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 هدف: 

دریافت فی خدمات مراقبتی بیمار در مرکز خدمات درمانی بیمارستان دانشگاه  بر تعریف قوانین حاکم
Hackensack  که از این پس "مرکز درمانی" نامیده می شود( و فرآیندهای تعامالت بین بیمار، ضامن و(

 کارکنان خدمات مشتریان و بخش ثبت نام. 
 

مد مرکز درمانی و در عین حال حفظ اعتبار و رویۀ دریافت درآتبعیت از این خط مشی منجر به یکنواختی 
سبب افزایش آگاهی نسبت به گزینه های کمک هزینۀ موجود شهرت این مرکز می گردد. تبعیت از این خط مشی 

برای بیماران واجدشرایط که نیاز به مراقبتهای اورژانسی یا سایر مراقبتهای ضروری پزشکی دارند نیز می 
 خواست بیماران برای کمک هزینۀ مالی را مشخص می نماید. رویه های ارائۀ درگردد، و 

 
تمرکز بر بهبود ارتباط با بیماران، افزایش شفافیت قیمتها، افزایش ارائۀ خدمات پیش از دریافت وجه، و بهبود 

/مردم از طریق ارائۀ اطالعات مورد نیاز آنها برای درک بهای خدمات مراقبتی ارائه انچشمگیر روابط با بیمار
تمام افراد اجتماع به برای به عالوه، مرکز درمانی با فراهم آوردن امکان دسترسی بیشتر  شده به آنها می باشد.

  سعی در افزایش دسترسی به خدمات خود را دارد.خدمات خود پوشش 
 

  Hackensackفلسفۀ مرکز درمانی دانشگاه 
زشکی اجتماعاتی که به آنها خدمت می کند هدف خود را رفع نیازهای پ Hackensackمرکز درمانی دانشگاه 

همچنین قواعد اعتباری و دریافت وجه معقوالنه، و مالی سالم که دارای  داشتن یک خط مشیقرار داده است. 
مرکز کمک هزینۀ مالی جامع، برای رسیدن به هدف مرکز درمانی بسیار مهم و اساسی است.  گزینه های

شفافیت بها را از طریق اطالع رسانی دربارۀ مسئولیت مالی به خط مشی  Hackensackدرمانی دانشگاه 
 این خط مشی  های اورژانسی به انجام می رساند. آسیببیماران پیش از ارائۀ خدمات به جز در مورد خدمات 

شأن افراد درگیر آن را مطابق قانون همواره در مورد وضعیت مالی بیماران ما احترام آمیز خواهد بود و 
 حفظ خواهد نمود.  160فصل  Charity Care, P.L. 1992در ارتباط با نیوجرسی 

 
 Emergency) 1986سال  اورژانسیلطفا توجه کنید که طبق قانون درمان اورژانسی پزشکی و زایمان 
Medical Treatment & Active Labor Act (EMTALA))  افراد دارای وضعیت اورژانسی بدون در

چنین خدماتی را نمی توان به تاخیر تعیین وضعیت شوند. هزینه ها باید غربالگری و  نظر گرفتن توانایی پرداخت

انداخت، رد کرد یا به هر دلیلی به نحو دیگری تایید صالحیت نمود، از جمله پرسش دربارۀ پرداخت هزینه و سایر 

  زشکی و زایمان اورژانسی.، انتقال بیمار و قانون درمان اورژانسی پ1-558نگاه کنید به خط مشی اداری موارد. 
 
