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 السياسة

 
الفوترة، ومتسقة إلجراء  واضحة  إرشادات  توفير  هو  السياسة  هذه  من  بطريقة   الغرض  االسترداد،  ووظائف  التحصيل،  وعمليات 

للقسم   االمتثال  الداخلية )  501تعزز  اإليرادات  قانون  المرضى،  (  IRC)ص( من  بها، ورضا  المعمول  التحصيل  وقوانين ولوائح 
ا المرضى  لحسابات  التحصيل  إجراءات  المستشفى  منشآت  ستتولى  بموجبها  التي  الظروف  السياسة  هذه  تحدد  لمتأخرين  والفعالية. 

" باسم  السياسة  هذه  في  إليهما  )يُشار  طبيًا  الضرورية  والرعاية  الطارئة  الطبية  الرعاية  بتوفير  تحدد "(،  EMCareالمتعلقة  كما 
فاتورة   مبلغ  على  للحصول  المستشفى  منشأة  تتخذها  قد  التي  اإلجراءات  السياسة  هذه  توضح  بها.  المسموح  التحصيل  أنشطة 

EMCare ع، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، أي إجراءات تحصيل مسموح بها.في حالة عدم الدف 

 
 النطاق 

 
السياسة   المعفاة من الضرائب  CommonSpirit Healthتتضمن هذه  المباشرة  التابعة  الشركات  الفرعية   1وكل من  والشركات 
الضرائب  من  باسم2المعفاة  فردي  بشكل  إليها  )يُشار  مستشفى  منشأة  تدير  التي  مستشفى    ،  وبشكل "  CommonSpirit"مؤسسة 

مستشفيات   "مؤسسات  باسم  سياسة  "(.  CommonSpiritجماعي  معايير   CommonSpiritتنص  أعلى  اتباع  وجوب  على 
األخالق والنزاهة في إدارة عمليات التحصيل وأنشطة االسترداد واتباع بروتوكوالت التحصيل من أجل العالج العادل لجميع مرضى  

 في كل منشأة مستشفى.  CommonSpiritفيات مؤسسات مستش 

 
 المبادئ 

 
الخدمات، ستصدر منشآت المستشفى فواتير للمرضى/الضامنين وجهات   CommonSpiritبعد أن يتلقى مرضى مؤسسة مستشفى  

عا عمالء  خدمة  الموظفون  سيقدم  هذه،  والتحصيل  الفوترة  عملية  أثناء  وفي  المناسب.  الوقت  وفي  بدقة  المناسبة  الجودة  الدفع  لية 
  ومتابعة في الوقت المناسب، وسيتم التعامل مع جميع الحسابات المدينة وفقًا لجميع القوانين واللوائح المعمول بها. باإلضافة إلى ذلك،

إجراءات تحصيل معينة تتعارض   CommonSpiritحددت    معاملة جميع األفراد باحترام ورأفة.  CommonSpiritتتطلب قيم  
 وحظرت استخدامها في أي وقت. ة يمع القيم المؤسس

 

 
 Dignity Communityالوحيد أو المساهم الوحيد فيها، باإلضافة إلى العضو CommonSpirit Healthتُعد الشركة التابعة المباشرة أي شركة تكون  1

Care ، .وهي مؤسسة غير ربحية في كولورادو 
( أو 50%مائة ) تشير الشركة الفرعية إلى أي مؤسسة، سواء كانت غير ربحية أو هادفة للربح، تمتلك فيها الشركة التابعة المباشرة سلطة تعيين خمسين بال  2

أو أكثر من حقوق التصويت في هذه المنظمة )كما يتضح من   (50%ء المصوتين للهيئة الحاكمة لهذه المؤسسة أو تمتلك خمسين بالمائة )اأكثر من األعض
ال المباشرة( أو أي مؤسسة تمتلك فيها شركة فرعية  التابعة  التي تمنح سلطة اتخاذ قرار معينة إلى الشركة    ق سلطة أو حقوصالحيات العضوية أو الكفاالت 

 التصويت هذه. 
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 التطبيق 
 

A.  :تنطبق هذه السياسة على ما يلي 
  

 . CommonSpiritالمقدمة في منشأة مستشفى من قبل إحدى مؤسسات مستشفيات  EMCareجميع رسوم خدمة  •

خدمة   • رسوم  مستشفى   EMCareجميع  مؤسسة  لدى  يعمل  متقدم  ممارس  طبيب  أو  طبيب  قبل  من  المقدمة 
CommonSpirit ، .إلى الحد الذي يتم فيه تقديم خدمة الرعاية هذه داخل منشأة المستشفى 

المقدمة من قبل طبيب أو طبيب ممارس متقدم، يعمل لدى كيان ذا صلة وثيقة، داخل   EMCareجميع رسوم خدمة   •
 منشأة المستشفى.

الرسوم، مثل رسوم األيام   ةالرعاية الضرورية طبيًا غير المغطاة والمقدمة للمرضى حيث يتحمل المريض مسؤولي •
 التي تتجاوز مدة اإلقامة المحددة أو في الظروف التي تم فيها استنفاد مزايا المريض. 

والتحصيل   • الفوترة  لخدمات  معين  د  مور ِّ أو  المستشفى،  منشأة  بواسطة  إجراؤها  يتم  واسترداد  تحصيل  أنشطة  أي 
د المعين"(، أو وكالء التحصيل التا ين لطرف خارجي لمؤسسة مستشفى بغرض تحصيل المبالغ  عب)يُشار إليه "المور 

مقابل خدمة   تحكم   EMCareالمستحقة  التي  الخارجية  الجهات  اتفاقيات  تتضمن جميع  أن  يجب  أعاله.  الموضحة 
أنشطة التحصيل واالسترداد هذه حكًما يتطلب االمتثال لهذه السياسة والتعويض عن المشاكل التي تحدث نتيجة عدم 

الحقًا  هلاالمتثال   تبيع  التي  الخارجية  الجهات  بين  المبرمة  االتفاقيات  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  يشمل،  وهذا  ا. 
 ديون منشأة المستشفى أو تحيلها.

