
I.  هدف 

منظور ارائه مراقبت در شرایط  سازمان«( برای اطمینان از اقدامات عادالنه اجتماعی به )»  AMITA Healthاین خط مشی 
در نظر گرفته شده است.   «( FAPهای ضروری پزشکی در سازمان مطابق با خط مشی کمک مالی )یا »اضطراری و دیگر مراقبت 

های وصول مطالبات و صدور صورتحساب  طور ویژه برای بررسی شیوه صورتحساب به این خط مشی وصول مطالبات و صدور 
 اند. بیمارانی طراحی شده است که نیازمند کمک مالی هستند و در »سازمان« مراقبت دریافت کرده 

II.  خط مشی 

دهد و  را نشان می  های وصول مطالبات و صدور صورتحساب، تعهد و احترام ما برای شأن افراد بشر و منافع مشترکهمه شیوه 
ها با رعایت  های آنهای ما را در زمینه درمان بیماران و خانواده ها و ارزش نحوی رفتار کنند که خط مشی کارمندان و نمایندگان باید به

 احترام و همدردی بازتاب دهد. 

های ضروری پزشکی  اقبت های شرایط اضطراری و دیگر مراین خط مشی وصول مطالبات و صدور صورتحساب برای همه مراقبت 
شود.  این خط مشی وصول مطالبات و  شده( اعمال می کارگرفته شده توسط سازمان )از جمله خدمات پزشکی و سالمت رفتاری بهارائه

های ضروری پزشکی« اعمال  صدور صورتحساب برای تقسیط پرداخت مربوط به مراقبت که »اضطراری« و دیگر »مراقبت 
  سازمان تعریف شده است(.  FAPین شرایط در شود )همانطورکه انمی

III.  تعاریف 

1.  «501(r) » 501به معنی بخش (r ) ( از قانون درآمدهای داخلیInternal Revenue Code )  و مقررات وضع شده تحت آن
 است. 

 
های  های وصول مطالبات زیر است که منوط به محدودیت به معنی فعالیت « ECAs»یا  « العادهاقدامات وصول مطالبات فوق » .2

 هستند: ( r)501تحت 

a. های خاصی باشد )همانطورکه در داده شرح داده  فروش بدهی بیمار به طرفی دیگر، مگر اینکه خریدار مشمول محدودیت
 شده است(.  

 
b. کننده یا دفاتر اعتباری. های گزارش اعتبار مصرف گزارش اطالعات نامطلوب درباره بیمار به سازمان 

 
c. دلیل عدم پرداخت یک  ها، بههای ضروری پزشکی یا نیاز به پرداخت قبل از ارائه آنن مراقبت به تأخیر انداختن یا رد کرد

 . FAPشده تحت پوشش طبق های ارائه یا چند صورتحساب بیمار مربوط به مراقبت 

 
d.  شخصی وارد  اقداماتی که مستلزم پروسه قانونی یا قضایی است، به استثنای ادعاهایی که در جریان ورشکستگی یا صدمه

 ها نیست: آنشود، اما محدود به  اند.  این اقدامات شامل این موارد می شده 

i. ،حبس اموال بیمار 

ii. ،ضبط اموال یک بیمار 

 
iii.  ،توقیف یا به هر نحو گرو کشیدن یا مصادره حساب بانکی بیمار یا دیگر اموال شخصی او 

iv.  طرح دعوی مدنی علیه بیمار، و 

v.  .توقیف حقوق بیمار 

 
ECA  شود )حتی اگر معیارهای مربوط به یک  م از موارد زیر را شامل نمی کداهیچECA   طور کلی  همانطورکه در باال ذکر شد به

 رعایت شود(: 

 
a.  آور قانونی با خریدار بدهی وجود داشته باشد که  ای کتبی الزامکه قبل از فروش، توافقنامه فروش بدهی بیمار، درصورتی

