
 

 :التالیة المحددة أدناه Penn State Healthتنطبق ھذه الوثیقة على األشخاص وعملیات مكونات  النطاق والھدف
 Penn State College of Medicine  المشتركة Penn State Healthخدمات  
 Milton S. Hershey Medical Center   قسم الممارسة األكادیمیة -المجموعة الطبیة 
 St. Joseph Medical Center   قسم الممارسة المجتمعیة -المجموعة الطبیة 
X مركز Holy Spirit Center فقط   

 
 

 بیانات السیاسة واإلجراءات
 

تحدید المعاییر التي بموجبھا یتم طلب المساعدة المالیة والموافقة علیھا للمرضى المستحقین، الذین یتلقون رعایة طبیة ضروریة 
 Pennجامعة والیة بنسلفانیا (بطب الأو طارئة مقدمة من قبل مقدم رعایة صحیة أو مكان مشمول في التغطیة وفقًا لمھمة كلیة 

State Health, PSH() .PSH HSHS(   
 

خدمات الرعایة الصحیة الذین تشملھم /مقدمي على) Provider List Appendix A(قائمة مقدمي الخدمات الملحق أ  تشتمل
 .بموجب سیاسة المساعدة المالیة ھذه أو ال تشملھم أو التغطیة

 
 النطاق

  
 .یعبّرون عن مخاوف مالیةالذین مرضى الجمیع الموظفین الذین ربما یكونون على اتصال مع 

 
 التعریفات 

على الرسوم المفروضة المبالغ المفروضة عموًما أو القیود  PSHیحسب مركز : )AGB(تعریف المبالغ المفروضة عموًما 
). IRS(من الالئحة النھائیة لمدونة قوانین مصلحة الضرائب  501Rوفقًا للمادة وذلك ، استخدام منھجیَّة المراجعةاإلجمالیة ب

ھذه الطریقة لحساب متوسط أقساط جمیع المطالبات المدفوعة من شركة التأمین الصحي الخاصة وبرنامج  PSHوسیستخدم مركز 
Medicare . في حاالت الطوارئ أو الرعایة أكثر من المبالغ المفروضة عموًما مقابل الرعایة ولن یُفرض على األفراد المؤھلین

نسخة مكتوبة مجانیة من طریقة الحساب الحالیة للمبالغ المفروضة عموًما إلى  PSHوسیوفر مركز . الضروریة طبی�ا فقط
٪ إذا 100الذي یتم تطبیقھ بنسبة ) المساعدة المالیة(ال یجب الخلط بینھا وبین خصم الرعایة الخیریة .  المرضى الذین یطلبونھا

  .ت الموافقة على سیاسة المساعدة المالیة لألفرادتم
 

الحسابات المصرفیة، أو /تُعّرف بأنھا األصول التي تعتبر متاحة لسداد التزامات الرعایة الصحیة، مثل النقوداألصول القابلة للعد 
وال یشتمل تعریف األصول القابلة للعد . المعاششھادات اإلیداع، أو السندات، أو األسھم، أو صنادیق االستثمار، أو مخصصات 

، وبرنامج الرعایة غیر مدفوعة األجر في المستشفیات، )DHS(في نشرة المساعدة الطبیة الصادرة عن وزارة الخدمات الصحیة 
سابات والبرامج الخیریة على األصول غیر السائلة، مثل المنازل، والمركبات، والسلع المنزلیة، وحسابات التقاعد الفردیة، وح

401K. 
  

 PFS-053 سیاسة المساعدة المالیة

 Holy Spirit Health System -  
 الخدمات المالیة للمریض 

 :تاریخ السریان

 ۲۰۲۰أكتوبر 
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 :الرعایة المقدمة للمریض الذي یعاني من حالة طبیة عاجلة، وتُعّرف أیًضا على النحو التالي: الرعایة الطارئة

أو /أو االضطراب النفسي و/مثل األلم الشدید و(حالة طبیة تظھر جلیة من خالل األعراض الحادة على نحو كاٍف  •
یتوقع بشكل معقول أن یؤدي عدم توفر رعایة طبیة فوریة إلى  بحیث) أعراض تعاطي المخدرات، وما إلى ذلك

