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Ascension Saint Agnes 
 دلیل اإلجراءات وسیاسة النظام 

 
 SYS FI 51 5من  1الصفحة 

 
 الموضوع: 

 

 
 7/16 تاریخ السریان:

 سیاسة الفوترة والتحصیل في 
Ascension Saint Agnes 

 
 تاریخ المراجعة: 

 21/ 12, 20/ 10, 6/20, 7/17تاریخ المراجعة: 
 
 
 

 الموافقات: 
 الرئیس / الرئیس التنفیذي: __________________________ التاریخ:_________________   -نسخة نھائیة 

 
 التزامن:__________________________________ التاریخ_________________ 

 یومیًا من توقیع الرئیس التنفیذي علیھا.) 30(تصبح السیاسات ساریة بعد 
 

 
 السیاسة/المبادئ 

 
في ضمان تقدیم ممارسات عادلة اجتماعیًا لتوفیر خدمات الرعایة في حاالت الطوارئ وغیرھا  Ascension Saint Agnesتتمثل سیاسة 

") الخاصة بھا. وتم FAPمن خدمات الرعایة الضروریة من الناحیة الطبیة األخرى في منشآت المنظمة وفقًا لسیاسة المساعدة المالیة ("
 أھلیة الحصول على المساعدة المالیة للمرضى الذین بحاجة للحصول علیھا ویتلقون الرعایة من المنظمة. وضع ھذه السیاسة خصیًصا لتلبیة

 
منا ستعكس جمیع ممارسات الفوترة والتحصیل مدى التزامنا نحو الحفاظ على كرامة األفراد والصالح العام واحترامنا لھم، باإلضافة إلى اھتما

الفقر واآلخرین المعرضین للخطر ومدى تضامننا معھم، والتزامنا بالعدالة في عملیة توزیع ھذه المساعدات  الخاص باألفراد الذین یعانون من  
واإلشراف علیھا. یتصرف موظفو ووكالء المنظمة بطریقة تعكس سیاسات وقیم منشأة خاضعة للرعایة الكاثولیكیة، بما في ذلك معاملة 

 المرضى وعائالتھم بكل كرامة واحترام وشفقة. 
 
تسري سیاسة الفوترة والتحصیل ھذه على جمیع الخدمات الُمقدّمة في حاالت الطوارئ وغیرھا من حاالت الرعایة الضروریة من الناحیة 

ت الطبیة التي تقدمھا المنظمة، بما في ذلك خدمات األطباء العاملین والصحة السلوكیة. ال تنطبق سیاسة الفوترة والتحصیل ھذه على ترتیبا
لرعایة التي ال تكون "طارئة" وغیرھا من "الرعایة الضروریة من الناحیة الطبیة" (كما تم تعریف ھذه الشروط في سیاسة المساعدة  الدفع ل

 المالیة الخاصة بالمنظمة). 
 

 التعریفات
 

1. "501(r) 501" تعني الفقرة  )r .من قانون الضرائب األمریكي واللوائح الصادرة بموجبھ ( 
 

" تعني أي من أنشطة التحصیل التالیة التي تكون خاضعة للقیود الواردة في القسم  ECAs" أو ستثنائیة" "إجراءات التحصیل اال  .2
501)r :( 

 "محجوز".  .1
 

 1.اإلبالغ عن المعلومات السلبیة حول المریض إلى وكاالت اإلبالغ عن ائتمان المستھلك أو مكاتب االئتمان .2
 

یوًما بعد تقدیم  180)، یجب أال تقدم المنظمة بالًغا إلى وكالة تقاریر ائتمانیة للمستھلكین في غضون 5(ب)(214.2-19وفقًا لقانون والیة ماریالند رقم  1
 ة إلى المریض.الفاتورة األولی
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الرعایة الضروریة من الناحیة الطبیة بسبب عدم دفع المریض لفاتورة أو  تأجیل أو رفض أو طلب المدفوعات قبل توفیر  .3

 أكثر للرعایة التي توفیرھا من قبل والخاضعة لسیاسة المساعدة المالیة. 
 

