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   مركز بیث إسرائیل دیكونیس الطبيمن   سیاسة االئتمان والتحصیل 
 

، لدیھ واجب ائتماني داخلي لطلب تعویض عن الخدمات التي   BIDMC، المشار إلیھا فیما بعد باسم  مركز بیث إسرائیل دیكونیس الطبي
قدمھا للمرضى القادرین على الدفع ، من شركات التأمین المسؤولة التي تغطي تكلفة رعایة المریض ، ومن برامج المساعدة األخرى 

ریض قادًرا على الدفع مقابل الخدمات المقدمة وكذلك لمساعدة المریض في العثور  التي یكون المریض مؤھالً لھا.  لتحدید ما إذا كان الم
ر على خیارات تغطیة بدیلة إذا كان ال یملك تأمین صحي أو لدیھ تأمین صحي منخفض ، یلتزم المستشفى بالمعاییر التالیة المتعلقة بالفواتی

شخصیة للمریض والعائلة ، یحتفظ المستشفى بجمیع المعلومات وفقًا  والتحصیل من المرضى.  في الحصول على المعلومات المالیة ال
ال تمیز على أساس العرق أو اللون أو    BIDMCلقوانین الخصوصیة واألمن وسرقة الھویة الفیدرالیة والخاصة بالوالیة المعمول بھا.  

لجنسي أو الھویة الجنسیة أو العمر أو اإلعاقة في سیاساتھا األصل القومي أو الجنسیة أو االغتراب أو الدین أو العقیدة أو الجنس أو التوجھ ا
أو في تطبیقھا للسیاسات المتعلقة بالحصول على المعلومات المالیة والتحقق منھا فیما یخص ودائع ما قبل القبول أو ما قبل العالج ،  

لذي یحدده مكتب ماساتشوستس للمساعدات  وخطط الدفع ، والقبول المؤجل أو المرفوض ، وحالة المریض منخفض الدخل على النحو ا 
 ، وتحدید أن المریض من ذوي الدخل المنخفض ، أو في ممارسات الفواتیر والتحصیل.  Medicaidالطبیة 

وأي كیان یمثل جزًءا من ترخیص المستشفى أو رقم   مركز بیث إسرائیل دیكونیس الطبيتنطبق سیاسة االئتمان والتحصیل ھذه على  
 الضریبي الخاص بالمستشفى. التعریف 

A.  جمع المعلومات عن الموارد المالیة للمریض والتغطیة التأمینیة 
a( BIDMC :سیعمل مع المریض إلبالغھ بواجبھ في تقدیم المعلومات األساسیة التالیة   

أنھ یعاني من حالة قبل تقدیم أي خدمات رعایة صحیة (باستثناء الخدمات التي یتم توفیرھا لتحقیق االستقرار لمریض تقرر  
طبیة طارئة أو یحتاج إلى رعایة عاجلة) ، من المتوقع أن یقدم المریض معلومات دقیقة وفي الوقت المناسب عن حالة التأمین 
الحالیة ، والمعلومات الدیموغرافیة والتغییرات في دخل األسرة أو سیاسة تغطیة المجموعة (إن وجدت) ، وإذا كانت معروفة  

الخصومات والتأمین المشترك والمدفوعات المشتركة التي یتطلبھا التأمین المطبق أو البرنامج المالي. یجب أن ، معلومات عن  
 تتضمن المعلومات التفصیلیة لكل عنصر ، على سبیل المثال ال الحصر:

i( یارات تغطیة التأمین االسم الكامل ، والعنوان ، ورقم الھاتف ، وتاریخ المیالد ، ورقم الضمان االجتماعي (إن وجد) ، وخ
الصحي الحالیة ، ومعلومات الجنسیة واإلقامة ، والموارد المالیة المطبقة لدى المریض والتي یمكن استخدامھا لدفع فاتورتھ 

 ؛
ii(  إن أمكن ، االسم الكامل لضامن المریض وعنوانھ ورقم ھاتفھ وتاریخ میالده ورقم الضمان االجتماعي (إن وجد) وخیارات

 ن الصحي الحالیة والموارد المالیة المطبقة التي یمكن استخدامھا لدفع فاتورة المریض ؛ وتغطیة التأمی
iii(  التأمین على أو سیاسات   ، التأمین األخرى  برامج  ذلك  في  بما   ، فواتیرھم  لدفع  استخدامھا  یمكن  التي  الموارد األخرى 

، وبرامج تعویض العمال ، وسیاسات تأمین الطالب  السیارات أو التأمین ألصحاب المنازل إذا كان العالج ناتًجا عن حادث  
 ، وأي دخل عائلي آخر مثل المیراث ، الھدایا ، أو التوزیعات من صندوق ائتمان متاح ، و غیرھا.
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BIDMC    ، ستبلغ المریض بأنھ من واجبھ تتبع فواتیر المستشفى غیر المدفوعة ، بما في ذلك أي مدفوعات مشتركة حالیة
ترك ، والخصومات ، واالتصال بالمستشفى إذا احتاجوا إلى المساعدة في دفع بعض أو فاتورتھم بالكامل. سیقوم والتأمین المش

المستشفى بإبالغ المریض بمتطلباتھ إلبالغ إما شركة التأمین الصحي الحالیة (إذا كان لدیھ واحدة) أو وكالة الدولة التي حددت 
ییرات في دخل األسرة أو حالة التأمین.  قد یساعد المستشفى أیًضا المریض في  حالة أھلیة المریض في برنامج عام بأي تغ

تحدیث أھلیتھ في برنامج عام عندما تكون ھناك أي تغییرات في دخل األسرة أو حالة التأمین بشرط أن یقوم المریض بإبالغ  
 المستشفى بأي تغییرات من ھذا القبیل في حالة أھلیة المریض.