 :حدوث أحد األمور التالیة
o  صحة المرأة أو جنینھا الذي لم یولد بعدتعرض  -فیما یتعلق بالمرأة الحامل-أو (تعرض صحة الفرد (

 إلى خطر شدید؛
o اعتالل شدید في وظائف الجسم؛  
o خلل وظیفي خطیر في أي عضو أو جزء من الجسم. 
o  فیما یتعلق بالمرأة الحامل التي تعاني من االنقباضات، وال یوجد وقت كاف لنقلھا على نحو آمن إلى

مستشفى آخر قبل الوالدة، أو أن النقل قد یشكل تھدیدًا على صحة أو سالمة المرأة أو جنینھا الذي لم یولد 
 .بعد

 
في السجل الفیدرالي في شھر ینایر من كل ) HHS(تنشرھا وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة مستویات فقر الدخل الفیدرالي 

  guidelines-https://aspe.hhs.gov/poverty. عام
 

المؤّمن /وسیكون المرضى غیر المؤّمن علیھم. ضةتعني استحقاق تلقي خدمات الرعایة المجانیة أو بتكلفة مخفالمساعدة المالیة 
علیھم، والذین یتلقون خدمات رعایة ضروریة طبیًا، وغیر المؤھلین للحصول على تغطیة تأمینیة حكومیة أو نوع آخر من التغطیة 

لحصول على خدمات أو أقل على مستوى الفقر الفیدرالي في الوالیات المتحدة، مؤھلین ل% 300التأمینیة، ویبلغ دخلھم األسري 
 . الرعایة المجانیة تحت رعایة ھذه السیاسة

 
تعني خدمات الرعایة الصحیة التي یقدمھا موفّر الرعایة، الذي یمارس التقدیر اإلكلینیكي الصائب، إلى المریض الضرورة الطبیة 

 بھدف الوقایة من مرض أو إصابة أو علة أو أعراضھا، أو تقییمھا أو تشخیصھا أو عالجھا، والتي 
 

 . تتوافق مع معاییر الممارسة الطبیة المقبولة عموًما •
o  ،تعني المعاییر القائمة على براھین علمیة " معاییر الممارسة الطبیة المقبولة عموًما"فإن ولھذه األغراض

موثوقة منشورة في دوریات طبیة یستعرضھا األقران، ومعترف بھا عموًما من المجتمع الطبي المعني، 
 . ي تتضمن تقدیًرا إكلینیكی�اأو تتسق مع المعاییر المنصوص علیھا في المسائل المتعلقة بالسیاسات الت

مالئمة إكلینیكیًا، من حیث النوع والتكرار والمدى والموقع والمدة، وتعتبر فعالة لعالج علة المریض أو إصابتھ أو  •
 .مرضھ

لیست مقدمة بشكل أساسي لراحة المریض أو الطبیب أو أي مقدم رعایة صحیة آخر، ولیست أعلى تكلفة من خدمة  •
من الخدمات من المرجح على أقل تقدیر أن تسفر عن نتائج عالجیة أو تشخیصیة مماثلة، وھذا بدیلة أو مجموعة 

 . فیما یخص التشخیص أو عالج مرض ذلك المریض، أو إصابتھ أو علتھ
سیتم التعامل مع الخدمات أو المستلزمات أو اإلجراءات التي تعتبر بحثیة أو تجریبیة على أساس كل حالة على  •

 . حدة
 .الطبي ضروري لحالة طبیة طارئة العالج •
 التوجیھات األخالقیة والدینیة لخدمات الرعایة الصحیة الكاثولیكیةبـ  PSH-HSHSتلتزم شبكة •

تشیر إلى فرد من المفترض أنھ معوز ومؤھل لتلقي المساعدة المالیة عند توفیر معلومات كافیة من المساعدة المالیة االفتراضیة 
تتضمن مصادر . بتحدید أھلیة المریض للحصول على المساعدة المالیة PSHالمریض أو مصادر تكنولوجیة تسمح لمركز 

. NaviNetو Compassبیة والتحقق منھا، على سبیل المثال ال الحصر، التكنولوجیا بوابات الویب اآلمنة المؤھلة للمساعدة الط
وتشمل العوامل التي تدعم الرعایة الخیریة الُحْكِمیة، على سبیل المثال ال الحصر، التشرد، أو عدم وجود دخل، أو األھلیة لبرامج 