اإلصابة  اإلجراءات التي تتطلب المعالجة القانونیة أو القضائیة، باستثناء المطالبات التي یتم تقدیمھا في إجراءات اإلفالس أو   .4
 ، دون الحصر، ما یلي 2الشخصیة. تشمل ھذه اإلجراءات 

i.  3،فرض حجز على ممتلكات المریض
F 

ii.   فرض رسوم على الحساب البنكي للمریض أو الحجز على الحساب البنكي للمریض أو ممتلكاتھ الشخصیة أو
 مصادرتھ / مصادرتھا بأي شكل آخر،

iii.  ،و  4رفع إجراء مدني ضد المریض 
iv. یض لدى الغیر.الحجز على أجور المر 

 
ال تشتمل إجراءات التحصیل االستثنائیة أي مما یلي (حتى في حالة الوفاء بمعاییر إجراءات التحصیل االستثنائیة كما ھو موضح  

 أعاله بصفة عامة): 
 

 5بیع دیون المریض .1
i. ; 

 
تسویات والمستحقة للمریض  أي حجوزات یحق للمنظمة تأكیدھا بموجب قانون الوالیة على عائدات األحكام أو القرارات أو ال .2

 نتیجة اإلصابات الشخصیة التي تقوم المنظمة بتوفیر الرعایة لھا؛ أو 
 

 تقدیم مطالبة في أي إجراءات إفالس. .3
 

تعني سیاسة المساعدة المالیة الخاصة بالمنظمة، وھي عبارة عن سیاسة لتوفیر المساعدة المالیة للمرضى   "سیاسة المساعدة المالیة" .3
 ). r( 501وبما یتوافق مع القسم  Ascension Healthالمؤھلین تأكیدًا لمھمة المنظمة و

 
 یعني الطلب المقدم للحصول على المساعدة المالیة.  "طلب الحصول على المساعدة المالیة" .4

 
لى المریض وفقًا لسیاسة المساعدة  تعني الرعایة المجانیة أو منخفضة التكلفة التي یمكن أن تقوم المنظمة بتوفیرھا إ  "المساعدة المالیة" .5

 المالیة الخاصة بالمنظمة. 
 

لطلب المعلومات اإلضافیة أو إلرسال األسئلة أو التعلیقات أو لتقدیم استئناف، یمكنك  Ascension St Agnesالمنظمة" تعني " .6
 االتصال بالمكتب الوارد أدناه أو الوارد في أي إشعار أو خطاب ذي صلة تتلقاه من المنظمة: 

 
 2140-234-667-1قسم الخدمات المالیة للمرضى على الرقم 

 

 
 ) من قانون والیة ماریالند، ال یجوز للمنظمة أن تحجز على مكان إقامة المریض الرئیسي لتحصیل الدیون.1(ز)( 214.2-19بموجب القسم  2
ل الدیون التي ) من قانون والیة ماریالند، ال یجوز للمنظمة أن تطلب الحجز على مكان إقامة المریض الرئیسي لتحصی2(ز)(214.2-19بموجب القسم  3

 یدین بھا للمستشفى بموجب فاتورة صادرة عن المستشفى.
یوًما بعد تقدیم الفاتورة  180) من قانون والیة ماریالند، ال یجوز للمنظمة رفع دعوى مدنیة لتحصیل الدیون في غضون 5(ب)(214.2-19وفقًا للقسم  4

 األولیة إلى المریض.
 قانون والیة ماریالند، ال یجوز للمنظمة بیع الدیون الطبیة.) من  B)(2(214.2-19بموجب القسم  5
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" یعني الشخص الذي یتلقى الرعایة (أو الذي تلقى الرعایة) من المنظمة وأي شخص آخر یكون مسؤوالً من الناحیة المالیة  المریض" .7
 عن تلك الرعایة (بما في ذلك أفراد العائلة واألوصیاء). 

 
 والتحصیل ممارسات الفواتیر 

 
ضى.  تقوم المنظمة بتنفیذ عملیة منظمة إلصدار بیانات الفواتیر بشكل منتظم للمرضى مقابل الخدمات التي یتم تقدیمھا وكذلك للتواصل مع المر

للحصول على  في حالة عدم دفع المریض مقابل الخدمات التي یتم توفیرھا من خالل المنظمة، یمكن أن تشرع المنظمة في تنفیذ إجراءات 
المدفوعات، بما في ذلك، ودون الحصر، محاوالت التواصل عبر الھاتف والبرید اإللكتروني وبشكل شخصي، وإجراء واحد أو أكثر من  

ئیة لنھاإجراءات التحصیل االستثنائیة، وفقًا للبنود والقیود المضمنة في سیاسة الفوترة والتحصیل ھذه. تتمتع إدارة دورة اإلیرادات بالسلطة ا
اءات  لتحدید ما إذا كانت المنظمة قد بذلت جھودًا معقولة أم ال لتحدید األھلیة للحصول على المساعدة المالیة وأن المنظمة قد تشارك في إجر

 التحصیل االستثنائیة. 
 

