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Northwest Hills Surgical Hospital 
 

 سیاسة الفوترة والتحصیل 
 2020األول من یولیو، 

 
 السیاسة/المبادئ 

 
سیاسة   لتوفیر   Northwest Hills Surgical Hospitalتتمثل  اجتماعیًا  عادلة  ممارسات  تقدیم  ضمان  في  ("المنظمة") 

المنظمة  في مرافق  الطبیة األخرى  الناحیة  الضروریة من  الرعایة  الطوارئ وغیرھا من خدمات  الرعایة في حاالت  خدمات 
 ") المالیة  المساعدة  لسیاسة  بھا.FAPوفقًا  الخاصة  ال  ")  أھلیة  لتلبیة  السیاسة خصیًصا  ھذه  المساعدة وتم وضع  على  حصول 

 المالیة للمرضى الذین بحاجة للحصول علیھا ویتلقون الرعایة من المنظمة.
 
لھم،  واحترامنا  العام  والصالح  األفراد  كرامة  على  الحفاظ  نحو  التزامنا  مدى  والتحصیل  الفوترة  ممارسات  جمیع  ستعكس 

یعانون من   الذین  باألفراد  الخاص  اھتمامنا  إلى  والتزامنا  باإلضافة  معھم،  للخطر ومدى تضامننا  المعرضین  واآلخرین  الفقر 
علیھا. واإلشراف  المساعدات  ھذه  توزیع  عملیة  في  وقیم    بالعدالة  سیاسات  تعكس  بطریقة  المنظمة  ووكالء  موظفو  یتصرف 

 منشأة خاضعة للرعایة الكاثولیكیة، بما في ذلك معاملة المرضى وأسرھم بكل كرامة واحترام وشفقة.
 

سري سیاسة الفوترة والتحصیل ھذه على جمیع الخدمات الُمقدّمة في حاالت الطوارئ وغیرھا من حاالت الرعایة الضروریة  ت
السلوكیة. والصحة  العاملین  األطباء  خدمات  ذلك  في  بما  المنظمة،  تقدمھا  التي  الطبیة  الناحیة  الفوترة    من  سیاسة  تنطبق  ال 

ایة التي ال تكون "طارئة" وغیرھا من "الرعایة الضروریة من الناحیة الطبیة" (كما تم  للرعوالتحصیل ھذه على ترتیبات الدفع  
 تعریف ھذه الشروط في سیاسة المساعدة المالیة الخاصة بالمنظمة).

 
 التعریفات 

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

 
 الواردة للقیود خاضعة تكون التي التالیة التحصیل أنشطة من أي تعني  "ECAs"  التحصیل االستثنائیة" أوإجراءات " .2

 :(r)501القسم  في
a. .بیع دین المریض إلى جھة أخرى، إال إذا كان المشتري خاضعًا لقیود معینة كما ھو موضح أدناه 

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

 
c.  الناحیة الطبیة بسبب عدم دفع المریض تأجیل أو رفض أو طلب المدفوعات قبل توفیر الرعایة الضروریة من 

 لسیاسة المساعدة المالیة. لفاتورة أو أكثر للرعایة التي توفیرھا من قبل والخاضعة  
 

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

i. ،فرض حجز على ممتلكات المریض 
ii.  ،رھن ممتلكات المریض 
iii. الح على  رسوم  ممتلكاتھ فرض  أو  للمریض  البنكي  الحساب  على  الحجز  أو  للمریض  البنكي  ساب 

 الشخصیة أو مصادرتھ / مصادرتھا بأي شكل آخر، 
iv. .رفع إجراء مدني ضد المریض 
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ال تشتمل إجراءات التحصیل االستثنائیة أي مما یلي (حتى في حالة الوفاء بمعاییر إجراءات التحصیل االستثنائیة كما ھو  
 ه بصفة عامة): موضح أعال

 
a. بیع دین المریض، إذا كانت ھناك اتفاقیة مكتوبة ملزمة قانونًا قبل إتمام عملیة البیع مع المشتري والتي وفقًا لھا 

i.  مقابل المدفوعات  على  للحصول  استثنائیة  تحصیل  إجراءات  أي  في  المشاركة  المشتري  على  یحظر 
 الرعایة؛ 

ii.  6621یحظر على المشتري فرض فائدة على الدین بما یتجاوز المعدل الساري بموجب القسم(a)(2)  من
أي   أو  إشعار  بموجب  تحدیده  یتم  آخر  فائدة  معدل  أي  (أو  الدین  بیع  وقت  في  الداخلیة  العائدات  قانون 