خل المنخفض المقدم كعنوان صالح، أو المرضى ، أو األھلیة لقسائم الطعام، أو إسكان ذوي الد)WIC(النساء والرّضع واألطفال 
 . المتوفین الذین ال یتركون تركة معلومة أو األھلیة لبرامج الوصفات الطبیة الممولة من الوالیة

  

https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
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یعني فردًا لیست لدیھ تغطیة رعایة صحیة من خالل أي شركة تأمین تابعة لطرف ثالث، أو برنامج المریض غیر المؤّمن علیھ 
ERISA ) بما في ذلك، سوق التأمین الصحي (، أو برنامج الرعایة الصحیة الفیدرالي )ضمان الدخل التقاعدي للموظفینقانون

برنامج الوالیة للتأمین الصحي " SCHIP، وبرنامج Medicaid، وبرنامج Medicareالفیدرالي أو التابع للوالیة، وبرنامج 
ابات االدخار الطبي، أو تغطیة أخرى لجمیع بنود الفاتورة أو أي جزء ، أو تعویض العمال، أو حس)Tricare، وبرنامج "لألطفال

وال یعتبر المرضى الذین استنفدوا تغطیة التأمین الصحي الخاصة بھم أو لدیھم خدمات غیر مشمولة بالتغطیة كما ھو موضح . منھا
 . في سیاسة التأمین على المریض غیر مؤّمن علیھم

 أو اإلجراءات/بیانات السیاسة و
 

 : خطاراإل

 . عند الطلب للجمھور العامستتوفر سیاسة المساعدة المالیة ھذه، وطلب المساعدة المالیة، والملخص المكتوب بلغة بسیطة  •
 . ستحتوي بیانات فواتیر المرضى على معلومات تتعلق بتوفر المساعدة المالیة •
سیتم نشر إخطار توفر ھذا البرنامج في مناطق تسجیل المرضى في المستشفى، أو العیادات، أو على الموقع اإللكتروني  •

 . PSHلمركز 
 . ستتوفر سیاسة المساعدة المالیة والطلب في جمیع مواقع العیادات الخارجیة •
لمجتمع الذي یحصل على الخدمات، من ا% 5أو  1000إذا كانت اللغة األساسیة ألي مجموعة سكان تمثل أقل من  •

 . بتلك اللغة) FAP(فستُتاح سیاسة المساعدة المالیة 
  .PSHالتي یشارك فیھا مركز ستتوفر سیاسة المساعدة المالیة والطلب في فعالیات التوعیة المجتمعیة  •
یوًما یُطلب خاللھا من منشأة المستشفى إخطار أي فرد بشأن سیاسة المساعدة المالیة  120فترة  -یوًما  120/240قاعدة  •

إشعارات خالل فترة  PSHستقدم  .یوًما یُطلب خاللھا من منشأة المستشفى معالجة طلب مقدم من الفرد 240وفترة 
رفق المستشفى إجراءات تحصیل ال یجوز أن یبدأ م .یوًما 120إخطار تنتھي بحد أدنى بعد تاریخ أول بیان فوترة بـ 

یوًما بعد أول بیان فوترة لھ بعد  120ضد فرد لم یتم تحدید أھلیة سیاسة المساعدة المالیة لھ قبل ) ECAs(غیر عادیة 
 .الخروج من المستشفى

 .501Rمع متطلبات الفوترة والتحصیل  Penn State Healthیتوافق  •

 : معاییر األھلیة

ویستحق المرضى المؤھلون  .المالیة على أساس دخل األسرة وفقًا لإلرشادات المذكورة أدناهیوافق على المساعدة  •
على األفراد غیر المؤمن  PSHلن یفرض مركز . مقابل الخدمات الضروریة طبی�ا% 100الحصول على رعایة مجانیة 

لحاالت ) AGB(المبالغ المفروضة عادةً أو غیر المؤھلین لھا أكثر من ) FAP(علیھم المؤھلین لسیاسة المساعدة المالیة 
 . الطوارئ أو غیرھا من الرعایة الضروریة طبیًا

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .دوالًرا أمریكیًا لكل فرد إضافي 13,440.00مبلغًا وقدره  أِضف، )ثمانیة(أفراد  8لألسرة التي یزید عددھا عن * 

