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 السیاسة والغرض:
 یلزم القسم k-9-a-807 من New York State Public Health Law (قانون والیة نیویورك للصحة العامة) والقسم (r)501 من
 Internal Revenue Code (قانون مصلحة الضرائب األمریكیة) المستشفیات بتقدیم خدمات مجانیة أو مخفضة السعر في حاالت الطوارئ
 الرعایة الطبیة الضروریة األخرى للمرضى الذین تقرر أنھم غیر قادرین على دفع مقابل الرعایة التي یتلقونھا بشكل كامل أو جزئي، وفق◌ً ا
 أو

 لحاالتھم المالیة.
 

 NewYork-Presbyterian Brooklyn (مشار إلیھ فیما بعد بالمستشفى) مسؤولیتھ المتعلقة بتقدیم الرعایة الخیریة (مشار إلیھا
Methodist Hospital لدیھم تأمین أو الذین ال یوفر تأمینھم التغطیة الكاملة وتلقوا خدمات في المستشفى في حالة طوارئ یدرك مستشفى 
 فیما بعد بالرعایة الخیریة) ألولئك الذین لیس

 أو خدمات طبیة ضروریة أخرى. تلتزم المستشفى بالتقییم الكامل للحاجات الفردیة للمرضى وتقدیم الرعایة الخیریة عندما تكون مبررة،
 بصرف النظر عن عمر الشخص أو جنسھ أو عرقھ أو أصولھ من ناحیة الجنسیة أو حالتھ االجتماعیة االقتصادیة أو انتسابھ لحالة الھجرة أو

 میولھ الجنسي أو انتماءاتھ الدینیة.
 
 

 قابلیة التطبیق:
 1.   تنطبق ھذه السیاسة على خدمات الطوارئ أو الخدمات األخرى الضروریة طبی◌ً ا للمرضى الداخلیین و/أو المرضى الخارجیین
 المقدمة لشخص مؤھل للمساعدة في ظل ھذه السیاسة من ق◌ِ بل المستشفى وموظفیھ. (انظر المستند C المرفق للمنشآت التي تتم

 تغطیتھا في الوقت الحالي).
 

 2.   تنطبق ھذه السیاسة على الخدمات الطارئة المقدمة للمقیمین في والیة نیویورك (بما في ذلك االنتقاالت الخاصة بقانون العالج
 الطارئ والوالدة النشطة (EMTALA)) والخدمات غیر الطارئة الضروریة طبی◌ً ا المقدمة ألي شخص مؤھل مقیم في

 الخدمة األساسیة للمستشفى. (انظر المستند A المرفق). یتم تعریف الخدمات الطبیة بأنھا تلك الخدمات التي یغطیھا برنامج الطبي
 منطقة

 Medicaid الخاص بوالیة نیویورك.
 

 3.   باإلضافة إلى تغطیة األشخاص الذین لیس لدیھم تأمین وقد یكونون مؤھلین للحصول على التغطیة، تغطي ھذه السیاسة أولئك
 األشخاص المؤھلین الذین یواجھون تكالیف طبیة غیر عادیة، بما في ذلك، المدفوعات المشتركة أو المبالغ المقتطعة أو التأمین

 المشترك، و/أو الذین استنفذوا مخصصات التأمین الصحي الخاص بھم (بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، حسابات
 المدخرات الصحیة).

 
 4.   للعثور على معلومات عن أطباء المستشفیات ومقدمي الخدمات اآلخرین، بما في ذلك مقدمي الخدمات السریریة في شبكة الرعایة
 المستشفى (ACN) وسیاسة الرعایة الصحیة للمستشفى، انتقل إلى www.nyp.org/brooklyn. للحصول على نسخة ورقیة

 الخدمة، انتقل إلى www.nyp.org، أو اتصل على الرقم (0101-252-866)، أو استعلم مباشرة مع مقدم الخدمة اإلسعافیة في
 من قائمة مقدم

 ھذا. یجب أن یتوقع المرضى تلقي فواتیر منفصلة من مقدمي الخدمات الذین ال تشملھم ھذه السیاسة والفواتیر بشكل مستقل عن
 خدماتھم. یتم تغطیة مقدمي شبكة الرعایة اإلسعافیة بالمستشفى من خالل سیاسة الرعایة الخیریة بالمستشفى.