 
BIDMC    مع فیھ  سیعمل  یتلقون  الذي  المطبق  والبرنامج  المستشفى  إخطار  في  بواجبھ  درایة  أنھ على  من  للتأكد  المریض 

  ، المثال  سبیل  (على    Health Safety Netأو    Health Safety Netأو    Connectorأو    MassHealthالمساعدة 
Medical Hardship بأي معلومات ذات صلة لتغییر في دخل األسرة ، أو إذا كانوا جزًءا من مطالبة التأمین التي قد تغطي ، (

تكلفة الخدمات التي تقدمھا المستشفى.  إذا كان ھناك طرف ثالث (على سبیل المثال ال الحصر ، التأمین على المنزل أو على  
ث أو واقعة أخرى ، فسیعمل المریض مع المستشفى أو البرنامج القابل  السیارة) مسؤول عن تغطیة تكلفة الرعایة بسبب حاد 
) لتعیین الحق  Health Safety Netأو    Connector  أو  MassHealthللتطبیق (بما في ذلك ، على سبیل المثال ال الحصر ،  

 في استرداد المبلغ المدفوع أو غیر المدفوع مقابل ھذه الخدمات.  
 

BIDMC  امھ بإخطار مكتب شبكة األمان الصحي  ستخطر المریض بالتزHealth Safety Net    أو وكالةMassHealth  
عندما یكون المریض قد قام بحادث ، أو یعاني من مرض أو إصابة ، أو أي خسارة أخرى أدت أو قد تؤدي إلى دعوى قضائیة 

 - أو مطالبة تأمین. في مثل ھذه الحاالت یجب على المریض 
i( ن وجدت ؛  تقدیم مطالبة بالتعویض إ 

ii (  یوافق على االمتثال لجمیع متطلباتM.G.L. c.118E :بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر  
a.   الصحي األمان  شبكة  مكتب  لمبلغ   Health Safety Netمنح  مساٍو  مبلغ  استرداد  في  الحق 

Health Safety Net  المقدم من عائدات أي مطالبة أو إجراءات أخرى ضد طرف ثالث ؛ 
b.  المطالبة أو أي إجراء آخر ، وتعاون بشكل كامل مع مكتب شبكة األمان تقدیم معلومات حول 

 Health Safetyأو من ینوب عنھ ، ما لم یقرر مكتب    Health Safety Net Officeالصحي  
Net    أن التعاون لن یكون في المصلحة الفضلى أو قد یؤدي إلى ضرر جسیم أو ضعف عاطفي

 للمریض
c.   إخطار شبكة األمان الصحي أو وكالةMassHealth   كتابیًا في غضون عشرة أیام من تقدیم أي

 مطالبة أو دعوى مدنیة أو إجراء آخر ، و
d.   إعادة دفع مستحقاتHealth Safety Net   من األموال المستلمة من طرف ثالث لجمیع الخدمات

ى بعد أن تصبح مریًضا منخفض الدخل  المؤھلة المقدمة في أو بعد تاریخ الحادث أو أي واقعة أخر
 Health Safety Netألغراض الدفع لشبكة األمان الصحي ، بشرط أن تكون فقط مدفوعات  

  المقدمة نتیجة لحادث أو واقعة أخرى سیتم سدادھا.
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b(  :التزامات المستشفى 
BIDMC   ستبذل كل الجھود المعقولة والدؤوبة لجمع معلومات تأمین المریض والمعلومات األخرى للتحقق من تغطیة خدمات

المستشفى  موقع  في  للمریض  األولي  الشخصي  التسجیل  أثناء  الجھود  ھذه  تتم  قد  المستشفى.  التي سیقدمھا  الصحیة  الرعایة 
إلضافة إلى ذلك ، سیقوم المستشفى بإخطار المریض بتوافر خیارات  للحصول على خدمة ، أو قد تحدث في أوقات أخرى.  با

  MassHealthالتغطیة من خالل المساعدة العامة المتاحة أو برنامج المساعدة المالیة بالمستشفى ، بما في ذلك التغطیة من خالل  
طبي لألطفال ، و شبكة األمان الصحي ، وبرنامج األمان ال  Health Connector، وبرنامج دفع المساعدة المتمیزة الذي یدیره  

Health Safety Net  أو برنامج المشقة الطبیة لشبكة األمان الصحي ،  Medical Hardship   Health Safety Net    ،
في الفواتیر التي یتم إرسالھا إلى المریض أو ضامن المریض بعد تقدیم الخدمات.  عالوة على ذلك ، سیقوم المستشفى أیًضا  

ایة الواجبة من خالل أنظمة التحقق المالي العامة أو الخاصة الحالیة لتحدید ما إذا كان قادر على تحدید حالة أھلیة  ببذل العن
المریض للتغطیة التأمینیة العامة أو الخاصة. سیحاول المستشفى جمع ھذه المعلومات قبل تقدیم ألي شخص خدمات الرعایة 

ر المستشفى أي محاولة للحصول على ھذه المعلومات أثناء عالج المریض لحالة الصحیة غیر الطارئة وغیر العاجلة.  سیؤخ
 طبیة طارئة أو خدمات رعایة عاجلة مطلوبة.  

 
بھا   التي سیقوم  الواجبة  العنایة  تأمین   BIDMCستشمل جھود  الحصر ، طلب معلومات حول حالة  المثال ال  ، على سبیل 
سیطلب الدفع من دافعي الطرف الثالث لجمیع    BIDMC  عامة أو خاصة متاحة.المریض والتحقق من أي قواعد بیانات تأمین  

التأمین.   الفواتیر والتفویضات الخاصة بشركة  المغطاة وسیمتثل لمتطلبات  سوف یطعن في أي مطالبة   BIDMCالخدمات 
ھة خارجیة والتي قد تكون مرفوضة عندما تكون الخدمة مستحقة الدفع كلیًا أو جزئیًا من قبل شركة تأمین معروفة تابعة لج

سیساعد المریض في استئناف حاالت الرفض أو األحكام المعاكسة    BIDMCمسؤولة عن تكالیف رعایة المریض. متى أمكن،  
األخرى مع خطة التأمین الخاصة بھ ، مع االعتراف بأن خطة التأمین تتطلب غالبًا تقدیم ھذه االستئنافات من قبل المریض. 

