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ارﺟﺣﯾت دارد/ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻣﯽﺷود

ھدف
ھدف اﯾن ﺳﯾﺎﺳتﻧﺎﻣﮫ ﺗﺑﯾﯾن رھﻧﻣودھﺎ و دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﺻدور ﺻورتﺣﺳﺎب ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﯾﻣﺎر و دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی وﺻول ﺑرای
ﻋدم ﭘرداﺧت ﻣﺎﻧده ﺣﺳﺎب ﺑﯾﻣﺎران اﺳت.
ﺳﯾﺎﺳت
طﺑق ﺳﯾﺎﺳت ھﻣﯾﺎری ﻣﺎﻟﯽ ھﺎﻧﺗﯾﻧﮕﺗون و دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﻣﻧدرج در اﯾن ﺳﯾﺎﺳت وﺻوﻟﯽ ،ﺑرای ﺑﯾﻣﺎران دارای ﻣﺎﻧده ﺣﺳﺎب ﮐﮫ
ﻣوظف ﺑﮫ ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ھﺳﺗﻧد ﺻورتﺣﺳﺎب ﺻﺎدر ﺧواھد ﺷد و اﯾن ﺻورتﺣﺳﺎب ﺑﮫ ﺧود ﺑﯾﻣﺎر ﯾﺎ ھﻣراه وی ﺗﺣوﯾل داده
ﻣﯽﺷود .ﺑدھﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾﻣﺎر ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑدھﯽھﺎی ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﭘس از ﭘرداﺧت از ﺳوی طرح ﺑﯾﻣﮫای ﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد
ﻣدﯾﮑر ) (Medicareو ﻧﯾز ﺑدھﯽھﺎی ﺧﺎرج از ﺗﻌﮭدات ﺑﯾﻣﮫای ﺑﺎﺷد .ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺻدور ﺻورتﺣﺳﺎب و وﺻول
ﺑدھﯽ ﺑﺎﯾد ﻣطﺎﺑق ﻗﺎﻧون ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﻗﯾﻣتﮔذاری ﻋﺎدﻻﻧﮫی ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ،ﺑﻧد  (r)501ﻣﻧﺷور درآﻣدھﺎی داﺧﻠﯽ و ﻗﺎﻧون اﻗداﻣﺎت ﻣرﺗﺑط
ﺑﺎ وﺻول ﻋﺎدﻻﻧﮫی ﺑدھﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺗﻌﺎرﯾف
.I