 
 

I.  جمعیت عمومی بیماران  –دریافت وجه به صورت پیش پرداخت 
 

 خط مشی: 
خود" برای بیماران بیمه شده به عنوان مبلغی که بیمار )و/یا  سهمبرای مقاصد مربوط به این خط مشی، "پرداخت 

 .ۀ پرداخت کننده تعریف می گردد، برای تمامی حسابهایی که به وسیلتعریف شده استبدهکار هستند ضامن( 
بیماران بیمه نشده" به عنوان نرخ مراقبت خیرخواهانۀ ما تعریف می  سهم بیمار در مورداصطالح "پرداخت 
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" و نه بهای مطب پزشک. این مجتمع اشاره دارد به بهای "استفاده از تسهیالت" مجتمعاصطالح "گردد. 
 انشیز، بیمۀ مشترک یا پرداخت مشترک.  "سهم هزینه" اشاره دارد به مبلغ فر اصطالح

 
 خواهند داشت: را معموال بیمار و/یا ضامن در شرایط زیر مسئولیت پرداخت توسط خود 

A.  ندارد.  مجتمع رابرای خدمات پوشش بیمۀ درمانی بیمار 
B.  بیمار پوشش بیمۀ درمانی برای خدمات مجتمع را دارد؛ اما خدماتی که باید به او ارائه شود تحت

 شش بیمۀ درمانی او نیست )مانند جراحی زیبایی(. پو
C.  بیمار پوشش بیمۀ درمانی دارد، اما هنگام بررسی پوشش بیمۀ وی مشخص می شود که بیمار حق

بیمۀ معوقه دارد. این مبلغ ممکن است به شکل فرانشیز ساالنه، بیمۀ مشترک یا پرداخت مشترک 
 باشد.  مجتمعبرای خدمات 

D. این ارج از شبکه دارد )مرکز درمانی طرف قرارداد آن شبکۀ خاص نیست(. بیمار جریمۀ خدمات خ
جریمه را هنگامی که بیمار در یک مجتمع یا توسط یک پزشک خارج از شبکه درمان می شود، 

 پرداخت کننده اعمال می کند. مبلغ این جریمه بر اساس پوشش بیمارستانی بیمار تغییر می کند. 
E. برای دورۀ فعلی استفاده از مزایا )دورۀ مزایای ساالنه، سال تقویمی،  بیمار پوشش درمانی خود را

 و/یا حداکثر مادام العمری( به پایان رسانده است. 
 

اگر بیمار/ضامن پوشش بیمۀ درمانی مجتمع را داشته باشد، الزم است موارد زیر را برای تعیین و/یا دریافت 
 مبالغ پرداخت توسط شخص در نظر بگیرد: 

 
 

A. فران( شیز بیمار بستری مدیکرMedicare) 
 می باشد.  1,288.00$ 2016سال  درفرانشیز بیمار بستری مدیکر 

 
 

B.  بیمۀ مشترک بیمار سرپایی مدیکر 
 HUMC APC اگر بیمار تحت پوشش بیمۀ ثانوی نباشد، مبلغ بیمۀ مشترک که در برنامۀ پرداخت

( Coinsuranceستون "بیمۀ مشترک" )مشخص شده باید دریافت شود. مبلغ صحیح را می توان در 
ذکر نشده، بر طبق خدمات ارائه شده )طب  APCاگر خدمات ارائه شده در فهرست  مشاهده نمود.

، آزمایشگاه بالینی، آموزش دیابت و (MICU/AMBمراقبت ویژۀ پزشکی/ )ماموگرافی، توانبخشی، 
 غیره( به برنامۀ پرداخت فی متناسب مدیکر مراجعه نمایید. 

فا به صاحب حساب اطالع دهید که این مبلغ تخمین هزینۀ پرداختی توسط وی است. اگر بدهی وی لط
بیشتر از مبلغ پرداختی باشد، صورتحساب الباقی مبلغ برای وی صادر خواهد شد. اگر از مبلغ دریافتی 

 کمتر باشد، الباقی به وی بازپرداخت خواهد شد. 
 
 
 

C.  مدیکید 
هرچند، بسته به هیچ هزینه ای بابت خدمات تحت پوشش آن پرداخت نمی کند.  بیمار/دریافت کنندهدر کل 

میزان پوشش مدیکید، ممکن است هزینه ای بابت بیمۀ مشترک و/یا خدماتی که تحت پوشش آن نیستند 
 بیمار هزینه ای را متحمل شود. 

