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تحریر الفواتیر :  الموضوع
 وتحصیلھا

 :  أعدھا
كریستین بالنشیت، مدیرة دائرة 

 اإلیرادات

 :تاریخ السریان
 2018سبتمبر  1

 :  رقم السیاسة
FIN 101 -CNE 

 :صفحة
 4من  1

 : اعتمدھا
 جوزیف إیانوني، المدیر المالي

رقم وثیقة :  عملیات اإلحالل
 3التمویل : CNEتأمین شركة 

   سیاسة التحصیل -

رقم /أدِخل اسم: عملیات اإلحالل
   OUسیاسة 

I. إّن الغرض من سیاسة الفوترة والتحصیل الخاصة بالمرضى ھو ضمان وضع مركز   .الغرضCare New England 
)(CNE تھدف ھذه السیاسة إلى جانب . للرعایة الصحیة المبادئ التوجیھیة والضوابط المتعلقة بالفوترة وعملیات التحصیل

سیاسة المساعدات المالیة إلى تلبیة المتطلبات التي تقضیھا القوانین الفیدرالیة والمحلیة وقوانین الدولة الساریة بما في ذلك على 
 ".   اإلیرادات الداخلیة"من قانون  )r§501(سبیل المثال ال الحصر القسم 

 
II. تسري ھذه السیاسة على جمیع مستشفیات   .النطاقCare New England وتشمل مستشفى ،Butler  ومستشفىWomen & 

Infants  ومستشفىKent  وجمیع الكیانات المرتبطة بشكل كبیر بالشركة، المدرجة أدناه، وحسب ما تحدده مصلحة الضرائب
، في حالة أن الخدمات المقدمة ضروریة من الناحیة الطبیة أو خدمات طوارئ داخل أي من  )r) IRC501األمریكیة ألغراض

 .CNEمرافق 
 

• Butler Hospital Allied Medical Services, LLC 
• Kent Ancillary Services, LLC 
• Affinity Physicians, LLC 
• W&I Ancillary Services, LLC 
• W&I Health Care Alliance, LLC 
• w England Medical GroupCare Ne 

 
III. تھدف سیاسة   .السیاسةCNE یعامل مركز .  إلى ضمان امتثال جمیع أعمال الفوترة والتحصیل وفقًا لبروتوكول موحدCare 

New England للرعایة الصحیة جمیع المرضى على حٍد سواء، بغض النظر عن قیمة التأمین وقدرتھم على السداد. 
 

IV. طلحات التي لم یسبق تعریفھا في ھذه الوثیقة ما یليیُقصد بالمص.  التعریفات: 
)a( للوفاء بالمعاییر المبینة في . التقدم للحصول على مساعدة مالیةبالفترة الزمنیة التي یسمح للفرد خاللھا  :فترة التقدیم

)IRC §501(r)(6  یسمح مركز ،CNE  یوًما من تاریخ تقدیم فاتورة كشف حساب  240لألفراد بمدة تصل إلى
 . الفرد األولى بعد الخروج من المستشفى للتقدم من أجل الحصول على مساعدة مالیة

 
)b( بعد تقدیم فاتورة كشف حساب الفرد األولى بعد الخروج من  121تبدأ الفترة الزمنیة في الیوم  :فترة اإلخطار

. المالیة خالل ھذه الفترةویجوز لألفراد التقدم من أجل الحصول على المساعدة . 240المستشفى وتنتھي في الیوم 
ستحدد فاتورة كشف حساب الفرد األولى بعد الخروج من المستشفى، بالنسبة للمرضى المؤّمن علیھم أو غیر المؤّمن 

فترة ("یوًما حیث ال یتم اتخاذ أي إجراءات تحصیل استثنائیة ضد المریض  120علیھم، بدایة فترة اإلخطار البالغة 
 ").یوًما 120اإلخطار 

