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 .Iهدف:
مناسن ندارند،
 CMHSمتعهد است به افرادی که نیازمند خدمات درمان و مراقبت هستند و بیمه نشده اند ،یا بیمه
ی
ر
دولن نیستند ،و یا با توجه به وضعیت مایل خود نیمتوانند هزینههای مراقبت پزشیک ضوری را
یا مشمول طرحهای
ر
ر
پرداخت کنند ،خدمات  Charity Careیا  Financial Assistanceارائه نماید ،CMHS .خدمات مراقبن را در شایط
ر
دولن ،به آنها ارائه
پزشیک اورژانیس ،بدون تبعیض و فارغ از واجد رشایط بودن افراد برای دریافت کمک مایل یا کمک
یمدهد.
 .IIخط ر
مش:
رسالت  Community Memorial Health Systemارائه ر
بهتین خدمات مر ر
اقبن روزمره به تمایم بیماران از طریق
آموزش و عملکرد بالین یکپارچه است Community Memorial Health System .تالش یمکند تا از طریق فعالیت در
ی
ر
بشیت را بهرهمند نماید .به عنوان ر
زندگ و کار یمکنیم ،ر
بخش از این تعهد،
اجتماعات که ما در آن
این حوزهها ،با حمایت از
ر
 Community Memorial Health Systemبه طور شایستهای به بیماران در شایط دشوار مایل خدمت یمکند .باالتر
از هر چتی ،فلسفه راهنمای  Community Memorial Health Systemاین است که نیازهای بیماران در اولویت قرار
دارد.
ر
بخش از رسالت ختخواهانه
 ،Charity Careکه زین پس به عنوان  Financial Assistanceشناخته یمشود ،تنها
 Community Memorial Health Systemاست Financial Assistance .ممکن است شامل بخشش کلیه هزینهها،
بخش از هزینهها ،یا ارائه سایر گزینههای پرداخت به بیمار باشد( .نگاه کنید به خط ر
ر
مش سلسله مراتب
بخشش
پرداخت).
ً
ر
ر
پات اعمال یمشود و برخ ارائه
لطفا توجه کنید که این خط مش تنها در مورد خدمات بیمارستات بیماران بستی و ش ی
ر
خدمات ارائه یمدهند که مشمول این خط ر
مش نیمگردد ،زیرا از طریق
دهندگان خدمات هستند که در داخل بیمارستانها
سیستم سالمت صورتحساب صادر نیمکنند .فهرست این موارد در پیوست  Eارائه شده است.
ر
خدمات
بیمارات که با بهرهگتی از برنامۀ  Financial Assistanceخواستار بخشش بدیه یمباشند ،باید ساکن ناحیه
تعیی شدۀ  Community Memorial Health Systemباشند CMHS .به شیوه های مختلف از جمله افزایش آگایه
مناسن ندارند
بیماران در ارتباط با بیمه درمان  ،Medi-Calبه بیمارات که خود هزینه هایشان را پرداخت یمکنند و بیمه
ی
ر
ایات را که
ز
م
تا
دستیس پیدا یمکند CMHS .با کمک به بیماران خود در ارتباط با فرآیند درخواست ،آنها را یاری یمدهد
ی
واجد رشایط آن هستند به دست آورند.

اداره خدمات مایل بیماران مسئولیت اجرای "روشهای صحیح کسب و کار" را بر عهده یمگتد و برای وصول حسابهای
ر
خود " ر
منطف" طبق تعریف بیمارستان یمنماید CMHS .به قانون روشهای منصفانه وصول مطالبات و منشور
تالیس
ر
ر
اخالق انجمن اعتبار و متخصصی وصول مطالبات و مسئولیت حرفهای پایبند است و با بیماران با احتام و مطابق با
رسالت و ارزشهای خود رفتار یمکند.
پیوست های این خط ر
مش:
 .Aفهرست استثنائات
 .Bتعاریف
 .Cواجد رشایط درآمد و کاهش بدیه شوید
 .Dدرخواست /رشح نامه  /دستورالعمل برنامۀ Financial Assistance
ر
خدمات که در  CMHSفعالیت یمکنند و مشمول این خط ر
مش نیمباشند
 .Eفهرست ارائه دهندگان
 .Iشناسای برنامۀ :Financial Assistance
 .Aفرآیند ر
دستیس بیمار
.1
.2
.3
.4

بروشورهای برنامۀ  Financial Assistanceکه درباره این خط ر
مش توضیح یمدهند در تمایم نقاط
ورودی نصب خواهد شد.
عالئم هشدار دهنده به بیماران در خصوص وجود  Financial Assistanceبه طور واضح نمایش
داده خواهد شد.
ر
ر
کارکنان دستیس بیمار ،در مورد اصول این برنامه و محل ارجاع بیمارات که پرسشهای بیشتی دارند
آموزش داده خواهند شد.
ر
در پشت هر خالصه صورتحساب ،یک پیام درج خواهد شد که درباره خط مش Financial
 CMHS Assistanceتوضیح یمدهد.
 CMHS oاین موضوع را درک یمکند که خدمات درمان و مراقبت اغلب بدون برنامه ریزی است
هات
و ممکن است پرهزینه باشد .ما به بیماران بدون بیمه درمات و بیماران بیمه نشده تخفیف ی
مشابه با سایر موسسات پرداخت کنندۀ هزینههای خدمات درمان و مراقبت ارائه یمدهیم.
 CMHSدر صورتحساب بیماران فاقد بیمه خود تخفیف ارائه یمدهد .ما یک برنامۀ
 )Charity Care( Financial Assistanceنی داریم که ممکن است شما واجد رشایط آن
باشید.
ً
ر
.
برای تعیی واجد شایط بودن ،الزم است یک درخواست تکمیل کنید لطفا برای اطالعات
بیشت با بخش خدمات ر
ر
مشتیان تماس بگتید.

 .Bمشاوره مایل
.1
.2

.3
.4

ارزیات خواهد شد.
توانات پرداخت بیمار پس از پذیرش توسط مشاور مایل CMHS
منبع پرداخت و
ی
ی
کارکنان بخش خدمات مایل بیماران یا یک فرد منتصب توسط Community Memorial Health
 ،Systemبیماران را در ر
استداد وجوه از محل طرح های محیل ،ر
ایالن و فدرال ،در صورت عدم وجود منبع
دیگر برای پرداخت ،یاری خواهند نمود.
صورت که هیچ مرجیع به عنوان منبع پرداخت موجود نباشد ،به بیماران/ضمانت کنندگان اطالعاتر
ر
در
در مورد برنامۀ  Financial Assistanceارائه خواهد شود.
در صورت عدم وجود هر گونه کمک (به عنوان مثال ،کمک های فدرال ،ر
ایالن ،محیل یا برنامۀ
 ،)Community Memorial Health System Financial Assistanceکارکنان بخش خدمات مایل
بیماران ،بیماران /ضمانت کنندگان را در ارتباط با ترتیبات پرداخت یاری خواهند داد.
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ی
خارخ در وصول مطالبات
 .Cتالشهای
زمات که بیماران /ضمانت کنندگان در پرداخت هزینهها اظهار ناتوات یمکنند ،نهادهای وصول کننده
مطالبات از طرف  Community Memorial Health Systemآنها را جهت ارائۀ درخواست به
برنامۀ  Financial Assistanceبه بیمارستان ارجاع خواهند داد.
 .IIراهنمای احراز شایط و فرآیند
 .Aفرآیند درخواست
ر
زمات که یک مورد خودپرداخن تسویه نشده وجود داشته باشد و تأیید شده باشد (یا بیمار/متقاض
.1
اعالم کرده باشد) که مشکل مایل دارد ،درخواست کمک مایل یمتواند در هر زمات در طول فرآیند چرخه
دریافت وجه تکمیل شود.
ر
در صورت اخذ تأیید و چنانچه خدمات از نوع خودپرداخن باشد ،درخواست یمتواند قبل از دریافت
.2
.
زیبات نیمشود و در
خدمات تکمیل شود برنامۀ  Financial Assistanceشامل عملها و فرآیندهای ی
ضورت های پزشیک مورد بازنگری قرار یمگتد .بیماران مرتبط با زایمان مشمول این سیاست نیمشوند،
چراکه در این موارد طرح  Medi-Calآنها را یاری خواهد نمود .استثنائات دیگری ممکن است اعمال شود؛
فهرست استثنائات را ببینید.
ی
احراز رشایط بستیک به همکاری بیمار در فرآیند درخواست دارد.
.3
فرآیند درخواست شامل تکمیل درخواست کمک مایل و ارائه اسناد تأیید کننده یمباشد.
.4
/
 .aهنگایم که فرم درخواست را نیمتوان تکمیل کرد ،مدیر پذیرش مدیر بخش خدمات مایل بیماران یمتواند
شناسات و تأیید حساب به عنوان برنامۀ  Financial Assistanceاستفاده
از قدرت تشخیص خود در
ی
کند.
/
 .bپس از اخذ درخواست تکمیل شده ،مدیر پذیرش مدیر بخش خدمات مایل بیماران یا نماینده او برگه
نهات را در مورد احراز رشایط
کمک هزینه برنامۀ  Financial Assistanceرا تکمیل یمکند و تصمیم ی
اتخاذ یمنماید.
تأیید استمرار احراز رشایط یمتواند هر  3ماه یکبار به روز شود.
.5
در خصوص بیمارات که واجد رشایط  Financial Assistanceهستند و با حسن نیت در جهت حل و
.6
هات را برای افزایش
فصل صورتحساب های بیمارستات خود همکاری یمکنند CMHS ،ممکن است برنامه ی
مدت پرداخت ارائه دهد  -به خط ر
مش سلسله مراتب پرداخت مراجعه کنید  -و اقدام به کش از حقوق و
دست مزد را تحمیل نخواهد کرد ،یا سلب حق فک رهن را در مورد محل های اقامت اصیل تحمیل نخواهد
ی
کرد ،و اقدایم نخواهد کرد که موجب ورشکستیک شود و نت صورتحسابهای پرداخت نشده را به نهادهای
خارخ وصول مطالبات ارسال نخواهد کرد.
ی
پس از دریافت درخواست تکمیل شده ،ظرف مدت  15روز از تاری خ دریافت ،یک نامه پذیرش یا عدم
.7
پذیرش در برنامه به بیمار یا ضمانت کننده ارسال یمشود.
 .Bمعیارهای احراز رشایط و کاهش بدیه مرتبط :از درخواست کمک مایل جهت برریس احراز رشایط بیمار /ضمانت کننده
در این موارد استفاده یمشود:

