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 الغرض

 
الغرض من ھذه السیاسة ھو وضع اإلرشادات واإلجراءات الالزمة إلعداد فواتیر المریض والقیام بالتحصیالت بشكل مباشر فیما یتعلق 

 بأرصدة المریض التي لم تسدد الحساب.
 

 السیاسة
 

بالنسبة إلى المرضى الذین لدیھم أرصدة حساب تخضع تحت كامل تصرفھم من أجل السداد، سیتم إعداد فاتورة دفع لھم أو ألوصیائھم وفًقا 
لقواعد سیاسة وإجراءات المساعدة المالیة التابعة لمستشفى ھنتنجتون والمدرجة في سیاسة التحصیالت ھذه.  یمكن أن تكون أرصدة المریض 

، باإلضافة إلى (Medicare) كومي مثل برنامج الرعایة الصحیة زامات معینة بعد السداد بواسطة خطة تأمین أو برنامج حنتیجة الت
قرة االلتزامات غیر المؤمن علیھا. یجب أن تلتزم كافة أنشطة الفواتیر والتحصیالت بقانون سیاسات التسعیر العادلة الخاص بالمستشفیات، الف

501 )rرائب وقانون ممارسات سداد الدیون العادلة.) من قانون الض 
 

 التعریفات
 

I. :تمت اإلشارة إلى المساعدة المالیة مسبًقا باسم الرعایة الخیریة، والتي ُتعّرف بما یلي 
 

المساعدة المالیة عبارة عن تقدیم مساعدة مالیة إلى المریض أو الطرف المسؤول وال تشمل خصومات تمنح عادة لحاملي بولیصة 
التأمین، أو األسعار المنصوص علیھا في العقد التي یتم التفاوض علیھا مع شركات التأمین أو أي تعدیالت أخرى بمجرد إصدار 

المریض غیر قادر على دفع جزء من الفاتورة، سیتم النظر في حذف جزء من ھذا الحساب  الفاتورة النھائیة. عندما یكون
كمساعدة مالیة جزئیة. ویمكن أن تشمل المساعدة المالیة أیًضا المساعدة إلى المرضى الذین قد تكلفوا تكالیف طبیة عالیة والتي 

 ٪ من دخل األسرة.10تعرف بأنھا تكالیف الرعایة الصحیة السنویة والتي تكون أكثر من 
 

وال تعتبر المساعدة المالیة بدیًال عن المسؤولیة الشخصیة، ویتوقع من المرضى أن تتعاون مع إجراءات مستشفى ھنتنجتون 
 میمولایر لطلب المساعدة المالیة، والمساھمة في تكالیف الرعایة الخاصة بھم على أساس قدرتھم الشخصیة على السداد.

 
٪ من دخل أسرة المریض لمدة شھر، باستثناء 10ة: ُیقصد بھا المدفوعات الشھریة والتي لیست أكثر من خطة السداد المقبول

الخصومات لتغطیة نفقات المعیشة األساسیة. والمقصود من "نفقات المعیشة األساسیة" نفقات ما یلي: سداد اإلیجار، أو أقساط 
لمرافق، والھاتف، والمالبس، والمدفوعات الطبیة والخاصة بطب األسنان، المنزل، والصیانة، والطعام والمستلزمات المنزلیة، وا

والتأمین، والمدرسة أو رعایة الطفل، أو نفقة الطفل أو الزوجة، ووسائل المواصالت، ونفقات السیارة، بما في ذلك التأمین، 
 والغاز، واإلصالحات، ودفعات أقساط، والغسیل، والتنظیف ونفقات استثنائیة أخرى.

