35 $0 $35 

186 -

200=%H 

$35 $35 $70 $35 $0 $35 

201 -

250=%l 

$40 $40 $80 $40 $0 $40 

0 %-Z $0 $0 $0 $0 $0 $0 

  التخصصية الخارجية العيادات زيارة 

 (إلخ قلب، ودم، سرطان عظام، أورام، المميزة، الطبية الرعاية)

 التصنيف 

 CICPبرنامج  البرنامج الخيري 

CHCO 

CU 
Med  اإلجمالي CHCO 

CU 
Med  اإلجمالي 

0-40=%N $15 $15 $30 $15 $0 $15 

41-62=%A $25 $25 $50 $25 $0 $25 

63-81=%B $25 $25 $50 $25 $0 $25 
82-100=%C $30 $30 $60 $30 $0 $30 

101-117=%D $30 $30 $60 $30 $0 $30 

118-133=%E $35 $35 $70 $35 $0 $35 

134-159=%F $35 $35 $70 $35 $0 $35 
160-185=%G $45 $45 $90 $45 $0 $45 
186-200=%H $45 $45 $90 $45 $0 $45 

201-250=%I $50 $50 $100 $50 $0 $50 

0 %-Z $0 $0 $0 $0 $0 $0 

  اإلضافية  الخدمات 

 إجهاد،  اختبار  تدخلية،  أشعة  صوتية، فوق موجات  كلى، وظائف اختبار  سينية، أشعة)

 (وراثي اختبار 

 التصنيف 

 CICPبرنامج  البرنامج الخيري 

CHCO 

CU 
Med  اإلجمالي CHCO 

CU 
Med  اإلجمالي 

0-40=%N $15 $0 $15 $15 $0 $15 

41-62=%A $25 $0 $25 $25 $0 $25 
63-81=%B $25 $0 $25 $25 $0 $25 
82-100=%C $30 $0 $30 $30 $0 $30 

101-117=%D $30 $0 $30 $30 $0 $30 

118-133=%E $35 $0 $35 $35 $0 $35 
134-159=%F $35 $0 $35 $35 $0 $35 
160-185=%G $45 $0 $45 $45 $0 $45 
186-200=%H $45 $0 $45 $45 $0 $45 

201-250=%I $50 $0 $50 $50 $0 $50 

0 %-Z $0 $0 $0 $0 $0 $0 

دخول المرضى الداخليين، والمالحظة، ورعاية  تسجيل  

 المرضى الخارجين على األسرة، ودراسات النوم

 CICPبرنامج  البرنامج الخيري  التصنيف 

CHCO CU 

Med 

 CHCO CU اإلجمالي 

Med 

اإلجمال 

 ي

0-40=%N $15 $7 $22 $15 $7 $22 

41-62=%A $65 $35 $100 $65 $35 $100 

63-81=%B $105 $55 $160 $105 $55 $160 

82-100 =%C $155 $80 $235 $155 $80 $235 

101-117=%D $220 $110 $330 $220 $110 $330 

118-133=%E $300 $150 $450 $300 $150 $450 

134-159=%F $390 $195 $585 $390 $195 $585 

160-185=%G $535 $270 $805 $535 $270 $805 

186-200=%H $600 $300 $900 $600 $300 $900 

201-250=%l $630 $315 $945 $630 $315 $945 

0%-Z $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 الخارجيين  المرضى جراحة 

 التصنيف 

 CICPبرنامج  البرنامج الخيري 

CHCO 
CU 

Med  اإلجمالي CHCO 
CU 

Med  اإلجمالي 

0-40=%N $15 $7 $22 $15 $7 $22 

41-62=%A $65 $35 $100 $65 $35 $100 
63-81=%B $105 $55 $160 $105 $55 $160 
82-100 =%C $155 $30 $235 $155 $80 $235 

101-117=%D $220 $110 $330 $220 $110 $330 

118-133=%E $300 $150 $450 $300 $150 $450 

134-159=%F $390 $195 $585 $390 $195 $585 
160-185=%G $535 $270 $805 $535 $270 $805 
186-200=%H $600 $300 $900 $600 $300 $900 
201-250=%l $630 $315 $945 $630 $315 $945 