 .1ختیه

موارد کاهش بدیه در برنامۀ  Financial Assistanceمبتن بر جدول تطبیق درآمد افراد
.a
(پیوست  )Cو با استفاده از معیار کنوت خط فقر فدرال ایاالت متحده خواهد بود.
اطالعات درخواست مایل متقاض (پیوست  )Dو اسناد پشتیبان با فهرست استثنائات
.b
(پیوست  )Aتطبیق داده خواهد شد تا متان کمک مایل مجاز و قابل ارائه مشخص شود.
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ر
مالیات فدرال متقاض و فیش
تأییدیه ممکن است شامل ،اما نه محدود به ،آخرین اظهارنامۀ
.c
حقوق  3ماه اخت (شامل فیشکنوت) وی باشد.
ارزش ویژۀ متقاض و /یا دار یات او (سنجش استطاعت مایل) نت یمتواند به عنوان عامیل
.d
تعیی کننده در ارتباط با تأیید  Financial Assistanceمورد استفاده قرار گتد.
 .2افراد بیمه نشده ،بدون بیمۀ مناسب یا نیازمند مایل:
 .aموارد کاهش بدیه در برنامۀ  Financial Assistanceبا توجه به جدول تطبیق درآمد افراد
(پیوست  )Cو معیار کنوت خط فقر فدرال ایاالت متحده ،درآمد ،دار یاتها ،اندازه خانواده،
نیازهای پزشیک و هزینههای گزاف مورد برریس قرار یمگتد .متان کمک مایل بی نرخهای
ر
ر
نداشی بیمه
داشی یا
خدمات مراقبت پزشیک و  ٪100هزینه متغت است و ضفنظر از
درمات در ر
دستس همه بیماران قرار دارد .بیمارات که تحت پوشش بیمه درمات هستند ممکن
اتکات/فرانشت) پس از پرداختهای بیمه ای
است بر مبنای بدیه باقیماندۀ خود (بیمه ی
رشایط دریافت کمک مایل را احراز کنند .به خط ر
مش سلسله مراتب پرداخت نگاه کنید.
 .bاطالعات درخواست مایل متقاض (پیوست  )Dو اسناد پشتیبان با فهرست استثنائات (پیوست
 )Aتطبیق داده خواهد شد تا متان کمک مایل مجاز و قابل ارائه مشخص شود.
ر
مالیات فدرال کنوت
 .1تأییدیه ممکن است شامل ،اما نه محدود به ،آخرین اظهارنامۀ
ر
حقوق  3ماه کنوت وی باشد.
متقاض و فیش
/
 .2ارزش ویژۀ متقاض و یا دار یات او (سنجش استطاعت مایل) نت یمتواند به عنوان
عامیل تعیی کننده در ارتباط با تأیید کمک مایل مورد استفاده قرار گتد.
 .3بیماران خویشفرما ملزم به ارائه صورت سود و زیان برای تأیید درآمد خود هستند.
 .3بیماران/ضمانت کنندگات که کاهش ناگهات و طوالت مدت درآمد را تجربه یمکنند یمتوانند براساس فیش
ر
حقوق  3ماه اخت (شامل فیش کنون) و/یا اسناد مراجع مایل مانند سازمان خدمات اجتمایع و غته
مبتن بر تأییدیه ادعای کاهش درآمد احراز رشایط نمایند.
 .4کمک دولت :برای تعیی اینکه یک فرد واجد رشایط کمک مایل است یا خت ،سایر طرحهای کمک
شهرستات یا ر
دولن نت باید لحاظ شوند.
 Community Memorial Health System .aبرای کمک به افراد در خصوص برریس
ر
دولن یا سایر کمکها ،بنا بر اقتضاء با سایر مراجع حایم بیمار
احراز رشایط دریافت کمک
وارد قرارداد یمشود.
 .bافرادی که واجد رشایط سایر طرحها (مانند طرح  )Medi-Calهستند ،اما در زمان ارائه
خدمات پزشیک تحت پوشش نبودهاند ،ممکن است با این رشط که بیمار اکنون
ر
ر
دولن را بدست آورند .این امر به
دولن دهد صالحیت دریافت کمک
درخواست کمک
ویژه اگر بیمار نیاز به خدمات مستمر داشته باشد معقولتر است.
ارزیات نیاز مایل فرد،
 .cدر خصوص بیمارات که به فرآیند درخواست پاسخگو نباشند ،برای
ی
ر
اطالعات استفاده شود .این اطالعات امکان تصمیم گتی آگاهانه دربارۀ
باید از سایر منابع
نیاز مایل بیماران غت پاسخگو را در اختیار  CHMSقرار یمدهد.
 .dبرای کمک به بیماران نیازمند مایل ،یمتوان از یک شخص ثالث جهت برریس اطالعات
ارزیات نیاز مایل وی استفاده نمود .در این برریس از یک مدل درمان و
بیمار به منظور
ی
ر
مراقبت مورد تایید صنعت با قابلیت پیشبین که مبتن بر پایگاه های اطالعات سوابق
عمویم است استفاده یمکند .این سوابق عمویم CHMS ،را قادر یمسازد تا برریس کند که
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آیا بیمار حاض دارای رشایط سایر بیمارات که در گذشته طبق فرآیند درخواست ر
سنن
حائز رشایط دریافت کمک مایل شدهاند هست یا خت .در صورت فقدان اطالعات قابل
ارائه به صورت مستقیم توسط بیمار ،و پس از تالش برای تأیید مشمول بودن فرد ،این
مدل پیشبینانه رو ریس نظاممند را برای احراز رشایط احتمایل بیمار نیازمند فراهم یمکند.
 .eحمایت مایل ارائه شده طبق مدل پیشبینانه بر مبنای حمایت یکباره خواهد بود .از بیمارات
ر
واجدشایط بودن] تحت حمایت هستند درخواست خواهد شد تا فرآیند
که بنا به احتمال [
ر
ر
درخواست  Financial Assistanceرا برای خدمات آت تکمیل کنند .در صورت که بیمار
طبق مدل پیشبینانه واجد رشایط نباشد ،او همچنان یمتواند در مهلتهای تعیی شده
اطالعات پشتیبان را ارائه دهد و طبق فرآیند درخواست  Financial Assistanceر
سنن مورد
برریس قرار گتد .حسابهای بیماری که در وضعیت واجد رشایط احتمایل قرار گرفته است
ر
حالن قبل از ارجاع آن جهت
طبق قانون  )CHARPRE( Charity Preتعدیل شده و در چنی
وصول مطالبات یا بخشش ،به عنوان طلب غتقابل وصول ر
تلف یمشوند .تخفیف داده شده
به عنوان حمایت مایل طبقه بندی خواهد شد؛ برای وصول حساب بیمار اقدام نخواهد شد و
حساب وی در هزینه مطالبات غتقابل وصول  CHMSلحاظ نخواهد شد.
 .fحسابهای بیماری که در وضعیت واجد رشایط احتمایل قرار گرفته است با استفاده از قانون
ر
حالن قبل از ارجاع آن جهت وصول
 )CHARPRE( Charity Preتعدیل یمشوند و در چنی
مطالبات یا بخشش ،به عنوان طلب غتقابل وصول ر
تلف یمشوند .تخفیف داده شده به
عنوان حمایت مایل طبقه بندی خواهد شد؛ برای وصول حساب بیمار اقدام نخواهد شد و
حساب وی در هزینه مطالبات غتقابل وصول  CHMSلحاظ نخواهد شد.
 .IIIسایر موارد کاهش بدیه.
 .1بخشش بدیههای اداری به عنوان خدمات  Charity Careلحاظ نخواهد شد.
 .2مطالبات غتقابل وصول به عنوان خدمات  Charity Careلحاظ نخواهد شد.
 .3حساب مطالبات غتقابل وصول که نهادهای ثالث وصول مطالبات آنها را برگشت زدهاند و مشخص
نمودهاند بیمار/ضمانت کننده قادر به پرداخت نیمباشد ،طبق سیاست برنامۀ Financial
 Assistanceبه عنوان خدمات  Charity Careطبقه بندی خواهد شد.
 .4حسابهای تقلیل یافته به موجودی صفر در نتیجه مرگ بیمار/ضمانت کنندهای که فاقد امالک است،
با استناد به اسناد پشتیبات کننده به عنوان خدمات  Charity Careطبقه بندی خواهند شد.
ی
 .5حساب های تقلیل یافته به موجودی صفر در نتیجه ورشکستیک به عنوان خدمات Charity Care
لحاظ خواهند شد.
 .6تأیید کمک مایل و هر نوع خدمات مر ر
اقبن که تحت پوشش برنامۀ  Financial Assistanceارائه شود،
ر
 Community Memorial Health Systemرا ملزم به ارائه خدمات مراقبن مستمر نیمکند.
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 .IVمجوزهای کاهش بدیه
سطح تأیید  -تمام درخواستهای  Financial Assistanceباید با توجه به موارد زیر به تأیید برسند:
از
 0دالر
10,001دالر
 100,001دالر