 

II. :ُیقصد بالمرضى الذین یحصلون على المساعدة المالیة ما یلي 
 

A.  المرضى غیر المؤمن علیھم (ھؤالء المرضى بدون تأمین من جھة خارجیة، أو من برنامج الرعایة الطبیة
(Medicare)أو المساعدة الطبیة ،(Medicaid)  أو من یعانون من إصابات أو ظروف تؤھل للحصول على تعویض ،

 سیارة ضد الحوادث) الذین لیس لدیھم القدرة على السداد بناًء على المعاییر الموضحة في قسم األھلیة أدناه.أو تأمین لل
B. .المرضى المؤمن علیھم حیث تكون تغطیة التأمین والقدرة على السداد الخاصة بھم غیر كافیة لتغطیة النفقات الضروریة 
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C. من الفاتورة بسبب المدفوعات والخصومات بدون رصید،  المریض غیر المؤمن علیھ غیر قادر على دفع ثمن جزء

 والخدمات غیر المشمولة. .
D.  من مستوى 350المریض المؤمن علیھ أو غیر المؤمن علیھ مع تكالیف طبیة عالیة، والذي ال یتجاوز دخل مسكنھ %

 للسنة األولى.% من دخلھ 10الفقر الفیدرالي، ولكن تكالیفھ الطبیة خارج المیزانیة أو نفقاتھ تتجاوز 
E.  أي مریض یوضح عدم قدرتھ على الدفع، على العكس من المدیونیة السیئة، وتكون ھذه ضد رغبة المریض في

 الدفع.
F.  لن تتخذ المستشفى قرارھا بناًء على عدم أھلیة الفرد للحصول على مساعدة مالیة على معلومات بأن المستشفى لدیھا

ر حقیقیة أو أن المعلومات قد تم الحصول علیھا باإلكراه أو ممارسات معلومات بأن المعلومات غیر صحیحة أو غی
 قھریة.

 
III. المبالغ التي یتم دفعھا بشكل عام 

 
) على أنھا الحد األقصى للمبلغ الذي یتأھل لھ المریض من خالل سیاسة AGBیتم تعریف المبالغ التي یتم دفعھا بشكل عام (

ض آخر یساوي متوسط المبالغ التي تم السماح بھا تاریخًیا كنسبة مئویة من التكالیف المفوترة المساعدة المالیة للحصول على تبرع أو تخفی
.  سیتم تسعیر خدمات IRC 501(r)شھر قبل الفترة المحسوبة وفًقا لـ  12لكل الخدمات التي تم توفیرھا وفًقا لبرنامج الرعایة الطبیة لمدة 

ت المفوترة بمقیاس متدرج یعكس المستویات المختلفة الستخدام الخدمات.  وسیتم تسعیر المریض المقیم بنسبة مئویة معینة من الخدما
خدمات المریض الخارجي حسب المبالغ المتوسطة المسموح بھا للرعایة الطبیة للمریض الخارجي كنسبة مئویة للتكالیف المدفوعة أثناء 

 .AGBلمریض المقیم. ُیرجى االطالع على الملحق "أ" للتعرف على حساب شھًرا قبل الفترة المذكورة أعاله ل 12نفس الفترة التي تبلغ 
 

IV. ) اإلجراءات غیر العادیة للتحصیالتECA( 
 

) ھي أنشطة ECAلرمز الدخل الربح الداخلي، اإلجراءات غیر العادیة للتحصیالت ( (6) (r)501كما ھو محدد في القسم 
 لدفع وھي تتضمن على سبیل المثال ال الحصر:تحصیل یمكن أخذھا من المریض أو الضامن بسبب عدم ا

 
A. إبالغ الوكاالت االئتمانیة بالمعلومات السیئة 
B.  فرض حجز على ممتلكات فرد باستثناء ھؤالء الذین یسمح لھم قانون الوالیة بموجب أحكام أو تسویات كجزء من حالة