موظفي التسجیل أو الدخول بالمستشفى من قبل المریض ، یجب علیھم أیًضا العمل مع المریض لضمان إرسال عندما یتم إبالغ  
المعلومات ذات الصلة إلى البرامج العامة المناسبة ، مثل أي تغییرات في دخل األسرة أو حالة التأمین ، بما في ذلك أي دعوى  

 لتي تقدمھا المستشفى. قضائیة أو مطالبة تأمین قد تغطي تكلفة الخدمات ا
 

إذا كان المریض أو الضامن / الوصي غیر قادر على تقدیم المعلومات المطلوبة ، ووافق المریض ، فسیبذل المستشفى جھودًا 
 معقولة لالتصال باألقارب واألصدقاء والضامن / الوصي و / أو أطراف أخرى مناسبة للحصول على معلومات إضافیة. 

 
التحقق فیما إذا كان تأمین طرف ثالث أو مورد آخر   BIDMCلعنایة الواجبة و المعقولة الخاصة ب  یجب أن تتضمن جھود ا

مسؤوالً عن تكلفة الخدمات المقدمة من المستشفى ، على سبیل المثال ال الحصر ، تحدید ما إذا كانت ھناك سیاسة قابلة للتطبیق  
) سیاسة حمایة الحوادث العامة أو  2لیة السیارة أو مالك المنزل ، () سیاسة مسؤو 1لتغطیة تكلفة المطالبات ، بما في ذلك: (

) سیاسات التأمین للطالب ، من بین أمور أخرى. إذا كان المستشفى 4) برامج تعویض العمال ، و (3اإلصابة الشخصیة ، (
من شركة تأمین خاصة   قادًرا على تحدید طرف ثالث مسؤول أو تلقى مدفوعات من جھة خارجیة أو مصدر آخر (بما في ذلك 

أو برنامج عام آخر) ، فسیقوم المستشفى باإلبالغ عن الدفعة للبرنامج المطبق وتعویضھا ، إذا قابلة للتطبیق وفقًا لمتطلبات  
معالجة مطالبات البرنامج ، مقابل أي مطالبة قد تم دفعھا من قبل الطرف الثالث أو أي مورد آخر. بالنسبة لبرامج المساعدة  

للوالیة التي دفعت بالفعل تكلفة الخدمات ، ال یُطلب من المستشفى تأمین التنازل عن حق المریض في تغطیة خدمات   العامة
الطرف الثالث. في ھذه الحاالت ، یجب أن یدرك المریض أن برنامج الدولة المطبق قد یحاول طلب تخصیص تكالیف الخدمات  

  المقدمة للمریض.
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B.  المستشفیات والتحصیل ممارسات فواتیر 
BIDMC   لدیھ عملیة موحدة ومتسقة لتقدیم وجمع المطالبات المقدمة إلى المرضى ، بغض النظر عن حالة التأمین الخاصة بھم.  على

وجھ التحدید ، إذا كان لدى المریض رصید حالي غیر مدفوع مرتبط بالخدمات المقدمة للمریض وال یغطیھا خیار التغطیة العامة أو 
 اصة ، فسیتبع المستشفى إجراءات التحصیل / الفواتیر المعقولة التالیة ، والتي تشمل:  الخ

a(  الفاتورة األولیة للمریض ؛ ستتضمن  المالیة الشخصیة  المسؤولة عن االلتزامات  الجھة  المریض أو  إلى  فاتورة أولیة تُرسل 
، برنامج دفع المساعدة    MassHealthثال ال الحصر ،  معلومات حول مدى توفر المساعدة المالیة (بما في ذلك ، على سبیل الم

، وبرنامج األمان الطبي لألطفال ، وشبكة األمان الصحي ، و برنامج المشقة الطبیة   Health Connectorالمتمیزة الذي تدیره  
 لشبكة األمان الصحي) لتغطیة تكلفة فاتورة المستشفى ؛ 

b( طابات التحصیل ، وإشعارات االتصال الشخصیة ، وإخطارات الكمبیوتر ، أو أي الفواتیر الالحقة ، والمكالمات الھاتفیة ، وخ
طریقة إخطار أخرى تشكل جھدًا حقیقیًا لالتصال بالطرف المسؤول عن الفاتورة غیر المدفوعة ، والتي ستتضمن أیًضا معلومات 

 حول كیفیة اتصال المریض بالمستشفى إذا یحتاجون إلى مساعدة مالیة ؛
c(   توثیق الجھود البدیلة لتحدید الطرف المسؤول عن االلتزام أو العنوان الصحیح للفواتیر التي یتم إرجاعھا بواسطة  إذا أمكن ،

 الخدمة البریدیة مثل "عنوان غیر صحیح" أو "غیر قابل للتسلیم" ؛ 
d( أولئك الذین لم یتم تسجیل) ھم في برنامج مثل  إرسال إشعار نھائي عن طریق البرید المعتمد للمرضى بدون تأمین صحيHealth 

Safety Net    أوMassHealth  دوالر على خدمات مستوى   1،000) الذین یتحملون رصیدًا طارئًا للدیون المعدومة یزید عن
الطوارئ فقط ، حیث لم یتم إرجاع اإلشعارات على أنھا "عنوان غیر صحیح" أو "غیر قابل للتسلیم" ، وكذلك إخطار المرضى 