 
B. التنسيق مع القوانين األخرى 

 
ا للقوانين الفيدرالية أو قً قد يخضع تقديم المساعدة المالية والفواتير وتحصيل حسابات المرضى اآلن أو في المستقبل للوائح إضافية وف

في حالة تعارض    المحلية أو الخاصة بالوالية. يحكم هذا القانون إلى الحد الذي يفرض فيه متطلبات أكثر صرامة من هذه السياسة.
، CommonSpiritقانون الوالية أو القانون المحلي المعتمد الحقًا بشكل مباشر مع هذه السياسة، يجب السماح لمؤسسة مستشفى  

في  بع الضرائب  وإدارة  اإليرادات  دورة  وإدارة  المحلي  القانوني  الفريق  كل من ممثل  التشاور مع  باعتماد ،  CommonSpiritد 
ملحق لتلك السياسة قبل الدورة التالية للمراجعة، مع إجراء تغييرات طفيفة على هذه السياسة حسب الضرورة لتحقيق االمتثال ألي  

 قوانين معمول بها. 

 
 دئ المبا

 
مستشفيات   مؤسسات  ستبذل  الهاتفية،  والمكالمات  المكتوبة،  والمراسالت  الفواتير،  بيانات  استخدام  خالل    CommonSpiritمن 

مع  المتابعة  عن  فضالً  المتاحة،  المالية  المساعدة  وخيارات  المالية  بمسؤولياتهم  المرضى/الضامنين  إلبالغ  حثيثة  جهوًدا 
بالح يتعلق  فيما  مستشفيات باساالمرضى/الضامنين  مؤسسات  استدعاء  يتم  كاثوليكيين،  صحية  رعاية  مقدمي  بصفتنا  المدينة.  ت 

CommonSpirit    لتلبية احتياجات المرضى وغيرهم ممن يسعون للحصول على الرعاية، بغض النظر عن قدراتهم المالية على
 دفع تكاليف الخدمات المقدمة. 

 
مستشفيات   مؤسسات  تصنيف  تم  القسم   CommonSpiritأخيًرا،  بموجب  الضرائب(  من  معفاة  )أي  خيرية   كمؤسسات 

)ص( من قانون اإليرادات الداخلية، من بين أمور أخرى، لتظل كل   501وفقًا للقسم    ( من قانون اإليرادات الداخلية.3)ج()  501
مستشفى   ا  CommonSpiritمؤسسة  بالمرضى  يتعلق  فيما  يلي  ما  إجراء  عليها  يجب  الضرائب،  من  خدمة    ينلذمعفية  يتلقون 

EMCare :في أي منشأة مستشفى 

المالية، مقابل خدمة   • المساعدة  للحصول على  المؤهلون  يتحملها األفراد،  التي  المبالغ  بما ال يزيد عن    EMCareتحديد 
 لألفراد الذين لديهم تأمين يغطي هذه الرعاية؛ ( AGBالمبالغ المطلوبة بشكل عام )

ال • المالية لجميع خدمات الرعاية    ومرسوإصدار فاتورة بمبلغ أقل من  اإلجمالية لألفراد المؤهلين للحصول على المساعدة 
 الطبية األخرى؛ 

وعدم ممارسة إجراءات التحصيل غير العادية قبل أن تبذل منشأة المستشفى جهوًدا معقولة لتحديد ما إذا كان الفرد مؤهالً  •
السار التنظيمية  السياسة  بموجب  المساعدة  على  ، Finance G-003برقم    CommonSpiritدى  ل  يةللحصول 

  المساعدة المالية.
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 التعريفات

( عام  بشكل  المطلوبة  المالية (  AGBالمبالغ  المساعدة  على  للحصول  المؤهل  المريض  يتحملها  التي  للرسوم  األقصى  الحد  تعني 
ما في ذلك الخصومات المتاحة بموجب )بت  بموجب سياسة المساعدة المالية هذه شخصيًا، بعد تطبيق جميع االقتطاعات والخصوما

المساعدة  للحصول على  أي مريض مؤهل  تحميل  يتم  لن  التأمين.  قبل شركات  من  مبالغ مستردة  أي  ودون حساب  السياسة(  هذه 
المبالغ المطلوبة بشكل    CommonSpiritالمقدمة له. تحسب    EMCareالمالية أكثر من المبالغ المطلوبة بشكل عام مقابل خدمة  

تقدمها في   EMCareعلى أساس كل منشأة على حدة باستخدام طريقة "االسترجاع" بضرب "الرسوم اإلجمالية" ألي خدمة  م  عا
والتأمين الخاص   Medicareالنسب المئوية للمبالغ المطلوبة بشكل عام، والتي تستند إلى المطالبات السابقة المسموح بها بموجب  

فيدرالي. "الرسوم اإلجمالية" لهذه األغراض تعني المبلغ المدرج في كل مجموعة رسوم  الن  على النحو المنصوص عليه في القانو
 . EMCareخاصة بمنشأة المستشفى مقابل كل خدمة من خدمات 

 
التقديم   مستشفى  فترة  مؤسسة  توفره  الذي  الوقت  هذا   CommonSpiritتعني  وتنتهي  المالية.  المساعدة  طلب  إلكمال  للمرضى 
ان بعد  خدمة    365(  1)  اءقضالفترة  تقديم  تاريخ  أو  المستشفى  منشأة  من  المريض  خروج  من  أو    EMCareيوًما   للمريض، 

التي تلقاها المريض   EMCareيوًما من تاريخ الفاتورة األولية التي يتم إصدارها بعد الخروج من المستشفى مقابل خدمة  240( 2)
 في منشأة المستشفى، أيهما أبعد.