0%-Z $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 الخارجيين  المرضى خدمات  
 المقطعي التصوير  المغناطيسي،  بالرنين التصوير بالكمبيوتر،  المقطعي التصوير )

 (النووي الطب  القسطرة،  مختبر للعضالت،  الكهربي  التخطيط  البوزيتروني، باالنبعاث 

 التصنيف 

 CICPبرنامج  البرنامج الخيري 

CHCO 

CU 
Med  اإلجمالي CHCO 

CU 
Med  اإلجمالي 

0-40=%N $30 $22 $52 $30 $22 $52 

41-62=%A $90 $50 $140 $90 $50 $140 

63-81=%B $130 $80 $210 $130 $80 $210 

82-100=%C $185 $110 $295 $185 $110 $295 

101-117=%D $250 $140 $390 $250 $140 $390 

118-133=%E $335 $185 $520 $335 S185 $520 

134-159=%F $425 $230 $655 $425 $230 $655 
160-185=%G $580 $315 $895 $580 $315 $895 
186-200=%H $645 S345 $990 $645 $345 $990 

201-250=%I $680 $365 $1,045 $880 $365 $1,045 

0 %-Z $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 قسم الطوارئ والرعاية العاجلة 

 CICPبرنامج  البرنامج الخيري  التصنيف 

CHCO CU 

Med 

 CHCO CU اإلجمالي 

Med 

اإلجمال 

 ي

0-40=%N $15 $7 $22 $15 $7 $22 

41-62=%A $25 $35 $60 $25 $35 $60 

63-81=%B $25 $55 $80 $25 $55 $80 

82-100 =%C $30 $80 $110 $30 $80 $110 

101 -117=%D $30 $110 $140 $30 $110 $140 

118-133=%E $35 $150 $185 $35 $150 $185 

134-159=%F $35 $195 $230 $35 $195 $230 

160-185=%G $45 $270 $315 $45 $270 $315 

186-200=%H $45 $300 $345 $45 $300 $345 

201-250=%l $50 $315 $365 $50 $315 $365 

0%-Z $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 النظارات ومتجر الدواء وصف 

 التصنيف 

 CICPبرنامج  البرنامج الخيري 

CHCO CU Med  اإلجمالي CHCO 
CU 
Med  اإلجمالي 

0-40=%N $5 $0 $5 $5 $0 $5 

41-62=%A $10 $0 $10 $10 $0 $10 
63-81=%B $10 $0 $10 $10 $0 $10 
82-100=%C $15 $0 $15 $15 $0 $15 

101-117=%D $15 $0 $15 $15 $0 $15 

118-133=%E $20 $0 $20 $20 $0 $20 

134-159=%F $20 $0 $20 $20 $0 $20 

160-185=%G $30 $0 $30 $30 $0 $30 
186-200=%H $30 $0 $30 $30 $0 $30 

201-250=%I $35 $0 $35 $35 $0 $35 

0 %-Z $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 الخارجيين  المرضى  مختبر 

 التصنيف 

 CICPبرنامج  البرنامج الخيري 

CHCO 

CU 
Med  اإلجمالي CHCO 

CU 
Med  اإلجمالي 

0-40=%N $5 $0 $5 $5 $0 $5 

41-62=%A $10 $0 $10 $10 $0 $10 
63-81=%B $10 $0 $10 $10 $0 $10 
82-100=%C $15 $0 $15 $15 $0 $15 

101-117=%D $15 $0 $15 $15 $0 $15 

118-133=%E $20 $0 $20 $20 $0 $20 

134-159=%F $20 $0 $20 $20 $0 $20 
160-185=%G $30 $0 $30 $30 $0 $30 
186-200=%H $30 $0 $30 $30 $0 $30 

201-250=%I $35 $0 $35 $35 $0 $35 

0 %-Z $0 $0 $0 $0 $0 $0 

كة  ي يتم تحملها أثناء الحالمدفوعات المشتر
ى وجراحات اليوم الواحد بالمستشفى مطلوبة للرسوم المتعلقة بخدمات غتر األطباء )المنشأة( التر ي إحدى للمرضى الداخليير

صول عىل الرعاية فى
ة إقامة متواصلة تبلغ  ي يخضع لها ا  24المستشفيات لفتر

كتر أو جراحة اليوم الواحد للعمليات الجراحية التر لعميل الذي يتم تسجيل دخوله إىل المستشفى والترصي    ح بخروجه منها  ساعة أو أ
ي اليوم ذاته. 