 المالیة في االتصال ؛بتوافر المساعدة  
e(   یوًما من تاریخ مواصلة الخدمة وإتاحتھا للبرنامج   120توثیق الفواتیر المستمرة أو إجراءات التحصیل التي تم اتخاذھا لمدة

 الفیدرالي و / أو التابع للوالیة للتحقق من ھذه الجھود ؛ و  
f( ) فحص نظام التحقق من األھلیة في ماساتشوستسEVSمریض لیس مریًضا منخفض الدخل ولم یقدم طلبًا ) للتأكد من أن ال

، أو برنامج   Health Connector، أو برنامج دفع المساعدة المتمیز الذي تدیره    MassHealthللحصول على تغطیة من  
لبات األمان الطبي لألطفال ، شبكة األمان الصحي ، أو برنامج المشقة الطبیة الخاص بشبكة األمان الصحي ، قبل تقدیم المطا

 تغطیة الدیون المعدومة.ل Health Safety Net  إلى مكتب شبكة األمان الصحي
g(   ، لجمیع المرضى المسجلین في برنامج المساعدة العامةBIDMC   سیقوم فقط بإصدار فواتیر ھؤالء المرضى مقابل الدفع

ا والتي یمكن اإلشارة إلیھا أیًضا في نظام  المشترك المحدد أو التأمین المشترك أو الخصم المحدد في لوائح الوالیة المعمول بھ
 للوالیة.  Medicaidمعلومات إدارة المساعدات الطبیة 

 
BIDMC   لوالیة العامة  المساعدة  برنامج  في  للتسجیل  المؤھلین  غیر  المرضى  لھؤالء  محددة  مدفوعات  على  للحصول  سیسعى 

ئات األھلیة المالیة العامة لبرنامج المساعدة العامة للوالیة.  لھؤالء ماساتشوستس ، مثل المقیمین خارج الوالیة ، لكنھم قد یستوفون ف
المریض إذا كانت ھذه الموارد اإلضافیة متاحة بناًء على دخل المریض والمعاییر األخرى ، على النحو   BIDMCالمرضى ، سیخطر  

 المبین في سیاسة المساعدة المالیة بالمستشفى.  
 

 . BIDMC، وفقا لسیاسة المساعدة المالیة الخاصة ب  BIDMCقد یكون المرضى مؤھلین أیًضا للحصول على مساعدة مالیة من 
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C.  الفئات السكانیة المعفیة من أنشطة التحصیل 
جلین في برنامج التأمین تُعفى المجموعات السكانیة التالیة من أي إجراءات تحصیل أو فواتیر وفقًا للوائح وسیاسات الدولة: المرضى المس

  ، الحصر  ال  المثال  سبیل  على  ذلك  في  بما   ، العام  واألطفال    MassHealthالصحي  والمعوقین  السن  لكبار  الطارئة  المساعدات   ،
)EAEDC) ؛ خطة التأمین الطبي لألطفال (CMSP  إذا كان دخل ، (MAGI    من مستوى الفقر الفیدیرالي  300أقل أو یساوي ٪FPL 

، بما في ذلك أولئك الذین لدیھم دخل   Health Safety Net  و  MassHealthوي الدخل المنخفض على النحو الذي تحدده  ؛ المرضى ذ
؛ و المشقة الطبیة   FPL٪ من    300إلى    150.1أو دخل أسري معتبر للمشقة الطبیة الخاصة بشبكة األمان الصحي بین    MAGIأسرة  

 ، مع مراعاة االستثناءات التالیة: Health Safety Net  Medical Hardshipلشبكة األمان الصحي 
a( BIDMC   قد یطلب إجراء تحصیل ضد أي مریض مسجل في البرامج المذكورة أعاله لدفعھ المشترك المطلوب والخصومات

  المنصوص علیھا في كل برنامج محدد ؛
b( BIDMC    قد یشرع أیًضا في إصدار الفواتیر أو التحصیل لمریض یدعي أنھ مشارك في برنامج مساعدة مالیة یغطي تكالیف

خدمات المستشفى ، لكنھ یفشل في تقدیم دلیل على ھذه المشاركة.  عند استالم دلیل مرٍض على أن المریض مشارك في برنامج  
یجب أن تتوقف عن أنشطة إصدار الفواتیر أو   BIDMCق من الطلب المَوقع) المساعدة المالیة ، (بما في ذلك استالم أو التحق

 التحصیل ؛  
c( BIDMC   قد یستمر في إجراءات التحصیل على أي مریض منخفض الدخل مقابل الخدمات المقدمة قبل تحدید ما إذا كان

ھا أو انتھاء صالحیتھا أو لم یتم المریض منخفض الدخل ، شریطة أن تكون حالة مریض الدخل المنخفض الحالیة قد تم إنھاؤ
.  ومع ذلك ، بمجرد تحدید أن المریض   Medicaidتحدیدھا بطریقة أخرى في نظام التحقق من األھلیة أو نظام معلومات إدارة  

أو خطة األمان   Health Connector، أو برنامج مدفوعات المساعدة الممیزة الذي یدیره    MassHealthمؤھل ومسجل في  
لأل ،  الطبي  الصحي  األمان  لشبكة  الطبیة  المشقة  برنامج  أو  أي    BIDMCطفال  (باستثناء  الخدمات  تحصیل  نشاط  سیوقف 

 مدفوعات مشتركة وخصومات) المقدمة قبل بدایة أھلیتھا. 
d( BIDMC   قد یطلب إجراء تحصیل ضد أي من المرضى المشاركین في البرامج المذكورة أعاله للخدمات غیر المغطاة التي

لمریض على تحمل مسؤولیتھا ، شریطة أن یحصل المستشفى على موافقة خطیة مسبقة من المریض لیتم محاسبتھ على  وافق ا
لن یقوم المریض باصدار فواتیر المطالبات المتعلقة   BIDMCھذه الخدمة (الخدمات).  ومع ذلك ، حتى في ھذه الظروف ،  