 
 5.   سیتم النظر في األھلیة للرعایة الخیریة عند تقدیم نموذج طلب تقدم كامل مصحوب بالمستندات المطلوبة. في بعض الظروف

 المحدودة والمحددة أدناه، یمكن تقدیم الرعایة الخیریة للمرضى وفق◌ً ا لمجامیع الدخل المحسوبة بشكل تقدیري من وكاالت االئتمان أو
 وكاالت تحدید األھلیة االئتمانیة المتخصصة.

 
 6.   سیتم تقدیم الرعایة الخیریة بعد فحص حالة المریض للتحقق من أھلیتھ لبرنامج Medicaid أو برامج تأمین أخرى، عندما یكون

 ذلك معقو ◌ً ال أو مناسب◌ً ا.
 
 7.   یمكن القیام باالستثناءات في ھذه السیاسة بعد موافقة موظف مكلف في المستشفى. سیتم تسویة النزاعات فیما یتعلق بمدى الضرورة

 الطبیة من خالل قسم مراجعة االستخدام بالمستشفى وفق◌ً ا لسیاسات وإجراءات المستشفى المنطبقة.

http://www.nyp.org/brooklyn
http://www.nyp.org/
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 اإلجراء:

 أ. طلب التقدم: الوقت/المكان/المستندات
 
 1.   تكون المواد المكتوبة، بما في ذلك طلب التقدم والسیاسة الكاملة والملخص المكتوب بلغة بسیطة (الملخص)، متاحة للمریض بلغة

 المستشفى األولى، عند طلبھا وبدون مقابل، لدى قسمي االستقبال والطوارئ في المستشفى أثناء عملیة الدخول والتسجیل و/أو
.(http://www.nyp.org/brooklyn) و/أو من خالل البرید. باإلضافة إلى ذلك، تكون ھذه المواد متاحة على الموقع اإللكتروني للمستشفى 
 المغادرة

 أی  ◌ً ضا، یتم عمل إخطارات المرضى فیما یتعلق بھذه السیاسة من خالل النشر بشكل واضح وبمعلومات مصاغة بلغة مناسبة في
 غرف الطوارئ وأقسام االستقبال في المستشفى، ویتضمن ذلك معلومات عن الفواتیر والبیانات، التي أ◌ُ رسلت للمرضى لشرح أن

 المساعدة المالیة یمكن أن تكون متاحة للمرضى المؤھلین ومعلومات عن كیفیة الحصول على معلومات إضافیة.
 

 مواد طلب التقدیم، من خالل إخطار للمریض، أنھ إذا قدم المریض طلب تقدم كام ◌ً ال یحتوي على المعلومات
 ِّضح

 2.   ینبغي أن تو

 والمستندات الالزمة لتقریر األھلیة في ظل ھذه السیاسة، یمكن أال یدفع ھذا المریض قیمة أي من فواتیر المستشفى حتى یفصل
 المستشفى في طلب التقدم الخاص بھ.

 
 3.   یمكن أن یتقدم المرضى للحصول على المساعدة من خالل طلب نموذج طلب تقدم وتقدیم طلب تقدم كامل في أي وقت أثناء عملیة

 الفواتیر والتحصیل. یتم اتخاذ القرارات فیما یتعلق بطلبات التقدم تلك كتابی◌ً ا وت◌ُ سلَّم لمقدم الطلب كلما أمكن ذلك بعد تقدیم طلب
 الكامل، لكن في أي حال سیكون ذلك في خالل ثالثین (30) یو ◌ً ما من تلقي المستشفى لطلب التقدم. إذا لزم الحصول على إصدار

 إضافیة من مقدم الطلب لتقریر األھلیة، فسیطلب المستشفى ذلك في خالل فترة ثالثین (30) یو ◌ً ما. یتم تضمین تعلیمات التقدم
 كیفیة الطعن على الرفض أو غیر ذلك من القرارات السلبیة وبیانات االتصال الخاصة بإدارة الصحة الخاصة بوالیة معلومات

 مكتوبة تشرح
 نیویورك (New York State Department of Health) مع القرار السلبي أو الرفض فیما یتعلق بطلب التقدم.