 
إن أي مريض يسعى للحصول على الرعاية لحالة طبية طارئة   -ة وفقًا لقانون العالج والعمل الطبي الطارئ  رئطاالرعاية الطبية ال 

في منشأة المستشفى يتم عالجه دون  (  U.S.C. 1395dd  42من قانون الضمان االجتماعي )   1867بالمعنى المقصود في القسم  
ة. وعالوة على ذلك، يُحظر اتخاذ أي إجراء ال يشجع المرضى على  ايرعتمييز وبغض النظر عن قدرة المريض على دفع تكاليف ال

بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المطالبة بالدفع قبل العالج أو السماح بتحصيل الديون وأنشطة ،  EMCareطلب خدمة  
خدمة   توفير  مع  تتعارض  التي  وفقً .  EMCareاالسترداد  أيًضا  المستشفى  منشآت  تعمل  أن  الفيدرالية  ل  ايجب  المتطلبات  جميع 

والمتطلبات الخاصة بالوالية لتوفير الرعاية المتعلقة بالحاالت الطبية الطارئة، بما في ذلك متطلبات الفحص والعالج والنقل بموجب  
و أي  )أة  من قانون اللوائح الفيدرالي  42ضمن العنوان    482.55ووفقًا للفقرة  (  EMTALAقانون العالج والعمل الطبي الطارئ )

لدى  السارية  الطارئ  الطبي  والعمل  العالج  قانون  سياسات  بجميع  المستشفى  منشآت  تستعين  أن  يجب  الحقة(.  الئحة 
CommonSpirit  ،  ولوائح قانون العالج والعمل الطبي الطارئ، وشروط المشاركة الخاصة ببرنامجMedicare/Medicaid  

  الة طبية طارئة والعمليات التي يجب اتباعها فيما يتعلق بكل منها.ح كلواالسترشاد بها كذلك في تحديد األمور التي تش
 

لن تمارس منشأة المستشفى إجراءات التحصيل غير العادية ضد أي فرد قبل بذل جهد    -(  ECAsإجراءات التحصيل غير العادية ) 
تتضمن إجراءات التحصيل غير العادية أيًّا  قد  ى.  معقول لتحديد األهلية بموجب سياسة المساعدة المالية السارية لدى منشأة المستشف

 من اإلجراءات التالية التي يتم اتخاذها في محاولة للحصول على مبلغ فاتورة الرعاية: 
 

 بيع دين الفرد لطرف آخر باستثناء ما ينص عليه القانون الفيدرالي صراحةً؛  •

 تعلقة بالفرد.المية وإبالغ مكاتب االئتمان الخاصة بالمستهلكين عن المعلومات السلب •
 

الوالية بشأن عائدات الحكم، أو  تأكيده بموجب قانون  المستشفى  العادية أي امتياز يحق لمنشأة  التحصيل غير  ال تتضمن إجراءات 
 التسوية، أو التسوية المستحقة للفرد )أو ممثله( نتيجةً لإلصابات الشخصية التي قدمت المنشأة الرعاية لها. 

 
المالية بنفسهم  ني  تع  المساعدة  بالكامل  المتوقعة  النفقات  يمنعهم من سداد  مالي  يعانون من ضيق  الذين  للمرضى  المقدمة  المساعدة 

المقدمة في إحدى منشآت المستشفى والذين يستوفون معايير األهلية للحصول على هذه المساعدة. يتم تقديم    EMCareمقابل خدمة  
 المسموح به بموجب عقد شركة التأمين الخاصة بالمريض.حد ال المساعدة المالية للمرضى المؤمن عليهم إلى

 
المساعدة ،  Finance G-003برقم    CommonSpiritتعني السياسة التنظيمية السارية لدى  (  FAPسياسة المساعدة المالية )

بـ  المالية الخاص  المالية  المساعدة  برنامج  توضح  وهي   ،CommonSpirit  ،يجب التي  المعايير  ذلك  في  توفيها يس  أن  بما 
المرضى/الضامنون ليكونوا مؤهلين للحصول على المساعدة المالية باإلضافة إلى العملية التي يمكن لألفراد من خاللها التقدم بطلب 

 للحصول على المساعدة المالية. 
 

 يعني الفرد المسؤول قانونًا عن سداد فاتورة المريض.   الضامن
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الرعاية الصحية التي تشترط الوالية أن تكون مرخصة أو مسجلة أو معترف بها بطريقة  أة  منشتعني    منشأة المستشفى )أو المنشأة(
مؤسسة مستشفى   وتديره  كمستشفى  يشمل مصطلح    .CommonSpiritمشابهة  قد  والتحصيل،  الفوترة  أنشطة  أداء  إلى  باإلشارة 

ًدا معينًا.   "منشأة المستشفى" أيًضا مور 
 

الالزمة   الطبية  أي  تعنالرعاية  أو    إجراءي  تشخيص،  أو  لمنع،  ليكون ضروريًا  الخدمة(  مقدم  قبل  )من  معقول  بشكل  تحديده  يتم 
تصحيح، أو عالج، أو تخفيف، أو تفادي تدهور أي حالة، أو اعتالل، أو إصابة، أو مرض يهدد الحياة، أو يسبب المعاناة أو األلم، أو 

ا، أو التسبب في تشوه جسدي أو خلل وظيفي، أو لتحسين أداء عضو  فاقمهأو ت  ينتج عنه االعتالل أو العجز، أو يهدد بإحداث إعاقة
الجسم المشوه، إذا لم يكن هناك مسار عالجي آخر فعال بالقدر نفسه أو أكثر تحفًظا أو أقل تكلفة. ال تشمل الرعاية الضرورية طبيًا 

 زء طبيعي من الجسم يعمل بشكل طبيعي.لي لجالجمااإلجراءات االختيارية أو التجميلية التي تهدف فقط إلى تحسين المظهر 
 

اإلشعار الـ    فترة  فترة  خدمة    120تعني  مقابل  فاتورة  بيان  أول  المستشفى  منشأة  تقديم  تاريخ  من  تبدأ  التي  بعد   EMCareيوًما 
د معقولة ل جهوتم بذالخروج من المستشفى. ستمتنع المنشأة عن ممارسة أي إجراء تحصيل غير عادي خالل فترة اإلشعار، ما لم ي

 لتحديد أهلية المريض للحصول على المساعدة المالية.
 

من الُمفترض أن تُدار منشأة المستشفى باالستعانة بموظفيها أو عن طريق التعاقد مع مؤسسة أخرى لتتولى   -  إدارة منشأة المستشفى
مستشفى   مؤسسة  بواسطة  المستشفى  منشأة  إدارة  أيًضا  يمكن  مستشفى   CommonSpiritإدارتها.  مؤسسة  لدى  كان  إذا 

CommonSpirit   مصلحة في رأس المال أو األرباح في كيان يخضع للضريبة باعتباره شريًكا يدير بشكل مباشر منشأة مستشفى
للضريبة  يخضع  آخر  كيان  خالل  من  الوالية  من  مرخصة  مستشفى  منشأة  مباشر  غير  بشكل  يدير  أو  الوالية  من   مرخصة 

 باعتباره شريًكا. 
 