ھﻣﯾﺎری ﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭘﯾﺷﺗر ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺧﯾرﯾﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷد ﺑﮫ ﺻورت زﯾر ﺗﻌرﯾف ﻣﯽﺷود:
ھﻣﯾﺎری ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﯾﺎ ﺷﺧص ﻣﺳﺋول اﺳت و ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر ﻧﯾﺳت :ﺗﺧﻔﯾفھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﮫ دارﻧدﮔﺎن
ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ داده ﻣﯽﺷود ،ﻗﯾﻣتھﺎی ﻣﻧدرج در ﻗرارداد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷرﮐتھﺎی ﺑﯾﻣﮫ ﺗواﻓق ﺷدهاﻧد ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺗﻌدﯾلھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘس از
ﺻدور ﺻورتﺣﺳﺎب ﻧﮭﺎﯾﯽ اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺧﺷﯽ از ﺻورتﺣﺳﺎب ﺧود را ﭘرداﺧت ﮐﻧد،
اﯾن ﻣﻼﺣظﮫ ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﺣﺳﺎب وی ﺑﮫ ﻋﻧوان ھﻣﯾﺎری ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺳر ﺧواھد ﺷد .ھﻣﯾﺎری ﻣﺎﻟﯽ ھﻣﭼﻧﯾن
ﻣﯽﺗواﻧد ﺷﺎﻣل ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ھزﯾﻧﮫھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﺗﺣﻣل ﺷدهاﻧد ﻧﯾز ﺑﺎﺷد .ھزﯾﻧﮫھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﮫ آن
دﺳﺗﮫ از ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣراﻗﺑت ﺳﻼﻣت ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر از  10درﺻد درآﻣد ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫی ﺧﺎﻧوار ﺑﺎﺷﻧد.
ھﻣﯾﺎری ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﺑرای ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺷﺧﺻﯽ ﺑﯾﻣﺎر در ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫھﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود و ﺑﯾﻣﺎران
ﻧﺑﺎﯾد اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑرای اﻋﻣﺎل ھﻣﯾﺎری ﻣﺎﻟﯽ از دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﯾﺎدﺑود ھﺎﻧﺗﯾﻧﮕﺗون اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد و ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ
از ھزﯾﻧﮫی ﻣراﻗﺑت آﻧﮭﺎ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺷﺧﺻﯽ آﻧﮭﺎ در ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫھﺎ ﺗﺄﻣﯾن ﺷود.
طرح ﭘرداﺧت ﻣﻌﻘوﻻﻧﮫ :ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﭘرداﺧتھﺎی ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫای اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾش از  10درﺻد درآﻣد ﺧﺎﻧوادهی ﺑﯾﻣﺎر در ﯾﮏ ﻣﺎه
ﻧﯾﺳﺗﻧد ،اﻟﺑﺗﮫ ﭘس از ﮐﺳر ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣﻌﻣول زﻧدﮔﯽ ﺧﺎﻧوار» .ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣﻌﻣول زﻧدﮔﯽ ﺧﺎﻧوار« ﺑﮫ ﻣوارد زﯾر اطﻼق
ﻣﯽﺷود :اﺟﺎره ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻧﮕﮭداری ﻣﻧزل ،ﻣواد ﺧوراﮐﯽ و ﻣﻠزوﻣﺎت ﺧﺎﻧوار ،ھزﯾﻧﮫھﺎی آب ،ﺑرق ،ﮔﺎز و ﺗﻠﻔن،
ﭘوﺷﺎک ،ھزﯾﻧﮫھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ و دﻧداﻧﭘزﺷﮑﯽ ،ﺑﯾﻣﮫ ،ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ ﻧﮕﮭداری ﮐودک ،ھزﯾﻧﮫھﺎی ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻓرزﻧدان ﯾﺎ ھﻣﺳر.
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ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘل و ﺧودرو ﺷﺎﻣل ﺑﯾﻣﮫ ،ﺑﻧزﯾن و ﺗﻌﻣﯾرات ﺧودرو ،ھزﯾﻧﮫھﺎی ﭘرداﺧت اﻗﺳﺎط،
ﺧﺷﮑﺷوﯾﯽ و ﻟﺑﺎﺳﺷوﯾﯽ ،و ﺳﺎﯾر ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻓوقاﻟﻌﺎده.
.II

ﺑﯾﻣﺎران واﺟد ﺷراﯾط ھﻣﯾﺎری ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺻورت زﯾر ﺗﻌرﯾف ﻣﯽﺷوﻧد:
.A

.B
.C
.D
.E
.F

.III

ﺑﯾﻣﺎران ﺑدون ﺑﯾﻣﮫ )آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﺷﺧص ﺛﺎﻟث ،ﻣدﯾﮑر و ﻣدﯾﮑﯾد ﻧدارﻧد ﯾﺎ ﺟراﺣت ،آﺳﯾبدﯾدﮔﯽ ﯾﺎ ﺷراﯾطﯽ دارﻧد
ﮐﮫ واﺟد ﺷراﯾط ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫای ﺟﺑراﻧﯽ ﮐﺎرﮔران ﯾﺎ ﺑﯾﻣﮫی ﺧودروﯾﯽ ﺑرای آﺳﯾبدﯾدﮔﺎن ھﺳﺗﻧد( ﮐﮫ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی
ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺑﯾﺎن ﺷده در ﺑﺧش ﻣﺷﻣوﻟﯾت زﯾر ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺧود را ﭘرداﺧت ﮐﻧﻧد.
ﺑﯾﻣﺎران ﺑﯾﻣﮫ ﺷدهای ﮐﮫ ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫای آﻧﮭﺎ و ﺗواﻧﺎﯾﯽ آﻧﮭﺎ ﺑرای ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫھﺎ ﺑرای ﭘوﺷش ھزﯾﻧﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد
از ﺟﯾب ﺧود ﺑدھﻧد ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت.
ﺑﯾﻣﺎران ﺑﯾﻣﮫ ﺷدهای ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﭘرداﺧتھﺎی ﻣﺷﺗرک وﺻول ﻧﺷده ،ﻓراﻧﺷﯾزھﺎ و ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ﭘوﺷش
ﻧﯾﺳﺗﻧد ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺧﺷﯽ از ﺻورتﺣﺳﺎب ﺧود را ﭘرداﺧت ﮐﻧﻧد. .
ﺑﯾﻣﺎر ﺑﯾﻣﮫ ﺷده ﯾﺎ ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺷده ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﺎﻻ ﮐﮫ درآﻣد ﺧﺎﻧوار وی ﺑﯾﺷﺗر از  350درﺻد ﺳطﺢ ﻓﻘر
ﻓدرال ﻧﯾﺳت اﻣﺎ ھزﯾﻧﮫھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد از ﺟﯾب ﺧود ﺑدھﻧد ﺑﯾﺷﺗر از  10درﺻد درآﻣد ﺳﺎل ﻗﺑل آﻧﮭﺎ ھﺳﺗﻧد.
ھر ﺑﯾﻣﺎری ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھد واﻗﻌﺎ ً ﻧﻣﯽﺗواﻧد ھزﯾﻧﮫھﺎ را ﭘرداﺧت ﮐﻧد )اﯾن ﻣورد در ﻣﻘﺎﺑل ﺑدھﯽ ﺑد ﻗرار
ﻣﯽﮔﯾرد؛ ﺑدھﯽ ﺑد ﺑﮫ ﺑدھﯽھﺎﯾﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﭘرداﺧت آﻧﮭﺎ ﻧدارد(.
ﭘﯾشﻓرض اﯾن ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑر اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑرای ﻏﯾر ﻗﺎﺑل اطﻣﯾﻧﺎن ﺑودن آﻧﮭﺎ دﻟﯾل
دارد ،ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اطﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳت ﯾﺎ اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ دﺳت آﻣده ﺗﺣت ﺷراﯾط اﺟﺑﺎر و ﺧﺷوﻧت ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﮐﻧد.

ﻣﺑﺎﻟﻐﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻً در ﺻورتﺣﺳﺎب درج ﻣﯽﺷوﻧد

) AGBﻣﺑﺎﻟﻐﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻً در ﺻورتﺣﺳﺎب درج ﻣﯽﺷوﻧد( ﺑﮫ ﺻورت زﯾر ﺗﻌرﯾف ﻣﯽﺷود :ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻣﺑﻠﻐﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﮐﮫ
ﺗﺣت ﺳﯾﺎﺳت ھﻣﯾﺎری ﻣﺎﻟﯽ واﺟد ﺷراﯾط درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺗﺧﻔﯾفھﺎ اﺳت ﭘرداﺧت ﻣﯽﮐﻧد )ﻣﻌﺎدل ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺟﺎز ﺑﮫ
ﻋﻧوان درﺻدی از ھزﯾﻧﮫھﺎی اﻋﻼم ﺷده ﺑرای ﺗﻣﺎم ﺧدﻣﺎت ﺑﯾﺎن ﺷده در ﺑرﻧﺎﻣﮫی ﻣدﯾﮑر ﺑرای ﯾﮏ دورهی  ۱۲ﻣﺎھﮫ ﮐﮫ طﺑق IRC
) 501(rﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽﺷود( .ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺧدﻣﺎت ﺑﺳﺗری ﺑﮫ ﻋﻧوان درﺻد ﻣﺷﺧﺻﯽ از ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺛﺑت ﺷده در ﺻورتﺣﺳﺎب و ﺑر
ﻣﺑﻧﺎی ﯾﮏ ﻣﻘﯾﺎس ﻣﺗﻐﯾر ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﺧدﻣﺎت اﺳت ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﺷوﻧد .ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺧدﻣﺎت ﺳرﭘﺎﯾﯽ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی
ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺳرﭘﺎﯾﯽ ﻣﺟﺎز اﻋﻼم ﺷده از ﺳوی ﻣدﯾﮑر ﺑرای ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن و ﺑﮫ ﻋﻧوان درﺻدی از ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺻورتﺣﺳﺎب در
طول ھﻣﺎن دورهی  12ﻣﺎھﮫی ﺑﯾﺎن ﺷده در ﺑﺎﻻ ﺑرای ﺑﯾﻣﺎران ﺑﺳﺗری ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﺷوﻧد .ﻟطﻔﺎ ً ﺑرای اطﻼع از ﻧﺣوهی ﻣﺣﺎﺳﺑﮫی ،AGB
ﭘﯾوﺳت  Aرا ﺑﺑﯾﻧﯾد.
.IV

اﻗداﻣﺎت ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ وﺻوﻟﯽھﺎی ﻏﯾر ﻋﺎدی )ECAھﺎ(