 
 الطلب المعلومات/المستندات التي تدعم طلبات التقدم الخاصة بھم بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر
 ◌ُ مقدمو

 4.   یجب أن یقدم

 المستندات التي تثبت المعلومات المكتوبة في نماذج طلب التقدم. تتضمن أمثلة المستندات، على سبیل المثال ال الحصر، كعوب
 شیكات األجر وخطاب◌ً ا من صاحب العمل، حسبما ینطبق، ونموذج 1040 من مصلحة الضرائب الداخلیة إلثبات الدخل.

 
 5.   قد ال یتم أخذ األصول في الحسبان.

 
 6.   یمكن أن یقوم المستشفى باالستعالمات لدى أطراف ثالثة، مثل وكاالت االئتمان، ویحصل على تقاریر منھا عن مریض معین

 لتقریر ما إذا كان مؤھ ◌ً ال بشكل تقدیري (األھلیة التقدیریة) للرعایة الخیریة في ظل الحاالت المحدودة التالیة:
 

 أ. المریض غادر المستشفى،
 ب.  لیس لدى المریض تغطیة تأمینیة أو أنھ قد استنفذ التغطیة التأمینیة الخاصة بھ،

 ج.   ما زال ھناك رصید دین متأخر یزید عن 300.00$ في حساب المریض،
 د. تلقى المریض فاتورة واحدة على األقل وانتھت فترة السداد الخاصة بتلك الفاتورة، و

 ه. المریض لم یقدم أو یستكمل طلب تقدم للحصول على الرعایة الخیریة،
 و. تم إخطار المریض ببیان في فاتورة یفید بأن المستشفى یمكن أن یحصل على تقریر ائتماني قبل حصولھا علیھ،

 ز.   ال ت◌ُ ستخدم التقاریر االئتمانیة لرفض طلبات التقدم للحصول على الرعایة الخیریة.
 
 

 لن تبلغ المستشفى تلك األطراف الثالثة عن حالة حساب المریض.
 

 7. سیتم تقییم مرضى عیادات المستشفى عند التسجیل األولي. سیتم إكمال طلبات التقدم الخاصة بمرضى عیادات المستشفى واتخاذ
 القرارات الخاصة بھم كجزء من عملیة التسجیل إال إذا كانت ھناك حاجة إلى معلومات إضافیة.

 
 8. لن یؤجل المستشفى أو یرفض (أو یطلب السداد قبل تقدیم الخدمة) في حاالت الطوارئ أو الرعایة الضروریة طبی◌ً ا بسبب عدم سداد

 شخص مؤھل لفاتورة سابقة أو أكثر مقابل الخدمات التي تغطیھا ھذه السیاسة.

http://www.nyp.org/brooklyn
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 ب. عملیة الطعون

 
 1.   إذا كان المریض غیر راض عن القرار الذي ات◌ُ خذ بخصوص طلب التقدم للحصول على الرعایة الخیریة، یمكنھ الطعن على القرار
 عن طریق تقدیم أسباب عدم رضاه وأي مستندات تدعم موقفھ لمدیر حسابات المرضى، أو من ینوب عن المستشفى (المدیر)، خالل

 عشرین (20) یو ◌ً ما من القرار.
 

 2.   یكون لدى المدیر خمسة عشر (15) یوم عمل لمراجعة الطعن والرد على المریض كتابی◌ً ا.
 

 3.   إذا ظل المریض غیر راض عن قرار المدیر، یمكن أن یقدم المریض طعن◌ً ا على قرار المدیر كتابی◌ً ا، متضمناًأ سباب ذلك، وأي
 مستندات تدعم موقفھ إلى نائب رئیس خدمات المرضى المالیة أو من ینوب عنھ في المستشفى (نائب الرئیس).

 
 4.   یصل نائب الرئیس إلى قرار كتابي خالل خمسة عشر (15) یو ◌ً ما من تسلمھ للطعن. یكون قرار نائب الرئیس نھائی◌ً ا.

