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.I

الغرضّ .
إن الغرض من سياسة االئتمان هذه هو ضمان تحديد ( Care New Englandالمشار إليها فيما بعد
باالختصار  )CNEك ٍل من مسؤوليات المريض والمؤسسة لضمان الدفع مقابل الخدمات المقدمة والستعراض برامج
الخصم المتاحة.

.II

النطاق .تسري هذه السياسة على مستشفيات ) Care New England (CNEكما هو موضح أدناه:





.III

مستشفى Butler Hospital
مستشفى Kent Hospital
مستشفى Memorial Hospital
مستشفى Women & Infants Hospital

السياسة .سيزود جميع المرضى بالعالج الخاص بجميع خدمات الرعاية الصحية الطارئة والضرورية طبيًا بغض
النظر عن قدرتهم على الدفع على النحو المبين في قانون عمل  CNEالساري للعالج الطبي في حاالت الطوارئ
( .)EMTALAومع ذلك ،بالنسبة للمرضى الذين ال يخضعون لتغطية سارية من خالل المشاركة في خطة صحية،
لن يقدم لهم خدمات غير ضرورية قبل السداد ما لم تنفذ الترتيبات المالية المعمول بها .يوفر  CNEبرامج خصم
لمساعدة المرضى على الوفاء بااللتزامات المالية لـ .CNE

.IV

يعرف المريض،بالنسبة ألغراض هذه السياسة ،بأنه الفرد أو من ينوب عنه قانونًا المسؤول
التعريفات .المريضّ :
عن سداد جميع النفقات الطبية المرتبطة بالخدمات المقدمة.
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.V

اإلجراء.
()a

حسابات الطرف الخارجي :في حين أن المريض يتحمل مسؤولية جميع الخدمات المقدمة ،إال أن كل
مستشفى سيحاول تحصيل الدفع من خالل المشاركة في الخطط الصحية قبل مواصلة المريض الدفع .يلزم
إجراء ترتيبات الدفع قبل الحصول على الخدمة من المرضى المؤ ّمن عليهم من خالل الخطط الصحية غير
المشاركة .سيحاول كل مستشفى تحصيل المدفوعات من الخطط الصحية غير المشاركة و/أو تقديم
معلومات عن ضرورة دعم المرضى في تأمين الدفع من خالل خطتهم الصحية.

()b

حسابات المرضى الذين يتحملون نفقاتهم :يجب على جميع المرضى إجراء الترتيبات المالية لجميع أنواع
الرعاية غير الضرورية قبل الحصول على الخدمة .يحتفظ  CNEبحقه في تأجيل الرعاية غير ضرورية
ألي مريض ال يلتزم بالتعليمات.

()c

برامج الخصم:


خصومات الفائدة المجتمعية :يحصل جميع المرضى غير المؤ ّمن عليهم على خصم بنسبة ٪30
على الخدمات الالزمة طبيًا بغض النظر عن قدرتهم على السداد.



خصومات الدفع المقدم :جميع المرضى غير المؤ ّمن عليهم مؤهلين للحصول على خصم بنسبة
 ٪20لسداد االلتزامات المتوقعة قبل الحصول على الخدمة أو في تاريخ الحصول عليها .ويسري
هذا الخصم على أي التزامات إضافية غير متوقعة شريطة أن يحول المريض المبلغ بالكامل في
غضون ثالثين ( )30يو ًما من تاريخ استحقاق الفاتورة النهائية .أما في حالة تجاوز سداد
االلتزامات المتوقعة شرط  ،٪20سيعيد مركز  CNEالمبلغ إلى المريض في موعد أقصاه 30
يو ًما بعد االنتهاء دفع الرسوم.



خصومات الدفع الفوري :جميع المرضى غير المؤ ّمن عليهم الذين ال يستفيدون بالفعل من
خصومات الدفع المقدم مؤهلين للحصول على خصم بنسبة  ٪10على رصيدهم ،شريطة أن يحول
المريض المبلغ بالكامل في غضون ثالثين ( )30يو ًما من تاريخ استحقاق الفاتورة النهائية.

()d

صل :لن يكون مبلغ الرسوم اإلجمالية أو نسبته المئوية الذي يتم تحصيله من حصة األجور
المبلغ المح ّ
الخاصة أكبر من المبلغ الوارد في الفاتورة بشكل عام ( )AGBكما هو منصوص عليه في البند )r(501
من الئحة مصلحة الضرائب األمريكية .المبلغ الوارد في الفاتورة بشكل عام ( )AGBهو النسبة المئوية
للرسوم المحرر بها فواتير التي يتم تحصيلها عادة ،كما هو محدد من ِقبل  CNEلتشمل خدمات المستشفى
من رسوم الخدمة الطبية ودافعي اإلعالنات من السنة المالية السابقة .سيتحمل المرضى غير المؤ ّمن عليهم
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المستوفون للمعايير التي تؤهلهم للحصول على خصم غير مضمون أقل من المبلغ الوارد في الفاتورة بشكل
عام ( )AGBأو رسوم خصم أقل.
()e

.VI

سوف يتبع  CNEإجراءات تحصيل معترف بها للحصول على االستحقاقات من األشخاص الذين لديهم
التزامات مالية.

االستثناءات :الدفع المشترك للتأمين واألرصدة القابلة للخصم وأرصدة التأمين المشترك المستحق من المريض غير
المؤهل للحصول على خصومات الدفع المسبق أو خصومات الدفع الفوري

اعتمدت في]INSERT DATE[ :
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