 شركة التأمین الرئیسیة للمریض بسبب خطأ إداري أو خطأ في الفواتیر.باألخطاء الطبیة أو المطالبات التي تم رفضھا من قبل 
e(   بناء على طلب المریض یجوز لBIDMC   إصدار فاتورة لمریض منخفض الدخل من أجل السماح للمریض بتلبیة المبلغ

 . CMR 506.009 130الخاضع للخصم مرة واحدة كما ھو موضح في  CommonHealthالمطلوب من الكومنھیلث 
 

D.  الدیون المعدومة الطارئة 
BIDMC    101ستقدم مطالبات الدیون المعدومة الطارئة على النحو المحدد في CMR 613.06(2)  .BIDMC    لن یقدم مطالبة بجزء

 قابل للخصم أو تأمین مشترك من مطالبة مریض ال یملك تأمین صحي أو لدیھ تأمین صحي منخفض یكون مسؤوالً عنھا. 
a(   لخدمات المرضى المقیمین، سیبذل المستشارون المالیون لBIDMC    جھودًا معقولة للحصول على معلومات مالیة لتحدید

المسؤولیة عن الدفع من المریض أو الضامن ، قبل خروج المریض من المستشفى أو إذا لزم األمر في وقت الخروج. إذا كان  
المعلومات المطلوبة ، ووافق المریض ، فسیبذل المستشفى جھودًا معقولة    المریض أو الضامن / الوصي غیر قادر على تقدیم

 لالتصال باألقارب واألصدقاء والضامن / الوصي و / أو أطراف أخرى مناسبة للحصول على معلومات إضافیة.
b(   لخدمات الطوارئ وحاالت المرضى غیر المقیمین ، سیبذل موظفو التسجیل لدىBIDMC  ب وقت  جھودًا معقولة في أقر

 ممكن للحصول على معلومات مالیة لتحدید مسؤولیة الدفع من المریض أو الضامن.
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E.   إجراءات التحصیل غیر العادیة 
a( BIDMC   لن یتخذ أي "إجراءات تحصیل غیر عادیة" حتى یحین الوقت الذي یبذل فیھ جھودًا معقولة ویتبع مراجعة معقولة

الزمة لتحدید األھلیة للحصول على المساعدة المالیة التي ستحدد حق المریض للوضع المالي للمریض والمعلومات األخرى ال 
في الحصول على مساعدة مالیة أو اإلعفاء من أي أنشطة تحصیل أو إعداد فواتیر بموجب سیاسة االئتمان والتحصیل ھذه.   

ببذل جھود معقولة لتحدید ما إذا كان الفرد مؤھالً للحصول على   BIDMCلھ السلطة النھائیة لتحدید ما إذا قام    المدیر المالي
، وبالتالي قد یشارك في إجراء تحصیل استثنائي ضد ھذا الفرد.   BIDMCمساعدة مالیة بموجب سیاسة المساعدة المالیة  ل  

BIDMC  مھا في ھذا القرار وفقًا لسیاسة االحتفاظ بالسجالت المعمول بھا في سیحتفظ بأي وجمیع الوثائق التي تم استخدا
 المستشفى.

b( BIDMC   المالیة و التي یقدمھا المریض طوال سیقبل ویعالج طلب الحصول على مساعدة مالیة بموجب سیاسة المساعدة 
بعد   الرعایة وتنتھي  تقدیم  تاریخ  الطلب" في  تبدأ "فترة  بأكملھا.   الطلب"  فاتورة ی  240"فترة  بیان  تقدیم أول  تاریخ  وم من 

یوًما من    30للرعایة بعد الخروج من المستشفى ، مع مراعاة المتطلبات اإلضافیة الخاصة التالیة.  ال تنتھي فترة التقدیم قبل  
المریض م  30قیام المستشفى بتزوید المریض بإخطار مدتھ   ؤھل یوًما و الموضح أدناه.  في حالة ما إذا تم تحدید على أن 

افتراضیا للحصول على أقل من المساعدة األكثر سخاء بموجب سیاسة المساعدة المالیة ، ال ینتھي الطلب قبل نھایة فترة معقولة  
 لكي یتقدم المریض للحصول على مساعدة مالیة أكثر سخاء ، كما ھو موضح أدناه. 

c(  :تشمل إجراءات التحصیل غیر العادیة ما یلي 
i( ر (إال إذا تم استیفاء المتطلبات الخاصة الموضحة أدناه) ؛بیع دین المریض لطرف آخ 

ii(  تقدیم التقاریر إلى وكاالت تقاریر االئتمان أو مكاتب االئتمان ؛ 
iii(  تأجیل أو رفض أو طلب الدفع قبل تقدیم الرعایة الالزمة طبیاً بسبب عدم دفع فواتیر أو أكثر للرعایة المغطاة سابقاً بموجب

 للمستشفى (والتي تعتبر إجراء تحصیل استثنائي للرعایة المقدمة سابقًا) سیاسة المساعدة المالیة 
iv( :اإلجراءات التي تتطلب إجراءات قانونیة أو قضائیة ، بما في ذلك 

 وضع رھن على ممتلكات المریض ؛  )1(
 حبس الرھن العقاري ؛  )2(
 الحجز أو االستیالء على حساب مصرفي أو أي ممتلكات شخصیة أخرى ؛  )3(
 رفع دعوى مدنیة ضد مریض ؛   )4(
 التسبب في اعتقال مریض؛  )5(
 التسبب في إخضاع المریض ألمر الحجز الشخصي ؛ و )6(
 حجز راتب المریض.  )7(

v( BIDMC    سوف یتعامل مع بیع دین المریض لطرف آخر كإجراء تحصیل استثنائي ما لم یبرم المستشفى اتفاقیة كتابیة
لمشتري االنخراط في أي إجراءات تحصیل غیر عادیة للحصول على  ) یُحظر على ا1ملزمة مع مشتري الدین وبموجبھ (