 طبق آن

i.  ه خریدار از مشارکت در هرگونECA  برای دریافت پرداخت برای مراقبت منع شود؛ 

ii.  6621خریدار از کسر بهره بدهی بیش از نرخ در جریان تحت ماده(a()2 )  قانون درآمد داخلی در زمان فروش
های منتشرشده در بولتن درآمد داخلی تعیین بدهی منع شود )یا چنین نرخ بهره دیگری که با اعالن یا دیگر راهنمایی

 باشد(؛شده 

iii.   بدهی با تشخیص سازمان یا خریدار مبنی بر واجد شرایط بودن بیمار برای کمک مالی، توسط سازمان قابل برگشت
 یا قابل استرداد باشد؛ و 

iv.  کنند که بیمار پرداخت انجام  های مندرجی را در توافقنامه رعایت کند که اطمینان حاصل می خریدار ملزم است رویه
بت پرداخت ندارد، خریدار و سازمان، شخصاً بیشتر از بیمار مسئولیت پرداخت به موجب  دهد و هیچ تعهدی نسنمی

FAP    که بیمار مصمم باشد که واجد شرایط کمک مالی است و بدهی توسط سازمان  را برعهده دارند، در صورتی
 شود؛بازگردانده یا استرداد نمی 



 
b.  ای که در نتیجه  در مورد درآمدهای داوری، تسویه یا مصالحه  ای که سازمان حق دارد طبق قانون ایالتیهرگونه وثیقه

 ها به بیمار مراقبت ارائه کرده است، مطالبه کند؛ یا های شخصی که سازمان برای آن آسیب 

 
c. .طرح دعوی در روند دعوی ورشکستگی 

 
3. «FAP  »ان واجد شرایط برای پیشبرد  ای برای ارائه کمک مالی به بیماربه معنای خط مشی کمک مالی سازمان است، که خط مشی

 است. ( r)501و مطابق با  Ascension Healthمأموریت سازمان و 

 
 به معنای درخواست برای کمک مالی است. « FAPدرخواست » .4

 
 سازمان به بیمار ارائه دهد. FAP« به معنای کمکی است که سازمانی ممکن است مطابق با کمک مالی» .5

 
های وابسته آن است.  برای درخواست اطالعات بیشتر، ارسال سؤاالت یا نظرات  و شرکت   AMITA Health« به معنای  سازمان» .6

شده در زیر یا همانطور در اعالن قابل اجرا یا ارتباط دریافتی شما از  توانید با اداره فهرست یا ارسال درخواست تجدید نظر، می
 سازمان فهرست شده است، تماس بگیرید: 

 
    صورت کتبی در:یا به ، 888-693-2252

 
AMITA Health PFS  

1000 Remington Blvd., Suite 110  
Bolingbrook, IL 60440  

  
ها( « به معنای فردی که از سازمان یا هر فرد دیگر مسئول مالی برای چنین مراقبتی )از جمله اعضای خانواده و سرپرست بیمار» .7

 ی که مراقبت دریافت کرده است(. کند )یا کسمراقبت دریافت می 

 
 

IV.  های الزامی رویه 

شده و برای برقراری ارتباط با بیماران، روند منظمی را  های بیماران برای خدمات ارائه حساب این سازمان برای صدور مکرر صورت 
تواند در اقداماتی برای  شده توسط سازمان، سازمان میکند.  درصورت عدم پرداخت هزینه توسط بیمار برای خدمات ارائه حفظ می 

ها( تالش برای برقراری ارتباط از طریق تلفن، ایمیل و حضوری و یک یا  از جمله )اما نه محدود به آن  دریافت هزینه مشارکت کند،
های موجود در این خط مشی وصول مطالبات و صدور صورتحساب.  »سازمان چرخه  مشروط به مفاد و محدودیت  ECAچند 

معقولی برای تعیین واجد شرایط بودن برای کمک مالی انجام داده   های درآمد« دارای اختیار نهایی است برای تعیین اینکه سازمان تالش 
 شرکت کند.   ECAاست و اینکه آیا سازمان ممکن است در 