أجل تقریر ما إذا كان المریض  )، تحدد سیاسة الفوترة والتحصیل ھذه الجھود المعقولة التي یجب أن تقوم المنظمة بھا منr(501وفقًا للقسم 
ائیة، مؤھالً أم ال بموجب سیاسة المساعدة المالیة الخاصة بھا للحصول على المساعدة المالیة قبل أن تشرع في اتخاذ إجراءات التحصیل االستثن 

ند. یجب على المنظمة  ). ستنظر المنظمة في دخل المریض وأصولھ ومعاییر أخرى وفقًا لإلرشادات الصادرة عن والیة ماریالECAأو (
إثبات أنھا حاولت بحسن نیة تقدیم المساعدة بموجب سیاسة المساعدة المالیة الخاصة بھا (بما في ذلك من خالل خطة السداد) قبل أن تشرع  

 في أي نشاط تحصیل من خالل إجراءات التحصیل االستثنائیة أو تفویض نشاط التحصیل إلى جھة تحصیل دیون.
 

 إلى قرار، یمكن أن تتابع المنظمة العمل على إجراء واحد أو أكثر من إجراءات التحصیل االستثنائیة، كما ھو موضح ھنا.وبمجرد الوصول  
 

باستثناء ما ھو منصوص علیھ أدناه، یجوز للمریض تقدیم طلب بموجب سیاسة   معالجة طلب مقدم بموجب سیاسة المساعدة المالیة. .1
یتعلق بالرعایة الطارئة وغیرھا من الرعایة الضروریة من الناحیة الطبیة التي یتم تلقیھا من المساعدة المالیة في أي وقت فیما 

 المنظمة. لن تتم معالجة قرارات األھلیة للحصول على المساعدة المالیة اعتمادًا على الفئات العامة التالیة.
 

طلب كامل بموجب سیاسة المساعدة المالیة، تقوم في حالة تقدیم مریض ل الطلبات الكاملة بموجب سیاسة المساعدة المالیة. .1
المنظمة، في الوقت المناسب، بتعلیق أي إجراءات تحصیل استثنائیة من أجل الحصول على األموال مقابل الرعایة مع إصدار 

 قرار األھلیة وتوفیر إشعار مكتوب، كما ھو موضح أدناه. 
 

مؤھل بشكل افتراضي لما ھو أقل من المساعدة األكثر سخاًء المتاحة   . إذا تم تقریر أن المریضقرارات األھلیة االفتراضیة .2
بموجب سیاسة المساعدة المالیة، تقوم المنظمة بإبالغ المریض بأساس القرار مع إعطاء المریض فترة زمنیة كافیة لتقدیم  

 طلب للحصول على المساعدة األكثر سخاًء قبل بدء إجراءات التحصیل االستثنائیة.
 

. ما لم یتم تقدیم طلب كامل بموجب سیاسة المساعدة األھلیة أو ما لم یتم والعملیة المتبعة عندما ال یتم تقدیم أي طلباإلشعار  .3
تقریر األھلیة بموجب معاییر األھلیة االفتراضیة لسیاسة المساعدة المالیة، تمتنع المنظمة عن بدء أي إجراءات تحصیل  

ن تاریخ إرسال أول بیان فوترة مقابل الرعایة إلى المریض. في حالة الحصول على  یوًما على األقل م 180استثنائیة لمدة 
نوبات رعایة متعددة، یمكن أن یتم تجمیع تلك اإلشعارات التي یتم توفیرھا، وفي تلك الحالة، یمكن أن تعتمد اإلطارات الزمنیة  

و أكثر من إجراءات التحصیل االستثنائیة للحصول  ) أ1على النوبة األحدث للرعایة المضمنة في المجموعة. قبل بدء واحد ( 
على المدفوعات مقابل الرعایة من أحد المرضى الذي لم یقم بتقدیم طلب بموجب سیاسة المساعدة المالیة، تقوم المنظمة باتخاذ 

 اإلجراءات التالیة:  
i.  المؤھلین ویحدد إجراءات التحصیل  توفیر إشعار مكتوب للمریض یشیر إلى إتاحة المساعدة المالیة للمرضى