) یُحظر على المشتري فرض فائدة على الدین بمعدل أعلى من معدل الدفع الناقص في مصلحة  2الدفع مقابل الرعایة (
المریض مؤھل ) یمكن إعادة الدین إلى المستشفى أو استرداده من قبل المستشفى عند تحدید أن  3الضرائب المعمول بھ ؛ (

) إذا تم تحدید أن المریض مؤھل للحصول على مساعدة مالیة ولم تتم إعادة الدین إلى  4للحصول على مساعدة مالیة ؛ و (
المستشفى أو استعادتھ ، فیجب على المشتري االلتزام باإلجراءات التي تضمن أن المریض ال یدفع للمشتري أكثر مما  

   الدفع بموجب سیاسة المساعدة المالیة.یدفعھ المریض المسؤول شخصیاً عن 
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vi(   تشمل إجراءات التحصیل غیر العادیة اإلجراءات المتخذة للحصول على مدفوعات مقابل الرعایة ضد أي مریض آخر
 قبل أو یُطلب منھ قبول مسؤولیة دفع فاتورة المستشفى للمریض مقابل الرعایة.

d( BIDMC    یوًما من تاریخ   120غیر عادیة ضد مریض لمدة ال تقل عن  سوف تمتنع عن الشروع في أي إجراءات تحصیل
تقدیم المستشفى لكشف فواتیر الرعایة األول بعد الخروج من المستشفى ؛ باستثناء تلك المتطلبات الخاصة التي تنطبق على  

  تأجیل أو رفض الرعایة الطبیة الضروریة بسبب عدم السداد كما ھو موضح أدناه.
e( یوًما المذكورة أعاله ،    120ع عن الشروع في أي إجراءات تحصیل استثنائیة لمدة  باإلضافة إلى االمتناBIDMC   ستمتنع عن

یوًما بعد إخطار المریض بسیاسة المساعدة المالیة بالطریقة    30الشروع في أي إجراءات تحصیل غیر عادیة لمدة ال تقل عن  
یر إلى أن المساعدة المالیة متاحة للمرضى المؤھلین ، والتي  ) بتزوید المریض بإشعار خطي یش1التالیة:  یقوم المستشفى (

تحدد إجراءات التحصیل غیر العادیة التي ینوي المستشفى (أو الطرف المعتمد اآلخر) الشروع فیھا للحصول على مدفوعات 
یوًما بعد   30یتجاوز    مقابل الرعایة ، وأن ینص على موعد نھائي یمكن بعده بدء إجراءات التحصیل غیر العادیة في موعد ال

المالیة ؛ و (2تاریخ تقدیم اإلشعار الكتابي: ( ) بذل جھد معقول  3) تزوید المریض بملخص بلغة واضحة لسیاسة المساعدة 
إلخطار المریض شفھیاً بسیاسة المساعدة المالیة وكیف یمكن للمریض الحصول على المساعدة في عملیة تطبیق سیاسة المساعدة  

 ثناء تلك المتطلبات الخاصة التي تنطبق على تأجیل أو رفض الرعایة الطبیة الالزمة كما ھو موضح أدناه. المالیة ؛ باست
f( BIDMC    ستفي بالمتطلبات الخاصة التالیة في حالة تأجیلھا أو رفضھا للرعایة بسبب عدم السداد للرعایة المسبقة المؤھلة

یوًما و الموصوف أعاله إذا قدم للمریض نموذج   30للحصول على مساعدة التمویل.  قد یقدم المستشفى إشعار مدتھ أقل من  
إلى توفر المساعدة المالیة للمرضى المؤھلین.  سیحدد اإلشعار الكتابي موعدًا نھائیًا طلب المساعدة المالیة وإشعاًرا كتابیًا یشیر  

یوًما من تاریخ   30لن یقبل المستشفى بعده طلب المساعدة المالیة ومعالجتھ ، والذي لن یكون قبل نھایة فترة تقدیم الطلب أو بعد  
بل الموعد النھائي ، فسیقوم المستشفى بمعالجة الطلب على أساس تقدیم اإلشعار الكتابي ألول مرة.  إذا قدم المریض طلبًا ق

 عاجل. 
g(  إذا قدم المریض طلبًا كامالً أو غیر مكتمل للحصول على مساعدة مالیة بموجب سیاسة المساعدة المالیة بالمستشفى خالل فترة

ل الرعایة.  في مثل ھذه الحالة  ستعلق أي إجراءات تحصیل غیر عادیة للحصول على مدفوعات مقاب  BIDMCتقدیم الطلب ،  
) إصدار قرار  1، لن یبدأ المستشفى أو لن یتخذ أي إجراء آخر بشأن أي إجراءات تحصیل غیر عادیة تم البدء فیھا سابقًا حتى (

) في حالة طلب 2من المستشفى ما إذا كان المریض مؤھالً للحصول على مساعدة مالیة بموجب سیاسة المساعدة المالیة أو (
ر مكتمل للحصول على مساعدة مالیة ، و قد فشل المریض في االستجابة لطلبات الحصول على معلومات و / أو وثائق غی

سیتخذ أیًضا مزیدًا من اإلجراءات ، اعتمادًا على ما إذا كان الطلب مكتمًال أو   BIDMCإضافیة خالل فترة زمنیة معقولة.  
 غیر مكتمل ، كما ھو موضح أدناه.

h( م المریض بتقدیم طلب كامل للحصول على مساعدة مالیة خالل فترة التقدیم ،  في حالة قیاBIDMC   سیقرر ما إذا كان المریض
مؤھالً للحصول على مساعدة مالیة.  إذا قررت المستشفى أن المریض مؤھل للحصول على مساعدة بخالف الرعایة المجانیة 