کند که سازمان باید انجام  های معقولی را شناسایی می حساب تالش این خط مشی وصول مطالبات و صدور صورت (، r)  501مطابق با 
واجد شرایط کمک های   FAPطبق ، ECAالعاده یا ل از شرکت در یک اقدام وصول مطالبات فوق دهد تا تعیین کند که آیا بیمار قب 

 ادامه دهد )همانطورکه در اینجا شرح داده شده است(.  ECAتواند با یک یا چند مالی است.  وقتی تصمیمی گرفته شود، سازمان می 

تواند با توجه به مراقبت شرایط  ت، بیمار در هر زمانی می به استثنای آنچه در زیر ارائه شده اس .  FAPپردازش درخواست  . 1
ارسال کند.  تعیین واجد شرایط   FAPهای پزشکی که از طرف سازمان دریافت کرده است، یک درخواست اضطراری و دیگر مراقبت 

 های کلی زیر پردازش خواهد شد. بودن برای کمک مالی بر اساس دسته 

 

a.  درخواستFAP اری که درخواست کامل.  در مورد بیمFAP  موقع هرگونه  دهد، سازمان باید فوراً و به کاملی را ارائه می
ECA  دست آوردن پرداخت هزینه مراقبت به حالت تعلیق درآورد، واجد شرایط بودن را تعیین کند و اعالنی کتبی  را برای به

 ارائه دهد )همانطورکه در زیر آورده شده است(. 

b.  های در دسترس  مالی.  اگر احتماالً مشخص شود که بیماری برای کمتر از سخاوتمندترین کمک تعیین واجد شرایط بودن احت
واجد شرایط است، سازمان مبنای تشخیص را به بیمار اطالع می دهد و مدت زمان معقولی را در اختیار بیمار   FAPتحت 

 دهد. تری درخواست های سخاوتمندانه برای کمک ، ECAدهد تا قبل از شروع قرار می 

c.  روز از تاریخ اولین صورتحساب پس   120مدت حداقل که درخواستی ارسال نشده است. سازمان به اعالن و پردازش درجایی
  FPAخودداری خواهد کرد، مگر اینکه درخواست  ECAشود از شروع از ترخیص که برای مراقبت به بیمار ارسال می 

جد شرایط بودن احتمالی تعیین شود.  درصورت چند جلسه مراقبت، این  کاملی ارائه شود یا واجد شرایط بودن طبق معیار وا 
شده در  های زمانی بر اساس آخرین جلسه مراقبت لحاظ مفاد اعالن ممکن است گردآوری شوند که در این حالت بازه 

راقبت از  دست آوردن پرداخت برای مبرای به ، ECA( یا چند 1شوند.  قبل از شروع یک )گردآوری در نظر گرفته می 



 ارسال نکرده است، سازمان باید اقدامات زیر را انجام دهد:   FAPبیماری که درخواست 

i. دهد کمک مالی برای بیماران واجد شرایط در دسترس است،  ای را به بیمار ارائه دهد که: نشان می اعالن کتبی
ECA( را شناسایی می )گرفته شده است و مهلتی را   ها در نظر کند که برای دریافت پرداخت هزینه مراقبت ها

روز بعد از تاریخ اعالن  30ها( را شروع کرد )نباید زودتر از )ECAتوان چنین کند که پس از آن می اعالم می
 کتبی ارائه شده باشد(؛ 

ii.  خالصهFAP  به زبان ساده را به بیمار ارائه دهد؛ و 

iii.  رسانی شفاهی درباره تالشی منطقی برای اطالعFAP   و روند درخواست FAP   به بیمار انجام دهد 

d.  درخواستFAP  ناقص.  درصورتی که بیماری درخواستFAP  صورت کتبی درباره  ناقصی ارائه کند، سازمان باید به
( روز تقویمی برای انجام این کار به بیمار مهلت دهد.  هر  30به بیمار اطالع دهد و سی ) FAPنحوه تکمیل درخواست 

ECA  در دست اقدامی باید در ای( ن مدت به حالت تعلیق درآید و اعالن کتبی بایدi )  اطالعات اضافی و/یا مدارک الزامی
شامل اطالعات تماس مناسب  ( iiرا که برای تکمیل برنامه مورد نیاز است شرح دهد و )  FAPیا درخواست  FAPتحت 
 باشد. 