 
 5.   ال تتم متابعة أي نشاط متعلق بعملیة التحصیل أثناء فترة النظر في أي من الطعون.
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 ج. عملیة السداد

 
 1.   بمقتضى متطلبات ھذه السیاسة، سیقدم المستشفى رعایة مجانیة أو مخفضة السعر للمتقدمین الذین لیس لدیھم تأمین أو المتقدمین،
 من األفراد واألسر، الذین استنفدوا مخصصات التأمین الصحي الخاصة بھم فیما یتعلق بخدمة معینة بما في ذلك، على سبیل المثال

Federal ال الحصر، حسابات المدخرات الصحیة، والذین یقل دخلھم عن 400% من مستوى الفقر الفیدرالي كما توضح 
 Poverty Guidelines for Non-Farm (توجیھات الفقر الفیدرالیة للدخل غیر الزراعي) التي یتم نشرھا سنوی◌ً ا

Income توجیھات الدخل الساریة في وقت استالم طلب التقدم الكامل، ال في وقت الخدمة، في اتخاذ قرار األھلیة) وفق◌ً ا 
 للرسوم المناسب الخاص بالعام الحالي: "المقیاس المتدرج للرسوم - المرضى الداخلیون/المرضى الخارجیون" (سیتم استخدام

 للرسوم الخاصة بعیادة المرضى الخارجیین الخاصة بالصحة السلوكیة" و"الرسوم ذات المقیاس المتدرج للمقیاس المتدرج
 و"المقیاس المتدرج

.(B-3و B-2و B-1 المستندات) "الخاصة بالعیادة 
 
 2.   سیقصر المستشفى رسومھ على األشخاص المؤھلین لبرنامج الرعایة الخیریة الخاص بھ على المبالغ التي تصدر بھا الفواتیر بصفة

 (AGB) في حاالت الطوارئ وحاالت الرعایة الضروریة طبی◌ً ا لألشخاص الذین لدیھم تأمین. یحسب المستشفى المبالغ التي
 بھا الفواتیر بصفة عامة (amounts generally billed, AGB) باستخدام الطریقة االستباقیة ویحسب تلك القیمة على عامة

 المعدالت الحالیة للرسوم مقابل الخدمات الخاصة ببرنامج Medicaid لوالیة نیویورك، والتي تنشرھا إدارة الصحة یصدر
 أساس

 بوالیة نیویورك. بعد اتخاذ قرار أھلیة للحصول على الرعایة الخیریة، ال یمكن أن ی◌ُ طالب الشخص برسوم أكثر من المبالغ
 بھا الفواتیر بصفة عامة (AGB) في حاالت الطوارئ أو حاالت الرعایة األخرى الضروریة طبی◌ً ا. لتحدید المبالغ التي الخاصة
 األشخاص المؤھلون للرعایة الخیریة، سیطبق المستشفى منھج مقیاس متدر ◌ً جا للخصم على المبالغ التي تصدر بھا التي تصدر

 ی◌ُ طالب بھا
 بصفة عامة (AGB) وفق◌ً ا للمستندات B-3 وB-2 وB-1، اعتما ◌ً دا على حجم أسرة الشخص ودخلھ. افتراضی◌ً ا، وعلى سبیل

 الفواتیر
ـ 55%  المثال فقط، ستتم مطالبة مریض تقرر أنھ مؤھل للرعایة الخیریة وأسرتھ تتكون من 3 أشخاص ویبلغ دخلھ 35000 دوالر ب

 من معدل Medicaid السائد (المبالغ التي تصدر بھا الفواتیر بصفة عامة (AGB)) المنطبق على ذلك المریض لعالجھ
.B-1 بالمستشفى، كما یتم حسابھ وفق◌ً ا للمستند 

 
 3.   خطط التقسیط. إذا كان أحد المرضى ال یستطیع سداد الرصید المستحق في حسابھ، فسیحاول المستشفى التفاوض معھ للتوصل إلى
 خطة سداد بالتقسیط. عند التفاوض مع المریض بخصوص خطة السداد بالتقسیط، یمكن أن یضع المستشفى الرصید المستحق في

 الحسبان وسینظر في قدرة المریض على السداد.
 

 أ. یمكن أن تسمح خطط التقسیط بسداد الرصید المستحق في خالل ستة (6) أشھر.
 ب.  یمكن أن یتم مد فترة السداد إلى ما یزید عن ستة (6) أشھر إذا كانت، في تقدیر المستشفى، ظروف المریض المالیة تبرر

 ھذا المد.
 ج.   لن یتجاوز القسط الشھري عشرة في المائة (%10) من إجمالي الدخل الشھري للمریض.

 د. إذا تخلف المریض عن سداد قسطین في الموعد المحدد وتخلف عن السداد بعد ذلك خالل ثالثین (30) یو ◌ً ما من حینھا،
 فسیصبح الرصید بأكملھ مستحق◌ً ا.