ھﻣﺎن طور ﮐﮫ در ﺑﻧد ) 501(r) (6ﻗﺎﻧون درآﻣدھﺎی داﺧﻠﯽ آﻣده اﺳتECA ،ھﺎ آن دﺳﺗﮫ از ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ وﺻول
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﻗﺑﺎل ﺑﯾﻣﺎران ﯾﺎ ھﻣراھﺎن و ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻋدم ﭘرداﺧﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل )ﻧﮫ ﻣﺣدود ﺑﮫ( ﻣوارد زﯾر ﺑﺎﺷد اﺗﺧﺎذ ﻣﯽﺷوﻧد:
.A
.B
.C
.D

ﮔزارش اطﻼﻋﺎت ﺧﻼف واﻗﻊ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی اﻋﺗﺑﺎری
ﺗﺻرف رھﻧﯽ در اﻣوال اﺷﺧﺎص ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻣوارد ﻣﺟﺎز ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺗﺣت ﻗﺎﻧون اﯾﺎﻟﺗﯽ و ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻗﺿﺎوتھﺎ ﯾﺎ
ﺗواﻓقھﺎی ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﯾﮏ ﻣورد آﺳﯾبدﯾدﮔﯽ ﺷﺧﺻﯽ
ﺗﺻرف ﻋدواﻧﯽ در اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻐﻼت ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﮐﮫ در ﻣﻘررات ﻓدرال و اﯾﺎﻟﺗﯽ ﻣﺟﺎز ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﺗﻌﻠق ﯾﺎ ﺑﮭرهﺑرداری از ﯾﮏ ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﯾﺎ ھر ﮔوﻧﮫ اﻣوال ﺷﺧﺻﯽ دﯾﮕر
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آﻏﺎز اﻗدام ﻣدﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﯾﮏ ﺷﺧص ﯾﺎ ﺣﮑم ﺗوﻗﯾف دادﮔﺎھﯽ
ﺑﺎﻋث دﺳﺗﮕﯾری ﻓردی ﺷدن
ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق اﻧداﺧﺗن ﯾﺎ ﻧﭘذﯾرﻓﺗن ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺿروری ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻋدم ﭘرداﺧت ﺻورتﺣﺳﺎب ﻣراﻗﺑتھﺎی
ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫی ﮔذﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺳﯾﺎﺳت ھﻣﯾﺎری ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑودهاﻧد
ﻣﻠزم ﺷدن ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﭘﯾش از آﻏﺎز اراﺋﮫی ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺿروری ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺻورتﺣﺳﺎبھﺎی ﭘرداﺧت
ﻧﺷدهی ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫی ﮔذﺷﺗﮫ
ﺑﮭرهﻣﻧدی ﻗﺳطﯽ از ﺣﻘوق اﻓراد دﯾﮕر )ﮐﺳر از ﺣﻘوق(
ﻣﯾزان ﺑدھﯽ ﻣﺷﺧص ﺑﮫ اﻓراد/ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی دﯾﮕر

اﻗداﻣﺎت ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ وﺻوﻟﯽھﺎی ﻏﯾر ﻋﺎدی ﺷﺎﻣل ﺣق ﺗﺻرف ﺑﯾﺎن ﺷده در درآﻣدھﺎی دادﮔﺎھﯽ ،ﺗواﻓﻘﯽ ﯾﺎ ﺑدھﯽھﺎی ﺑﮫ ﻏﯾر ﺑﮫ ﺧﺎطر
آﺳﯾبھﺎی ﻓردی ﮐﮫ ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺧدﻣﺎت ﭘزﺷﮑﯽ اراﺋﮫ ﺷده اﺳت ﻧﻣﯽﺷود .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﭘروﺗﮑل  FAPو  ABGدر ﻣورد
واﺳﭘﺎریھﺎ ،اﻣﻼک ،ﺷراﮐتھﺎ ،اﻧﺟﻣنھﺎ ،ﺷرﮐتھﺎLLC ،ھﺎ ،ادارات دوﻟﺗﯽ ،ﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎ ﯾﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﯾر اﻧﺗﻔﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺑدھﯽ
اﻓراد را ﺑر ﻋﮭده ﻣﯽﮔﯾرﻧد اﻋﻣﺎل ﻧﻣﯽﺷوﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻗداﻣﺎت ﻣوﺟود در اﯾن ﺳﯾﺎﺳتﻧﺎﻣﮫ ،اﯾن ﻣرﮐز ھر ﻓردی را
ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻓرد ﺗﺣت درﻣﺎن ﭘزﺷﮑﯽ را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد )ﯾﺎ ﻣﻠزم ﺑﮫ ﭘذﯾرﻓﺗن ﻣﺳﺋوﻟﯾت آن ﺑﺎﺷد( ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻓردی ﮐﮫ
ﺻورتﺣﺳﺎب ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن را درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧد در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺧواھد ﺷد.

دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ
.I

ﺻورتﺣﺳﺎب اوﻟﯾﮫی ﺑﯾﻣﺎر
.A
.B
.C
.D

.E
.F

ﺑﯾﻣﺎران ﺑدون ﺑﯾﻣﮫ ﯾﺎ ﭘوﺷش ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی دوﻟﺗﯽ ظرف  10روز ﭘس از درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﺻورتﺣﺳﺎب
اوﻟﯾﮫی ﺑﯾﻣﺎر را درﯾﺎﻓت ﺧواھﻧد ﮐرد.
ﺗﻣﺎم ھزﯾﻧﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً در ﺻورتﺣﺳﺎب ﺑﯾﻣﺎر ﺑدون ﺑﯾﻣﮫ ﯾﺎ ﭘوﺷش ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی دوﻟﺗﯽ درج ﻣﯽﺷوﻧد
طﺑق ﻟﯾﺳت ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن و ﻣﺑﻠﻐﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻً ﺑر اﺳﺎس ﻣدﯾﮑر از ﺑﯾﻣﺎر درﯾﺎﻓت ﻣﯽﺷود ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺧواھﻧد ﺷد.
ﺻورتﺣﺳﺎب اوﻟﯾﮫی ﺑﯾﻣﺎر ﺷﺎﻣل ﻧﺳﺧﮫی ﺳﺎده ﺷدهی ﺳﯾﺎﺳت ھﻣﯾﺎری ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن و اطﻼﻋﺎﺗﯽ
درﺑﺎرهی ﻧﺣوهی اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺧواھد ﺑود.
ﺑرای ﺑﯾﻣﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫی اﺻﻠﯽ دارﻧد ،ھر ﮔوﻧﮫ ﻣﺎﻧده ﺣﺳﺎب ﭘس از ﭘرداﺧت ﺑﯾﻣﮫﮔر اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻧﯽ
ﻓراﻧﺷﯾزھﺎ ،ﭘرداﺧتھﺎی ﻣﺷﺗرک ،ﺑﯾﻣﮫھﺎی ﻣﺷﺗرک و ھزﯾﻧﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻧﯾﺳﺗﻧد ظرف  10روز ﭘس
از ﭘرداﺧتھﺎی ﺑﯾﻣﮫﮔر اﺻﻠﯽ در ﻗﺎﻟب ﺻورتﺣﺳﺎب ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎر اراﺋﮫ ﺧواھد ﺷد.
ﺻورتﺣﺳﺎب ﺑﯾﻣﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﭘس از ﭘرداﺧت ﺑﯾﻣﮫﮔر اﺻﻠﯽ ھم ﻣﺎﻧده ﺣﺳﺎب دارﻧد ﺷﺎﻣل ﻧﺳﺧﮫی ﺳﺎده ﺷدهی
ﺳﯾﺎﺳت ھﻣﯾﺎری ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن و اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎرهی ﻧﺣوهی اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺧواھد ﺑود.
ﺗﻣﺎم ﺑﯾﻣﺎران ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻣﺎﻧده ﺣﺳﺎب ﺧود را در ﮔذر زﻣﺎن ﭘرداﺧت ﮐﻧﻧد و ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﻣوﻋدھﺎی
ﭘرداﺧت ﺑﺎ ﺣﺳن ﻧﯾت ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎر ﻣذاﮐره ﺧواھد ﮐرد .اﮔر در اﯾن ﻣذاﮐرات ﺗواﻓﻘﯽ ﺣﺎﺻل ﻧﺷود ،ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد
»طرح ﭘرداﺧت ﻣﻌﻘوﻻﻧﮫ« را ﮐﮫ در ﻗﺎﻧون ﺗﻌرﯾف ﺷده اﺳت ﺑﭘذﯾرد.
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 .Gﺻورتﺣﺳﺎب اوﻟﯾﮫی ﺑﯾﻣﺎر ﺷﺎﻣل روﻧوﺷت ﺳﯾﺎﺳتﻧﺎﻣﮫی ھﻣﯾﺎری ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده و ﻧﯾز اﻣﮑﺎن ﺑﮭرهﻣﻧدی
از ﻣزاﯾﺎی دﯾﮕر ﺷﺎﻣل ﻧﺣوهی اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺧﻔﯾف در ﻣﺑﻠﻎ ﻧﺎﺧﺎﻟص ﮐل ھزﯾﻧﮫھﺎ اﺳت.
.II

