
 
 

 
    

   
     

 

      
       
       
     
     
       
     
     

              
 

 
 

 
 

                          
                      

              
 

                          
 

                         
     

 
                          

       
 

            
   

                      
 
                    

              
 
                     

 
        

 
                  

                     
            

 
                       

                     
                     

   
       
      
     

  
  
  
  

 مالی کمک شی م خط :  عنوان

تاون رج وج ديويد نتس يمارستانب 
راک روند ديويد سنت کی ش ز پ رکزم 
لیامش ينآست ديويد سنت کی ش ز پ رکزم 
ديويد سنت کی ش ز پ رکزم 
يد و يد نت س شی انبخ تو يمارستانب 
بی و نج ينآست ديويد سنت کی ش ز پ رکزم 
تينسآ لبق يمارستانب 
ديويد سنت جراحی يمارستانب 

 December 13, 2013 :  اجرا تاريخ
 2020 ،01نوامبر :             اصالحيه اجرای تاريخ

ديويد نت س درمانی بهداشتی مديره هيئت :توسط شده تاييد 8 از 1 صفحه: 

(r داخلی مددرآ بخش نياز مورد لیما های مکک مشی خط با مشی خط اين که است دهش گرفته نظر در مشی خط ينا . شد با داشته مطابقت )  501
 و اضطراری شرايط برای است ممکن که را ارانیمبي ) SDHP ( ديويد سنت بهداشتی مشارکت بخش آن، موجب به که کند می ادايج را رچوبی اچ

 .کند می يی شناسا را باشند داشته نياز مالی کمک به ضروری پزشکی های مراقبت

 :است داده انجام را زير اقدامات SDHP د،باشن شده مطلع شی م خط اين مورد در کامل طور به ان بيمار تمام که اين از اطمينان منظور به

 وب در تکميل دستورالعملهای و مالی مکک درخواست فرم و ده،اس زبان به آن از ای خالصه لی،ما کمک مشی خط رد مو در طالعاتا 
. https://stdavids.com/patients-visitors/charity-discount-policy.dot : است دسترس در SDHP سايت

 کن مم که تخفيف های گزينه ساير همچنين و نشده بيمه ماران يب برای تخفيف بودن دسترس در کننده تشريح که را سندی ام،ن ثبت زمان در 
 .کنند می دريافت ) 1 پيوست ( اشدب دسترس در است

 است ود وجم پست توسط و مرکز در مالی مک ک درخواست فرم. 

 هستند ود وجم پذيرش مراحل اممت در ندده می عاتالاط خيريه های دستورالعمل و ماموريت خصوص در مشخصی طور به که هايیتابلو. 

 يح توض را حساب رت صو صدور فرايند سند اين .  شود می ارائه بيماران به » شما تانس بيمار تحساب رصو راهنمای« ان عنو تحت سند، يک
.دهد می ارائه مالی کمک مشی خط با رابطه در العاتی طا مچنين ه و داده

 های بيمارستان زديکین در محلی اعیفانت غير های مان ز سا به مشی خط اين از ای خالصه SDHP شود می ارائه. 

 يهيرخ از ی قبت مرا خدمات يافتدر امنظ

).  2وستيپ ( دارد SDHP مالی کمک برنامه تکميل به نياز SDHPخيريه، مراقبت دريافت برای بودن شرايط واجد منظور به .   ست خوارد
SDHP يا اعتبار ارزيابی وشر مثال عنوان به ( کند استفاده سوم طرف يک الکترونيکی جیسن اعتبار از ستا ممکنcredit ( کمک ارائه برای 

 .ند شو نمی مالی مک ک درخواست تکميل الزامات مشمول که بيمارانی به مالی

 بی تک درخواست صورت در ساده ان بز هب مالی های کمک مشی خط از ای خالصه و مالی کمک مشی خط ی، مال کمک درخواست
کمک به گرا). دکني مشخص را عربی يا ای کره شده، ساده ی چين ی، ويتنام ،یاييناسپای، يس انگل انزب لطفا(دارد اررق يرز درسآ در
:يد يربگ اس تم يرز در شده کر ذ فن تل شماره با يا يرز درسآ به ارميب حساب خدمات با توانيد می د، اري د ازني