دلیل عدم پرداخت یک یا چند صورتحساب  ی که به های مربوط به به تعویق انداختن یا رد کردن مراقبت.   در شرایطمحدودیت  . 2
های پزشکی ضروری  اند، سازمان قصد دارد پرداختی را تا قبل از ارائه مراقبت ارائه شده  FAPهایی که قبالً تحت مربوط به مراقبت 
و اعالنی کتبی به بیمار  FAPتعریف شده است( به تعویق بیاندازد، رد کند یا الزامی کند، باید یک درخواست   FAP)همانطورکه در 

 دهد کمک مالی برای بیماران واجد شرایط در دسترس است. ارائه شود که نشان می 

 اعالن تعیین صالحیت.  . 3

a  . ها.  پس از دریافت درخواست تعیین صالحیتFAP  شده در حساب بیمار، سازمان درخوست تکمیلFAP  را برای تعیین
صورت کتبی به بیمار اطالع  ( روز تقویمی در مورد تعیین نهایی به45ظرف چهل و پنج )کند تا واجد شرایط بودن ارزیابی می

رد شود،   FAPدهد.  اعالن شامل تعیین مبلغی است که بیمار برای پرداخت آن مسئولیت مالی خواهد داشت. اگر درخواست 
 دهد.ید نظر را شرح می های بررسی مجدد یا تجداعالنی ارسال خواهد شد که دلیل رد کردن و دستورالعمل 

b . کند که بیمار برای مراقبت پرداخت کرده است و بیشتر از مبلغی است که تحت استردادها.  سازمان مبلغی را مسترد میFAP  
 دالر باشد.  5.00عنوان مسئولیت شخصی او برای پرداخت تعیین شده است، مگر اینکه این مبلغ اضافی کمتر از به

c  . نقضECA(  تا آنجا  .)که مشخص شود بیماری برای کمک مالی تحت هاFAP   واجد شرایط است، سازمان تمام اقدامات در
را که علیه بیمار برای دریافت پرداخت هزینه مراقبت مشخص شده است نقض   ECAدهد تا هرگونه دسترس معقول را انجام می 

ها نیست: اقدامات الزم برای لغو هرگونه  شود، اما محدود به آن وارد می کند. این اقدامات در دسترس معقول عموماً شامل این م
حکم علیه بیمار، رفع هرگونه حبس یا توقیف اموال بیمار و حذف هرگونه اطالعات معارض از گزارش اعتبار بیمار، که به  

 کننده یا مرکز اعتبارسنجی گزارش شده است. دهنده به مصرف آژانس گزارش 

( روز تقویمی پس از دریافت  14تواند با ارائه اطالعات اضافی به سازمان ظرف چهارده )تجدید نظر.  بیمار میهای درخواست  . 4
های تجدید نظر برای تعیین اعالن استنکاف، برای تجدید نظر در مورد رد صالحیت برای کمک مالی درخواست کند. همه درخواست 

ن نهایی رد شدن قبلی برای دریافت کمک مالی را تأیید کند، اعالنی کتبی برای بیمار  نهایی توسط سازمان بررسی خواهند شد.  اگر تعیی 
 ارسال خواهد شد. 

های پرداخت.  به بیمارانی که ناتوانی در پرداخت کل مبلغ بدهی را در یک قسط مشخص کرده باشند، طرح پرداختی  طرح  . 5
تی برای درخواست طرح پرداخت معقول به بیمار ارائه دهد، بدهی هیچ معقول پیشنهاد خواهد شد. سازمان بدون اینکه در ابتدا فرص

 کند.را شروع نمی  ECAدهد و هیچ بیماری را به شخص ثالثی برای وصول مطالبات ارجاع نمی 

وشش  نشده و تحت پ های مربوط به بیماران بیمه ECAتواند به کار با وصول مطالبات.  پس از اتمام روندهای باال، سازمان می  . 6
های  حساب و طرح های معوق ادامه دهد، همانطورکه در روندهای سازمان برای ایجاد، پردازش و نظارت بر صورت بیمه با حساب 