الذي یشیر إلى المبلغ الذي یدین بھ المریض للرعایة كمریض مؤھل    ) بتزوید المریض ببیان الفواتیر1، فسیقوم المستشفى (
للحصول على المساعدة المالیة ویصرح ، أو یصف كیف یمكن للمریض الحصول على معلومات تتعلق بالمبالغ التي یتم دفعھا  

التدابیر المعقولة إللغاء أي إجراء تحصیل استثنائي (باس2بشكل عام للرعایة ، ( تثناء بیع الدیون والتأجیل أو  ) اتخاذ جمیع 
الرفض ، أو طلب الدفع قبل تقدیم الرعایة الالزمة طبیًا بسبب عدم دفع المریض للفواتیر السابقة للرعایة المقدمة مسبقًا والتي 
كان المریض مؤھالً للحصول على مساعدة مالیة)  یتم أخذھا ضد المریض للحصول على مدفوعات مقابل الرعایة.  تدابیر 

إجراءات التحصیل االستثنائیة ستتضمن  إجراءات إللغاء أي حكم ، وإلغاء أي ضریبة أو رھن ، وإزالة أي   قولة اللغاءمع
 معلومات سلبیة من تقریر ائتمان المریض والتي تم اإلبالغ عنھا لوكالة إبالغ المستھلك أو مكتب االئتمان. 

i( ى مساعدة مالیة خالل فترة تقدیم الطلب ، سیقوم المستشفى باإلضافة  في حالة قیام المریض بتقدیم طلب غیر مكتمل للحصول عل
إلى ذلك بتزوید المریض بإشعار خطي یصف المعلومات اإلضافیة و / أو الوثائق المطلوبة بموجب سیاسة المساعدة المالیة  

 والتي تتضمن معلومات االتصال.
j( BIDMC  ى مساعدة مالیة بموجب سیاسة المساعدة المالیة بناًء قد یتخذ قرارات افتراضیة بأن المریض مؤھل للحصول عل

على معلومات غیر تلك المقدمة من قبل المریض أو بناًء على تحدید مسبق لألھلیة.  في حالة تحدید أن المریض مؤھل للحصول  
یقوم ب المستشفى سوف  فإن   ، المالیة  المساعدة  المتاحة بموجب سیاسة  األكثر سخاء  المساعدة  أقل من  ) إخطار 1:  (على 

المریض فیما یتعلق بأساس تحدید األھلیة المفترض وطریقة تقدیم طلب للحصول على مساعدة أكثر سخاء متاحة بموجب سیاسة 
) منح المریض فترة زمنیة معقولة لتقدیم طلب للحصول على مساعدة أكثر سخاء قبل الشروع في إجراءات 2المساعدة المالیة ؛ (

) إذا قدم المریض طلبًا كامالً للحصول على مساعدة مالیة  3ل على المبلغ المخصوم المستحق ؛ و (تحصیل استثنائیة للحصو 
 أكثر سخاء خالل فترة تقدیم الطلب ، تحدید ما إذا كان المریض مؤھالً للحصول على خصم أكثر سخاًء.

k( BIDMC    على اإلقامة الشخصیة أو سیارة لن یقوم بحجز أجر المریض ذي الدخل المنخفض أو أجر ضامنھ أو تنفیذ حجز
لم   )2من لدیھ القدرة على الدفع ، () یمكن للمستشفى إظھار أن المریض أو الضا1مریض منخفض الدخل أو الضامن إال إذا: (

یستجب المریض / الضامن لطلبات المستشفى للحصول على معلومات أو رفض المریض / الضامن التعاون مع المستشفى 
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) ألغراض الحجز ، تمت الموافقة علیھ من قبل مجلس إدارة المستشفى األمناء  3ج مساعدة مالیة متاح ، و (للحصول على برنام
   باتخاذ كل حالة على حدة.

l(   ال یجوز لBIDMC   و لوكالئھ مواصلة إجراءات التحصیل أو الفوترة المتعلقة بمریض عضو في إجراءات اإلفالس إال
سب (یمكن أیًضا اتخاذ إجراءات مماثلة بواسطة برنامج المساعدة العامة المطبق و الذي قام لتأمین حقوقھ كدائن بالترتیب المنا

بالدفع مقابل الخدمات).  لن یقوم المستشفى ووكالئھ بفرض فائدة على الرصید المتأخر لمریض ذو دخل منخفض أو للمرضى 
 اخلیة بالمستشفى.  الذین یستوفون معاییر التغطیة من خالل برنامج المساعدة المالیة الد

m( BIDMC   بھا المعمول  الفیدرالیة  والمتطلبات  الوالیة  متطلبات  ویتبع  بھا  المعمول  الفوترة  لمتطلبات  االمتثال  على  یحافظ 
  SRE) ، وتصحیح SREوالمتعلقة بعدم الدفع مقابل خدمات معینة كانت نتیجة أو مرتبطة مباشرة بحدث خطیر قابل لإلبالغ (

.  یتم استبعاد األحداث SRE، أو إعادة القبول في نفس المستشفى للخدمات المرتبطة بـ    SREناتجة عن  ، وھي مضاعفة الحقة  
التي ال تحدث في المستشفى من تحدید عدم الدفع ھذا طالما أن مؤسسة العالج والمؤسسة المسؤولة    SREالخطیرة القابلة لإلبالغ  

لیس لھما ملكیة مشتركة أو شركة أم مشتركة. ال یطلب المستشفى أیًضا الدفع من مریض منخفض الدخل من خالل   SREعن  
ة برنامج تأمین بسبب خطأ إداري في الفواتیر من قبل  الذي تم رفض مطالباتھ في البدایة بواسط  Health Safety Netبرنامج  

 المستشفى. 
 