 ار ميب ابسح دماتخ
PO Box 292369 

Nashville, TN 37229-2369 

https://stdavids.com/patients-visitors/charity-discount-policy.dot


 
 

 
    

   
     

 

      
       
       
     
     
       
     
     

              
 

 
 

  
 

    

    

      

     

     

     

     
 

                         
                       

                        
 

                       
 

                   
      

 
                   

         
  

              
 

                 
                   

 
 

                  
         

 
                       

 
 

                      
 

                   
              

                

 مالی کمک شی م خط :  عنوان

تاون رج وج ديويد نتس يمارستانب 
راک روند ديويد سنت کی ش ز پ رکزم 
لیامش ينآست ديويد سنت کی ش ز پ رکزم 
ديويد سنت کی ش ز پ رکزم 
يد و يد نت س شی انبخ تو يمارستانب 
بی و نج ينآست ديويد سنت کی ش ز پ رکزم 
تينسآ لبق يمارستانب 
ديويد سنت جراحی يمارستانب 

 December 13, 2013 :  اجرا تاريخ
 2020 ،01نوامبر :             اصالحيه اجرای تاريخ

ديويد نت س درمانی بهداشتی مديره هيئت :توسط شده تاييد 8 از 2 صفحه: 

 تاون ورج ج انارستبيم 866-396-1025

 آستين قلب انارستبيم 866-291-3547

شمالی تينس پزشکی کز مر 866-391-2015 آ

 اکر روند پزشکی کز مر 866-391-2017

بیونج تينس پزشکی کز مر 866-391-2018 آ

 يدويد سنت پزشکی کز مر 866-391-2021

 يدويد سنت جراحی انارستبيم 855-890-3304

 تصور در .  شود ارائه يرز در ندرج م الزم اداسن و درآمد شرايط و ايالتی نون اق با بقطا م اطالعات آوری معج تا دهد می زه اجا درخواست اين
 گونه هر برای درآمد اتالعاط و رخواستد فرم مسئول، رف ط يا بيمار با تا کرد هدخوا سعی SDHPبيمارستان، به مکرر های جعها مر
.شود خذا ايدب جديد تی حماي اسناد و يد جد درخواست يک اه،م دوازده شتگذ از پس حال، اين با ند؛ ک يد تاي وبارهد را بعدی جعها مر

 .کنند تاييد را خود خانه در نواده اخ اعضای اد تعد يدبا مالی کمک ندهنک درخواست انبيمار زديکن خانواده اعضای شمارش

ستهباو فرد هر و بيمار همسر بيمار، شامل بزرگسال بيمار خانوار در نوادهاخ اعضای تعداد حاسبهم در .   بزرگساالن
 .شود می اوبه

 انگتبسوا بيمار، درام بيمار، شامل قانونی، سن زير يمار ب اده وانخ اعضای اد تعد محاسبه در .   قانونی سن زير افراد
 .است بيمار پدر وابستگان و بيمار پدر مار، بي مادر

.کنند تامين را ودخ خانوار ساالنه مددرآ بايد بيماران .   مددرآ حاسبهم

 وانیاتن يا مالی مکک نيازمند راداف بندی طبقه مقاصد برای " نهالاس درآمد " اصطالح بزرگساالن، برای .بزرگساالن
 بيمار همسر و بيمار اخالصن ساليانه درآمد کل مجموع ی،مش خط اين با بق مطا پزشکی های هزينه پرداخت در

 .  است

صل خانا درآمد مجموع معنای به » نهساال درآمد« عبارت د،باش قانونی سن زير بيمار اگر .  قانونی سن زير افراد
 . باشد می بيمار پدر و بيمار رادم ر، بيما ساليانه