 إصابة شخصیة.
C.  بموجب اللوائح الفیدرالیة والمحلیة.فرض الرھن على الممتلكات الفعلیة على النحو المسموح بھ 
D. ضم الحساب البنكي للفرد أو الحجز علیھ، أو أیة ممتلكات شخصیة أخرى، ومصادرتھ 
E. رفع دعوى مدنیة ضد فرد أو إصدار قرار بمثول الشخص أمام المحكمة 
F. التسبب في إلقاء القبض على شخص معین 
G. دم سداد فاتورة رعایة قُدمت في السابق تشملھا سیاسة إرجاء الرعایة الطبیة الالزمة أو الحرمان منھا بسبب ع

 المساعدة المالیة الخاصة بالمستشفى.
H. اشتراط سداد دفعة قبل تقدیم الرعایة الطبیة الالزمة بسبب وجود فواتیر غیر مسددة لرعایة قُدمت في السابق 
I. حجز أجور الفرد 
J. مبیعات معینة لدین المریض إلى طرف آخر 

 
ال تشمل اإلجراءات غیر العادیة للتحصیل فرض حجز معلن في إجراءات خاصة بحكم قضائي أو تسویة أو حل توفیقي خاص بالفرد كنتیجة 

) FAPإلصابة شخصیة قدمت لھا الخدمات الطبیة.  وعالوة على ذلك، فإن البروتوكول الخاص بالمرضى المتلقین للمساعدة المالیة (
) ال ینطبق على الملكیات االئتمانیة أو العقارات أو الشركات أو الجمعیات أو الشركات أو ABGا بشكل عام (والمبالغ التي یتم دفعھ

الشركات ذات المسؤولیة المحدودة أو الوكاالت الحكومیة او المنظمات غیر الربحیة أو الشركات التي تتحمل مسؤولیة دین األفراد. ومع 
ة في ھذه السیاسة، فإن المنشأة ستتعامل مع أي فرد یقبل تحمل مسؤولیة فرد آخر یتلقى العالج الطبي، ذلك، وفیما یتعلق باإلجراءات المتبع

 أو مطلوب منھ قبول تحمل مسؤولیتھ، بنفس تعاملھا معھ لو كان ھو نفسھ من یتلقى فاتورة العالج بالمستشفى.
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 اإلجراءات
 

I. الفوترة المبدئیة للمریض 
 

A. یشملھم أي تأمین صحي أو برنامج حكومي لتغطیة النفقات بیاًنا بالتحریر المبدئي لفاتورة  سیتلقى المرضى الذین ال
 أیام من تاریخ تلقي الخدمة الطبیة. 10المریض خالل 

B.  وفیما یتعلق بالمریض غیر المؤمن علیھ أو الذي ال یشملھ برنامج حكومي لتغطیة النفقات، ستتم المحاسبة على
فواتیر إلیھ بنفس التكلفة التي ُتطلب بشكل عام في برنامج الرعایة الطبیة أو ستخفض الرسوم التي حررت بھا ال

 من السعر الرسمي للمستشفى حتى تصل إلى التكلفة التي یتم فوترتھا بشكل عام في برنامج الرعایة الطبیة.
C. مالیة الخاصة وسیشمل بیان التحریر المبدئي لفاتورة المریض نسخًة بلغة واضحة من سیاسة المساعدة ال

 بالمستشفى والتي تتضمن معلومات حول كیفیة تقدیم طلب للحصول على المساعدة المالیة.
D.  وفیما یتعلق بالمرضى الذین یشملھم التأمین الصحي األساسي، فإن أیة فوائض متبقیة بعد دفع التأمین األساسي؛

وتتضمن الخصومات والتسدیدات المشتركة والتأمینات المشتركة والتكالیف غیر المشمولة، سیتم تحریر فاتورة بھا إلى 
 أیام من تسدیدات التأمین األساسي. 10المریض خالل 

E.  وستشمل بیانات الحسابات، الخاصة بالمرضى الذین لدیھم حسابات ثانویة لسداد التأمین األساسي، نسخًة بلغة واضحة
من سیاسة المساعدة المالیة الخاصة بالمستشفى والتي تتضمن معلومات حول كیفیة تقدیم طلب للحصول على المساعدة 