 
D.  پوشش صلیب آبی و سپر آبی(Blue Cross و Blue Shield) 

یا وب گاه  RTEینه/مخارجی که به عهدۀ وی است را به صورت الکترونیکی )هزمسئولیت بیمار یا 
مسئولیت بیمار و/یا خدماتی که تحت پوشش نیستند را پرداخت کننده( یا تماس با صلیب آبی تایید نمایید. 

 باید ETCمبلغ پرداخت مشترک  بررسی نمایید. مبلغ سهم هزینه را معین نمایید و به بیمار اطالع دهید. 
یا وب گاه پرداخت کننده به تایید برسد. اگر قادر به تایید از  RTEاز طریق تایید واجدشرایط بودن 

می توانید مبلغ پرداخت مشترک را در روی کارت یا وب گاه پرداخت کننده نبودید،  RTEطریق 
 مربوطه است.  مشاهده نمایید. آخرین راه حل تماس گرفتن مستقیم با پرداخت کنندۀ شناسایی بیمۀ بیمار
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E. کنندگان بیمۀ درمانی تجاری و مدیریت شده پرداخت (Commercial and Managed 
Care Payers ) 

یا وب گاه  RTEمسئولیت بیمار یا هزینه/مخارجی که به عهدۀ وی است را به صورت الکترونیکی )
خدماتی که تحت پوشش نیستند  پرداخت کننده( یا تماس با پرداخت کننده تایید نمایید. مسئولیت بیمار و/یا

 ETCمبلغ پرداخت مشترک  را بررسی نمایید. مبلغ سهم هزینه را معین نمایید و به بیمار اطالع دهید. 
یا وب گاه پرداخت کننده به تایید برسد. اگر قادر به تایید از  RTEباید از طریق تایید واجدشرایط بودن 

می توانید مبلغ پرداخت مشترک را در روی کارت  یا وب گاه پرداخت کننده نبودید، RTEطریق 
 شناسایی بیمۀ بیمار مشاهده نمایید. آخرین راه حل تماس گرفتن مستقیم با پرداخت کنندۀ مربوطه است. 

 
پذیرش انتخابی بیماران بستری، جراحی در همان روز و بیماران سرپایی در تخت )مالقاتهای  .1

 برنامه ریزی شده( 
a. ه یا بدون بیمه باید از نظر مالی تسویه حساب گردند: بیماران دارای بیم 

 
i.  قبل از انجام تست پیش پذیرشی یا در همان روز؛ یا 
ii.  ( روز قبل از انجام رویه 3سه ) ،ظهر 12قبل از ساعت 

       
 

اصطالح "تسویه حساب مالی" به تایید بیمه، دریافت تمامی مخارج سهم بیمار برای تمامی بیماران و  
مورد در  تمامی پیش گواهی ها، اجازه نامه ها، و/یا ارجاعات بیماران دارای بیمه اشاره دارد.دریافت 

بیماران دارای بیمه، مخارجی که قرار است بیمار بپردازد می تواند شامل مبالغ فرانشیز، بیمۀ 
 مشترک، و پرداخت مشترک و همچنین تمامی هزینه های خارج از پوشش بیمه )رویه های خارج از

پوشش( گردد. در مورد بیماران بدون بیمه، مخارجی که قرار است بیمار بپردازد مشمول نرخهای 
می  Hackensack( مرکز درمانی دانشگاه Compassionate Careمراقبت خیرخواهانۀ )

 باشد. 
 