المالية االفتراضية  مسال البائعين  اعدة  المقدمة من  المعلومات  التي قد تعتمد على  المالية  المساعدة  تعني تحديد أهلية الحصول على 

الخارجيين وغيرها من المعلومات المتاحة للجمهور. سيؤدي تحديد أن المريض مؤهالً افتراضيًا للحصول على المساعدة المالية إلى 
خدم من  األهلية   EMCareة  استفادته  أيًضا  راجع  افتراضي.  بشكل  مؤهالً  فيها  يكون  التي  الفترة  طوال  بتخفيض  أو  مجانًا 

 المساعدة المالية. ، Finance G-003برقم  CommonSpiritاالفتراضية في السياسة التنظيمية السارية لدى 
 

يتم التعامل معه باعتباره شريًكا ألغراض    انًاكي ،  CommonSpiritيعني، فيما يتعلق بمؤسسة مستشفى    الكيان ذو الصلة الوثيقة
الضرائب الفيدرالية، تمتلك فيه مؤسسة المستشفى حصة في رأس المال أو األرباح، أو كيانًا ُمهَمالً تكون مؤسسة منظمة المستشفى  

خدمة   يوفر  وهو  له،  الوحيد  المالك  أو  العضو  ل  EMCareهي  ما  الوالية،  من  مرخصة  مستشفى  منشأة  يكفي  تو م  خدمة ن  فير 
 من قانون اإليرادات الداخلية فيما يتعلق بمؤسسة المستشفى. 513الرعاية هذه يُعد تجارة أو عمالً غير ذي صلة وموصوفًا في القسم 

 
يعني أن المنشأة )أو أي طرف مخول آخر(    ( FAAتعليق إجراءات التحصيل غير العادية عندما يتم تقديم طلب المساعدة المالية )

اتخاذ أي إجراء تحصيل غير عادي، أو تتخذ إجراءات أخرى بشأن أي إجراءات تحصيل غير عادية تم البدء فيها سابقًا،  في    تبدأال  
 إلى أن يحدث أي مما يلي: EMCareللحصول على مبالغ مقابل خدمة 

لمالية المكتمل وتلبية  دة امساعتحدد المنشأة ما إذا كان الفرد مؤهالً لسياسة المساعدة المالية بناًء على طلب سياسة ال  •
 متطلبات الجهود المعقولة، كما هو محدد في هذه السياسة، فيما يتعلق بطلب المساعدة المالية المكتمل؛ أو

وثائق  • أو  معلومات  على  الحصول  لطلبات  االستجابة  في  الفرد  يخفق  المالية،  المساعدة  اكتمال طلب  عدم  حالة  في 
 ( يوًما( لالستجابة لمثل هذه الطلبات.30ن )الثوة )ثإضافية خالل فترة زمنية معقول

 
يعني الفرد الذي ال يتمتع بتغطية خارجية من قبل شركة تأمين تجارية تابعة لجهة خارجية، أو خطة بموجب قانون  غير المؤمن عليه

المثال سبيل  على  ذلك  في  )بما  الفيدرالي  الصحية  الرعاية  برنامج  أو  الموظفين،  تقاعد  دخل  ، Medicareر  الحصال    ضمان 
ال(،  TRICAREو،  SCHIPو،  Medicaidو خارجي    أو  طرف  من  أخرى  مساعدة  أي  أو  العمال،  تعويض  على  يحصل 

 للمساعدة في الوفاء بالتزامات الدفع الخاصة به.  
 

الكافي   غير  التأمين  ذو  ماليالشخص  ويعاني من ضيق  عامة،  أو  تأمينية خاصة  بتغطية  يتمتع  الذي  الفرد  من  يمنع  يعني  سداد ه 
 التي تغطيها هذه السياسة.  EMCareالنفقات المتوقعة بالكامل بنفسه مقابل خدمة 
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 ممارسات الفوترة
 

المقدمة   EMCareاإلجراءات العادية في تحصيل مبالغ الحسابات المتعلقة بخدمة    CommonSpiritستتبع مؤسسات مستشفيات  
 الي:  على النحو الت CommonSpiritفي منشأة مستشفى 

 
A.  الفوترة التأمينية 

 

بالنسبة لجميع المرضى المؤمن عليهم، ستصدر منشآت المستشفى الفواتير لجهات الدفع الخارجية المعنية )بناًء   •
على المعلومات المقدمة أو التي تم التحقق منها من قبل المريض/الضامن، أو تم التحقق منها بشكل صحيح من  

 مصادر أخرى( في الوقت المناسب.

مطالبة صالحة )أو لم تتم معالجتها( من قبل جهة الدفع بسبب خطأ من قبل منشأة المستشفى، فلن رفض    ذا تمإ •
الدفع  جهة  دفعت  لو  عليه  المستحق  المبلغ  عن  يزيد  مبلغ  بأي  للمريض  فاتورة  المستشفى  منشأة   تصدر 

 قيمة المطالبة.

سبب عوامل خارجة عن سيطرة منشأة فع بالد  إذا تم رفض مطالبة صالحة )أو لم تتم معالجتها( من قبل جهة •
تتم  لم  وإذا  المطالبة.  تسوية  لتسهيل  االقتضاء  والمريض حسب  الدفع  جهة  مع  الموظفون  فسيتابع  المستشفى، 
اتخاذ  أو  للمريض  فاتورة  إصدار  المستشفى  لمنشآت  يجوز  فإنه  المعقولة،  المتابعة  جهود  بعد  المطالبة  تسوية 

 الدفع. هات ود جإجراءات أخرى تتفق مع عق
 

B.  إصدار الفواتير للمرضى 
 

من   • كجزء  بيانًا  وسيتلقون  المناسب  الوقت  وفي  مباشر  بشكل  المرضى/الضامنين  لجميع  الفواتير  إصدار  سيتم 
 عملية الفوترة العادية لمنشأة المستشفى.

ستصدر   احة،المتبالنسبة للمرضى المؤمن عليهم، بعد معالجة المطالبات من قبل جميع جهات الدفع الخارجية   •
النحو الذي  المبالغ التي يتحملونها على  الفواتير للمرضى/الضامنين في الوقت المناسب عن  منشآت المستشفى 

 تحدده مزايا التأمين الخاصة بهم.