 فى
ي المست

ي يقدمها الطبيب بشكل مباشر فى
ى وطبيب غرفة الطوارئ مطلوبة للرسوم المتعلقة بالخدمات التر كة للمرضى الداخليير ي ذلك رعاية غرفة الطوارئ. المدفوعات المشتر

، بما فى  شفى
كة  ي العيادة المدفوعات المشتر

ي يحصل عليها المريض فى
ى مطلوبة للرسوم المتعلقة بخدمات غتر األطباء )المنشأة( وخدمات األطباء التر ويشمل ذلك   الخارجية. لعيادة المرضى الخارجيير

ي مستشفى )أي، رعاية   رسوم الرعاية الطبية األساسية والوقائية. 
ى المقدمة فى ، األشعة(. وال يشمل رسوم خدمات المرضى الخارجيير ى  غرفة الطوارئ، جراحة المرضى الخارجيير

ي يتم تحملها أثناء الحصول ع
كة لغرفة الطوارئ بالمستشفى مطلوبة للرسوم المتعلقة بخدمات غتر األطباء )المنشأة( التر ة إقامة متواصلة أقل المدفوعات المشتر ي المستشفى لفتر

ىل الرعاية فى
ة المنقضية داخ 24من   ل غرفة الطوارئ. ساعة، وتشمل الفتر

ي العيادات 
كة للعيادات الخارجية التخصصية مطلوبة للرسوم المتعلقة بخدمات غتر األطباء )المنشأة( وخدمات األطباء فى ولكنها ال تشمل رسوم   الخارجية التخصصيةالمدفوعات المشتر

ي المستشفى )أي، طبيب غرفة الطوارئ،
ى المقدمة فى ة )مثل،   م الواحد(. جراحة اليو  خدمات المرضى الخارجيير ى ى عىل الرعاية الطبية الممتر وتشتمل الرسوم التخصصية للمرضى الخارجيير

ي ال تكون متاحة عادة كرعاية طبية أساسية أو وقائية. 
 األورام، العظام، الدم، الرئة(، والتر

ي يتم الحصول عليها من صيدلية تا
كة لوصف الدواء مطلوبة لوصف العقاقتر التر  بعة لمقدم رعاية صحية معتمد لدى برنامج كولورادو لرعاية المعوزين. المدفوعات المشتر

ي خضع لها العميل وليست متعلقة برسوم منشآت المرضى 
كة لخدمات المختتر مطلوبة للرسوم المتعلقة باختبارات المختتر التر ى  المدفوعات المشتر ى وال المرضى الخارجيير  الداخليير

ة ذاتها لخدمات ي العيادة.  بالمستشفى خالل الفتر
 األشعة والتصوير فى

ى  ى المغناطيسي )  -خدمات المرضى الخارجيير ايدة" العمالء الذين يحصلون عىل خدمات التصوير بالرنير ى أو التصوير المقطعي باالنبعاث  (،CTأو التصوير المقطعي بالكمبيوتر ) (،MRI"متر
ي )

ونى ي المخطط (، Cath Labأو مختتر القسطرة ) أو دراسات النوم، (،PETالبوزيتر
كة الموضحة فى ي عيادة خارجية مسؤولون عن المدفوعات المشتر

ها من خدمات الطب النووي فى أو غتر
 . ي

 البيانى
ي مستشفى كولورادو لألطفال خارج رعاية أساسية محددة لزيارات العيادات التخصصية

ى  الخدمات اإلضافية هي خدمات يتم تقديمها فى ى أو المرضى الداخليير أو جراحة  ،للمرضى الخارجيير
 إىل آخره( مخطط كهربية القلب، الموجات فوق الصوتية، اختبارات اإلجهاد، اختبار وظائف الرئة،  أو قسم الطوارئ أو الرعاية العاجلة )مثل، األشعة السينية )أفالم مسطحة(، اليوم الواحد،