 توجیھات أخرى تكون منشورة في نشرة اإلیرادات الداخلیة)؛ 
iii.   الدین أن  یكون  المشتري  أو  المنظمة  تقرر  عندما  المنظمة  خالل  من  لالسترداد  قابالً  أو  لإلعادة  قابالً 

 المریض مؤھل للحصول على المساعدة المالیة؛ و 
iv.   المریض، وال یدفع  أال  والتي تضمن  االتفاقیة  في  المحددة  باإلجراءات  بااللتزام  ملزًما  المشتري  یكون 

المریض مسؤوالً عنھ بشكل شخصي وفقًا لسیاسة المساعدة المالیة  یكون ملزًما بدفع، ما یتجاوز ما یكون
إعادة   تتم  المالیة ولم  المساعدة  للحصول على  المریض مؤھل  أن  تقریر  تم  إذا  للمشتري والمنظمة معًا 

 الدین إلى المنظمة ولم تقم باسترداده؛
 

b. األحك عائدات  على  الوالیة  قانون  بموجب  تأكیدھا  للمنظمة  یحق  حجوزات  التسویات  أي  أو  القرارات  أو  ام 
 والمستحقة للمریض نتیجة اإلصابات الشخصیة التي تقوم المنظمة بتوفیر الرعایة لھا؛ أو

 
c. .تقدیم مطالبة في أي إجراءات إفالس 

 
تعني سیاسة المساعدة المالیة الخاصة بالمنظمة، وھي عبارة عن سیاسة لتوفیر المساعدة    "سیاسة المساعدة المالیة" .3

 . (r)501وبما یتوافق مع القسم  SCA Healthللمرضى المؤھلین تأكیدًا لمھمة المنظمة و المالیة
 

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

المالیة" .5 ا  "المساعدة  لسیاسة  وفقًا  المریض  إلى  بتوفیرھا  المنظمة  تقوم  أن  یمكن  التي  المساعدة  المالیة  یعني  لمساعدة 
 الخاصة بالمنظمة.

 
 SCA، وھي جزء من  SCA Texas، وھي جزء من  Northwest Hills Surgical Hospitalتعني    "المنظمة" .6

Health.    لطلب المعلومات اإلضافیة أو إلرسال األسئلة أو التعلیقات أو لتقدیم استئناف، یمكنك االتصال بالمكتب الوارد
 إشعار أو خطاب ذي صلة تتلقاه من المنظمة: أدناه أو الوارد في أي 

 
6818 Austin Center Blvd. 

Suite 100 
Austin, TX 78731 

512-346-1994 
 أوقات العمل من االثنین إلى الجمعة، من الثامنة صباًحا إلى الرابعة وخمسین دقیقة بعد الظھر
 

الرعایة) من المنظمة وأي شخص آخر یكون مسؤوالً من  " یعني الشخص الذي یتلقى الرعایة (أو الذي تلقى  المریض" .7
 الناحیة المالیة عن تلك الرعایة (بما في ذلك أفراد العائلة واألوصیاء). 
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 ممارسات الفواتیر والتحصیل 
 

یتم   التي  الخدمات  مقابل  للمرضى  منتظم  بشكل  الفواتیر  بیانات  إلصدار  منظمة  عملیة  بتنفیذ  المنظمة  وكذلك تقوم  تقدیمھا 
في حالة عدم دفع المریض مقابل الخدمات التي یتم توفیرھا من خالل المنظمة، یمكن أن تشرع المنظمة    للتواصل مع المرضى.

في تنفیذ إجراءات للحصول على المدفوعات، بما في ذلك، ودون الحصر، محاوالت التواصل عبر الھاتف والبرید اإللكتروني  
واح وإجراء  الفوترة وبشكل شخصي،  سیاسة  في  المضمنة  والقیود  للبنود  وفقًا  االستثنائیة،  التحصیل  إجراءات  من  أكثر  أو  د 

النھائیة لتحدید ما إذا كانت المنظمة قد بذلت جھودًا معقولة أم ال لتحدید   والتحصیل ھذه. تتمتع إدارة دورة اإلیرادات بالسلطة 
   قد تشارك في إجراءات التحصیل االستثنائیة.األھلیة للحصول على المساعدة المالیة وأن المنظمة 

 
، تحدد سیاسة الفوترة والتحصیل ھذه الجھود المعقولة التي یجب أن تقوم المنظمة بھا من أجل تقریر ما إذا  (r)501وفقًا للقسم  

المالیة قبل أن تشرع في اتخاذ كان المریض مؤھالً أم ال بموجب سیاسة المساعدة المالیة الخاصة بھا للحصول على المساعدة  
وبمجرد الوصول إلى قرار، یمكن أن تتابع المنظمة العمل على إجراء واحد أو   ). ECAإجراءات التحصیل االستثنائیة، أو (

 أكثر من إجراءات التحصیل االستثنائیة، كما ھو موضح ھنا. 
 