 يجوز لجميع المرضى/الضامنين أن يطلبوا في أي وقت بيانًا مفصالً لحساباتهم، وستقدمه لهم منشأة المستشفى. •

ى حسابه وطلب وثائق بشأن الفاتورة، فسيقدم الموظفون المستندات المطلوبة كتابيًا في  ض عللمريإذا اعترض ا •
 ( عشرة  )10غضون  ثالثين  لمدة  بالحساب  وسيحتفظون  أمكن(  )إن  أيام  إحالة 30(  قبل  األقل  على  يوًما   )

 الحساب للتحصيل. 

للمرضى/الض • الدفع  خطة  ترتيبات  على  المستشفى  منشآت  توافق  أن  الامنييجب  قد ن  أنهم  إلى  يشيرون  ذين 
 يواجهون صعوبة في سداد رصيدهم في قسط واحد. 

تتمتع إدارة دورة اإليرادات بصالحية إجراء استثناءات لهذا الحكم على أساس كل حالة على حدة في الظروف   •
 الخاصة )وفقًا لإلجراءات اإلدارية(.

التي   • الدفع  ترتيبات  قبول  المستشفى  منشآت  من  يُطلب  وكالة يقترحها  ال  إلى  الحسابات  تحيل  وقد  المريض، 
لخطة  وفقًا  السداد  عن  المريض  تخلف  حال  في  أدناه  الموضح  النحو  على  خارجية  لجهة  تابعة   تحصيل 

 السداد القائمة.  
 

C. ممارسات التحصيل 
 

د المعي ن أو وكالء التحصيل التابعون لجهة خار • ية متوافقة جستكون أي أنشطة تحصيل تجريها المنشأة أو المور 
 مع جميع القوانين الفيدرالية وقوانين الوالية التي تحكم ممارسات تحصيل الديون.

 

المالية وخيارات  • بالمساعدة  يتعلق  فيما  المستشفى  التواصل مع منشأة  المرضى/الضامنين فرصة  ستتاح لجميع 
م، على النحو المنصوص عليه هخطة الدفع والبرامج األخرى السارية التي قد تكون متاحة فيما يتعلق بحسابات

 في الملحق أ.  
o .تتوفر سياسة المساعدة المالية لمنشأة المستشفى مجانًا 
o  ويمكن لألفراد الذين لديهم أسئلة بخصوص سياسة المساعدة المالية لمنشأة المستشفى التواصل

 مع مكتب االستشارات المالية عن طريق الهاتف أو وجًها لوجه.  
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الية والقوانين الفيدرالية ذات الصلة، ووفقًا لألحكام الموضحة في هذه السياسة، يجوز لمنشآت و امتثاالً لقوانين ال •
لتحصيل  بها،  المسموح  العادية  غير  التحصيل  إجراءات  ذلك  في  بما  التحصيل،  أنشطة  ممارسة  المستشفى 

 أرصدة المرضى المدينة.  
o نات، والجهود المعقولة األخرى وفقًا  اقد تشمل أنشطة التحصيل العامة المكالمات الهاتفية، والبي

 للممارسات القياسية المعروفة في المجال.
o  يتوافق مع قد تتم إحالة أرصدة المرضى إلى جهة خارجية لتحصيلها وفقًا لتقدير المنشأة وبما 

ستحتفظ   بها.  المعمول  ـ  بالوالية  والخاصة  والمحلية  الفيدرالية  ـ  التمييز  عدم  ممارسات  جميع 
ب المرضى مالمنشأة  حسابات  إحالة  وستتم  الديون،  تحصيل  وكاالت  إلى  محالة  ديون  أي  لكية 

 للتحصيل فقط مع مراعاة ما يلي:
 أن يوجد أساس معقول لالعتقاد بأن المريض مدين بالدين. ▪
أن يلتزم المريض بإشعار المنشأة، فوًرا وفي الوقت المناسب، في حال تحديد أي جهة  ▪

سيتحمل المريض مسؤولية الدين الذي لم تدفعه الجهة   دفع خارجية، وفي هذه الحالة
الخارجية. ال يجوز لمنشآت المستشفى إصدار فاتورة للمريض بأي مبلغ تلتزم شركة  

 التأمين أو أي جهة خارجية بدفعه. 
في  ▪ ُمعل قة  مطالبة  وجود  عند  للتحصيل  الحسابات  بإحالة  المستشفى  منشآت  تقوم  لن 

ل جهة خارجية. ومع ذلك، فإن المطالبات التي تظل  بالحساب يجب دفع قيمتها من ق
الرغم  الوقت على  لفترة غير معقولة من  الخارجية  الدفع  "ُمعل قة" مع جهة  في حالة 

 من الجهود المبذولة لتسهيل التسوية، يمكن إعادة تصنيفها على أنها "مرفوضة".  
المط ▪ رفض  عند  للتحصيل  الحسابات  بإحالة  المستشفى  منشآت  تقوم  بالتأمين الن  لبة 

المستشفى  منشأة  بإمكان  يزال  ال  ذلك،  ومع  المستشفى.  منشأة  جهة  من  خطأ  بسبب 
لم  إذا  للتحصيل  المطالبات  هذه  من  مسؤوليته  المريض  يتحمل  الذي  الجزء   إحالة 

 يتم سداده. 
البداية   ▪ تقدم في  قد  المريض  إذا كان  للتحصيل  الحسابات  المستشفى  لن تحيل منشآت 

مساعدة مالية، ولم تبذل منشأة المستشفى جهوًدا معقولة )كما هو   بطلب للحصول على
 محدد أدناه( فيما يتعلق بالحساب.