تا
10,000دالر
 100,000دالر
ر
بیشت از (دالر)

عنوان
نماینده ارشد حساب بیماران
مدیر خدمات مایل بیماران
معاون مایل

 .Vسایر مالحظات برنامۀ :Financial Assistance
تأیید کمک مایل و هر نوع خدمات مر ر
اقبن که تحت پوشش برنامۀ  Financial Assistanceارائه شودCommunity ،
ر
 Memorial Health Systemرا ملزم به ارائه خدمات مراقبن مستمر نیمکند.
عوامیل که در نظر گرفته نیمشوند:
هنگام توصیه برای کمک مایل و/یا برای اعطای کمک ،عوامل زیر در نظر گرفته نیمشوند :مطالبات غتقابل وصول؛ کمک
هزینههای قراردادی؛ پرداخت پاییتر از نرخ برای عمل جرایح توأم با رضایت؛ مواردی که از طریق کمک مایل ختخواهانه
پرداخت یمشود؛ خدمات اجتمایع یا برنامههای کمکرسان؛ یا وضعیت اشتغال .به عبارت دیگر ،این منابع پویل هیچ
ارتبایط با احراز رشایط بیمار ندارند.
فرصت برابر:
هنگام تصمیم گتی در مورد  Community Memorial Health System ،Financial Assistanceمتعهد به تبعیت از
قوانی متعدد فدرال و ر
ایالن است که علیه هیچ شخیص بر مبنای نژاد ،جنسیت ،سن ،مذهب ،اصالت میل ،وضعیت
تأهل ،گرایش جنش ،معلولیت ،خدمت شبازی یا هر گونه طبقه بندی دیگری که تحت حفاظت قوانی فدرال ،ر
ایالن یا
محیل هستند تبعیض قائل نخواهد شد.
دالیل رد خواست
 .1درآمد کاق
 .2متان دار یات
 .3عدم همکاری الزم به رغم تالش معقول برای کار با بیمار
 .4درخواست  Financial Assistanceناقص به رغم تالش معقول برای کار با بیمار
 .5خودداری از پرداخت بیمه و /یا وجوه تسویه بیمه
 .6عدم تکمیل درخواست برای طرح Medi-Cal
ر
 .7عدم مشارکت و همکاری با ارائه دهندۀ خدمات طرح  Medi-Calبه افراد واجد شایط
مدت زمان شمول:
خدمات ارائه شده توسط بیمارستان ها و درمانگاه های  Community Memorial Health Systemمشمول برنامۀ
 Financial Assistanceیمباشند.
خدمات که به بیمار/ضمانت کننده ارائه یمشود و خدمات ر
ر
آت که بیش از  30روز به طول نیمانجامد ،ممکن است
مشمول تخفیف شود .بیماران/ضمانت کنندگات که خدمات سالمت را به مدت  3ماه پس از تأیید اولیه برنامۀ Financial
 Assistanceدریافت یمکنند باید اطالعات درآمد مایل خود را دوباره به تأیید برسانند.
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ر
موسسات که مشمول سیاست برنامۀ  Financial Assistanceنیمباشند:
ر
خدمات که توسط بیمارستانها یا
 Long Term Care, Assisted Living Center, HME/DMEو سایر
درمانگاههای ر
سنن ارائه نیمشود واجد رشایط شمول در برنامۀ  Financial Assistanceنیستند.
ر
خدمات که به صورت اضطراری یا اورژانش به بیماران ارائه یمشود واجد رشایط  Charity Careیمباشند .خدمات
فقط
ر
گزینش واجد رشایط تخفیف برنامۀ  Financial Assistanceنیستند ،مگر اینکه از قبل از طریق دستورالعمل برنامۀ
 Financial Assistanceرشایط آنها احراز شده باشد.
ر
خدمات که از برنامۀ  Financial Assistanceمستثن هستند به این خط ر
مش پیوست شده است( .به پیوست
فهرست
 Aمراجعه کنید)
استثنائات برنامۀ  - Financial Assistanceپیوست A
سقط جنی :مشتمل بر خدمات ،لوازم ،مراقبت یا درمان مرتبط با سقط جنی اختیاری.
ر
يیک پروستئوم ،درمان گ لیت ،درمان ایمن افز یات (،)IAT
 .1طب سوزی :ماساژ شياتسو ،تحريک الکت ی
ليگامات با عوامل اسکلروزان،
ات مفاصل ،پروتوتر یات ،تزريق
ی
ترموگراف ،درمان بازسازي مفاصل ،اسکلروتر ی ی
ر
دسن ستون فقرات و کربیوزن.
درمان دستکاری استخوان ،درمان
 .2عوارض :عوارض روش های خارج از شمول
ر
ر
برداشی
زیبات از جمله؛ درمان توسط لتر یا
زیبات یا هر گونه عوارض نایس از جراخ ی
 .3جرایح زیبای :جراخ ی
شیمیات
سات ،الیه برداری سطیح
ی
ضایعات خوشخیم پوست [به استثنای کوندیلوما آکومیناتا] ،پوست ی
ر
.
شیمیات پوست در درمان ضایعات پیش شطات پوسن این استثنا در
پوست و الیه برداری متوسط یا عمیق
ی
ر
موارد زیر اعمال نیمشود :جراخ زیبات مورد نیاز برای اصالح وضعیت ر
اتفاق یا هنگایم که
آسین
از
نایس
ی
ی
جراخ برای اصالح یک ناهنجاری مادرزادی انجام شود که در آن اصالح انجام شده موجب بهبود یک
فرآیند بدت اصیل یمشود.
 .4مراقبت شپرست :مر ر
اقبن که هدف اصیل از آن تأمی نیازهای شخیص و نه پزشیک یمباشد و یمتواند توسط
ر
هات
افراد فاقد مهارت یا آموزش پزشیک ویژه ای ارائه شود مراقبت شپرسن محسوب یمشود .چنی مراقبت ی
شامل ،اما نه محدود به ،این موارد یمشود :کمک به بیمار در راه ر
رفی ،بردن او به یا بتون آوردن او از رختخواب
و مرصف داروهای تجویز شده معمویل .مراقبت در متل و ر
بستی شدن بیمار مشمول اهداف مراقبت ش ر
پرسن
قرار نیمگتد.
ر
اتفاق از نظر پزشیک
 .5درمان دندان :درمان معمویل دندان ،مگر اینکه به علت یک بیماری جدی یا آسیب
ضوری باشد.
ر
ر
قلن تحت نظارت
ورزیس برای درمان هر بیماری ،به استثنای
 .6برنامه های ورزش :برنامه های
توانبخش ی
پزشک ،درمان شغیل یا فتییک.
ر
تجرت/
تحقیف است یا از نظر پزشیک
غی ضوری از نظر پزشیک :مراقبت و درمات که یا
 .7مراقبت
تجری یا ر
ی
ی
ضوری نیمباشد.
 .8جرایح معده :هر گونه خدمات ،لوازم یا برنامه های مرتبط با جراخ معده به منظور کاهش وزن.
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 .9ضعف جنش :مراقبت ،درمان ،خدمات ،لوازم یا داروهای مرتبط با تشخیص و درمان ضعف جنش.
 .10ناباروری :مراقبت ،لوازم ،خدمات ،تشخیص و درمان ناباروری ،ناز یات ،لقاح مصنویع ،پیوند و ذخته سازی
جنی یا لقاح آزمایشگایه
مرت تربیت بدت یا شپرست باشگاه سالمت.
 .11ماساژ :خدمات ماساژور ،متخصص تربیت بدت ،ی
غی پزشک :مراقبت ،درمان ،خدمات یا لوازم توصیه و تأیید نشده توسط پزشک؛ یا
 .12توصیه های افراد ر
درمان ،خدمات یا لوازم در رشاییط که بیمار تحت مراقبت منظم پزشک نیمباشد .مراقبت منظم به معنای
نظارت یا درمان پزشیک مستمری است که مراقبت مناسب برای آسیب یا بیماری مورد نظر محسوب یمشود.
 .13چاق :مراقبت و درمان ر
چاق ،کاهش وزن یا ر
کنتل رژیم غذات ،خواه ،در هر صورت ،ر
بخش از برنامه درمان
ی
بیماری دیگری باشد یا خت.
 .14شغیل :هزینه های مرتبط با آسیب یا بیماری ،که شغیل است  -یعن از کار انجام شده برای دستمزد یا سود
حن اگر مشارکت کننده نتواند از حق قانوت خود یا هزینه های ر
ر
نایس یمشود ،از جمله خویشفرمات .ر
نایس از
ی
دستمزد یا سود دفاع کند یا از آنها چشم ر
پویس نماید ،این استثنا قابل اعمال یمباشد .یک مثال از این مورد
ر
زمات است که فرد یک آسیب یا بیماری را تجربه کند که نایس از اشتغال یا در هنگام اشتغال ایجاد شده
جتان خسارت کارگران مطابق با
باشد؛ در این صورت اگر فرد خویشفرما تصمیم نگرفته باشد تا در طرح ی
قوانی دولت یا فدرال مشارکت نماید ،هزینه ها توسط خط ر
مش  Financial Assistanceپوشش داده
نخواهد شد.
 .15پرستار خصویص :هزینه های مرتبط با مراقبت ،درمان یا خدمات پرستار خصوض
 .16عقیم سازی از طریق جرایح :روش های اختیاری عقیم سازی از طریق جراخ.
 .17بازگشت عقیم سازی از طریق جرایح :مراقبت و درمان مرتبط با بازگشت عقیم سازی از طریق جراخ.
 .18رحم جایگزین :خدمات مرتبط با هر نویع توافق یا قرار رحم جایگزین از جمله رحم جایگزین ر
سنن ،لقاح
مصنویع مرتبط با توافق یا قرار رحم جایگزین یا جانشین در بارداری یا جانشین در لقاح آزمایشگایه.
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تعاریف برنامۀ  - Financial Assistanceپیوست B