 ه. إذا تمت مطالبة المریض بفائدة، فلن یتجاوز معدل الفائدة على أي رصید غیر مدفوع المعدل المحدد للتأمین لتسعین یو ◌ً ما
 والذي تصدره US Department of Treasury (وزارة المالیة األمریكیة) باإلضافة إلى نصف بالمائة (%5.). لن

 تتضمن أي خطة تقسیط استعجا ◌ً ال لموعد السداد أو بندا مماث ◌ً ال یسبب معدل فائدة أكبر على أقساط السداد الفائتة.
 
 
 4.   اإلیداعات. لن یلزم على مریض یسعى للحصول على رعایة ضروریة طبی◌ً ا وقدم طلب تقدم للرعایة الخیریة أن یودع مبل ◌ً غا مقد ◌ً ما.

 أي إیداع یقوم بھ المریض قبل الوقت الذي یقدم فیھ للحصول على الرعایة الخیریة یعتبر جزءا من أي مبلغ مستحق في ظل
 الرعایة الخیریة. إذا تقرر أن ذلك المریض مؤھل للرعایة المجانیة، فستتم إعادة المبلغ الذي أودعھ بالكامل. إذا تقرر أن المریض

 مؤھل لخص ◌ٍ م ما، فستتم إعادة أي رصید مودع یتجاوز ما تقرر أن المریض یدین بھ للمستشفى.
 
 5.   سیحتفظ المستشفى ببیان بالمبلغ الذي تم دفعھ كرسوم بالدوالر مقابل الرعایة الخیریة في نظام حسابات المستشفى، وذلك بموجب ما

 ینطبق من قانون والیة نیویورك.
 

 6.   ینبغي تطویر وتنفیذ آلیة لتقدیر مدى التزام المستشفى بھذه السیاسة.



NewYork-Presbyterian 
Brooklyn Methodist Hospital  

 مستشفى
 وإجراءات المستشفیات الموقع: جمیع المراكز

 دلیل سیاسات

 

 
 د. المعرفة/التوعیة العامة

 
 1.   ستتم إحاطة فریق العمل بالمستشفى بالعلم حول مدى توفر الرعایة الخیریة وكیفیة توجیھ المرضى للحصول على المزید من

 حول عملیة التقدم بطلب. تحدیدا، سیوفر المستشفى تدریب◌ً ا فیما یتعلق بھذه السیاسة لجمیع أعضاء فریق العمل
 المعلومات

 بالمستشفى من الذین یتعاملون مع المرضى أو المسؤولین عن إصدار الفواتیر وتلقي الرسوم.
 

.A. 1 2.   ینبغي أن یتم إخطار المرضى فیما یتعلق بھذه السیاسة بالتوافق مع ما جاء في اإلجراء 
 

 3.   سیتم توفیر الملخص، والذي یتضمن معلومات محددة عن مستویات الدخل التي تستخدم لتحدید األھلیة للحصول على المساعدة
 وشر ◌ً حا عن منطقة الخدمة األساسیة الخاصة بالمستشفى وكیفیة التقدم للحصول على المساعدة وكذلك السیاسة ونموذج طلب التقدم

.(www.nyp.org/brooklyn) أصبح متا ◌ً حا للمرضى، على الموقع اإللكتروني الخاص بالمستشفى 
 الذي

 
 4.   ستقوم المستشفى بالتواصل بشأن إتاحة الرعایة الخیریة مع عموم الجمھور ووكاالت الصحة والخدمات اإلنسانیة المجتمعیة

 المحلیة والمنظمات المحلیة األخرى التي توفر المساعدة للمحتاجین. تتضمن اإلجراءات التي یتم اتخاذھا إلعالم المنظمات غیر
 الھادفة للربح والوكاالت العامة ما یلي:

 أ. توفیر الملخص والسیاسة ونماذج طلبات التقدم للقادة المحلیین في المجالس االستشاریة المجتمعیة ومجالس القیادة
 والمدارس التي تم اختیارھا والمنظمات ذات المنطلق الدیني في ساحة حرم كل من المستشفیات؛

 ب.  عقد االجتماعات بالمجالس المجتمعیة المحلیة والمنظمات ذات المنطلق الدیني ومنظمات الخدمات اإلنسانیة
 والمسؤولین المنتخبین وفرق عملھم لتوعیتھم حول السیاسة؛

 ج.   توفیر نسخ من السیاسات والملخص ونموذج طلب التقدم بالمعارض المیدانیة واألحداث المجتمعیة األخرى التي
 یرعاھا المستشفى في إطار منطقة الخدمة الخاصة بھ.