جميع   CommonSpiritعند استالم إشعار اإلفالس، ستوقف مؤسسات مستشفيات   ▪
االتصال   يتم  ولن  تحصيل.  وكالة  إلى  اإلحالة  ذلك  في  بما  التحصيل،  محاوالت 

بم  طريقة،  بأي  أو    ابالمريض/المدين  الخطابات،  أو  الهاتفية،  المكالمات  ذلك  في 
البيانات بعد استالم اإلشعار. يجب أن تتم جميع االتصاالت، إذا لزم األمر، مع األمين  

 أو المحامي المكلف بالقضية.
o  لجهة تابع  تحصيل  وكيل  إلى  مدفوع  غير  ذاتي  دفع  حساب  أي  إرسال  منشأة  ألي  يجوز  ال 

من مشترًكا في معايير تعاون المرضى، على النحو المحدد في  اخارجية ما دام المريض أو الض
لدى   السارية  التنظيمية   ،  Finance G-003برقم    CommonSpiritالسياسة 

 . المساعدة المالية
 

 الجهود المعقولة وإجراءات التحصيل غير العادية 
 

يجب على منشآت المستشفى بذل جهود ،  EMCareقبل ممارسة إجراءات التحصيل غير العادية للحصول على مبالغ مقابل خدمة  
معقولة لتحديد ما إذا كان الفرد مؤهالً للحصول على المساعدة المالية. لن يتم بأي حال من األحوال بدء إجراء التحصيل غير العادي 

ب  120قبل   أول  المنشأة  تقديم  تاريخ  من  به(  المعمول  القانون  بموجب  مطلوبًا  ذلك  كان  إذا  أكثر،  )أو  بعد  ييوًما  يصدر  فوترة  ان 
الخروج من المستشفى )أي خالل فترة اإلشعار( ما لم يتم بذل جميع الجهود المعقولة. توضح السيناريوهات التالية الجهود المعقولة  

 التي يجب أن تبذلها المنشأة قبل ممارسة إجراءات التحصيل غير العادية.  
 

A.  عار  شمتطلبات اإل –ممارسة إجراءات التحصيل غير العادية 
 

يتم تقديمها داخل المنشأة، يجب إشعار المريض بشأن سياسة المساعدة المالية كما    EMCareفيما يتعلق بأي خدمة   •
 تُعد متطلبات اإلشعار كما يلي:  هو موضح هنا، قبل بدء أي إجراء تحصيل غير عادي.

o   المالية  -خطاب اإلشعار المساعدة  المريض بشأن سياسة  المستشفى  الفرد   ستُشعر منشأة  من خالل تزويد 
( يوًما على األقل من بدء أي إجراء تحصيل غير عادي. 30بإشعار كتابي )خطاب إشعار( قبل ثالثين )

 يجب أن يكون خطاب اإلشعار كما يلي: 
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 يتضمن ملخًصا مبسًطا لسياسة المساعدة المالية؛ ▪
 ويشير إلى أن المساعدة المالية متاحة لألفراد المؤهلين؛   ▪
إجراء ▪ آخر(    ويحدد  مخول  أي طرف  )أو  المستشفى  منشأة  تعتزم  الذي  العادي  غير  التحصيل 

إذا لم يتم دفع المبلغ المستحق أو لم يتم  EMCareالشروع فيه للحصول على مبلغ مقابل خدمة 
من   األخير  اليوم  قبل  ليس  وهو  المحدد،  النهائي  الموعد  قبل  المالية  المساعدة  طلب   تقديم 

 فترة التقديم.  
o المريض شفهيًا   -الشفهي    راإلشعا إشعار  المستشفى  تقديم خطاب اإلشعار، ستحاول منشأة  باالقتران مع 

بكيفية الحصول على المساعدة بموجب سياسة المساعدة المالية في أثناء عملية التسجيل، باستخدام أحدث 
 رقم هاتف قدمه المريض. سيتم توثيق هذه المحاولة بشكل متزامن.

o قد تفي مؤسسة المستشفى بمتطلبات اإلشعار هذه في   -  وع أحداث متعددة من الرعايةقاإلشعار في حالة و
وتُشعر الفرد بشأن إجراءات التحصيل غير العادية التي   EMCareوقت واحد لألحداث المتعددة لخدمة  

خدمة  مقابل  مستحقة  متعددة  بفواتير  الخاصة  المبالغ  على  للحصول  فيها  الشروع  المنشأة  تعتزم 
EMCare .   لخدمة متعددة  أحداث  عن  الفرد  على  المستحقة  الفواتير  المنشأة  عت  جم  إذا  ذلك،  ومع 
EMCare   ،قبل بدء واحدة أو أكثر من إجراءات التحصيل غير العادية للحصول على مبالغ هذه الفواتير

ما لم تمتنع عن    فلن تكون قد بذلت جهوًدا معقولة لتحديد ما إذا كان الفرد مؤهالً لسياسة المساعدة المالية
يوًما بعد أول بيان فوترة يصدر بعد الخروج من   120بدء إجراء )إجراءات( التحصيل غير العادي حتى  

 تم إدراجه في عملية التجميع. EMCareالمستشفى مقابل آخر حدث لخدمة 
 

B.  الجهود المعقولة عندما يقدم المريض طلب مساعدة مالية غير مكتمل 
 

المستشفى • منشأة  أهليته    ستعل ق  تحديد  يتم  أن  إلى  المريض/الضامن  بالفعل ضد  بدأ  عادي  غير  تحصيل  إجراء  أي 
 للحصول على المساعدة المالية.

الضامن   • أو  المريض  على  يجب  التي  المطلوبة  بالوثائق  قائمة  مع  للمريض  كتابيًا  إشعاًرا  المستشفى  منشأة  ستقدم 
وإعط مكتمالً  المالية  المساعدة  طلب  العتبار  )تقديمها  ثالثين  المريض  الالزمة. 30اء  المعلومات  لتقديم  يوًما   )

الذي   المنشأة  القسم داخل  للمنشأة أو  الفعلي  الهاتف والموقع  سيتضمن اإلشعار معلومات االتصال، بما في ذلك رقم 
 يمكن أن يوفر معلومات حول إعداد سياسة المساعدة المالية والمساعدة في إعدادها.