توانات
غیقابل وصول :هزینههای ناخالص به بار آمده در نتیجۀ ارائه خدمات به بیمارات که اعالم نمودهاند
طلب ر
ی
ر
پرداخت هزینه چنی خدمات را دارند ،اما در نهایت موفق نشده باشند .این تصمیم یمتواند در هنگام پذیرش بیمار ،یا هر
زمات بعد از آن گرفته شود.
توانات پرداخت
 :Charity Careهزینه های ناخالص به بار آمده در نتیجۀ ارائه خدمات به بیمارات که اعالم نمودهاند
ی
ر
خدمات را ندارند که در نهایت  Community Memorial Health Systemانتظار پرداخت این هزینه ها را
هزینه چنی
ندارد .این تصمیم یمتواند در هنگام پذیرش بیمار یا هر زمات بعد از آن گرفته شود .عالوه بر این ،برنامۀ Financial
 Assistanceنت باید شامل این موارد باشد:
ر
افیات محسوب یمشود
ناحیه خدمات رسای :ناحیه خدمات رسات بیمارستان در ارتباط با این خط مش ،یک ناحیه جغر ی
که تا غرب شهرستان ونتورا ادامه یمیابد.
قطع ناگهای و طوالی مدت درآمد :بیمارات که به علت بیماری به طور ناگهات و طوالت مدت حداقل برای  90روز
درآمدشان قطع یمشود یک درخواست برنامۀ  Financial Assistanceرا تکمیل یمکنند.
توانات
موارد گوناگون بخشش هزینه :هزینههای ناخالص مرتبط با ارائه خدمات به بیمارات که مشخص شده بود
ی
پرداخت داشتند ،اما براساس دادریس ،اختالفات و غته ،یک تصمیم اداری گرفته شد که ملزم به پرداخت نیمباشند.
مبالغ عودت شده توسط نهادهای وصول مطالبات :پس از گذشت زمان مشخیص ،نهاد وصول کننده مطالبات حساب
هات را که غتقابل وصول ر
تلف یمشوند عودت خواهد داد .چنانچه نهاد حرفهای وصول مطالبات مشخص نماید که بیمار
ی
قادر به پرداخت صورتحساب نیمباشد ،حسابهای عودت شده آنها تحت عنوان  Charity Careبخشیده خواهد شد.
فوت شده بدون دارای :حساب های معوق فردی که بدون دار یات فوت یمشود باید تحت عنوان  Charity Careبخشیده
ی
جزت از دار یات فرد دریافت شده باشد ،باقیمانده صورتحساب باید تحت عنوان  Charity Careلحاظ
شود .اگر مبلیع
شود.
ی
ورشکستیک :حساب های معوق فردی که اعالم ورشکستیک یمکند باید تحت عنوان  Charity Careبخشیده شود.
ر
دریافن/کسب شده توسط خانوار
درآمد :معادل نقدی
دارای ها :منابع/دار یاتهای غت از درآمد .مشتمل بر اما نه محدود به دار یات ها در قالب امالک ،پس انداز ،چک و دار یات
های شمایه گذاری.
دارای های خالص :دار یات ها با کش دیون.
ر
بیشت از  200درصد درآمد خانوار ،در ارتباط با برنامۀ Financial
سنجش استطاعت مایل :دار یات های خالص
 ،Assistanceبه عنوان درآمد محسوب یمشود.
دوره مراقبت :دوره درمان تجویز شده توسط پزشک در طول یک دوره زمات محدود.
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پیوست C
درآمد ناخالص 6
ماهه طبق خط
فقر )(FPG

 301%و بیشتر ،نگاه کنید به خط مشی خیریه

Financial

 200%میزان FPG

300%-201%
میزان FPG

1

11,770.00

100%

نرخ های مدیکر

نگاه کنید به خط مشی خیریه Financial Assistance

2

15,930.00

100%

نرخ های مدیکر

نگاه کنید به خط مشی خیریه Financial Assistance

3

20,090.00

100%

نرخ های مدیکر

نگاه کنید به خط مشی خیریه Financial Assistance

4

24,250.00

100%

نرخ های مدیکر

نگاه کنید به خط مشی خیریه Financial Assistance

5

28,410.00

100%

نرخ های مدیکر

نگاه کنید به خط مشی خیریه Financial Assistance

6

32,570.00

100%

نرخ های مدیکر

نگاه کنید به خط مشی خیریه Financial Assistance

7

36,730.00

100%

نرخ های مدیکر

نگاه کنید به خط مشی خیریه Financial Assistance

8

40,890.00

100%

نرخ های مدیکر

نگاه کنید به خط مشی خیریه Financial Assistance

هر فرد اضافه

4,160.00

افراد خانواده یا خانوار

2015

جدول 1

Assistance

میان خط فقر برابر است با خارج شدن از پوشش  ،Charityعدم
 200%ر
مسئولیت در قبال بیمار