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

المنظمة. تلقیھا من  یتم  التي  الفئات   الطبیة  المالیة اعتمادًا على  للحصول على المساعدة  لن تتم معالجة قرارات األھلیة 
 لعامة التالیة. ا

 
a. .المالیة المساعدة  سیاسة  بموجب  الكاملة  المساعدة    الطلبات  سیاسة  بموجب  كامل  لطلب  مریض  تقدیم  حالة  في 

المالیة، تقوم المنظمة، في الوقت المناسب، بتعلیق أي إجراءات تحصیل استثنائیة من أجل الحصول على األموال  
 إشعار مكتوب، كما ھو موضح أدناه.مقابل الرعایة مع إصدار قرار األھلیة وتوفیر 

 
b. االفتراضیة األھلیة  األكثر    .قرارات  المساعدة  أقل من  لما ھو  افتراضي  المریض مؤھل بشكل  أن  تقریر  تم  إذا 

سخاًء المتاحة بموجب سیاسة المساعدة المالیة، تقوم المنظمة بإبالغ المریض بأساس القرار مع إعطاء المریض  
 لب للحصول على المساعدة األكثر سخاًء قبل بدء إجراءات التحصیل االستثنائیة. فترة زمنیة كافیة لتقدیم ط

 
c. ما لم یتم تقدیم طلب كامل بموجب سیاسة المساعدة األھلیة اإلشعار والعملیة المتبعة عندما ال یتم تقدیم أي طلب .

لمالیة، تمتنع المنظمة عن بدء أي أو ما لم یتم تقریر األھلیة بموجب معاییر األھلیة االفتراضیة لسیاسة المساعدة ا
لمدة   استثنائیة  تحصیل  من    120إجراءات  الخروج  بعد  الفوترة  بیان  أول  إرسال  تاریخ  من  األقل  على  یوًما 

المریض. إلى  الرعایة  تلك    المستشفى مقابل  یتم تجمیع  أن  یمكن  الحصول على نوبات رعایة متعددة،  في حالة 
ت وفي  توفیرھا،  یتم  التي  للرعایة  اإلشعارات  األحدث  النوبة  على  الزمنیة  اإلطارات  تعتمد  أن  یمكن  الحالة،  لك 

) أو أكثر من إجراءات التحصیل االستثنائیة للحصول على المدفوعات  1قبل بدء واحد (  المضمنة في المجموعة.
المالیة، تقوم   المساعدة  بتقدیم طلب بموجب سیاسة  لم یقم  الذي  المرضى  الرعایة من أحد  المنظمة باتخاذ  مقابل 

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

التحصیل االستثنائیة التي تنوي المنظمة القیام بھا من أجل الحصول على المدفوعات مقابل الرعایة كما  
تن بدء  بعده  یتم  محدد  نھائي  موعد  على  قبل  ینص  یكون  أال  على  االستثنائیة  التحصیل  إجراءات   فیذ 

 یوًما بعد تاریخ توفیر اإلشعار المكتوب؛  30
ii. توفیر ملخص مكتوب بلغة بسیطة لسیاسة المساعدة المالیة للمریض؛ و 
iii. .بذل جھود معقولة إلبالغ المریض بشكل شفھي بسیاسة المساعدة المالیة وعملیة طلب المساعدة المالیة 

 
d.  المالیة  الطلبات المساعدة  سیاسة  بموجب  الكاملة  بموجب    .غیر  كامل  غیر  طلب  بتقدیم  مریض  قیام  حالة  في 

سیاسة   بموجب  الطلب  إكمال  بكیفیة  مكتوب  بشكل  المریض  بإبالغ  المنظمة  تقوم  المالیة،  المساعدة  سیاسة 
یتم تعلیق أي إجراءات تحصیل و  ) یوًما تقویمیًا لفعل ذلك.30المساعدة المالیة مع إعطاء المریض فترة ثالثین (

) المكتوب  اإلشعار  أن  كما  الزمنیة،  الفترة  تلك  خالل  اإلضافیة 1استثنائیة  الوثائق  أو   / و  المعلومات  یصف   (
المالیة والضروریة إلكمال   المالیة أو الطلب المقدم بموجب سیاسة المساعدة  المطلوبة بموجب سیاسة المساعدة 