 
C. قديم طلب مساعدة مالية مكتمل الجهود المعقولة عند ت 

 

 إذا قدم المريض طلب مساعدة مالية مكتمل خالل فترة التقديم، يجب على منشأة المستشفى:  •
o  تعليق أي إجراءات تحصيل غير عادية للحصول على المبلغ المطلوب مقابل خدمةEMCare . 
o ال المالية  لسياسة المساعدة  وإشعاره ،  EMCareخاصة بخدمة  اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان الفرد مؤهالً 

كتابيًا بقرار تحديد األهلية هذا )بما في ذلك، إن أمكن، المساعدة التي يكون الفرد مؤهالً للحصول عليها( 
 وأساس هذا القرار. 

o   بخدمة الخاصة  المالية  المساعدة  لسياسة  مؤهل  الفرد  أن  المستشفى  منشأة  حددت  يجب ،  EMCareإذا 
 ما يلي: على منشأة المستشفى إجراء

خدمة   ▪ مقابل  الفرد  بواسطة  سداده  تم  مبلغ  أي  منشأة )  EMCareرد  إلى  الفرد  دفعه  سواء 
  EMCareالمستشفى أو أي طرف آخر أحالت إليه منشأة المستشفى الدين المحدد مقابل خدمة  

المبلغ الذي تم تحديد مسؤولية دفعه بشكل شخصي للفرد المؤهل لسياسة  أو باعته له( يتجاوز 
 عدة المالية.المسا

اتخاذ جميع التدابير المتاحة بشكل معقول لعكس أثر أي إجراء تحصيل غير عادي، بما في ذلك   ▪
من  االئتمان  مكتب  أو  المستهلك  تقارير  وكالة  إلى  عنها  اإلبالغ  تم  سلبية  معلومات  أي  إزالة 

 تقرير االئتمان الخاص بالفرد. 
o لسي مؤهل  غير  الفرد  أن  المستشفى  منشأة  قررت  بخدمة  إذا  الخاصة  المالية  المساعدة  ، EMCareاسة 

 فستبذل المنشأة جهوًدا معقولة وقد تمارس إجراءات التحصيل غير العادية المسموح بها. 
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D. ( يوًما بعد أول بيان فوترة يصدر 90بذل جهود معقولة عندما ال يتم تقديم طلب المساعدة المالية في غضون تسعين )
 EMCareل آخر حدث لخدمة بعد الخروج من المستشفى مقاب

 

المعقولة   • الجهود  فقرة  في  موضح  هو  كما  اإلشعار  خطاب  المنشأة  في    -ستصدر  متطلبات   -  ECAsاالنخراط 
( يوًما بعد إرسال خطاب اإلشعار، فسيتم  30اإلشعار. إذا لم يتم استالم طلب المساعدة المالية في غضون ثالثين )

ل المعقولة  الجهود  ممارسة  شرط  منشأة  استيفاء  تمارس  قد  ذلك،  وبعد  المالية.  المساعدة  لسياسة  الفرد  أهلية  تحديد 
العادية المسموح بها بموجب هذه السياسة بعد مرور   يوًما على أول بيان    120المستشفى إجراءات التحصيل غير 

 فوترة يصدر بعد الخروج من المستشفى. 

تنازالً، سواء شفهيًا أو كتابيًا، يشير إلى عدم رغبة   لن تقبل منشأة المستشفى تحت أي ظرف من الظروف  -  التنازل •
في  الموضحة  المعقولة  الجهود  ممارسة  متطلبات  تلبية  بغرض  مالية،  مساعدة  على  للحصول  التقدم  في   الفرد 

 هذه السياسة.
 

E.  إجراءات التحصيل غير العادية المسموح بها 
 

اإلشعار،   • متطلبات  تتضمن  والتي  المعقولة،  الجهود  بذل  المبين لبعد  النحو  المالية على  للمساعدة  الفرد  أهلية  تحديد 
أعاله، يجوز لمنشأة المستشفى )أو أي طرف آخر معتمد( ممارسة إجراءات التحصيل غير العادية التالية للحصول  

 : EMCareعلى المبالغ المطلوبة مقابل خدمة  
o احةً؛  ربيع دين الفرد لطرف آخر باستثناء ما ينص عليه القانون الفيدرالي ص 
o  .وإبالغ مكاتب االئتمان الخاصة بالمستهلكين عن المعلومات السلبية المتعلقة بالفرد 

 
ستمتنع منشأة المستشفى عن ممارسة إجراءات التحصيل غير العادية ضد المريض إذا قدم وثائق تفيد بأنه قد تقدم بطلب للحصول 

مج رعاية صحية أخرى مدعومة بشكل عام، ما لم ـ أو حتى ـ يتم اأو بر،  Medicaidعلى تغطية الرعاية الصحية بموجب برنامج  
 . EMCareتحديد أهلية الفرد لمثل هذه البرامج وتتم فوترة ومعالجة أي تغطية توفرها جهات خارجية مقابل خدمة 

 
F.  اتفاقيات األطراف الخارجية  -الجهود المعقولة 

 

المتع • الفرد  لديون  إحالة  أو  بيع  بأي عملية  يتعلق  بيع   EMCareقة بخدمة  لفيما  إلى جهة أخرى )باستثناء عمليات 
بدائرة  الخاصة  الخزانة  لوائح  في  العادية كما هو موضح  التحصيل غير  إجراءات  تعتبر من ضمن  التي ال  الديون 

مع   قانونًا  ملزمة  كتابية  اتفاقية  إنفاذ  في  به،  المعمول  الحد  وإلى  المستشفى،  منشأة  ستبدأ  الداخلية(،  ذه هاإليرادات 
أن   األقل  المالية، يجب على  المساعدة  لسياسة  الفرد  أهلية  لتحديد  المعقولة  الجهود  بمتطلبات ممارسة  للوفاء  الجهة. 