 المالیة.
F.  الوقت وستتفاوض المستشفى حول ترتیبات الدفع بحسن نیة. وإذا لم یتم وسیدفع كل المرضى أي مبالغ مستحقة بمرور

 التوصل إلى اتفاق، فسیتعین على المستشفى قبول "خطة السداد المقبولة" كما یحددھا القانون.
G.  وسیتضمن بیان التحریر المبدئي لفاتورة المریض نسخة بلغة واضحة من النص المتعلق بسیاسة المساعدة المالیة

 التقدم بطلب الحصول على االمتیازات والتي تتضمن كیفیة تطبیق الخصم على المبلغ اإلجمالي المستحق.وكذلك 
 
 
 

II. إصدار بیان بدورات الفوترة 
 

A.  یوًما من تاریخ إصدار البیان األول. 30یتم إصدار بیانات األرصدة المستحقة كل 
B.  التحریر األولي للفاتورة التي یتحملھا المریض بنفسھ.ستصدر المستشفى بیانین خالل الستین یوًما األولى من تاریخ 
C.  یوًما، یتم تحویل الحساب غیر المدفوع إلى المورد الخاص بمرحلة ما قبل التحصیل من أجل ممارسة  60بعد مرور

ع المزید من نشاط المتابعة. وأثناء وجود الحساب مع مورد مرحلة ما قبل التحصیل، سیتم إجراء مكالمتین ھاتفیتین م
 الضامن یلیھما بیانان إضافیان.

D.  یوًما، ولن یتم شطب متبقیات الحساب ضمن استحقاقات الحسابات النشطة  56ستستغرق مدة ما قبل التحصیل
 بالمستشفى باعتبارھا دیًنا متعثًرا

E.  وكالتي وعند اكتمال دورة ما قبل التحصیل، سیتم شطب الحساب تلقائیا باعتباره دینا متعثًرا وتحویلھ إلى إحدى
التحصیل والمحددة وفقا للترتیب األبجدي لالسم األخیر الخاص بالضامن.  لن یتم تحویل أي حساب إلى جھات 

یوما من تاریخ تحریر أول فاتورة للمریض، أو أثناء استمرار النظر في طلب المساعدة  150التحصیل قبل مرور 
 المالیة

F. شھرًیا یوضح المبلغ الحالي المستحق حتى تكتمل خطة السداد. سیتلقى المرضى المسجلین بخطة سداد رسمیة بیاًنا 
 
 
 

III. تعیین وكالة التحصیل في الحسابات المتأخرة 
 

A.  لن یتم تحویل المرضى المسجلین بخطة سداد رسمیة والملتزمین بسداد الدفعات المجدولة شھریا إلى وكالة التحصیل
 إال إذا أھملوا خطة السداد.

B.  برنامج المساعدة المالیة الخاص بالمستشفى ذو خطة سداد ممتدة، ولم یلتزم بالسداد وفقا إلیھا، إذا كان ھناك مریض یغطیھ
 فسیتعین على المستشفى اتخاذ اإلجراءات التالیة قبل تحویل الحساب إلى وكالة التحصیل:



 4من  4الصفحة  رقم البولیصة: الموضوع:  سیاسة إعداد فواتیر للمریض والتحصیالت

 
a. حاول االتصال بالمریض عبر الھاتف 
b. .قدم إخطاًرا كتابًیا بأن الخطة قد تصبح معطلة 
c.  المریض بفرصة إعادة التفاوض حول خطة السداد وحاول فعل ذلك إذا طلبھ المریض.أخبر 
d. .قد یرسل اإلخطار أو تجرى المكالمة الھاتفیة بناء على آخر عنوان أو رقم ھاتفي معروف للمریض 

C. حصیل للتأكد بعد البیان النھائي من أجل إصدار حساب متأخر، تتم مراجعة الحساب مرة أخیرة قبل التعیین إلى وكالة ت
 من عدم تعلیق نموذج المساعدة المالیة.