االستثنائیة التي تنوي المنظمة القیام بھا من أجل الحصول على المدفوعات مقابل الرعایة كما ینص على موعد نھائي 
 یوًما بعد تاریخ توفیر اإلشعار المكتوب؛   30محدد یتم بعده بدء تنفیذ إجراءات التحصیل االستثنائیة على أال یكون قبل  

ii. خص مكتوب بلغة بسیطة لسیاسة المساعدة المالیة للمریض؛ و توفیر مل 
iii.  .بذل جھود معقولة إلبالغ المریض بشكل شفھي بسیاسة المساعدة المالیة وعملیة طلب المساعدة المالیة 
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  . في حالة قیام مریض بتقدیم طلب غیر كامل بموجب سیاسة المساعدة الطلبات غیر الكاملة بموجب سیاسة المساعدة المالیة .4

المالیة، تقوم المنظمة بإبالغ المریض بشكل مكتوب بكیفیة إكمال الطلب بموجب سیاسة المساعدة المالیة مع إعطاء المریض 
) یوًما تقویمًیا لفعل ذلك. ویتم تعلیق أي إجراءات تحصیل استثنائیة خالل تلك الفترة الزمنیة، كما أن اإلشعار 30فترة ثالثین (

ت و / أو الوثائق اإلضافیة المطلوبة بموجب سیاسة المساعدة المالیة أو الطلب المقدم بموجب  ) یصف المعلوما1المكتوب (
 ) یشتمل على معلومات االتصال المناسبة. 2سیاسة المساعدة المالیة والضروریة إلكمال الطلب، و(

 
لرعایة الضروریة من الناحیة الطبیة، أو  . في المواقف التي تنوي فیھا المنظمة تأجیل أو رفض توفیر اقیود تأجیل أو رفض الرعایة  .2

المطالبة بالدفع قبل توفیر تلك الرعایة، كما ھو محدد في سیاسة المساعدة المالیة، بسبب عدم دفع المریض لفاتورة أو أكثر للرعایة  
مكتوب للمریض یشیر إلى    التي تم توفیرھا من قبل بموجب سیاسة المساعدة المالیة، یتم توفیر طلب بموجب المساعدة المالیة وإشعار

 أن المساعدة المالیة متاحة للمرضى المؤھلین.
 

 اإلشعار بالقرار؛ خیار خطة الدفع.  .3
 

. بمجرد أن یتم تلقى طلب كامل بموجب سیاسة المساعدة المالیة في حساب المریض، تقوم المنظمة بتقییم الطلب  القرارات .1
ر أھلیة المریض وإبالغھ بشكل مكتوب بالقرار النھائي، بما في ذلك ما المقدم بموجب سیاسة المساعدة المالیة من أجل تقری 

) یوًما تقویمیًا. ویشتمل اإلشعار على قرار بالمبلغ المالي 14إذا كان المریض مؤھالً لعمل خطة دفع أم ال، خالل أربعة عشر ( 
ب سیاسة المساعدة المالیة، یتم الذي یكون المریض مسؤوًال عن دفعھ. في حالة رفض طلب الحصول على المساعدة بموج 

 إرسال إشعار یشرح سبب الرفض باإلضافة إلى التعلیمات الخاصة باالستئناف أو إعادة النظر في القرار. 
 

إذا كان المریض یفي بمتطلبات األھلیة، إن وجدت، لخطة الدفع، فإن أي خطط دفع من ھذا القبیل ستخضع   خطط المدفوعات. .2
علیھا في سیاسة المساعدة المالیة للمنظمة، والتي قد یتم تعدیلھا من وقت آلخر. إذا رغب المریض في  للشروط المنصوص 

 6أي وقت في تعدیل شروط خطة الدفع، یجوز للمریض االتصال بقسم خدمة العمالء. 
 

ع. سیعتبر المریض متوافقًا لن تكون ھناك غرامة أو رسوم على الدفع المسبق أو الدفع المبكر لخطة الدف  االمتثال لخطط الدفع. .3
) شھًرا. إذا  12) دفعة مجدولة على األقل خالل فترة اثني عشر (11مع خطة السداد إذا قام المریض بسداد إحدى عشرة (

) بعد تاریخ التخلف 1تخلف المریض عن سداد دفعة شھریة مجدولة، یجوز للمریض سداد ھذه الدفعة في غضون عام واحد (
)  12قوبة للمریض. قد تتنازل المنظمة عن أي مدفوعات إضافیة مفقودة تحدث خالل فترة اثني عشر (عن السداد دون أي ع

شھًرا وتسمح للمریض باالستمرار في المشاركة في خطة السداد دون إحالة الدیون المستحقة إلى وكالة تحصیل أو اتخاذ  
 إجراءات قانونیة أخرى. 