ﭼرﺧﮫھﺎی ﺻدور ﺻورتﺣﺳﺎب
.A
.B
.C

.D
.E

.F

.III

ﺻورتﺣﺳﺎبھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺎﻧده ﺣﺳﺎبھﺎ ھر  30روز ﯾﮑﺑﺎر ﭘس از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور ﺻورتﺣﺳﺎب اوﻟﯾﮫ
ﺻﺎدر ﻣﯽﺷوﻧد.
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن در  60روز ﻧﺧﺳت ﭘس از ﺻورتﺣﺳﺎب ﺧودﭘرداز اوﻟﯾﮫ دو ﺻورتﺣﺳﺎب ﺻﺎدر ﺧواھد ﮐرد.
ﭘس از  60روز ،ﻣﺑﺎﻟﻎ ﭘرداﺧت ﻧﺷده ﺑرای اﻗداﻣﺎت آﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺋول ﭘﯾشوﺻول ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽﺷوﻧد .ﻣﺳﺋول
ﭘﯾشوﺻول دو ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﺎ ﻓرد ﻣوظف ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﺻورتﺣﺳﺎب ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑرای او ﺻورتﺣﺳﺎب
ﻣﯽﻓرﺳﺗد.
ﻣدت ﻓﻌﺎﻟﯾت ﭘﯾشوﺻول  56روز ﺧواھد ﺑود و ﺣﺳﺎب ﻣرﺑوطﮫ ﺗﺣت ﺣﺳﺎبھﺎی درﯾﺎﻓﺗﻧﯽ ﻓﻌﺎل ﻧزد ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧد و ﺑﺎ آن ﻣﺎﻧﻧد ﺑدھﯽ ﺑد رﻓﺗﺎر ﻧﺧواھد ﺷد.
ﭘس از ﺗﮑﻣﯾل ﭼرﺧﮫی ﭘﯾشوﺻول ،ﺣﺳﺎب ﻣرﺑوطﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺧودﮐﺎر ﺑﮫ ﺑدھﯽھﺎی ﺑد ﻣﻧﺗﻘل ﺧواھد ﺷد و ﺑﮫ
ﯾﮑﯽ از دو ادارهی وﺻوﻟﯽ ﮐﮫ از ﻗﺑل ﺑر اﺳﺎس ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻔﺑﺎﯾﯽ ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﻓرد ﻣوظف ﺑﮫ ﭘرداﺧت
ﺻورتﺣﺳﺎب ﺗﻌﯾﯾن ﺷدهاﻧد ارﺟﺎع ﻣﯽﺷود .ھﯾﭻ ﺣﺳﺎﺑﯽ ﭘﯾش از ﮔذﺷت  150روز از زﻣﺎن ﺻدور
ﺻورتﺣﺳﺎب اوﻟﯾﮫ و ﻧﯾز در ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ طرح ھﻣﯾﺎری ﻣﺎﻟﯽ در دﺳت اﺟرا اﺳت ﺑﮫ ﺑﺧش وﺻول ارﺟﺎع
ﻧﺧواھد ﺷد
ﺑﯾﻣﺎراﻧﯽ ﮐﮫ از طرح ﭘرداﺧت رﺳﻣﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺻورتﺣﺳﺎب ﻣﺎھﺎﻧﮫی ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺟﺎری ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده را ﺗﺎ
زﻣﺎن اﺗﻣﺎم طرح ﭘرداﺧت درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﻧد.