D.  تتعاقد مستشفى ھنتنجتون مع العدید من الوكاالت المجمعة الخارجیة ولكنھا تحتفظ بالملكیة الكاملة للحسابات المستلمة
 ولھا القول الفصل في أي حل متعلق بالحسابات.

E.  قِبل الحساب و نقص تقدیم طلب للحصول على مساعدة سیتم إرسال الحسابات إلى وكالة تحصیل بسبب عدم الدفع من
 مالیة أو لالتصال بالمستشفى لعمل ترتیبات الدفع.

F.  بالنسبة إلى المرضى الذین یوفرون معلومات سكانیة غیر دقیقة، ولیس بإمكان المستشفى تحدید عنوان صالح، لذلك
 یوًما. 150قد یتم إرسال أولئك المرضى إلى تحصیالت قبل 

G.  تتبع وكاالت التحصیل سیاسة المساعدة المالیة للمستشفى في كافة البنود المتعلقة بتقدیم الطلب للحصول یجب أن
إجراءات المساعدة واألطر الزمنیة، والتفاوض حول خطط الدفع، القواعد الخاصة باالرتباط باإلجراءات غیر 

 العادیة للتحصیالت.
H.  یوًما األولى بعد إرسال بیان الفوترة  150المرضى أثناء فترة لن یتم بدء إجراءات تحصیالت غیر عادیة ضد أحد

 األول؛ وھذا یشمل إرسال تقریر سيء إلى مكتب االئتمان.
I.  یوًما قبل بدء أي إجراءات تحصیالت غیر عادیة. سیشمل  30سیتم إخبار المریض كتابة في فترة ال تقل عن

لمساعدة المالیة.  ستحاول وكالة التحصیل محاولة إجراء یوًما إصدار لغة الخطة لسیاسة ا 30اإلخطار الذي مدتھ 
یوًما لإلجراءات غیر العادیة للتحصیالت.   30اتصال تلیفوني بالضامن، وھذا كجز من اإلخطار الذي مدتھ 

وكالة التحصیل مسؤولة عن إصدار ھذا اإلخطار قبل بدء أي إجراءات غیر عادیة للتحصیالت. المستشفى 
 عن إجراءات وكالة التحصیل. مسؤولة بشكل جوھري

J.  إذا تم التقدم بطلب للحصول على مساعدة مالیة عندما تم تعیین الحساب بالفعل إلى وكالة تحصیل، فإن الوكالة ستضع
 الحساب قید التعلیق حتى فترة معالجة الطلب.

K.  الوكالة والضمان المدفوع إذا تم إخبار المستشفى بأي ضمان طبي معتمد أو أي ضمنا آخر، فستتم استعادة الحساب من
 للخدمة.

L.  سیتم إبالغ ھذه الوكالة عن المدفوعات التي تمت مباشرة إلى المستشفى بالنسبة إلى الحسابات المعینة إلى وكالة تحصیل
 على أساس یومي.

M.  ،یجب أن تحصل أي إجراءات قانونیة ضد أحد المرضى بما في ذلك الرھن أو الدعوى القضائیة، أو تحسین الراتب
یوًما قبل أي  30على موافقة مدیر الخدمات المالیة للمرضى، ویجب أن ُتكمل وكاالت التحصیل إخطاًرا صحیًحا مدتھ 

 نشاط مثل ھذا.
N.  سیتم إتمام جمیع اإلجراءات القانونیة غیر العادیة للتحصیالت نیابة عن المستشفى؛ وتحتفظ المستشفى بحق التحكم الكامل

 جراءات غیر العادیة للتحصیالت.في أي إجراء قانوني خاص باإل
O.  لن یتم استخدام حقیقة أن المریض لھ حسابات في حالة مدیونیة سیئة كسبب لرفض الخدمات الطبیة الضروریة في

 المستقبل في المستشفى.
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