ئهارا زير ندرج م سناداشرايط با مطابق را مالی کمک درخواست درمورد شده گزارش درآمد بايد مسئول خصش يا اريمب .    مددرآ يد أيت
 .دهد

:شود يد تاي زير های مکانيزم از يک هر طريق از است ممکن لی ما کمک درخواست در شده گزارش درآمد .   الزم مدارک

 ،W-2 فرم IRSبه، ود حدم نه اما شامل، است ممکن که ثالث، شخص لیما اسناد ارائه با .   .رآمدد های شاخص
 ساب حصورت ا؛ کارفرم توسط نی تلف تأييد فردی؛ ياتلما بازپرداخت چک؛ اختدپر ت؛ماليا و دستمزد اعالميه
 يا ،بيکاری هزينۀ تعيين های نامه بيکاری، بيمه اخت دپر های اعالميه ی،ماع تاج تامين تی پرداخ وه وج بانک؛



 
 

 
    

   
     

 

      
       
       
     
     
       
     
     

              
 

 
 

             
                    

 
                     

                
                  

    
 

 
                      

                   
                

 
                      

                      
                    

 
                     

                    
                       

 
 

                       
                   

       
 

                             
                    

 
                      

                  
                     

 
                        

                       
     

 
                      

                    
                   

    

 مالی کمک شی م خط :  عنوان

تاون رج وج ديويد نتس يمارستانب 
راک روند ديويد سنت کی ش ز پ رکزم 
لیامش ينآست ديويد سنت کی ش ز پ رکزم 
ديويد سنت کی ش ز پ رکزم 
يد و يد نت س شی انبخ تو يمارستانب 
بی و نج ينآست ديويد سنت کی ش ز پ رکزم 
تينسآ لبق يمارستانب 
ديويد سنت جراحی يمارستانب 

 December 13, 2013 :  اجرا تاريخ
 2020 ،01نوامبر :             اصالحيه اجرای تاريخ

ديويد نت س درمانی بهداشتی مديره هيئت :توسط شده تاييد 8 از 3 صفحه: 

).  creditيا اربتاع يابی ارز وش ر مثال ان نوع به ( باشد ومس طرف يک از ترونيکیالک یجسنراتبعا
 .يردگ می ظرن در را است کناس آن در اربيم که تیپس کد دیاصاقت های ارمآ شرکت، ن، اي بر عالوه

 ؛Medicaid ند انم المنفعه عام برنامه يک در فعلی کتمشار اسناد ارائه با .فعهنملا عام مه رنا ب يک در کت شارم
 يا ن؛ کودکا داشتیهب بيمه برنامه تگزاس؛ لم سا کودکان ؛WIC غذا؛ کوپن ؛AFDC شهری؛ سالمت فقر برنامه
 تکميل مالی کمک ست درخوا با فوق های برنامه از امکد هر در مشارکت اثبات . مربوطه مشابه های برنامه ساير
 .است يازن مورد شده

 نواده اخ مددرآ همچنين و يمار ب بدهی و مالی های دارايی ساير است ممکن SDHPبيمار، کل درآمد تعيين در .   تاييد فرايند
را رتحساب صو ماندهيباق اخت دپر توانايی بيمار که ود ش اده د تشخيص اگر .  بگيرد نظر در را بيمار نواده اخ يی توانا و بيمار
.شود نمی ضافی ا اسناد ارائه با پرداخت برای بيمار نايی توا جددم بی ارزيا مانع صی يختش چنين دارد،

 تاريخ از بعد يا طی در قبل، زمان هر در را مالی کمک درخواست است ممکن SDHP .  درآمد تاييد انتظار در بندی طبقه
کند، می ریوآ معج بيمار آمد رد تعيين برای را اتیعالطا SDHPحاليکه در تأييد، فرآيند طول در .گيرد ب نظر در ت،امدخ

 .ندک رفتار SDHP های سياست با طابق م ) درمانی يمه ب قدفا ( آزاد پرداخت با بيمار يک عنوان به ند توا می بيمار