میان حقوق
ر
سه ماه

اندازۀ خانواده
واحد

میان حقوق
ر
یک سال

میان حقوق
ر
شش ماه

1

$

5,885

$

11,770

$

23,540

2
3
4
5
6
7
8

$
$
$
$
$
$
$

7,965
10,045
12,125
14,205
16,285
18,365
20,445

$
$
$
$
$
$
$

15,930
20,090
24,250
28,410
32,570
36,730
40,890

$
$
$
$
$
$
$

31,860
40,180
48,500
56,820
65,140
73,460
81,780

برای خانواده های بیش از هشت ( )8نفر $4160.00 ،به ازای هر نفر اضافه کنید
فرد اضافه
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جدول 2

 300%خط فقر برابر است با  40%هزینه ها یا  Medicare DRGبرای بیماران
بسیی ،هر کدام که کمی باشد

اندازۀ خانواده
واحد
1
2
3
4
5
6
7
8

میان حقوق
ر
سه ماه
$
$
$
$
$
$
$
$

8,828
11,948
15,068
18,188
21,308
24,428
27,548
30,668

میان حقوق
ر
شش ماه
$
$
$
$
$
$
$
$

17,655
23,895
30,135
36,375
42,615
48,855
55,095
61,335

میان حقوق
ر
یک سال
$
$
$
$
$
$
$
$

35,310
47,790
60,270
72,750
85,230
97,710
110,190
122,670

برای خانواده های بیش از هشت ( )8نفر $6240.00 ،به ازای هر نفر اضافه کنید
فرد اضافه

جدول 3

 500%خط فقر برابر است با  100%نرخ های  Medicareیا  17%هزینه های
بیماران بسیی و  12.5%هزینه های بیماران شپای

اندازۀ خانواده
واحد
1
2
3
4
5
6
7
8

میان حقوق
ر
سه ماه
$
$
$
$
$
$
$
$

14,713
19,913
25,113
30,313
35,513
40,713
45,913
51,113

میان حقوق
ر
شش ماه
$
$
$
$
$
$
$
$

29,425
39,825
50,225
60,625
71,025
81,425
91,825
102,225

برای خانواده های بیش از هشت ( )8نفر $10400.00 ،به ازای هر نفر اضافه کنید
فرد اضافه
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میان حقوق
ر
یک سال
$
$
$
$
$
$
$
$

58,850
79,650
100,450
121,250
142,050
162,850
183,650
204,450

جدول 4

 700%خط فقر برابر است با 125%نرخ های  Medicareیا 21.25%هزینه های
بیماران بسیی و  15.5%هزینه های بیماران شپای

اندازۀ خانواده
واحد
1
2
3
4
5
6
7
8

میان حقوق
ر
سه ماه
$
$
$
$
$
$
$
$

20,598
27,878
35,158
42,438
49,718
56,998
64,278
71,558

میان حقوق
ر
شش ماه
$
$
$
$
$
$
$
$

41,195
55,755
70,315
84,875
99,435
113,995
128,555
143,115

میان حقوق
ر
یک سال
$
$
$
$
$
$
$
$

82,390
111,510
140,630
169,750
198,870
227,990
257,110
286,230

برای خانواده های بیش از هشت ( )8نفر $14560.00 ،به ازای هر نفر اضافه کنید
فرد اضافه
جدول 5

اگر درآمد ناخالص در یط سال بیش از  $169750.00باشد ،تخفیف  40%برای
هزینه ها منظور یمگردد
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پیوست D

Community Memorial Health System
Olivas Park Dr. 5855
Ventura, CA 93003

جهت ارائه درخواست به صورت حضوری:
Olivas Park Dr 5855
Ventura, Ca 93003

درخواست جهت دریافت کمک مایل
درخواست جهت بهره مندی از
کمک مایل بالعوض Charity Care

نام بیمار ___________________________________________________________
شماره حساب (های) بیمار _______________________________________________
نام ضمانت کننده _____________________________________________________
تاری خ تولد_______________________________ :شمارۀ تامی اجتمایع __________________-______-
تلفن _________________________________(

)

نشات ____________________________________________________________________
شهر ،ایالت ،کد ر
پسن __________________________________________________________
نام همش ________________________________شمارۀ تامی اجتمایع _________________-______-
آیا شهروند ایاالت متحدۀ آمریکا هستید؟

___ بله

___ خت

ی
خارخ مقیم هستید؟
اگر نیستید ،آیا از اتباع

___ بله

___ خت

ی
خارخ غت مقیم هستید؟
اگر نیستید ،آیا از اتباع

___ بله

___ خت
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وضعیت خانواده :مشخصات تمام وابستگات را که تحت حمایت شما هستند بنویسید
سن

نام

رابطه

____________________________ ______ ________________________________
____________________________ ______ ________________________________
____________________________ ______ ________________________________
____________________________ ______ ________________________________
____________________________ ______ ________________________________
شغل و استخدام:

کارفرما_________________________________________سمت______________:
ر
صورت که خویش فرما هستید ،نام کسب کار خود را ذکر کنید ____________________________________
در
نشات کارفرما _____________________________________________________________________
شماره تلفن _____________________________________ مدت زمان استخدام تا کنون ______________
کارفرمای همش__________________________________ :سمت____________________________ :
ر
صورت که خویش فرما هستید ،نام کسب کار خود را ذکر کنید ____________________________________
در
اظهارنامۀ درآمد و مخارج فعیل
درآمد ماهیانۀ فعیل:

بیمار

همش

حقوق ناخالص

____________$

____________$

درآمد از کسب و کار (در صورت خویش فرما بودن)

___________$

____________$

بهره و سود سهام

___________$

____________$

درآمد حاصل از امالک شخیص یا مستغالت

___________$

____________$

ی
درآمد تامی اجتمایع/بازنشستیک

____________$

____________$

ر
حماین
نفقه ،پرداختهای

____________$

____________$
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حق بیکاری

____________$

____________$

درآمد دیگر

____________$

____________$

____________$

____________$

مجموع درآمد ماهیانه

مخارج ماهیانۀ فعیل:
اجاره یا پرداخت بابت متل

____________$

____________$

مالیات بر مستغالت

____________$

____________$

آب ،برق ،گاز ،تلفن

____________$

____________$

ر
حماین
نفقه ،پرداختهای

____________$

____________$

آموزش

____________$

____________$

خوراک

____________$

____________$

کسورات حقوق

____________$

____________$

دندانتشیک و دارو
پزشیک،
ی

____________$

____________$

غته _____________________

____________$

____________$

مجموع هزینه های ماهیانه

____________$

____________$

درآمد خالص پس از کش مخارج

____________$

____________$

با امضای این درخواست موافقت یمکنم که به  Community Memorial Health Systemاجازه دهم که با
بگیند و رنی سوابق اعتباری بنده را به منظور سنجش واجدشایط بودن
کارفرما ،بانک و سایر منابع مربوطه تماس ر
بنده برای  Charity Careدرخواست کنند .من درک یمکنم که اگر واجدشایط خدمات  Charity Careنباشم،
شخصا مسئول پرداخت هزینۀ خدمات ارائه شده خواهم بود .من گوایه یمدهم که اطالعای که در این درخواست
ارائه داده ام صحیح و دقیق است .من درک یمکنم که اگر مشخص شود که هر کدام از اطالعات ارائه شده در این
درخواست نادرست یا گمراه کننده باشد ،واجدشایط  Charity Careنخواهم بود.
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و رنی درک یمکنم که این درخواست فقط برای پوشش هزینه های Community Memorial Health Systems
است .هزینۀ تمایم خدمات پزشیک ،رادیولوژی ،اورژانس  ،Ojaiآمبوالنس ،یی هوش یا آسیب شناش جدا از
 Community Memorial Health Systemsمحاسبه یمشوند و تحت پوشش این درخواست نیستند.