 خصم المساعدة المالیة الدخل اإلجمالي   حجم األُسرة

 %100 دوالًرا أمریكیًا 38,280.00 1

 %100 دوالًرا أمریكیًا 51,720.00 2

 %100 دوالًرا أمریكیًا 65,160.00 3

4 78,600.00  ً  %100 دوالراً أمریكیا

 %100 دوالًرا أمریكیًا 92,040.00 5

 %100 دوالًرا أمریكیًا 105,480.00     6

 %100 دوالًرا أمریكیًا 118,920.00     7

 %100 دوالًرا أمریكیًا 132,360.00     8
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ویجب أن یكون ُمستوفى البیانات، ویُوقّع علیھ الضامن ویُؤرخ . یبدأ تقییم المساعدة المالیة بإكمال طلب المساعدة المالیة •
 ) انظر المرفق. (حدیثًا

یُستثنى (یجب أن یكون المریض مواطنًا أمریكی�ا، أو مقیًما قانونی�ا دائًما، أو مقیًما في بنسلفانیا یمكنھ إثبات اإلقامة  •
 ). المواطنون غیر األمریكیین الذین یعیشون خارج الوالیات المتحدة

إال إذا تم (لي أو التابع للوالیة یجب أن یتقدم المریض بطلب للحصول على المساعدة الطبیة، أو سوق التأمین الفیدرا •
 . أو أي مصدر دفع آخر من طرف ثالث قبل أن یُعتمد للحصول على المساعدة المالیة) تقدیم إثبات لإلعفاء

o  یمكن تقدیم مساعدة مالیة جزئیة إلى األطفال الذین یتحمل ذووھم التكالیف الطبیة، والمستثنین من التقدم بطلب
 . یةللحصول على المساعدة الطب

تم استنفاد جمیع الخیارات األخرى لدفع الفواتیر الطبیة، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، جمع التبرعات  •
قد یؤدي عدم التعاون من جانب المریض أو . أو التبرعات الخاصة، أو البرامج الخیریة، أو المنح )الدینیَّة( ةالكنسیّ 

 . ى استبعاد دراسة وضعھ لتلقي المساعدة المالیةالضامن للحصول على خیارات دفع بدیلة إل
o  ویمكن أال تُقدم المساعدة المالیة إذا كان لدى المریض أصول كافیة قابلة للعد لدفع الفواتیر، وأال تتسبب تصفیة

 . تلك األصول القابلة للعد في مشقة غیر ضروریة للمریض
o  سیاسة القرار سیتم منح المساعدة المالیة ألي مریض متوفى على أساس المعاییر المحددة فيRC-12 

 الضامن /بشأن حساب المریض المتوفى
)RC-12 Deceased Patient/Guarantor Account Resolution Policy(. 

o  مثالً، برنامج (بفضل البرامج التي لدیھا عیادات للرعایة المجانیةHope Within وبرنامج ،Centre 
Volunteers in Medicineیمكن منح المساعدة المالیة على أساس المعلومات المالیة التي )، وغیر ذلك ،

 . جمعتھا عیادة الرعایة المجانیة أو توصلت إلى قرار بشأنھا
o ي سیاسة المساعدة المالیة ھذه الخدمات االختیاریة، على سبیل المثال ال الحصر، مستحضرات التجمیل، ال تغط

العقم، أو النظارات، أو سماعات األذن، أو غرسات القضیب، أو بعض عملیات /أو اإلخصاب في المختبر
 .  الصحیة الكاثولیكیةلخدمات الرعایة  بالتوجیھات األخالقیة والدینیةتحویل المعدة وأي قیود تلتزم 

o  یمكن اعتبار برامج التأمین القائمة على الدخل مع المدفوعات المشتركة أو أرصدة المریض القابلة للخصم
 . مؤھلة للحصول على المساعدة المالیة

o ویحق لمركز . تبلغ مدة األھلیة للمساعدة المالیة سنة واحدةPSH  المطالبة بتقدیم طلب جدید، وتقییم قدرة
 . یض على الدفع وفقًا لتقدیره وحدهالمر

 : إجراءات التقدم بطلب

، أو یمكنك طلبھا شخصیًا من أي PSHتتوفر طلبات المساعدة المالیة على اإلنترنت عبر الموقع اإللكتروني لمركز  •
 . من العیادات، أو عبر البرید