خط اين د،باش قص نا يا متناقض ت،درخواس فرايند طول در بيمار توسط شده ارائه اطالعات اگر .   ناقص يا ناقض مت اطالعات
 . ندک نمی وددحم را، پرداخت برای بيمار توانايی مورد در اضافی تحقيقات انجام برای را SDHP توانايی جهو هيچ به مشی
 دهنش گزارش دارايی هيچ يا و کم مقداری بيمار، باالی درآمد جودو با چرا که کند بررسی است ممکن SDHP مثال، عنوان به

 .است

 ار،مبي به مالیکمک تاييد از بعد اگر .  شود مالی کمک درخواست رد به جرمن است مکن م اطالعات جعل . گی ساخت اطالعات
SDHP و شده لغو است ممکن خيريه های مراقبت وضعيت ند،ک پيدا نادرست اطالعات مالی مکک درخواست مدارک در 
 . شود حذف است مکنم مالی های کمک

 رايگان مراقبت که ودهب ناکافی بيمه وششپ با شخصی يا و نشده بيمه فرد يک اینعم به مالی توانی ان مالی وان تان انونع به بندی بقهط
 . ندک می دريافت يف تخف خيريه، خدمات پذيرش سيستم براساس شده پرداخت ماتدخ گرفتن بابت يا کند می دريافت

%  200ساویم يا کمتر آنها نهالاس درآمد که ند، ر بگي قرارلیما نی ناتوا بندی طبقه در ند توان می يمارانی ب فقط . بندی طبقه
 دهمتح التياا سانی ان خدمات و بهداشت وزارت . باشد دهحتم ياالتا توسط فدرال شده بت ث فقر خط ساالنه های دستورالعمل

 .کرد اعمال آن نتشار ا تاريخ از عد ب ماه اول روز از بايد را فدرال قرف خط روزرسانی به "). فدرال فقر خط دستورالعملهای("

 حسابورتص که است بيماری معنای به پزشکی ماتدخ اختدپر در ناتوان پزشکی ات خدم ختادرپ در توانان ان نوع به بندی بقهط
 به قادر که کسی و است شخص ساالنه درآمد خص مش درصد يک از بيش لث، اث اشخاص توسط ختداپر از پس ان، تبيمارس يا پزشکی
 .نيست مانده باقی ساب حصورت پرداخت

 از پس يمار ب توسط شده پرداخت مبلغ پزشکی، مات دخ پرداخت در انناتوبيمار يک نوانع به بندی طبقه ایبر .   اوليه ارزيابی
 دهاناقيمب که اشدب قادر يد نبا بيمار و بوده بيمار نهالاس درآمد ) ٪10 ( صددر ده از بيش ايدب ثالث اصاشخ تمام توسط ختداپر

 بی پزشکی نظر نقطه از است ممکننکند، وردهبرآ را اوليه ارزيابی معيارهای اين بيمار اگر .  کند پرداخت را ساب حصورت
 .نشود بندی بقه ط بضاعت



 
 

 
    

   
     

 

      
       
       
     
     
       
     
     

              
 

 
 

 
                   

        
 
                        

                 
                   

                
              

           
 

                  
                 

                 
                  

                   
   

 
                         

                    
                     

                     
                         

                     
 

                      
                        

                          
                  

 
          
     

     
 

    
 

                
 

      
 

 مالی کمک شی م خط :  عنوان

تاون رج وج ديويد نتس يمارستانب 
راک روند ديويد سنت کی ش ز پ رکزم 
لیامش ينآست ديويد سنت کی ش ز پ رکزم 
ديويد سنت کی ش ز پ رکزم 
يد و يد نت س شی انبخ تو يمارستانب 
بی و نج ينآست ديويد سنت کی ش ز پ رکزم 
تينسآ لبق يمارستانب 
ديويد سنت جراحی يمارستانب 

 December 13, 2013 :  اجرا تاريخ
 2020 ،01نوامبر :             اصالحيه اجرای تاريخ

ديويد نت س درمانی بهداشتی مديره هيئت :توسط شده تاييد 8 از 4 صفحه: 