 تتضمن هذه االتفاقيات األحكام التالية: 
o   إذا قدم الفرد طلب المساعدة المالية )سواء كان مكتمالً أو غير مكتمل( بعد إحالة الدين أو بيعه ولكن قبل

ف مقابل تنهاية  المطلوبة  المبالغ  للحصول على  العادية  التحصيل غير  إجراءات  الجهة  فستعل ق  التقديم،  رة 
 .EMCareخدمة 

o   إذا قدم الفرد طلب المساعدة المالية )سواء كان مكتمالً أو غير مكتمل( بعد إحالة الدين أو بيعه ولكن قبل
فستنفذ الجهة ما ،  EMCareلية الخاصة بخدمة  انهاية فترة التقديم، وتقرر أنه مؤهل لسياسة المساعدة الم

 يلي في الوقت المناسب:
االلتزام باإلجراءات المحددة في االتفاقية وهذه السياسة بحيث ال يدفع الفرد، وال يكون عليه أي   ▪

خدمة   مقابل  منه  يُطلب  مما  أكثر  معًا  المستشفى  ومنشأة  للجهة  بالدفع،    EMCareالتزام 
 المساعدة المالية. باعتباره مؤهالً لسياسة

لتنفيذ ذلك، يجب  ▪ السلطة  لديها  المستشفى(  الجهة )وليس منشأة  إذا كان ذلك ممكنًا، وإذا كانت 
بيع   )بخالف  عادي  غير  تحصيل  إجراء  أي  لعكس  معقول  بشكل  المتاحة  التدابير  جميع  اتخاذ 

 الدين( تم اتخاذه ضد الفرد.
o باعه أو  الدين  الخارجية  الجهة  متعاقد  أحال  التقديم،   إذا  فترة  خالل  الرابعة(  )الجهة  الحقة  جهة  إلى 

فستحصل الجهة الخارجية على اتفاق مكتوب من تلك الجهة الالحقة، بما في ذلك جميع العناصر الموضحة 
 في هذا القسم.

o  يجب أن يقوم متعاقد الجهة الخارجية بمحاوالت معقولة للعمل مع مريض لديه فواتير غير مدفوعة لتسوية
 ال يتم التسامح مع ممارسات التحصيل العدوانية أو غير األخالقية.   حسابه.
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G.  توفير المستندات إلكترونيًا  -الجهود المعقولة 
 

المثال،  • إلكترونيًا )على سبيل  الوثيقة،  أو خطاب مكتوب، موضح في هذه  إشعار  أي  تقديم  المستشفى  لمنشأة  يجوز 
 ه يفضل تلقي اإلشعار أو الخطاب المكتوب إلكترونيًا.نعبر البريد اإللكتروني( إلى أي فرد يشير إلى أ

 
 وثائق المساعدة المالية

 
A.  طلبات المعالجة 

 

قيم   • تنعكس  أن  المالية،   CommonSpiritيجب  الحاجة  وتحديد  التقديم،  عملية  في  واإلشراف  اإلنسانية  للكرامة 
 ومنح المساعدة.  

لى منشآت المستشفى إشعار المريض أو مقدم الطلب كتابيًا عتتم معالجة طلبات المساعدة المالية على الفور، ويجب   •
 ( يوًما من استالم الطلب المكتمل. 60( إلى ستين )30في غضون ثالثين )

لن تتخذ منشأة المستشفى قراًرا بشأن األهلية بناًء على المعلومات التي تعتقد، لسبب ما، أنها خطأ أو غير موثوق بها   •
 استخدام ممارسات قسرية. أو تم الحصول عليها من خالل

لجميع   • المالية  المساعدة  المريض  منح  فسيتم  المالية،  المساعدة  إكمال طلب  بناًء على  األهلية  الموافقة على  تمت  إذا 
( شهًرا من تاريخ  12الحسابات المؤهلة التي تكبدت المبالغ المطلوبة مقابل الخدمات التي تم تلقيها قبل اثني عشر )

 ( أشهر من تاريخ القرار. 6لفترة ستة ) يالقرار وشكل مستقبل

إذا تمت الموافقة على األهلية بناًء على معايير األهلية االفتراضية، فسيتم أيًضا تطبيق المساعدة المالية على جميع   •
( شهًرا من تاريخ  12الحسابات المؤهلة التي تكبدت المبالغ المطلوبة مقابل الخدمات التي تم تلقيها قبل اثني عشر )

المقدمة بعد تاريخ التحديد دون إكمال   EMCareتحديد. لن يتلقى الفرد المؤهل افتراضيًا المساعدة المالية لخدمة  لا
 طلب المساعدة المالية أو تحديد جديد لألهلية االفتراضية.

أو  • للمريض  يجوز  المستشفى،  منشآت  إحدى  تقدمها  التي  المالية  المساعدة  على  الحصول  أهلية  رفض  حالة  في 
 ضامن إعادة التقديم متى حدث تغيير جوهري في الدخل أو الحالة.  لا

يمكن للمرضى/الضامنين طلب مراجعة من إحدى منشآت المستشفى في حالة حدوث نزاع حول تطبيق هذه السياسة  •
إعا التماس  أيًضا  المالية  المساعدة  منحهم  رفض  تم  الذين  للمرضى/الضامنين  يمكن  المالية.  المساعدة  سياسة  ة دأو 

 النظر في تحديد أهليتهم، على النحو المنصوص عليه في الملحق أ.

• ( ثالثة  غضون  في  تقديمه  ويتم  كتابيًّا  االلتماس  أو  النزاع  أساس  يكون  أن  أهلية 3يجب  بشأن  القرار  من  أشهر   )
 المساعدة المالية.

ا • منشأة  ألن  المالية  المساعدة  سياسة  أهلية  بشأن  قرار  أي  المستشفى  منشأة  طلب لستؤجل  نتائج  تنتظر  مستشفى 
 .Medicaidاالستفادة من برنامج 

 
B. المساعدة المالية االفتراضية 

 

ال يلزم بذل جهود معقولة لتحديد األهلية لسياسة المساعدة المالية عندما يتم تحديد أهلية الفرد للحصول على مساعدة  •
 مالية افتراضية.

• Medicaid  -    برنامج من  المستفيدون  سيتم   Medicaidالمرضى  مغطاة  غير  طبية ضرورية  خدمات  ويتلقون 
وضعهم في االعتبار للحصول على مساعدة مالية افتراضية. قد تتم الموافقة على المساعدة المالية في حاالت سابقة  

 . Medicaidلتاريخ سريان برنامج 

 
 المسؤولية 

 
إيرادات   دورة  إدارة  ت  CommonSpiritتُعد  النهاية عن  في  المسؤولة  بذلت جهوًدا  حالجهة  قد  المستشفى  منشأة  كانت  إذا  ما  ديد 

ن معقولة لتحديد ما إذا كان الفرد مؤهالً للحصول على المساعدة المالية. تتمتع هذه الهيئة أيًضا بالسلطة النهائية في تقرير ما إذا كا
 ه السياسة. ذيجوز لمؤسسة المستشفى المضي قدًما في أي من إجراءات التحصيل غير العادية الموضحة في ه
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  المراجع
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