_____________________________________
(امضای بیمار یا ضمانت کننده)

_________________________
(تاری خ)

_____________________________________
(امضای متقاض ر
مشتک)

_________________________
(تاری خ)

جهت ارائۀ درخواست به صورت حضوری لطفا مراجعه کنید به:
Olivas Park Drive 5855
Ventura, CA 93003
ساعات اداری
دوشنبه تا جمعه از  8صبح تا  4عرص
درخواست جهت دریافت کمک مایل
دستورالعمل ارائۀ درخواست جهت بهره مندی از کمک مایل بالعوض Charity Care

تاری خ_____________ :
نام بیمار______________________________________________ :
شماره حساب(ها)________________________________________ :
کل مبلغ جهت در نظر داشت$________________________________ :
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در پاسخ به درخواست شما جهت بهره مندی از کمک مایل در ارتباط با شماره حسابهای فوق ،لطفا مدارک زیر را یط
ر
حداکت ده ( )10روز از تاری خ این نامه ارائه نمایید.
درخواسن جهت برریس توانات شما در پرداخت تمام یا ر
ر
بخش از هزینه های
کامل بودن درخواست و ارائۀ تمایم اطالعات
ی
بیمارستان حائز اهمیت است.
( )1درخواست تکمیل شدۀ ( Charity Careپیوست این نامه)
ر
ر
دولن (برای مثال تامی
حقوق سه ماه گذشته .توجه کنید که این شامل کمک هزینه های
کن فیشهای
( )2ی
ر
.
اجتمایع ،بیکاری یا معلولیت) نت یمگردد در صورت که حقوق خود را نقدا دریافت یمکنید ،لطفا اظهارنامه ای
کتن از کارفرمای خود مبن بر متان درآمدتان بگتید.
ی
ر
صورت که در حال حاض درآمدی ندارید ،لطفا در صفحه ای مجزا در یک پاراگراف به طور خالصه وضعیت
در
ر
صورت که کمک مایل دریافت یمکنید
مایل فعیل خود را بیان نمایید .حتما تاری خ و امضای خود را درج نمایید .در
ی
یا با شخص دیگری زندگ یمکنید ،لطفا از وی بخواهید که یط اظهارنامه ای وضعیت را رشح دهد.
( )3تاییدیۀ اجاره یا رهن.
ی
ر
حقوق ،حساب پس انداز بازنشستیک ،حسابهای بازار
کن صورت حسابهای بانیک  3ماه گذشته (پس انداز ،فیش
( )4ی
پول و غته)
ر
مالیات سال گذشته (فرم تکمیل و امضاء شدۀ )1040
کن اظهارنامۀ
( )5ی

کن این مدارک را بفرستید ،زیرا به شما برگشت داده نخواهد شد.
لطفا ی
اهنمات مستقیما با من به شمارۀ __________ ()805
اگر سوایل دارید ،لطفا جهت ر
ی
تماس بگتید.

_____________________________________
نمایندۀ حساب بیماران
Community Memorial Health System
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E پیوست
 نیستندCMHS Financial Assistance ارائه دهندگای که تحت پوشش خط مش
شهر
Oxnard
Oxnard
Ventura
Ventura
Ventura
Ojai
Ventura
Ventura
Ventura
Ventura
Ojai
Ojai
Fillmore
Camarillo

نشات
1700 N Rose Ave. Ste. 250
1901 Outlet Ctr Dr. Ste. 220
168 N. Brent St. Ste. 402
260 Maple Court, Ste. 130
147 N. Brent St.
115 Pirie Road - Ste. A
Ventura County Medical Center
1280 S. Victoria - Ste. 201
5850 Thille St. Ste.101
2533 E Main St
1211 Maricopa Highway Suite 101
115 Pirie Rd, - Ste. D
533 Sespe Avenue Ste. B
2486 Ponderosa Ste. D114

Ventura
Westlake Village
Ojai

6555 Telephone Ave., Ste. 1
910 Hampshire Road, Suite A
1306 Maricopa Highway

Ventura
Ventura
Ventura
Ventura
Oxnard

4744 Telephone Rd., Ste. 3-320
801 S. Victoria Ave., Ste. 200
3418 Loma Vista Rd., Ste. B
1643 E Main St
451 W. Gonzales Rd. Ste 130

Ventura
Ventura
Ojai
Oxnard
Ventura
Ventura
Ventura
Santa Barbara

147 N Brent
2715 E. Main St
1320 Maricopa Hwy - Ste. G
2221 Wankel Way
1752 S.Victoria Ave, Ste B
970 Petit Ave, Ste. D
260 Maple Ct., Ste. 130
314 W. Junipero

Ventura
Agoura Hills
Santa Paula
Goleta
Oxnard
Ojai
Ventura

Palliative Care
29525 Canwood St., Ste 205
713 Loma Vista Place
Pediatric Subspecialty Network, Inc.
451 W. Gonzales Ste. 240
1320 Maricopa Hwy - Ste. I
1280 S Victoria Ave. Ste.130

مدرک
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
ر
دکتا
پزشک عمویم
متخصص پا
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
چشم پزشک
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
جراح فک و
 پزشک،دندان
عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
متخصص
استخوان
پزشک عمویم
پزشک عمویم
متخصص پا
پزشک عمویم
پرستار مجاز
دستیار درجه
یک
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
.Psy.D
پزشک عمویم
کارور مجاز
پرستاری
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
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Cary
Peter
Duke
Ronald
J. Bruce
James
Emily
Samuel
Eric
Stuart
Bruce
Robert
Logan
Rocco

ی
نام خانوادگ
Alberstone
Aline
Bahn
Bale
Barbosa
Beaty
Benson
Bern
Birdwell
Bloom
Brockman
Buckingham
Bundy
Calderone

Sebastian

Carlson

Mirela
Alena

Cernaianu
Chauhan

George

Chen

Carey
Terry
John
Lilia

Chronis
Cole
Collet
Coppa

Sharon

Cummings

Michael
Scott
Kevin
Estela
Desiree
Ronda
Melissa

Datlow
Davis
Deitel
Diesfeld
Domingo-Foraste
Doonan
Drake

Aura Leaf

Edmondson

Scott
William
Claudia
Keith
Frederick
Stephen

Eisenkop
Ekman
Emami
English
Fauvre
Feinberg

نام

Ventura
Oxnard
Oxnard
Santa Barbara
Ventura
Ventura
Ventura
Oxnard
Ventura
Ojai
Oxnard
Ventura
Ventura

168 N. Brent St., - Ste. 403
1901 Outlet Center Dr., Ste. 210
1801 Solar Dr. Ste 251
504 W. Pueblo St., Ste. 101
3291 Loma Vista Rd., Bldg. 340, Ste. 302
116 N Brent St
NICU - CMH
1700 N Rose Ave, Ste. 230
2807 Loma Vista Rd., Ste. 103
1320 Maricopa Hwy - Ste. F
1801 Solar Drive, Suite 165
2900 Loma Vista Rd., Ste. 205
2937 Loma Vista Rd.

Ojai
Ventura
Ventura

Valley Oak Family Practice
2793 Loma Vista Rd
3003 Loma Vista Rd, Ste. B

Ventura
Camarillo
Ventura
Ventura
Thousand Oaks
Ventura
Ventura
Santa Paula
Ventura

6555 Telephone Rd., Ste. 1
2412 N. Ponderosa Ste. 111
1190 S. Victoria Ste. 300
2755 Loma Vista
555 Marin St., Ste 220
1730 S. Victoria Ave., Suite 220
2660 E. Main St. Ste. 201
245 N. 10th Street
3085 Loma Vista Rd.

Ventura
Ojai
Ventura
Ventura
Ojai
Ventura
Thousand Oaks
Oxnard
Oxnard
Ventura
Oxnard
Oxnard
Ventura
Ventura
Ventura
Ventura
Ventura
Ventura
Ventura
Ojai

2795 Loma Vista Rd.
OVCH - Emergency Dept.
168 N. Brent St. Ste. 501
2929 Loma Vista Rd. Ste. E
117 Pirie Rd, Ste. E
231 N. Dos Caminos Ave.
77 Rolling Oaks Dr., Ste. 202
1700 N Rose Ave, Ste. 440
933 W. 7th St.
3525 Loma Vista Rd
2035 Saviers Rd. Ste. 5
977 W. 7th St.
148 N Brent St, Ste. 201
متخصص کودکان
3442 Loma Vista Rd
124 N. Brent St.
2945 Loma Vista Rd.
3400 Loma Vista Rd., Ste. 9
2895 Loma Vista Rd., Ste. E
216 E. Matilija St.

پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
متخصص
استخوان
پزشک عمویم
پزشک عمویم
جراح فک و
دندان
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پرستار مجاز
خانواده
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
دستیار پزشک
متخصص پا
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
چشم پزشک
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Robert
Arthur
Alejandro
Afshan
Brett
William
Martha
Sue
Antoine
David
Kenneth
Neda
W.
Theodore

Feiss
Flynn
Garcia
Ghiai
Gidney
Goldie
Gonzalez
Hall
Hanna
Hantke
Hartenstein
Heidari
Hogan
Hole

Natalie

Horn

James
Arthur

Hornstein
Inoshita

James

Jacobs

Lewis
Peter
William
Frederic
Leo
Edgar
Alan
Shayna

Kanter
Karlsberg
Klope
Leong
Lombardo
Lueg
Lyne
Mangers

Wendy

Margolis

Jerome
Robert
Thomas
Fredrick
Robert
Gholam
Veena
Gary
Kari
Bruce
Javier
John
Kala
Andrea
Sandhya
Srisawai
William
Margaret
Roger

Maryniuk
Mazurek
McBreen
Menninger
Moffatt
Mohammadzadeh
Mummaneni
Nishida
Odenath
Olson
Orosco
Padour
Parker
Parmelee
Patel
Pattamakom
Paule
Peterson
Phelps

Camarillo
Oxnard
Ojai
Ventura
Oxnard
Ventura
Stockton

400 Camarillo Ranch Rd., Ste. 204
650 Hobson Way, Ste. 201
206 No. Signal St., Ste B
3555 Loma Vista Rd., Ste. 115
451 W. Gonzales Rd. Ste. 260
2900 Loma Vista Rd., Ste. 205
3116 W. March Ln., Ste. 200

Ventura
Ventura
Agoura Hills
Ventura
Ventura
Ventura
Ventura

168 N. Brent St., Ste. 504
2605 Loma Vista Rd., Ste. F
4240 Lost Hills Rd., Ste. 3103
2715 E Main St
2929 Loma Vista, Ste. F
4080 Loma Vista Rd Suite # J
124 N. Brent St.

Ventura

CMH

Ojai
Santa Paula
Santa Paula
Ventura
Ventura
Ventura
Venura
Ventura
Camarillo

1320 Maricopa Hwy - Ste. D
134 N. 10th St., Ste. A
242 E. Harvard Blvd. Suite C
124 N. Brent St.
2795 Loma Vista Rd
2967 Loma Vista Rd.
147 Brent St.
2961 Loma Vista Rd
360 Mobil Ave., Ste. 116

Ventura
Oxnard
Ventura
Ventura

4080 Loma Vista Rd. Ste. M
451 Gonzales Rd., Ste. 260
3555 Loma Vista Rd, Ste. 215
2629 Loma Vista Rd.

Ventura
Ojai
Santa Barbara
Oxnard
Ventura
Ventura
Ventura
Simi Valley
Reseda
Irvine
Reseda

147 N Brent St
207 Church Road
400 W. Pueblo St.
2103 E. Gonzales Rd.
2929 Loma Vista Rd , Ste. C
168 N. Brent St., Ste. 504
148 N Brent St., Ste. 102
CSE Medical Group
17750 Sherman Way, Ste. 100
P.O. Box 53803
17750 Sherman Way, Ste. 100

پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
متخصص پا
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پرستار مجاز
دستیار درجه
یک
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
کارور مجاز
پرستاری
،پزشک عمویم
فلوشیپ کالج
پزشیک آمریکا
)ACP(
متخصص پا
پزشک عمویم
پزشک عمویم
مامای مجاز
پزشک عمویم
RNFA,C
متخصص پا
پزشک عمویم
پزشک عمویم
متخصص پا
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پرستار مجاز
دستیار درجه
یک
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
پزشک عمویم
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Gulnar
Johannes
Lakshman
Scot
Scot
Anne
Walter
Christopher

Poorsattar
Ramirez
Rasiah
Richardson
Roberg
Rodriguez
Rogoff
Rom

Susan

Roney Hibberd

Michael
Afshin
James
Cary
J.
Shane

Salehpour
Samet
Sands
Savitch
Sheehy
Shepard

Jennifer

Simonds

Raymond

Sims

Jerald
Michael
William
Wendy
Michael
Judith
Frank
Roy
Vicki
James
Steven
Irene
Tricia

Somdahl
Sparkuhl
Speitel
Steiger
Stelman
Streamer
Stuhr
Sugasawara
Van der Toorn
Villaveces
Vines
Wakam
Westhoff-Pankratz

Dianne

Wilkins

Timothy
Williamson
Michelle
Withee
Ryan
Wong
Douglas
Woodburn
James
Woodburn
Bruce
Woodling
Xiaolin
Zhang
Advanced Retina Associates
Advanced TeleRadiology
Aesthetic Eye Plastic Surgeons

Ventura
Camarillo
Camarillo
Ventura
Ventura
Ventura
Ventura
Ventura
Santa Barbara
Camarillo
Oxnard
Ventura
Ventura
Ventura
Camarillo
Ventura
Santa Barbara
Santa Barbara
Camarillo
Ventura
Los Angeles
Santa Barbara
Oxnard
Camarillo
Fillmore
Oxnard
Oxnard
Oxnard
Oxnard
Ventura
Camarillo
Oxnard
Camarillo
Oxnard
Oxnard
Ventura
Oxnard
Ventura
Ventura
Westlake Village
Ventura
Thousand Oaks
Oxnard
Ventura
Oxnard
Ventura
Oxnard
Ventura
Oxnard

Allergy Asthma Medical Group
Allergy Care Center dba Coastal Allergy Care
Antulio B. Aroche Jr, DO
Assisted Home Hospice
Brent St. Family Practice
C.S.Rayhrer, M.D.
CA Cardiac Surgeons
CA Cardiovascular and Thoracic Surgeons
CA Retina Consultants
Cabaret, MD Interventional Pain Specialist
Cabrillo Cardio Med Grp, Inc
Cabrillo Radiation Center
Cardio Assoc Med Group
Cardiology Associates Medical Group
Center for Women's Well-Being
Center for Wound Healing & Hyperbaric Medicine
Central Coast Radiology Associates
Central Coast Radiology Associates, Inc.
Central Pacific Pain Management
Channel Islands Medical Group
CHLA - The Vision Center
Claudio Bonometti MD Inc
Clinicas del Camino Real Inc., El Rio
Clinicas del Camino Real, Inc,
Clinicas del Camino Real, Inc.
Clinicas del Camino Real, Inc., Maravilla
Clinicas del Camino Real, Inc., North Oxnard
Clinicas del Camino Real, Inc., Ocean View
Clinicas del Camino Real, Inc., Oxnard
Clinicas del Camino Real, Inc., Ventura
Coastal Allergy Care
Coastal Eye Specialists Medical Group Inc,.
Coastal Foot Care Services, Inc.
Coastal Pediatric Medical Group
Coastal Pediatrics
Coastal Pediatrics - Oxnard
Coastal Vascular Center
Community Memorial Hospital - 7th Flr
Diesfeld & Pattamakom OB/GYN Med.Group
Dougherty Laser Vision
Emergency Department
Fert/Surg Med Assoc
Foot & Ankle Concepts, Inc.
 روده و کبد،متخصص معده
Gen Surg Medical Group of Vta Co
Graduate Medical Education
Grossman Imaging Center
Gynecologic Oncology Specialists
Hematology Oncology Specialists

5720 Ralston Rd., Ste. 205
2412 N. Ponderosa Dr., Ste B111
601 E. Daily Dr., Ste. 228
4450 Westinghouse St.
168 N Brent St, Ste. 502
2605 Loma Vista Rd
145 N Brent St #102
168 N. Brent St., Ste 508
525 E. Micheltorena St., Ste. A
601 E. Daily Dr., Ste. 228
2241 Wankel Way, Ste. C
2900 Loma Vista Rd., Ste. 100
168 N Brent St, Ste. 503
168 N. Brent St., Ste. 503
445 Rosewood Ave. Ste. C
2705 E. Loma Vista Rd., Ste. 205
2320 Bath St. - Ste. 208
2320 Bath St., Ste. 208
1100 Paseo Camarillo
3639 E. Harbor Blvd., Ste. 106
4650 Sunset Blvd., MS 88
1919 State St., Ste. 302
221 Ventura Blvd., Ste 126
1040 Flynn Road
355 Central Ave.
450 W. Clara St.
1200 N. Ventura Rd., Ste. E
4400 Olds Rd.
1300 N. Ventura Road
200 S. Wells Rd
2412 N Ponderosa, Ste. B-111
1700 N Rose Ave, Ste. 200
3901 Las Posas Road
451 W. Gonzales Rd., Ste. 340
451 W. Gonzales Rd., Ste 340
100 N. Brent St. Ste. 102
2841 N Ventura Rd Ste 200
147 Brent St.
168 N Brent Street, #407
4353 Park Terrace Drive, Suite 150
147 N. Brent St.
325 Rolling Oaks Dr., Ste. 110
1901 N. Solar Dr., Ste. 110
1835 Knoll Drive
1700 N Rose Ave, Ste. 430
147 N. Brent St.
2001 N. Solar Dr. Ste 135
2900 Loma Vista Rd., Ste. 205
1851 Lombard St., Ste. 105
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Santa Paula
Columbia
Ventura
Ventura
Ventura
Ventura
Oxnard
Ventura
Ventura
Woodland Hills
Oxnard
Ventura
Camarillo
Ventura
Woodland Hills
Oxnard
Ojai
Ventura
Ventura
Ventura
Ventura
Ventura
Ventura
Ventura
Thousand Oaks
Ventura
Ann Arbor
Ventura
Ojai
Ojai
Ojai
Ventura
Goleta
Ventura
Ventura
Encino
Ventura
Goleta
Goleta
West Hills
Ventura
Ventura
Oxnard
Ventura
Ventura
Santa Barbara
Oxnard
Nashville
Nashville