 وردهبرآ پزشکی خدمات رداختپ در توانی ان ارزيابی اوليه معيارهای با که بپذيرد را بيماری است ممکن SDHP .   پذيرش
:اشدب تهشاد مطابقت زير ایرهايعم با و کرده

 (i) اما بوده، ٪200 از بيش بايد بيمار درآمد .رالدف فقر طخ دستورالعملهای از درصد 500 تا 200 بين النهاس مد درآ
 خيريه مالی های کمک ميزان موارد، اين در . باشد فدرال فقر خط دستورالعملهای SDHP 500٪ مساوی يا کمتر
 ساالنه های دستورالعمل با مقايسه در که کرده تعيين بيماران ساالنه درآمد براساس را ماران يب اين به شده اعطا
تحده م ياالتا انسانی ماتدخ و بهداشت ارتزو . باشد می متحده اياالت توسط فدرال شده ثبت فقر خط
 روی بر نشده بيمه تخفيف . بود خواهد متفاوت ٪ 40-90 از تخفيف محدوده "). فدرال فقر خط دستورالعملهای("

 .شد خواهد اعمال خيريه، تخفيف اعمال از پس اب، س ح باقيمانده ميزان

 (ii) جداو نگامی ه است کن م م بزرگ فرمتعانا های حساب با ان ار بيم . بار جعهاف پزشکی ختدا پر در ناتوانی
 درصد از بيش خود حساب دهنام باقی لغبم که ندوش پزشکی پرداخت در ناتوانی ار ب فاجعه يط شرا

 ایرب مالز مبلغ محاسبه با را مالی کمک لغ مب SDHP ی،اردوم نين چ در . شود آنها درآمد از مشخصی
 می ين تعي ت، اس درصد 40 تا 10 ين ب که مار،بي درآمد از معقولی صدرد به حساب باقيمانده اهش ک
اين مورد در تریشبي اطالعات است کن مم ار يم ب آن در که ببينيد را زير " تأييد فرايند " قسمت فاطل .کند

 .آورد ستدب محاسبه

 کند، می ارک خيريه های کمک يا ديکيدم برای بودن شرايط جدوا شرايط تعيين جهت نشده بيمه های بيمار ام مت با SDHP . يدايت ندايفر
 واستخرد پردازش و بررسی از پس ماران يب . است دهش خص شم 1 يوستپ در شده طرحم " بيمه بدون بيمار اتالعطا ند س " در که همانطور

 رک مشت مات دخ يريتمد تاييد، برای است ودرخ يک بررسی در . ند شو می مطلع مالی ککم برای بودن شرايط جدوا هت ج پست طريق از
) SSC ( می تعيين د،اشب دهش امانج دنوب صالحيت جدوا تعيين برای قی منط اتدامقا اينکه ن تعيي جمله از را، بودن حيتالص جدوا شرايط

 را ارميب ايینوات بتواند تا ادهد امجنا بيشتری يقتحق غيره و ها دارايیمانند ودموج طالعاتامورد در تواند می ن همچني مديريتی نچني . کند
 .  کند تعيين کمکها ساير يا تی دول مالی های کمک برای بيمار بودن شرايط واجد مورد در بيشتر مطالبه يا پرداخت برای

 دهورخ تخفيف نشده بيمه صورتحساب از شیبخ پرداخت مسئول بيمار يا نبوده شرايط جدوا خيريه های کمک برای بيمار که ورتیص در
شده ختداپر مبلغ.  شد هد خوا اعمال حساب روی بر جراا قابل های تخفيف ساير يا نشده بيمه تخفيف د، باش خيريه کمک اعطای از پس آنهم
 شده، دهدا شرح اخلی د مد درآ خدمات ات مقرر در که بازپرسی روش از دهافاست با که ود، ش نمی يمهب با بيماران مبلغ از بيشتر کلی طور به

 :ند ک درخواست يرز آدرس به حاسبهم اين مورد در را تی عااطال تواند می بيمار . شود می تعيين

 اريمب ابسح دماتخ
PO Box 292369 

Nashville, TN 37229-2369 

 يتولسم صلب

SDHP داند می فوظ حم ودخ حديد صال به را مالی های مکک رد يا کردن ود محد حق. 