 
V. أو الحسابات ذات األرصدة بعد التأمین الرئیسي، ستتخذ /و" یتحمل نفقتھ"بالنسبة للحسابات المحددة لتكون لمریض . إلجراءا

  . اإلجراءات التالیة
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 :تتضمن جھود الفوترة والتحصیل الداخلي ما یلي .1
 

a.  بعد تقدیم الخدمات في ) المریضأو إخطار مساٍو لاللتزامات المستحقة على (بیانات على األقل ) 3(تسلیم ثالث
 .حالة ذكر العنوان بوضوح على الملف

b. أو /وقد یكون ھذا في شكل خطاب تحصیل و. سیُبذل جھد التحصیل الداخلي لتوجیھ التزامات المریض المستحقة
 .الضامن/أو إجراء مكالمة ھاتفیة شخصیة مع المریض/إشعار مساٍو و

c. الضامن /الضامن، فمن ثم تؤجل جھود التحصیل للحساب بینما یمتثل المریض/في حالة ترتیب الدفع مع المریض
 .للخطة

d. وفي . بالنسبة لرسائل البرید المعادة، تُبذل المساعي لتحدید عنوان صحیح وإرسال المراسالت إلى ھذا العنوان
 .حالة تعّذر تحدید العنوان الصحیح، یمكن إجراء مكالمات ھاتفیة

e. ُمعلقة إلى وكالة تحصیل خارجیة تعمل بالنیابة عن مركز ساب القد تتم إحالة أرصدة الحCNE  یوًما  120بعد
من استالم فاتورة كشف حساب الفرد األولى بعد الخروج من المستشفى ومنح المریض إخطاًرا كتابیًا مسبقًا لمدة 

 CNEینوي مركز  وسیبین اإلخطار الكتابي اإلجراءات التي). PLS(یوًما ونسخة من ملخص بلغة مبسطة  30
 .اتخاذھا

f.  ،یوًما على  120قبل بدء أي جھود تحصیل استثنائیة، سیُمنح المریض، أو الفرد الذي تقع علیھ المسؤولیة المالیة
األقل من استالم فاتورة كشف حساب الفرد األولى بعد الخروج من المستشفى ومنح المریض إخطاًرا كتابیًا 

وسیبین اإلخطار الكتابي اإلجراءات التي ینوي ). PLS(خص بلغة مبسطة یوًما ونسخة من مل 30مسبقًا لمدة 
 . اتخاذھا CNEمركز 

g. ُمعلقة إلى وكالة تحصیل خارجیة تعمل بالنیابة عن مركز قد تتم إحالة أرصدة الحساب الCNE  إذا لم یكن
غطیة التأمین سوف یسري ھذا على جمیع المرضى بغض النظر عن ت.  المریض ملتزًما بالمساعدة المالیة

 .إن كان ذلك منطبقًا CNEأو جمعیة  Healthsource Rhode Islandیشمل ذلك التقدم لـ. والمبالغ الدوالریة
 

فإن سیاسة المساعدات المالیة إذا كان المریض غیر قادر على دفع الفاتورة ألي سبب من األسباب، :  المساعدة المالیة .2
)FAP ( الخاصة بمركزCNE  والملخص باللغة المبسطة)PLS ( واستمارة الطلب والوثائق المطلوبة متوفرة على موقع

باإلضافة إلى ذلك، یمكن لألفراد طلب، بدون أي رسوم، . www.carenewengland.org: اإللكتروني CNEمركز 
أو بصفة شخصیة في أي موقع من  921 (401)- 7200طریق االتصال برقمالحصول على الوثائق عبر البرید أو عن 

 :التالیة CNEمواقع مستشفى 
  مستشفىBlackstone Boulevard, Providence RI 02906: 345 Butler Hospital 

•  Patient Financial Services Office, Sawyer Building, 1st Floor 
 مساًء  4:30 –صباًحا   8:00من االثنین إلى الجمعة : ساعات العمل بالمكتب •
 455 (401)-6240: الھاتف •

  مستشفىTollgate Road, Warwick, RI 02886: 455 Kent Hospital 
• Business Office, 2nd Floor 
 مساًء  4:30 –صباًحا  8:00 من االثنین إلى الجمعة: ساعات العمل بالمكتب •
 921 (401)-7200: الھاتف •

 مستشفى Dudley Street, Providence RI : 101 Women & Infants Hospital
02905 
• Business Office, 1st Floor 
 مساًء  4:30 –صباًحا  8:00 من االثنین إلى الجمعة: ساعات العمل بالمكتب •
 921 (401)-7200: الھاتف •

 یمكن الحصول على المساعدات المالیة على النحو التالي: 
 نوب عنھم طلب المساعدة المالیةیمكن للمرضى أو من ی •
 إحالة المرضى أو من ینوبون عنھم CNEیمكن لموظفي مركز  •
 یمكن ألطباء اإلحالة إحالة المرضى أو من ینوبون عنھم •