 
موال التي دفعھا المریض مقابل الرعایة والتي تتجاوز المبلغ الذي تم تقریر أن المریض  . تقوم المنظمة بإعادة األإعادة األموال  .4

 دوالرات.  5یكون مسؤوالً عن دفعھ بشكل شخصي بموجب سیاسة المساعدة المالیة، ما لم یكن ھذا المبلغ أقل من 
 

i.  المبالغ المحصلة من  )، یتعین على المنظمة إعادة 8(ب)(214.2-19وفقًا لقانون والیة ماریالند القسم
یوًما    240المریض أو ضامن المریض الذي یتبین الحقًا أنھ مؤھل للحصول على رعایة مجانیة في غضون  

، یتعین على المنظمة أیًضا إبطال أي حكم تم الحصول علیھ ضد  9بعد تقدیم الفاتورة األولیة. وفقًا للقسم 
 . المریض أو سحب أي بالغ ائتماني سلبي في ھذه الحالة

ii.  214.2-19بموجب القسم)c)(1 من قانون والیة ماریالند، یجب على المنظمة أن ترتب لرد المبالغ التي (
دوالًرا والتي یتم تحصیلھا من المریض أو الضامن للمریض الذي، خالل فترة عامین بعد تاریخ   25تتجاوز  

 في تاریخ الخدمة. الخدمة، یتم التوصل إلى أنھ كان مؤھالً للحصول على الرعایة المجانیة  

 
)، یجوز للمریض والمنظمة الموافقة بشكل متبادل على تعدیل شروط خطة الدفع المقدمة 3)(10(ب)( 214.2-19وفقًا لقانون والیة ماریالند القسم رقم  6

 أو المبرمة مع المریض. 
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iii. ) یجوز للمنظمة تقلیل فترة العامین الواردة في الفقرةb)(i یوًما من   30) من ھذا القسم إلى ما ال یقل عن
تاریخ طلب المستشفى للحصول على معلومات من المریض أو ضامن المریض لتحدید أھلیة المریض 

 نظمة عدم التعاون.لالستفادة من الرعایة المجانیة في وقت الخدمة، إذا وثقت الم
iv.   إذا كان المریض مسجالً في خطة رعایة صحیة حكومیة تقوم على استطالع الموارد المالیة وتتطلب من

المریض أن یدفع من جیبھ مقابل خدمات المستشفى، یجب أن تنص سیاسة االسترداد الخاصة بالمنظمة على 
 یض.رد األموال التي تتوافق مع شروط الخطة التي یشارك بھا المر

 
. إلى الحد الذي یتم تقریر أن المریض مؤھل من خاللھ للحصول على المساعدة  عكس إجراء (إجراءات) التحصیل االستثنائیة ھـ.

یوًما بعد توفیر الفاتورة األولیة والتي تم اإلبالغ من أجل الشروع في   240المالیة بموجب سیاسة المساعدة المالیة وخالل 
، تقوم المنظمة باتخاذ كل اإلجراءات المعقولة المتاحة لعكس أي إجراءات تحصیل  7التحصیل االستثنائیة لھاتنفیذ إجراءات 

استثنائیة تم اتخاذھا ضد المریض للحصول على المدفوعات مقابل الرعایة. وتشتمل تلك اإلجراءات المعقولة المتاحة بصفة  
ة ضد المریض ورفع أي حجوزات أو رسوم مفروضة على  عامة، دون الحصر، على إجراءات إلغاء أي أحكام صادر

ممتلكات المریض وإزالة أي معلومات سلبیة من أي تقاریر ائتمانیة ضد المریض تم إرسالھا إلى وكالة بالغات عن 
فاء  ) من قانون والیة ماریالند، یجب على المنظمة اإلبالغ عن و2(و)(214.2-19المستھلكین أو مكتب ائتماني. وفقًا للقسم 

) یوًما بعد الوفاء بااللتزامات إلى أي وكالة تقاریر ائتمانیة للمستھلكین أبلغتھا 60المریض بدفع االلتزامات في غضون ستین (
 المنظمة بمعلومات سلبیة حول المریض.