 . استیفاء المریض لمعاییر الدخل وحجم األسرةیجب تقدیم الوثائق األسریة الداعمة المكتملة التالیة من أجل ضمان  •
o  أحدث نسخة من إقرار ضریبة الدخل الفیدرالیة 
o  شیكات األجر لكعوب ) 4(أحدث أربعة 
o  كشوف مصرفیة ) 4(أحدث أربعة 
o  قرار دخل الضمان االجتماعي 
o  دخل إعانة البطالة 
o  دخل التقاعد 
o لن یتم النظر في مسألة المساعدة المالیة حتى التسویة ( بیان تأكید التوزیع لتسویات الملكیات أو االلتزامات

 ). النھائیة بشأن الملكیة أو التقاضي
o قرار المساعدة الطبیة أو سوق التأمین الصحي . 
o  البطاقة الخضراء(إثبات الجنسیة أو اإلقامة الدائمة القانونیة .( 
o  الذي یساعد في مصاریف المعیشة) األشخاص(إذا لم یكن لدى األسرة دخل، فیجب تقدیم خطاب من الشخص. 
o  أیة معلومات أخرى یعتبرھا مركزPSH  ضروریة لمراجعة طلب المساعدة المالیة بشكل مالئم من أجل

 .تحدید التأھل للحصول على المساعدة المالیة
 . لومات إضافیةإذا لم تكن المعلومات المقدمة في الطلب كافیة التخاذ قرار مناسب، فسیتم االتصال بالضامن لتوفیر مع •

  

https://pennstatehealth.ellucid.com/documents/view/2771/5327/
https://pennstatehealth.ellucid.com/documents/view/2771/5327/
https://pennstatehealth.ellucid.com/documents/view/2771/5327/
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 طریقة التقییم وإجراءات العملیة 
 

بتعلیق أي إجراءات تحصیل غیر عادیة ضد مریض بمجرد أن یقدم المریض طلب سیاسة المساعدة  PSHسیقوم مركز  •
 . المالیة، بغض النظر عما إذا كان الطلب كامالً أم ال

 
 : مستویات الموافقة على المساعدة المالیة كما یلي

 
مستوى 
 : الموظف

مستشارون 
 مالیون 

موظف مشارك 
 أول 

 /مدیر الفریق
 المدیر 

مدیر أول لدورة 
 االیرادات 

نائب رئیس عملیات 
دورة اإلیرادات أو 

 المدیر المالي 
دوالر  500<  : المبلغ

 أمریكي 
 >5000 

 دوالر أمریكي 
 >25000 

 دوالر أمریكي 
دوالر  50000< 

 أمریكي 
دوالر  50000> 

 أمریكي 
 

 

 
 . بمجرد مراجعة الطلب، سیتم إجراء مكالمة ھاتفیة وإرسال خطاب إلى المریض أو الضامن إلبالغھ بالقرار •
سیقوم الشخص المسؤول عن اتخاذ قرار المساعدة المالیة بتوثیق حساب المریض في نظام الفواتیر وفقًا لذلك، والتوقیع  •

 . الموظف المختص لمزید من المعالجةوسیحال الحساب إلى ". طلب المراجعة"على نموذج 
قانون تسویة المیزانیة الجامع (إذا كان المریض مؤھالً للحصول على المساعدة المالیة ویستحق مخصصات كوبرا  •

 . اختیار دفع قسط التأمین الشھري PSH، كمؤسسة، یحق لمركز )الموحد
 30غ عنھا ألي وكالة إبالغ عن االئتمانات في غضون عند الموافقة على المدفوعات الخیریة، سیتم إلغاء الدیون المبل •

 . یوًما
بمجرد إضافة التعدیالت على المساعدة المالیة إلى حسابات المریض المستحقة، سیتم سداد أي مدفوعات سابقة أو الحقة  •

 .تم الحصول علیھا إلى المریض
تقدیم طلب للحصول على المساعدة المالیة، ما زال یحق للمرضى الذین تم تحویل حساباتھم بالفعل إلى وكالة تحصیل  •

 . والموافقة علیھ
تمت الموافقة على المساعدة المالیة، فسیقوم الموظف المختص بإدخال التعدیل على النظام وتحدید واستعراض جمیع إذا  •