F. وكاالت التحصیل الخارجیة 
BIDMC   قد تتعاقد مع وكاالت تحصیل خارجیة للمساعدة في تحصیل حسابات معینة ، بما في ذلك المبالغ المسؤولة عن المریض التي

قد یدخل المستشفى أیًضا في عقود ملزمة مع وكاالت تحصیل خارجیة.  أي یوًما من إجراءات التحصیل المستمرة.     120لم یتم حلھا بعد  
 عقد من ھذا القبیل یسمح ببیع الدیون التي ال یتم التعامل معھا كإجراء تحصیل استثنائي سوف یفي بالمتطلبات المذكورة أعاله.  في جمیع

رف آخر ، فسیتم تصمیم االتفاقیة مع الطرف اآلخر بشكل معقول الحاالت األخرى ، إذا قام المستشفى ببیع أو إحالة دیون المریض إلى ط
اتخاذ إجراءات تحصیل استثنائیة حتى یتم بذل جھود معقولة لتحدید ما إذا كان المریض مؤھالً للحصول على مساعدة مالیة   لضمان عدم

قوم الطرف بتعلیق إجراءات التحصیل غیر العادیة ؛ ) إذا قدم المریض طلبًا قبل نھایة فترة تقدیم الطلب ، فسی1، بما في ذلك ما یلي:  (
) إذا قدم المریض طلبًا للحصول على مساعدة مالیة قبل نھایة فترة الطلب وتقرر أنھ مؤھل للحصول على مساعدة مالیة ، فسوف یلتزم  2(

لمریض دفعھ بموجب سیاسة المساعدة  الطرف باإلجراءات للتأكد من أن المریض ال یدفع للطرف والمستشفى معًا المزید مما یُطلب من ا
) إذا قام الطرف بإحالة أو بیع الدین لطرف آخر ، فسیحصل الطرف على اتفاق 3المالیة وإلغاء أي إجراءات تحصیل استثنائیة ؛ و (

دیم شكوى  مكتوب یفي بجمیع المتطلبات السابقة.  ستوفر جمیع وكاالت التحصیل الخارجیة التي عینھا المستشفى للمریض فرصة لتق
وستقوم بإرسال نتائج شكاوى المریض ھذه إلى المستشفى.  یفرض المستشفى أن تعمل أي وكالة تحصیل خارجیة تستخدمھا وفقًا لمتطلبات 

 تحصیل الدیون الفیدرالیة والخاصة بالوالیة.
 

G. الودائع وخطط التقسیط  
) تم تحدیدھم على أنھم "مرضى منخفضي  1لمرضى الذین إما: (وفقًا للوائح شبكة األمان الصحي في والیة ماساتشوستس المتعلقة با

سیزود المریض بمعلومات   BIDMC) أنھم مؤھلین للحصول على برنامج المشقة الطبیة الخاص بشبكة األمان الصحي ،  2الدخل" أو (
عن الودائع وخطط الدفع بناًء على الوضع المالي الموثق للمریض.  ستعتمد أي خطة أخرى على برنامج المساعدة المالیة الداخلیة الخاص  

 بالمستشفى ، ولن تنطبق على المرضى الذین لدیھم القدرة على الدفع.
 
a(  خدمات الطوارئ 

BIDMC  / أو ودائع ما قبل العالج من المرضى الذین یحتاجون إلى خدمات طارئة أو الذین تم تحدیدھم   لن یشترط القبول المسبق و
  على أنھم مرضى منخفضي الدخل. 

 
 

b(  ودائع المرضى منخفضي الدخل 
BIDMC    من المبلغ القابل  20قد یطلب ودیعة من المرضى الذین یتقرر أنھم من ذوي الدخل المنخفض.  ستقتصر ھذه الودائع على ٪

 . CMR 613.08 (1) (g) 101دوالر. تخضع جمیع األرصدة المتبقیة لشروط خطة الدفع المنصوص علیھا في  500للخصم ، حتى 
 
c( اص بشبكة األمان الصحيودائع المرضى في برنامج المشقة الطبیة الخ 

BIDMC    الطبیة المشقة  لبرنامج  المؤھلین  ستقتصر  .  Health Safety Net Medical Hardshipقد یطلب ودیعة من المرضى 
إلى  20اإلیداعات على   التي تصل  الطبیة  المشقة  الدفع   1،000٪ من مساھمة  المتبقیة لشروط خطة  دوالر. ستخضع جمیع األرصدة 

 . CMR 613.08 (1) (g) 101 المنصوص علیھا في
 
d(  خطط الدفع للمرضى ذوي الدخل المنخفض وفقًا لبرنامج شبكة األمان الصحي في ماساتشوستس 



   Beth Israel Deaconess Medical Centerسیاسة االئتمان والتحصیل لمركز بیث إسرائیل دیكونیس الطبي 
 10صفحة    2020تمت المراجعة في أغسطس  

 

   
 

دوالر أمریكي أو أقل ، بعد اإلیداع األولي ، خطة سداد لمدة عام واحد على األقل ،   1000سیُعرض على المریض الذي یبلغ رصیده  
دوالر ، بعد   1000دوالًرا. سیُعرض على المریض الذي لدیھ رصید یزید عن    25الشھري ال یزید عن  بدون فوائد ، بحد أدنى للدفع  

 اإلیداع األولي ، خطة سداد بدون فوائد لمدة عامین على األقل.
 
e(  خطط الدفع لمرضى الدخل المنخفض الجزئي منHSN   وفقًا لبرنامج شبكة األمان الصحي في ماساتشوستس للخدمات المقدمة في  

 مركز صحي مرخص من المستشفى. 
٪ من مسؤولیتھم حتى یتم استیفاء المبلغ  100نسبة    Health Safety Net  سیتم تحمیل جمیع المرضى ذوي الدخل المنخفض الجزئي من

 المقتطع بالكامل.



 

 

 