 
ل توفیر معلومات  یمكن أن یقوم المریض باستئناف رفض األھلیة للحصول على المساعدة المالیة من خال االستئنافات والشكاوى . .4

) یوًما تقویمیًا من تاریخ تلقي اإلشعار بالرفض. تتم مراجعة كل االستئنافات من خالل  14إضافیة إلى المنظمة خالل أربعة عشر (
المنظمة من أجل الوصول إلى قرار نھائي. إذا أّكد القرار النھائي الرفض السابق لتوفیر المساعدة المالیة، یتم إرسال إشعار مكتوب  
بذلك إلى المریض. إذا رغب المریض في تقدیم شكوى إلى المنظمة بخصوص تحصیل دین طبي، یمكن للمریض االتصال بقسم  

 خدمة العمالء. 
 

، عند إتمام اإلجراءات الواردة أعاله، یمكن أن تتابع المنظمة تنفیذ إجراءات التحصیل االستثنائیة 9. وفقًا للقسم عملیات التحصیل .5
لمؤمن علیھم أو المؤمن علیھم بشكل غیر كاٍف على الحسابات التي تم التقصیر في الوفاء بھا، وفقًأ لما تقرره  ضد المرضى غیر ا

اإلجراءات الخاصة بالمنظمة فیما یتعلق بعمل الفواتیر للمرضى وخطط المدفوعات ومعالجتھا ومراقبتھا. بشرط الخضوع للقیود  
یمكن أن تستفید المنظمة من خدمات وكالة خارجیة لتحصیل الدیون المعدومة أو أي موفر    الموضحة ھنا ووفقًا لقانون والیة ماریالند،

) الساریة  r(501خدمات آخر من أجل معالجة حسابات الدیون المعدومة، مع التزام تلك الوكاالت أو موفري الخدمات ببنود القسم 
t of any contract for the collection of debts Organization shall have active oversigh 8على الجھات الخارجیة. 

pursuant to this policy. یجوز للمنظمة القیام بأي مما یلي في محاولة لتحصیل دین المریض فیما یتعلق بفاتورة المستشفى:  ال 
 

 طلب حجز على محل اإلقامة الرئیسي للمریض؛ .1
 مطالبة المحكمة بإصدار مذكرة توقیف أو حجز ضد المریض؛  .2
 طلب حجز تحفظي على األجور إذا كان المریض مؤھالً للحصول على مساعدة مالیة؛ .3
رفع دعوى ضد تركة المریض المتوفى إذا كان من المعروف أن المریض مؤھل للحصول على رعایة مجانیة، أو إذا   .4

 كانت قیمة التركة بعد الوفاء بااللتزامات الضریبیة أقل من نصف الدین المستحق؛ 
یوًما بعد تقدیم  180دعوى ضد المریض، أو تقدیم إشعار كتابي مطلوب بنیة رفع دعوى ضد المریض، حتى رفع  ھـ.

 الفاتورة األولیة؛ 

 
% 200)، توفر المنظمة الرعایة الطبیة الالزمة مجانًا للمرضى الذین لدیھم دخل عائلي یكون بنسبة  1)(2(أ)( 214.1-19  وفقًا لقانون والیة ماریالند القسم7

سرة لدیھم أو أقل من مستوى الفقر الفیدرالي، أو الرعایة الضروریة طبًیا مخفضة التكلفة للمرضى أصحاب مستویات الدخل المنخفض الذین یزید دخل األ
ستوى الفقر الفیدرالي، كما ھو محسوب في وقت تقدیم الخدمة، أو الذي یتم تحدیثھ حسب الضرورة لمراعاة أي تغییر في الظروف المالیة % من م200عن  

 یوًما بعد تقدیم فاتورة المستشفى األولیة . 240للمریض یحدث في غضون 
وكاالت تحصیل الدیون مسؤولون بالتضامن والتكافل عن تلبیة متطلبات القسم )، فإن المنظمة و3)(4(ك)(214.2-19وفقًا لقانون والیة ماریالند القسم  8

19-214.2 . 
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 رفع دعوى ضد المریض قبل أن تحدد المستشفى ما إذا كان المریض مؤھالً للحصول على المساعدة المالیة أم ال. .6
یوًما على األقل بعد  180تقاریر ائتمانیة للمستھلكین قبل مدة  تقدیم بالغ بمعلومات سلبیة حول المریض إلى وكالة .7