في ) PLS(وملخص بلغة مبسطة ) FAP(بنشر سیاسة المساعدات المالیة  CNEباإلضافة إلى ذلك، سیقوم مركز  
 .الكیانات التي نخدمھا

http://www.carenewengland.org/
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سیتم إعالم جمیع المرضى، .  إعالم المرضى غیر المؤّمن علیھم بالمساعدة المالیة عند الخروج من المستشفىسیتم  •
یوًما بعد فاتورة كشف  120المؤّمن وغیر المؤّمن علیھم، بالمساعدة المالیة من خالل كشف حساب المریض لمدة 

 )."فترة اإلخطار("حساب الرعایة األولى بعد الخروج من المستشفى 
یوًما بعد تقدیم فاتورة كشف حساب  240خالل مدة تصل إلى " مساعدة مالیة"یمكن للمرضى التقدم للحصول على  •

 "). فترة التقدیم("الرعایة األولى بعد الخروج من المستشفى 
اإلجراءات  CNEكامل خالل فترة التقدیم، فسوف یتخذ مركز ) FAP(إذا تم تقدیم طلب سیاسة مساعدات مالیة  •

 :التالیة
 ضد المریض؛) ECA(سیتم تعلیق نشاط التحصیل االستثنائي  •
 سیتخذ قرار األھلیة ویوثّق في الوقت المناسب؛ •
 المریض خطیًا بالقرار وأساسھ؛ CNEسوف یخطر مركز  •
 سیقدم كشف حساب محدث بالمبلغ وسوف یوضح المبلغ المستحق على المریض المؤھل وفقًا لسیاسة المساعدات •

، وكیفیة تحدید المبلغ والنسبة المئویة المطبقة للمبلغ الوارد في الفاتورة )إذا كان ذلك منطبقًا) (FAP( المالیة
 ؛)AGB(بشكل عام 

سیتم استرداد أي مبالغ مدفوعة زائدة عن المبلغ المستحق على المریض المؤھل وفقًا لسیاسة المساعدات المالیة  •
)FAP) (كذلك؛ و)إذا كان ذلك منطبقًا 

ستتخذ الجھات الخارجیة جمیع التدابیر المناسبة المتاحة لنقض أي إجراءات اتخذھا نشاط التحصیل االستثنائي  •
)ECA (ضد المرضى لتحصیل الدین مثل المصادقة على حكم أو فرض ضریبة أو الحجز . 

 
إخطاًرا كتابیًا للفرد یصف المعلومات  CNEغیر مكتمل، سیقدم مركز ) FAP(في حالة تلقي طلب سیاسة مساعدة مالیة 

، وإعطاء )PLS(، مع ملخص بلغة مبسطة )FAP(اإلضافیة أو الوثائق المطلوبة التخاذ قرار أھلیة سیاسة المساعدات المالیة 
للحصول على ) ECA(أیًضا أي نشاط تحصیل استثنائي  CNEسوف یعلق مركز .  یوًما لتقدیم المعلومات 30الفرد مھلة لمدة 

وسیزود األفراد برقم ھاتف لالستفسار عن أي أسئلة بخصوص المعلومات . المبلغ المستحق مقابل الرعایة أثناء ھذه الفترة
 . اإلضافیة أو الوثائق المطلوبة

 
 :المرضى غیر المؤّمن علیھم •

أیًضا مناقشة ویجب علیھم ). FAP(یمكن لجمیع المرضى غیر المؤّمن علیھم إكمال طلب سیاسة المساعدات المالیة 
یعتبر المستشارون المالیون . أو كل الرعایة الصحیة الالزمة لھم ا منمؤھالتھم للبرامج األخرى التي قد تغطي جزءً 

لن یسدد المرضى إال فواتیر المؤجر من قیمة المبلغ . ومندوبو الخدمات المالیة للمرضى متوفرین لمساعدة المرضى
المطبقة ) FAP(أو رسوم أقل من تخفیضات سیاسة المساعدات المالیة ) AGB(الوارد في الفاتورة بشكل عام 