ارﺟﺎع ﺣﺳﺎبھﺎی ﻣﻌوق ﺑﮫ ادارهی وﺻول
.A
.B

.C

.D

ﺑﯾﻣﺎران ﺛﺑت ﺷده در طرح ﭘرداﺧت رﺳﻣﯽ ﮐﮫ ﭘرداﺧتھﺎی زﻣﺎنﺑﻧدی ﺷدهی ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ دارﻧد ﺑﮫ ادارهی وﺻول
ارﺟﺎع ﻧﻣﯽﺷوﻧد ﻣﮕر آﻧﮑﮫ طرح ﭘرداﺧت ﺑﮫ درﺳﺗﯽ اﺟرا ﻧﺷود.
اﮔر ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از طرح ﻣﺑﺳوط ﭘرداﺧت ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺑرﻧﺎﻣﮫی ھﻣﯾﺎری ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷد و
ﭘرداﺧتھﺎ اﻧﺟﺎم ﻧﺷوﻧد ،ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد اﻗداﻣﺎت زﯾر را ﭘﯾش از ارﺟﺎع ﺣﺳﺎب ﺑﮫ ادارهی وﺻول اﺗﺧﺎذ ﮐﻧد:
 .aﺗﻼش ﺑرای ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎر
 .bارﺳﺎل اطﻼﻋﯾﮫی ﮐﺗﺑﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﺣﺗﻣﺎل ﻏﯾر ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺷدن طرح ﻣرﺑوطﮫ
 .cاطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎر درﺑﺎرهی ﻓرﺻت ﻣذاﮐرهی ﻣﺟدد درﺑﺎرهی طرح ﭘرداﺧت و ﺗﻼش ﺑرای
اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر در ﺻورت درﺧواﺳت ﺑﯾﻣﺎر.
 .dاﯾن اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ و ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از طرﯾق ﺟدﯾدﺗرﯾن آدرس و ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﺑﯾﻣﺎر اﻧﺟﺎم ﺷوﻧد.
ﭘس از ﺻدور ﺻورتﺣﺳﺎب ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑرای ﺣﺳﺎبھﺎی ﻣﻌوق ،ﺣﺳﺎب ﻣرﺑوطﮫ ﻣﺟدداً ﺑرای آﺧرﯾن ﺑﺎر ﭘﯾش از
ارﺳﺎل ﺑﮫ ادارهی وﺻول ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﺷود ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺷود ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫی ھﻣﯾﺎری ﻣﺎﻟﯽ در دﺳت اﺟرا ﯾﺎ
ﻣﻧﺗظر اﺟرا ﻧﯾﺳت.
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ھﺎﻧﺗﯾﻧﮕﺗون ﺑﺎ ادارهھﺎی وﺻول ﺑرونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﻗرارداد ﻣﯽﺑﻧدد اﻣﺎ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﮐﺎﻣل ﺣﺳﺎبھﺎی
درﯾﺎﻓﺗﻧﯽ را در اﺧﺗﯾﺎر ﺧود ﻧﮕﮫ ﻣﯽدارد و ﺣرف آﺧر را در ﺧﺻوص ﺗﻣﺎم اﻗداﻣﺎت ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺣل و ﻓﺻل
ﺣﺳﺎبھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﺧواھد زد.
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ﺣﺳﺎبھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋدم ﭘرداﺧت ﻣﺎﻧده ﺣﺳﺎب و ﻋدم اﺳﺗﻔﺎده از ھﻣﯾﺎری ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻋﻘد ﻗرارداد ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن
ﺑرای اﺟرای ﺗواﻓﻘﺎت ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﭘرداﺧت ﺑﮫ ادارهی وﺻول ﻓرﺳﺗﺎده ﺧواھﻧد ﺷد.
در ﻣورد ﺑﯾﻣﺎراﻧﯽ ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ھوﯾﺗﯽ ﻧﺎدﻗﯾﻘﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد و در ﻣواردی ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ھم ﻧﻣﯽﺗواﻧد آدرس
ﻣﻌﺗﺑری ﭘﯾدا ﮐﻧد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺣﺳﺎب ﻣرﺑوطﮫ زودﺗر از  150روز ﺑﮫ ادارهی وﺻول ارﺳﺎل ﺷود.
ادارات وﺻول طرف ﻗرارداد ﺑﺎﯾد در ﺧﺻوص ﺗﻣﺎم ﺷراﯾط ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ اﻋﻣﺎل دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ھﻣﯾﺎری و