 إصدار فاتورة المریض األولیة. 
اإلبالغ عن معلومات سلبیة حول المریض إلى وكالة تقاریر ائتمانیة للمستھلكین، أو بدء دعوى مدنیة، أو تفویض نشاط   .8

نون الفیدرالي بوجود استئناف أو مراجعة لقرار التأمین التحصیل إلى وكالة تحصیل دیون إذا تم إخطار المنظمة وفقًا للقا
یوًما. إذا تم تقدیم بالغ سلبي إلى وكالة تقاریر ائتمانیة  60الصحي معلق خالل الفترة السابقة مباشرةً والتي مدتھا 

 ي.  للمستھلكین قبل علم المنظمة باالستئناف، فستقوم المنظمة بإصدار تعلیمات للوكالة بحذف البالغ السلب 
اإلبالغ عن معلومات سلبیة حول المریض إلى وكالة تقاریر ائتمانیة للمستھلكین، أو بدء دعوى مدنیة، أو تفویض نشاط   .9

التحصیل إلى وكالة تحصیل دیون إذا أكملت المنظمة إعادة النظر المطلوبة في رفض الرعایة المجانیة أو مخفضة  
یوًما. إذا تم تقدیم  60مریض خالل الفترة السابقة مباشرةً والتي مدتھا التكلفة التي تم إكمالھا بشكل مناسب من قبل ال

بالغ سلبي إلى وكالة تقاریر ائتمانیة للمستھلكین قبل علم المنظمة باالستئناف، فستقوم المنظمة بإصدار تعلیمات للوكالة  
 بحذف البالغ السلبي. 

تمانیة للمستھلكین للمریض الذي كان، في وقت تقدیم اإلبالغ عن معلومات سلبیة حول المریض إلى وكالة تقاریر ائ  .10
 الخدمة، غیر مؤمن علیھ أو مؤھًال للحصول على رعایة مجانیة أو منخفضة التكلفة. 

 
عاًما ما لم یوافق   18. ال یجوز تحمیل أي فرد المسؤولیة عن الدیون الطبیة الخاصة بشخص آخر ال یقل عمره عن تحمل المسؤولیة .6

تحمل المسؤولیة. ویجب أن تكون ھذه الموافقة كتابیة في مستند منفصل، وال یجوز طلبھا في غرفة الطوارئ أو   الفرد طواعیة على
 في أي حالة طوارئ أخرى، وال یجوز أن تكون مطلوبة كشرط لتقدیم خدمات الطوارئ. 

 
حصول على حكم من المحكمة. ال یجوز للمنظمة  لن تفرض المنظمة فائدة على الفواتیر التي یتكبدھا مرضى الدفع الذاتي قبل ال  الفوائد. .7

 فرض فوائد أو رسوم على أي دین یتم تكبده في تاریخ الخدمة أو بعده من قبل المریض المؤھل للحصول على المساعدة المالیة. 
 

المنصوص علیھ في  . ال یجوز للمنظمة تحصیل رسوم إضافیة بمبلغ یتجاوز الرسوم المعتمدة لخدمة المستشفى على النحو الرسوم .8
 قانون والیة ماریالند من المریض المؤھل للحصول على المساعدة المالیة. 

 
بصرف النظر عن أي بند في سیاسة الفوترة والتحصیل ھذه ینص على عكس ذلك، ال تسعى المنظمة حالیًا إلى   الممارسات الحالیة. .9

ضى إلى وكاالت التقاریر االئتمانیة، أو فرض فائدة على  إصدار أحكام ضد المرضى، أو اإلبالغ عن معلومات سلبیة ضد المر
، وما یلیھ 214.1-19المدفوعات المتأخرة للدیون الطبیة. سیتم تنفیذ أي تغییر في الممارسات الحالیة وفقًا لقانون والیة ماریالند رقم 

أدنى، لن تسعى المنظمة إلى اتخاذ إجراء قانوني ضد بعد التشاور مع كبیر المسؤولین المالیین في المنظمة والقسم القانوني بھا. كحد 
 المریض حتى تضع المنظمة وتنفذ سیاسة خطة الدفع التي تتوافق مع اإلرشادات الصادرة عن والیة ماریالند.

 
 