  ECAکه باید تأیید کند تمام شرایط پیروی از  AMITA Healthپرداخت بیمار تعیین شده است.  بدون تأیید کتبی مدیر ارشد مالی 
وصول حقوقی در مورد بیمار برای عدم پرداخت صورتحساب شروع نخواهد شد.  با توجه به    برآورده شده است، هیچ اقدام

دهندگان شده خارجی یا سایر ارائه های سوخت تواند از آژانس معتبر وصول بدهیشده در اینجا، سازمان می های مشخص محدودیت 
و قانون  (  r)501دهندگان خدماتی باید از مفاد ها یا ارائه نس شده استفاده کند، و چنین آژاهای بدهی سوخت خدمات برای پردازش حساب 

 صورتحساب منصفانه بیمار ایلینوی قابل اجرا برای اشخاص ثالث پیروی کنند.

V.  های اجرایی و مدارک دیگر فرم 

 الحاقی قراردادهای آژانس وصول مطالبات 

 



 

VI.  هامرجع 

 AMITA Healthخط مشی کمک مالی 

 
 Ascension #601صول مطالبات و صدور صورتحساب  های وخط مشی اجرایی شیوه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الحاقی قراردادهای آژانس وصول مطالبات

 
AMITA Health  «([ و )»آژانس وصول مطالبات«(، برای مالحظه نام آژانس وصول مطالبات را وارد کنیدسازمان دولتی سالمتی«( ]

برای لحاظ کردن موارد زیر   20بدینوسیله تصدیق کردند، و موافقت کردند، که از تاریخ اجرایی _______ روز _______،__  متقابل  

 توافقنامه خدمات وصول مطالبات فعلی را بین طرفین اصالح کنند:

 
اند شوند( اتخاذ کردهنامیده میهایی را )که مجموعاً »خط مشی«  های وابسته آن خط مشی و رویهسازمان دولتی سالمتی و شرکت .1

شوند( و نامیده می(« r)501قانون درآمد داخلی و مقررات منتشرشده در آن )که مجموعاً »( r)501که برای پیروی از این بند 

های وصول مطالبات و صدور صورتحساب عادالنه اجتماعی برای همه بیماران سازمان دولتی سالمتی در نظر تضمین آتی روش

 اند.شده گرفته

 
 کند که خط مشی را دریافت کرده، بررسی نموده و درک کرده است.آژانس وصول مطالبات تصدیق می .2

 
های مرتبط با کند خط مشی را در حین اجرای فعالیت این الحاقیه، آژانس وصول مطالبات موافقت می 4با توجه به پاراگرف  .3

شود، ها شامل موارد زیر میدولتی سالمتی بپذیرد و مطابق با آن عمل کند.  این فعالیتوصول مطالبات در مورد بیماران سازمان  

 ها نیست:اما محدود به آن 

 
a.   شده به آژانس وصول مطالبات برای دادههمه ارتباطات با بیماران سازمان دولتی سالمتی یا افراد مسئول مالی ارجاع

 تی سالمتی؛ وآوری مبالغ بدهی به سازمان دولاهداف جمع 

 
b. های قانونی یا دیگر اقدامات وصول مطالبات )از هر نوع یا ماهیتی( نسبت به بیماران سازمان دولتی سالمتی همه رسیدگی

 آوری مبالغ بدهی به سازمان دولتی سالمتی. شده به آژانس وصول مطالبات برای اهداف جمعدادهیا افراد مسئول مالی ارجاع 

 
عمل کند و نباید بدون رضایت کتبی قبلی سازمان دولتی ( r)501کند که همواره باید مطابق با البات موافقت میآژانس وصول مط .4

 سالمتی، از استانداردها و الزامات مندرج در این خط مشی دور شود.

 
 [سازمان دولتی سالمتی]

 
       توسط: 

 نام:

 عنوان: 

 
 [آژانس وصول مطالبات]

 
       توسط: 

 نام:

 عنوان: 

 

 