NewYork-Presbyterian مستشفى 
 الموقع: جمیع المراكز

 دلیل سیاسات وإجراءات المستشفیات
C106 :رقم 

 الصفحة 6 من 6

 

 
 ه. اإلجراءات والممارسات الخاصة بالتحصیل

 
 1.   لقد قام المستشفى بتطبیق إجراءات وممارسات خاصة بالتحصیل بھدف تعزیز عملیة حصول المریض على رعایة صحیة جیدة مع
 تقلیل نسبة الدین غیر القابل للسداد في مستشفى NewYork-Presbyterian. لقد تم تصمیم ھذه الممارسات واإلجراءات لتعزیز
 األنشطة المتعلقة بتحصیل الدین التي یتم اتخاذھا من ق◌ِ بل الوكاالت والمحامین بالنیابة عن المستشفى والتي تتفق مع المھمة األساسیة

 والقیم والمبادئ الخاصة بالمستشفى، التي تتضمن، على سبیل المثال ال الحصر، سیاسة المستشفى الخاصة بالرعایة الخیریة.
 
 
 2.   لقد تم توضیح ممارسات وإجراءات المستشفى الخاصة بالتحصیل في سیاسة تحصیل منفصلة متوافقة مع متطلبات القسم
 k-9-a-2807 من New York State Public Health Law (قانون والیة نیویورك للصحة العامة) والقسم (r)501 من
 Internal Revenue Code (قانون مصلحة الضرائب الداخلیة). سیاسة التحصیل متوفرة في مکاتب القبول في المستشفی أو
 علی الموقع اإللکتروني للمستشفی علی الرابط www.nyp.org، تحت زر الرعایة الخیریة، باللغة اإلنجلیزیة وغیرھا من اللغات

 األخرى.
 
 

 المسؤولیة: الخدمات المالیة للمرضى
 
 

 تواریخ السیاسة:
 

 الجدیدة: إبریل 2004
 تمت المراجعة: 2005

 تمت المراجعة والتنقیح في: 2006 و2007 و2010 ویونیو 2014
 

 تمت مراجعة المستندات في: 21 فبرایر 2008؛ مارس 2010؛ إبریل 2011؛ مارس 2012؛ یونیو 2012 یونیو 2014؛ یونیو 2016؛
 فبرایر 2017

 
 تمت المراجعة: 20 أكتوبر 2015، مایو 2016، دیسمبر 2017

 
 الموافقات: مجلس األمناء

http://www.nyp.org/
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 منطقة الخدمة األساسیة
 
 
 

(NYP/Morgan Stanley Children’s وتشتمل على) NewYork-Presbyterian/Columbia بالنسبة إلى 
NewYork- و NewYork-Presbyterian/Allenو NewYork-Presbyterian/Weill Cornellو 

 Presbyterian/Lower Manhattan، تتكون منطقة الخدمة األساسیة من مناطق (مقاطعات) مدینة نیویورك الخمس.
 

 بالنسبة إلى NewYork-Presbyterian/Westchester، تتكون منطقة الخدمة األساسیة من المقاطعات التالیة:
.Rocklandو Putnamو Orangeو Bronxو Westchester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التاریخ: یونیو 2014
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المستند B-1: المقیاس المتدرج للرسوم - المرضى الداخلیون/المرضى الخارجیون
بناًء على توجیھات الفقر الخاصة بوزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة الخاصة للدخل غیر المتعلق بالزراعة حتى %400

 قسم الطوارئ الخاص بطب األطفال: 0 دوالر
قسم الطوارئ الخاص بالبالغین: 15 دوالر

ال یوجد تخفیض*

المریض الداخلي/. جراحة الیوم الواحد/التصویر بالرنین 
المغناطیسي: 150 دوالر جمیع الخدمات غیر اإلكلینیكیة 

األخرى: 5% من السعر ما یدفعھ المریض
أعلى من %400 100% النسبة من توجیھات مستوى الفقر الفیدرالیة%

> من < من أو = > من < من أو = > من < من أو = > من < من أو = > من < من أو = > من < من أو = عدد أفراد األسرة