 االتصال المناسبة. ) یشتمل على معلومات2الطلب، و(
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الرعایة .2 رفض  أو  تأجیل  من      . قیود  الضروریة  الرعایة  توفیر  رفض  أو  تأجیل  المنظمة  فیھا  تنوي  التي  المواقف  في 

دفع   عدم  بسبب  المالیة،  المساعدة  سیاسة  في  ھو محدد  كما  الرعایة،  تلك  توفیر  قبل  بالدفع  المطالبة  أو  الطبیة،  الناحیة 
المساع سیاسة  بموجب  قبل  من  توفیرھا  تم  التي  للرعایة  أكثر  أو  لفاتورة  بموجب  المریض  طلب  توفیر  یتم  المالیة،  دة 

 المساعدة المالیة وإشعار مكتوب للمریض یشیر إلى أن المساعدة المالیة متاحة للمرضى المؤھلین. 
 

 .اإلشعار بالقرار .3
 

a. بمجرد أن یتم تلقى طلب كامل بموجب سیاسة المساعدة المالیة في حساب المریض، تقوم المنظمة بتقییم    .القرار
بمو المقدم  بالقرار  الطلب  مكتوب  بشكل  وإبالغھ  المریض  أھلیة  تقریر  أجل  من  المالیة  المساعدة  سیاسة  جب 

ویشتمل اإلشعار على قرار بالمبلغ المالي الذي یكون المریض   ) یوًما تقویمیًا.45النھائي خالل خمسة وأربعین (
المساعدة   سیاسة  بموجب  المساعدة  على  الحصول  حالة رفض طلب  في  دفعھ.  عن  إرسال مسؤوالً  یتم  المالیة، 

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

b. األموال تم   .إعادة  الذي  المبلغ  تتجاوز  والتي  الرعایة  مقابل  المریض  دفعھا  التي  األموال  بإعادة  المنظمة  تقوم 
ي بموجب سیاسة المساعدة المالیة، ما لم یكن ھذا المبلغ  تقریر أن المریض یكون مسؤوالً عن دفعھ بشكل شخص

 دوالرات.  5أقل من 
 

c. إلى الحد الذي یتم تقریر أن المریض مؤھل من خاللھ للحصول    .عكس إجراء (إجراءات) التحصیل االستثنائیة
كل   باتخاذ  المنظمة  تقوم  المالیة،  المساعدة  سیاسة  بموجب  المالیة  المساعدة  المتاحة  على  المعقولة  اإلجراءات 

لعكس أي إجراءات تحصیل استثنائیة تم اتخاذھا ضد المریض للحصول على المدفوعات مقابل الرعایة. وتشتمل  
تلك اإلجراءات المعقولة المتاحة بصفة عامة، دون الحصر، على إجراءات إلغاء أي أحكام صادرة ضد المریض 

لكات المریض وإزالة أي معلومات سلبیة من أي تقاریر ائتمانیة ورفع أي حجوزات أو رسوم مفروضة على ممت
 ضد المریض تم إرسالھا إلى وكالة بالغات عن المستھلكین أو مكتب ائتماني. 

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

) یوًما تقویمیًا من تاریخ تلقي اإلشعار بالرفض. تتم مراجعة كل االستئنافات  14أربعة عشر (إضافیة إلى المنظمة خالل  
إذا أّكد القرار النھائي الرفض السابق لتوفیر المساعدة المالیة، یتم    من خالل المنظمة من أجل الوصول إلى قرار نھائي.

 إرسال إشعار مكتوب بذلك إلى المریض. 
 

مام اإلجراءات الواردة أعاله، یمكن أن تتابع المنظمة تنفیذ إجراءات التحصیل االستثنائیة ضد عند إت  .عملیات التحصیل .5
المرضى غیر المؤمن علیھم أو المؤمن علیھم بشكل غیر كاٍف على الحسابات التي تم التقصیر في الوفاء بھا، وفقًأ لما 

شریطة    رضى وخطط المدفوعات ومعالجتھا ومراقبتھا.تقرره اإلجراءات الخاصة بالمنظمة فیما یتعلق بعمل الفواتیر للم
أي  أو  المعدومة  الدیون  لتحصیل  وكالة خارجیة  المنظمة من خدمات  تستفید  أن  یمكن  ھنا،  الموضحة  للقیود  الخضوع 
موفر خدمات آخر من أجل معالجة حسابات الدیون المعدومة، مع التزام تلك الوكاالت أو موفري الخدمات ببنود القسم  

501(r) .الساریة على الجھات الخارجیة 
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