Identity Medical Group
Impulse Monitoring, Inc.
Island View Gastro. Assoc.
Island View Gastroenterology
Island View Gastroenterology Associates
JillAnne W McCarty MD PhD
Kaiser Permanente
Kaiser Permanente - Main
Kaiser Permanente Hematology/Oncology
Kaiser Permanente Orthopedics
Kaiser Permanente-2200 Oxnard
Kaiser Permanente-2601 Main
Kaiser Permanente-Camarillo
Kaiser Permanente-Hill
Kaiser Permanente-WH
Kaiser Permanente
Keeler Center
Livingston VNA
Loma Vista Family Practice
Miramar Eye Specialists
Miramar Eye Specialists - Camarillo
Miramar Eye Specialists - Ventura
Miramar Eye Specialists Medical Group
Miramar Eye Specialists Medical Group, Inc.
Neurovascular Institute of Thousand Oaks
NICU
NuVasive Clinical Services
Ocean Orthopedics
Ojai Multi-Specialty Center
Ojai Valley Community Hospital
Ojai Valley Family Med Grp
Oral & Maxillofacial Surgery of San Buenaventura
Pacific Children's Gastroenterology
Pacific Foot & Ankle Care
Pacific Pain Management
Pediatric Cardiology Medical Associates
Pediatric Hospitalist
Pediatric Subspecialty Network
Pediatric Subspecialty Network, Inc.
Pediatrix Medical Group of California
Perinatal Diagnostic Center
Pickart Plastic Surgery, Inc.
Premier Endocrinology
Primary Medical
Primary Medical Group
Pueblo Radiology Medical Group, Inc.
Rassetti Gynecology
Real Time Neuromonitoring Assoc. of CA, PC
Real Time Neuromonitoring Associates of CA, PC

243 March St.
10420 Little Patuxent Parkway, Ste. 250
168 N. Brent St., Ste. 404
168 N. Brent St., Ste. 404
168 N Brent St, - Ste. 404
1280 S Victoria Ave. Ste. 160
2103 E. Gonzales Rd.
2601 E. Main St.
2601 E. Main St.
5601 DeSoto Ave.
2200 E. Gonzales
2601 E. Main St. Ste 204
2620 E. Las Posas
888 S. Hill Road
5601 De Soto Ave.
2103 E. Gonzales Road
117 Pirie Rd
1996 Eastman Ave., Ste. 101
3555 Loma Vista, Ste. 100
3085 Loma Vista Rd.
3085 Loma Vista Rd
3085 Loma Vista Rd.
3085 Loma Vista Rd.
3085 Loma Vista Rd.
2100 Lynn Rd., Ste. 120
147 N. Brent St.
812 Avis Dr.
168 N. Brent St., Ste 505
117 Pirie Road, Ste. E
1306 Maricopa Hwy.
117 Pirie Rd, - Ste. D
5200 Telegraph Rd., Ste. B
5333 Hollister Ave, Suite 250
2961 Loma Vista Rd.
1752 S. Victoria Ave., Ste. B
5400 Balboa Blvd., Ste. 202
147 N. Brent St.
5350 Hollister Ave. Ste. F
5350 Hollister Ave., Ste. F
NICU West Hills Hospital
29 N. Brent St
3438 Loma Vista Rd.
3655 W. 5th St.
2953 Telegraph Rd., Ste.
10885 Telegraph Rd., Ste.
2320 Bath St., Ste. 113
1700 N. Rose Ave., Ste. 360
336 22nd Avenue N.
336 22nd Ave., North
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Camarillo
Ventura
Ventura
Oxnard
Beverly Hills
Brentwood
Ventura
Ventura
Ventura
Santa Paula
Ojai
Ventura
Ventura
Ventura
Ventura
Stockton
Stockton
Stockton
Ventura
Ventura
Ventura
Oxnard
Ventura
Ventura
Ventura
Oxnard
Ventura
Ventura
Oxnard
Oxnard
Ventura
Ventura
Ventura
Ventura
Ventura
Ventura
Ventura
Ventura

Renal Consultants of Ventura Co.
San Buenaventura Urology Center
Saumil M. Gandhi, M.D., Inc
SJRMC - NICU
Southern California Reproductive Center
Specialty Care
Steven D. Chang MD Inc
Surfside Pediatrics
UCLA Health System
Valley Medical Group
Valley Oak Family Practice
VC Neurosurg Assoc Med Grp
VC Neurosurg. Assoc. Med. Group
Ventura Advanced Surgical Associates
Ventura Anesthesia Group
Ventura Anesthesia Med. Group
Ventura Anesthesia Med. Grp.
Ventura Anesthesia Med.Grp.
Ventura Anesthesia Medical Group
Ventura Cardiology Consultants
Ventura Co Urology Med Grp
Ventura County Hematology/Oncology Spec
Ventura Ophthalmology
Ventura Orthopedic Group
Ventura Orthopedics
Ventura Orthopedics Medical Group
Ventura Pulmonary & Crit Care
Ventura Surgery Center
Vista Del Mar Medical Group
Vista Del Mar Medical Group, Inc.
Vta. Cardio. Conslts. Med. Grp.
Vta. Co Hemat/Oncol Spec.
Vta. Co. Ob/Gyn Med. Grp.
Warwar Medical Group, Inc
Wellspring Family Medical Group
West Coast Vascular
Women's Health Partnership Medical Group
Zarrinkelk Oral & Max. Surgery

2438 N. Ponderosa Dr. Ste. C-101
2705 Loma Vista Rd., Ste. 206
3291 Loma Vista Rd., Bldg. 340, Ste. 502
1600 N. Rose Ave.
450 N. Roxbury Dr., Ste. 500
214 Centerview Dr., Ste. 100
3160 Telegraph Rd., Ste.102
2660 E. Main St. Ste. 204
6633 Telephone Rd., Ste. 212
247 W. Harvard Blvd
1202 Maricopa Hwy - Ste. C
168 N. Brent St., Ste. 408
168 N. Brent St., Ste. 408
3200 Telegraph Rd., Ste.
147 N. Brent St.
3116 W. March Ln.
3116 W. March Ln.
3116 W. March Ln
147 N Brent St
100 N. Brent St. Ste. 301
2807 Loma Vista Rd. Ste. 101
1700 N. Rose Ave., Ste 320
3088 Telegraph Rd, Ste. A
3525 Loma Vista Rd., Ste. A
3525 Loma Vista Rd., Ste. A
2221 Wankle Way
168 N. Brent St. Ste. 406
1752 Victoria Ave.
1200 W. Gonzales Rd., Ste. 300
1200 W. Gonzales Rd. Ste. 300
100 N Brent St. Ste. 301
2900 Loma Vista Rd., Ste. 200
2795 Loma Vista Rd.
72 N. Brent St
5850 Thille St Ste. 101
100 N Brent St, Ste. 201
168 N. Brent St., Ste. 407
5200 Telegraph Rd., Ste. B
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جستجوی کلمات کلیدی( Uncompensated Care ،Charity Care :مراقبت بالعوض)
پیوست ها:
مش های مرتبط :خط ر
خط ر
مش سلسله مراتب بیمار
منابع و مآخذ:
تاری خ اجرای اولیه:
(سال/ماه) 04/13
تاری خ لغو:

تاری خ آخرین بازنگری:
11/11/2013

تاری خ آخرین بازبین:
11/11/2013

تاری خ جایگزین:
فرآیند تایید:
مدیر کل مایل
مدیر عامل

تهیه و تنظیمTerry Ellis :
رئیس Patient Business Services
تایید شده توسط:

تایید شده توسط:

تایید شده توسط:

نامDave Glyer :
سمت :مدیر کل مایل

نامGary Wilde :
سمت :مدیر عامل

نام:
سمت:
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