$49,960 $49,960 $31,225 $31,225 $24,980 $24,980 $18,735 $18,735 $15,613 $15,613 $12,490 $12,490 1
67,640 67,640 42,275 42,275 33,820 33,820 25,365 25,365 21,138 21,138 16,910 16,910 2
85,320 85,320 53,325 53,325 42,660 42,660 31,995 31,995 26,663 26,663 21,330 21,330 3
103,000 103,000 64,375 64,375 51,500 51,500 38,625 38,625 32,188 32,188 25,750 25,750 4
120,680 120,680 75,425 75,425 60,340 60,340 45,255 45,255 37,713 37,713 30,170 30,170 5
138,360 138,360 86,475 86,475 69,180 69,180 51,885 51,885 43,238 43,238 34,590 34,590 6
156,040 156,040 97,525 97,525 78,020 78,020 58,515 58,515 48,763 48,763 39,010 39,010 7
173,720 173,720 108,575 108,575 86,860 86,860 65,145 65,145 54,288 54,288 43,430 43,430 8

4,420 على كل شخص إضافي، تتم إضافة مبلغ:

%100 من السعر المطبق%55 من السعر المطبق %90 من السعر المطبق

January 2019

یتم حساب نسب التخفیضات عن طریق إجراء خصومات على أعلى أسعار خاصة بمستشفى NYP للعمالء الذین یتلقون العالج على نفقتھم الخاصة. *الزیارات غیر اإلكلینیكیة للمرضى الخارجیین والزیارات المتعلقة بعیادة طب األسنان: 

MEDICAID DRG یتم حساب نسب التخفیضات عن طریق إجراء خصومات على الرسوم األقل أو على *اإلقامة الخاصة بالمرضى الداخلیین: 

 CHARITY CARE C106

%20 من السعر المطبق %10 من السعر المطبق
من 251% إلى %400 من 201% إلى %250 200% - 151% من 126% إلى 150%من 101% إلى %125



المستند B-3: الرسوم ذات المقیاس المتدرج الخاصة بالعیادة 
بناًء على توجیھات الفقر الخاصة بوزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة الخاصة للدخل غیر المتعلق بالزراعة حتى %400

W A التصنیف

بدون تخفیض
عیادة ما قبل الوالدة/طب األطفال: 0 

عیادة البالغین: 10 دوالر رسوم الزیارة

أعلى من %400 100% النسبة من توجیھات مستوى الفقر الفیدرالیة%
> من < من أو = > من < من أو = > من < من أو = > من < من أو = > من < من أو = > من < من أو = عدد أفراد األسرة /                             الدخل

$49,960 $49,960 $31,225 $31,225 $24,980 $24,980 $18,735 $18,735 $15,613 $15,613 $12,490 $12,490 1
67,640 67,640 42,275 42,275 33,820 33,820 25,365 25,365 21,138 21,138 16,910 16,910 2
85,320 85,320 53,325 53,325 42,660 42,660 31,995 31,995 26,663 26,663 21,330 21,330 3

103,000 103,000 64,375 64,375 51,500 51,500 38,625 38,625 32,188 32,188 25,750 25,750 4
120,680 120,680 75,425 75,425 60,340 60,340 45,255 45,255 37,713 37,713 30,170 30,170 5
138,360 138,360 86,475 86,475 69,180 69,180 51,885 51,885 43,238 43,238 34,590 34,590 6
156,040 156,040 97,525 97,525 78,020 78,020 58,515 58,515 48,763 48,763 39,010 39,010 7
173,720 173,720 108,575 108,575 86,860 86,860 65,145 65,145 54,288 54,288 43,430 43,430 8

4,420 على كل شخص إضافي، تتم إضافة مبلغ:

$120 $74 $27 $13

F E

من 251% إلى %400 من201% إلى %250

January 2019
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من 151% إلى %200 من 126% إلى %150 من 101% إلى %125

D C B

$135
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New York-Presbyterian Hospital/Columbia University Medical Center 
 

New York-Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center 

New York-Presbyterian Hospital/Morgan Stanley Children’s Hospital 

New York-Presbyterian Hospital/The Allen Hospital 

New York-Presbyterian Hospital/Lower Manhattan Hospital 
 

New York-Presbyterian Hospital/Westchester Division 
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