 نشده دهدا وششپ ماتدخ



 
 

 
    

   
     

 

      
       
       
     
     
       
     
     

              
 

 
 

                       
                      

                        
               

                    
 

                        
                 

               
 

 
 
 

 مالی کمک شی م خط :  عنوان

تاون رج وج ديويد نتس يمارستانب 
راک روند ديويد سنت کی ش ز پ رکزم 
لیامش ينآست ديويد سنت کی ش ز پ رکزم 
ديويد سنت کی ش ز پ رکزم 
يد و يد نت س شی انبخ تو يمارستانب 
بی و نج ينآست ديويد سنت کی ش ز پ رکزم 
تينسآ لبق يمارستانب 
ديويد سنت جراحی يمارستانب 

 December 13, 2013 :  اجرا تاريخ
 2020 ،01نوامبر :             اصالحيه اجرای تاريخ

ديويد نت س درمانی بهداشتی مديره هيئت :توسط شده تاييد 8 از 5 صفحه: 

 است کن مم که نیدهندگا ارائه فهرست ليست دهد می انشن جع رم ان نوع به اينجا در کامل ورط به و 3 پيوست که طورنهما
 می خصمش 3 پيوست در .باشد می ندهد ارائه SDHPهای ان ارست يمب در ریروض شکیزپ خدمات ير سا يا و نس ورژا ا
 بی انتخا های وشر دههند ارائه .يستندن مالی مکک مشی خط اين تحت نیدهندگا ئهارا چه و شامل نیدهندگا ارائه چه که ودش
) elective procedures ( تحت ت، نيس ضروری پزشکی ردوام ير سا يا نسیا اورژ های مراقبت که ها مراقبت ديگر يا
 .شود می روز به ماهانه صورت به 3 پيوست .نيست مالی مکک مشی خط شش پو

 بيمار، بداریاحس اتمدخ :کنند فتايرد ير ز آدرس به ی کتب درخواست ارسال با را 3ستيوپ از پیک يک ننداتو می میومع ایعضا
PO Box 292369, Nashville, TN  اس تم مالی کمک مشی طخ در شده کر ذ تسهيالت فن تل شماره با يا ؛ 37229-2369

https://stdavids.com/patients-: دکنن دانلود سايت وب ينا از را 3 ستيوپ از کپی يک ندتوان می ين همچن ان ار يمب . يريدبگ
.visitors/charity-discount-policy.dot 

https://stdavids.com/patients-visitors/charity-discount-policy.dot
https://stdavids.com/patients-visitors/charity-discount-policy.dot
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لیامش ينآست ديويد سنت کی ش ز پ رکزم 
ديويد سنت کی ش ز پ رکزم 
يد و يد نت س شی انبخ تو يمارستانب 
بی و نج ينآست ديويد سنت کی ش ز پ رکزم 
تينسآ لبق يمارستانب 
ديويد سنت جراحی يمارستانب 

 December 13, 2013 :  اجرا تاريخ
 2020 ،01نوامبر :             اصالحيه اجرای تاريخ

ديويد نت س درمانی بهداشتی مديره هيئت :توسط شده تاييد 8 از 6 صفحه: 

 1 پيو ست



 
 

 
    

   
     

 

      
       
       
     
     
       
     
     

              
 

 
 

 

 مالی کمک شی م خط :  عنوان
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 2020 ،01نوامبر :             اصالحيه اجرای تاريخ

ديويد نت س درمانی بهداشتی مديره هيئت :توسط شده تاييد 8 از 7 صفحه: 

Appendix 2 2ا ز 1
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ديويد نت س درمانی بهداشتی مديره هيئت :توسط شده تاييد 8 از 8 صفحه: 

2 ست وپی  2ز ا 2
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