ﭼﮭﺎرﭼوبھﺎی زﻣﺎﻧﯽ ،ﻣذاﮐره ﺑر ﺳر طرحھﺎی ﭘرداﺧت و ﻗواﻋد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ECAھﺎ از ﺳﯾﺎﺳت ھﻣﯾﺎری
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﭘﯾروی ﮐﻧﻧد.
ECAھﺎ در ﺑﺎزهی زﻣﺎﻧﯽ  150روز ﻧﺧﺳت ﭘس از ارﺳﺎل ﺻورتﺣﺳﺎب اوﻟﯾﮫ ﺑرای ﺑﯾﻣﺎر آﻏﺎز ﻧﺧواھﻧد
ﺷد؛ اﯾن ﻗﺎﻋده ﺷﺎﻣل ﻣوارد ﮔزارشدھﯽ ﻧﺎدرﺳت ﺑﮫ ادارات اﻋﺗﺑﺎری ﻧﯾز ﻣﯽﺷود.
ﺑﯾﻣﺎر ﺣداﻗل  30روز ﭘﯾش از اﻧﺟﺎم ھر ﮔوﻧﮫ ECAی ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ از اﯾن ﻣوﺿوع آﮔﺎه ﺧواھد ﺷد .در
اﯾن اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺗﺑﯽ ﻧﺳﺧﮫی ﺳﺎده ﺷدهای از طرح ھﻣﯾﺎری ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻧﯾز وﺟود دارد .ﺗﻼش ﺑرای ﺗﻣﺎس
ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺳﺗﮕﺎن ﺑﯾﻣﺎر ﻧﯾز ﺟزء ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ادارهی وﺻول در ﻗﺎﻟب طرح اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ 30
روزهی ﺧود ﭘﯾش از  ECAاﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد .ادارهی وﺻول ﻣﺳﺋوﻟﯾت دارد ﮐﮫ ﭘﯾش از آﻏﺎز ھر ﮔوﻧﮫ ECAی
اﯾن ﻗﺑﯾل اطﻼعرﺳﺎﻧﯽھﺎ را اﻧﺟﺎم دھد .در ﻧﮭﺎﯾت ،ﺧود ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺳﺋول ﺗﻣﺎم اﻗداﻣﺎت ادارهی وﺻول
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺧواھد ﺷد.
اﮔر طرح ھﻣﯾﺎری ﻣﺎﻟﯽ ﭘس از ارﺳﺎل ﺣﺳﺎب ﺑﮫ ادارهی وﺻول ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺷود ،ادارهی وﺻول ﺣﺳﺎب ﻣرﺑوطﮫ
را در طول ﻣدت ﻓراﯾﻧد اﺟرای طرح ھﻣﯾﺎری ﻣﻌﻠق ﺧواھد ﮐرد.
اﮔر ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن از ھر ﮔوﻧﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫی  Medi-Calﻣﻌﺗﺑر ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﭘوﺷشھﺎی ﺑﯾﻣﮫای آﮔﺎه ﺷود ،ﺣﺳﺎب ﻣرﺑوطﮫ
از ادارهی وﺻول ﻓراﺧواﻧﯽ ﻣﯽﺷود و در ازای ﺧدﻣﺎت ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑرای ﺑﯾﻣﮫی ﻣرﺑوطﮫ ﺻورتﺣﺳﺎب
ﺻﺎدر ﺧواھد ﺷد.
ً
ﭘرداﺧتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺣﺳﺎبھﺎی ارﺳﺎل ﺷده ﺑﮫ ادارهی وﺻول ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷوﻧد ﺑﮫ
ﺻورت روزاﻧﮫ ﺑﮫ آن اداره ﮔزارش ﺧواھﻧد ﺷد.
ھر ﮔوﻧﮫ اﻗدام ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﺷﺎﻣل ﺣق ﺗﺻرف ،ﭘروﻧدهھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ ،ﮐﺳر از ﺣﻘوق و ﻏﯾره ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗوﺳط
ﻣدﯾر ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾﻣﺎران ﺗﺄﯾﯾد ﺷود و اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ  30روزهی ﻗﺑﻠﯽ در ﺧﺻوص اﯾن ﻗﺑﯾل اﻗداﻣﺎت ﺑﮫ ﻧﺣو
ﻣﻧﺎﺳب ﺗوﺳط ادارات وﺻول اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﺗﻣﺎم اﻗداﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽ  ECAﺗوﺳط ادارهی وﺻول از طرف ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن اﻧﺟﺎم ﺧواھﻧد ﺷد؛ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﮐﻧﺗرل
ﮐﺎﻣل ﺧود را ﺑر ﺗﻣﺎم اﻗداﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽ  ECAﺣﻔظ ﺧواھد ﮐرد.
اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﺣﺳﺎبھﺎﯾﯽ از ﺟﻧس ﺣﺳﺎبھﺎی ﺑدھﯽ ﺑد دارد ﺑﮫ ﻋﻧوان دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای ﻋدم اراﺋﮫی ﺧدﻣﺎت
ﺿروری ﭘزﺷﮑﯽ در آﯾﻧده از ﺳوی ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﻧﺧواھد ﺷد.