 .  وتخفیضات للمریض الذي یتحمل نفقتھ كما ھو موضح في سیاسة المساعدات المالیة
 

 :المرضى غیر المؤّمن علیھم •
لتأمین، تغطیة تأمین لكن یطلبون خدمات ضروریة طبیًا وال یتم تغطیتھا من خالل خطة ابالمرضى الذین یتمتعون 

لن یتم تقدیم الخصم إال إذا كانت الخدمة مدفوعة بالكامل في .  مؤھلون لخصم أو یحق لھم تقدیم طلب المساعدة المالیة
صاب یُستثنى من ھذه السیاسة خدمات اإلخ.  لن تكون ھناك توقعات خصم أخرى أثناء تحریر الفاتورة.  وقت الزیارة

سوف یكون . للمرضى إذا كانت الفائدة غیر مغطاة بموجب بولیصة تأمین المریض خارج الجسم ویمكن تقدیم خصم
 . من إجمالي الرسوم% 44الخصم الُمطبق 

 CNEُمعلقة إلى وكالة تحصیل خارجیة تعمل بالنیابة عن مركز قد تتم إحالة أرصدة الحساب ال:  صفة الدیون المعدومة .3
فرد األولى بعد الخروج من المستشفى ومنح المریض إخطاًرا كتابیًا مسبقًا یوًما من استالم فاتورة كشف حساب ال 120بعد 

 CNEوسیبین اإلخطار الكتابي اإلجراءات التي ینوي مركز ). PLS(یوًما ونسخة من ملخص بلغة مبسطة  30لمدة 
 .اتخاذھا

 
 :لقد استنفدت ھذه الحسابات تدفق التحصیل العادي على النحو المبین أدناه

 بیانات للضامن) 3(تُرسل ثالث  •
وقد یكون ھذا في شكل خطاب تحصیل . تم بذل جھد التحصیل الداخلي لتوجیھ التزامات المریض المستحقة •

 .الضامن/أو إجراء مكالمة ھاتفیة شخصیة مع المریض/أو إشعار مساٍو و/و
 . التخلف عن االتفاق بشأن خطة السداد •
أو  Healthsource Rhode Islandیشمل ذلك التقدم لـ.  المالیةالمریض غیر ملتزم بسیاسة المساعدة  •

 .إن كان ذلك منطبقًا CNEجمعیة 
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یوًما على األقل قبل الدخول في أي نشاط تحصیل  30المریض بإخطار كتابي خالل  CNEسوف یزود مركز 
خاصة بنشاط  CNEیوًما أي خطط سینفذھا مركز  30سیوضح اإلخطار الكتابي الذي یقدم خالل ). ECA(استثنائي 

یوًما في حالة عدم السداد، وسوف یشمل نسخة أیًضا من ملخص بلغة  30بعد مرور ) ECA(التحصیل االستثنائي 
 ). PLS(مبسطة 

 
 ):ECA(نشاط التحصیل االستثنائي   

 الحجز على ممتلكات الفرد؛ •
 األخرى أو االستیالء علیھا؛ربط الحساب البنكي للفرد أو الممتلكات الشخصیة  •
 رفع دعوى مدنیة ضد فرد ما؛ •
 .الحجز على أجور الفرد استیفاًء للدین •

 
 ):PCA(نشاط تحصیل محظور 

 بیع دیون الفرد إلى طرف آخر؛ •
 إبالغ معلومات عجز التزام الفرد إلى وكاالت االئتمان االستھالكي أو مكاتب المعلومات االئتمانیة؛ •
أو طلبھ قبل تقدیم الرعایة الطبیة الالزمة بسبب عدم سداد الفرد مقابل الرعایة تأجیل الدفع أو رفضھ  •

 الطبیة المقدمة سلفًا؛
 نزع الملكیة العقاریة للفرد؛ •
 التسبب في إلقاء القبض على الفرد؛ •
 .التسبب في تعرض الفرد ألمر الحجز •

 
یة التي تحدد مدى الجھود المبذولة للتحصیل ستكتب جمیع وكاالت التحصیل التي یستعین بھا النظام المبادئ التوجیھ

عالوة على ذلك، سوف تتبع جمیع وكاالت التحصیل إجراءات التحصیل ذاتھا مع جمیع .  CNEالمعتمدة من مركز 
 . المرضى بغض النظر عن التغطیة التأمینیة لمثل ھذه المبالغ

 [5/3/18]اعتمدت في 

 [11/20/18 ,10/22/18]تم مراجعتھا في 