 .المسائل المفتوحة تحت رقم السجل الطبي للمرضى وتطبیق خصم المساعدة المالیة
o أو تقدیم الطلب أو استكمالھ /أو الفشل في االتصال بجھات االستشارات المالیة و/فع ویمكن أن یؤدي عدم الد

 الئتمانات المرضى والتحصیالت  RC-002سیاسة بالكامل إلى اتخاذ إجراءات موضحة في 
)Collections Policy002 Patient Credit and -RC(.  

o أو المعلومات المالیة لمدة سبع سنوات وفقًا لسیاسات االحتفاظ /یتم االحتفاظ بنسخة من الطلب المالي و
 . PSHبالسجالت المطبقة في مركز 

o  یمكن أال تحتاج طلبات المساعدة المالیة اإلضافیة المقدمة خالل السنة المالیة ذاتھا إلى وثائق داعمة إال إذا
  .بالفعل في السجالتت ھناك تغییرات في المعلومات الموجودة كان

o األمثلة كالتالي: (قد تستخدم اإلدارة تقدیرھا للظروف المخففة، مثالً، على سبیل المثال ال الحصر :( 
  دخل المریض أعلى من اإلرشاد التوجیھي لإلعانة الخیریة، ولكن الدین الطبي علیھ یتجاوز إذا كان

 . نتیجة حدث طبي كارثيالدخل السنوي 
 تسویة من دعوى قضائیة أقل من رصید الحساب، وال یمتلك ما یكفي من یتلقى المریض  إذا كان

 . الدخل الشخصي لدفع الفرق/األصول القابلة للعد
  القتراض المال للدفع، ولكنھ غیر مؤھل للحصول على المبلغ المستحق  االمریض مستعدً إذا كان

 ). طلوب إثبات من مؤسسة اإلقراضم(على الحساب كامالً 
  لتصفیة أصول أخرى تغطي جزًءا من الرصید االمریض مستعدً إذا كان . 
 المعلومات /یستكمل المریض طلبًا مالیًا، ولكن یتم الحصول على ما یكفي من معلومات الدخل إذا لم

 . المالیة التخاذ قرار بشأنھ

، ومتاحة لطباعتھا عند PSHجمیع السیاسات المشار إلیھا في ھذا المستند متاحة الستعراضھا على الموقع اإللكتروني لمركز 
 . الطلب

https://pennstatehealth.ellucid.com/documents/view/1491
https://pennstatehealth.ellucid.com/documents/view/1491
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وبناًء علیھ، ال یجوز تفسیر ھذه السیاسة أو أي خرق . Penn State Healthتحدد ھذه السیاسة ھدفًا طوعی�ا وخیری�ا لمركز 
 . التزام قانوني على المستشفى، أو أي حق ألي مریض أو طرف آخرلھا بأنھ ینشئ أي 

 
 السیاسات و المراجع ذات الصلة

 
 : یشمل الملحق لھذه السیاسة ما یلي

 .Holy Spirit Health System -الخدمات المغطاة بواسطة برنامج المساعدة المالیة  /قدمي الرعایةم -الملحق أ  •
 موجز بلغة بسیطة واستمارة المساعدة المالیة •

 
برنامج المساعدة المالیة بأكملھ  Penn State Healthلدى  Holy Spirit Health نظامسوف یدعم  ،بشكل عام :ملحوظة

 .ھذه ماعدا ما تم التنویھ عنھ في الملحق
 

 الموافقات
 

 ، نائبة الرئیس األولى و المدیرة المالیةPaula Tinch :الموظف المخّول
 ، نائب رئیس دورة االیراداتDan Angel :ُمعتمد من

 

 اإلنشاء والمراجعاتتاریخ 

 10/1/2020: تاریخ اإلنشاء

 : المراجعة) تواریخ(تاریخ 

 مراجعو المحتوى والمساھمون

  مدیري دورة اإلیرادات األولیین؛ مدیر وصول المریض لالستشارات المالیة

 الملحق أ

 PSH Holy Spirit Healthنظام 

 

https://pennstatehealth.ellucid.com/documents/view/1472
https://infonet.pennstatehershey.net/documents/1269875/1913398/PFS-051-HMC+Plain+Language+Summary+and+Financial+Assistance+Application/9c0961e4-eb8b-56e5-3fa1-926786fb762c
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