ل در صورتی که بیمار در بازۀ زمانی قید شده تسویه حساب مالی نشود، به مدیر امور بالینی یا مسئو
منطقۀ خدماتی اطالع داده می شود و او دربارۀ اورژانسی بودن شرایط بیمار در ارتباط با رویه/تست 

 تصمیم گیری می کند. 
 

b.  پیش از پذیرش 
تمامی خدمات انتخابی خود را در صورت  Hackensackمرکز درمانی دانشگاه 

مشخص گردد، امکان پیش ثبت نام می کند. شیوۀ پرداخت باید پیش از پذیرش بیمار 
ارزیابی مالی پیش از سهم قابل پرداخت بیمار و پیش پرداختهای معوقه. از جمله 

در صورت نیاز پیش از رویۀ زمانبندی رویۀ زمانبندی شدۀ بیمار انجام می گیرد. 
این  II (E)بیمار یک موافقت مالی بر اساس گزینه های پرداختی که در ابتدای بخش 

 گیرد.  خط مشی آورده شده صورت می
 

 پرداخت انتخابی بیماران سرپایی  .2
( روز پیش از انجام 3ظهر سه ) 12بیماران دارای بیمه یا بدون بیمه باید تا قبل از ساعت 

 رویه از نظر مالی تسویه حساب شوند. 
 

اصطالح "تسویه حساب مالی" به تایید بیمه، دریافت تمامی مخارج سهم بیمار برای تمامی 
تمامی پیش گواهی ها، اجازه نامه ها، و/یا ارجاعات بیماران دارای بیمه  بیماران و  دریافت

در مورد بیماران دارای بیمه، مخارجی که قرار است بیمار بپردازد می تواند  اشاره دارد.
شامل مبالغ فرانشیز، بیمۀ مشترک، و پرداخت مشترک و همچنین تمامی هزینه های خارج 

ز پوشش( گردد. در مورد بیماران بدون بیمه، مخارجی که از پوشش بیمه )رویه های خارج ا
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 Compassionateقرار است بیمار بپردازد مشمول نرخهای مراقبت خیرخواهانۀ )
Care مرکز درمانی دانشگاه )Hackensack  .می باشد 

 
در صورتی که بیمار در بازۀ زمانی قید شده تسویه حساب مالی نشود، به مدیر امور بالینی یا 

ول منطقۀ خدماتی اطالع داده می شود و او دربارۀ اورژانسی بودن شرایط بیمار در مسئ
 ارتباط با رویه/تست تصمیم گیری می کند. 

 
 پذیرش اورژانسی بیمار بستری/انتقالی/پذیرش مستقیم  .3

در مورد بیمارانی که به صورت اورژانسی، انتقالی یا مستقیم در مرکز درمانی دانشگاه 
Hackensack یرش می شوند، بررسی واجدشرایط بودن برای استفاده از مزایا در هنگام پذ

 پذیرش صورت می گیرد.
 

 (Emergency Trauma Center (ETC)مرکز آسیبهای اورژانسی ) .4
به پرداختی پیش از بحث دربارۀ هرگونه ترتیبات  Hackensackمرکز درمانی دانشگاه 

 Hackensack. مرکز درمانی دانشگاه  تریاژ و درمان وضعیت پزشکی بیمار می پردازد
پس از تایید غربالگری بیمار و تایید پزشک  نخواهد کرد. مضایقهاز ارائۀ خدمات  ETCدر 

بیمار، جهت دریافت اطالعات مربوط به بیمه و مسئولیت پرداخت هزینۀ بیمار با او گفتگو می 
 شود. 

 
 یط بودن، به تمامی پوششپس از بررسی واجدشرا Hackensackمرکز درمانی دانشگاه 

 های درمانی از جمله مدیکر، مدیکید و پرداخت کنندگان ثالث صورتحساب ارسال خواهد کرد. 
  

بیماران دارای  –( Managed Care Agreementsتوافقات درمانی مدیریت شده ) .5
 بیمه 

 توافقات درمانی مدیریت شدۀ خاصی دارد. مسئولیت Hackensackمرکز درمانی دانشگاه 
بیمار توسط پرداخت کنندۀ ثالث تعیین می شود. مبلغ آن بر اساس نرخ توافقی ذکر شده در 

 قرارداد با پرداخت کننده محاسبه می گردد. 
 

قانون درآمد داخلی، به  (6)(r)501§کسب اطالعات بیشتر راجع به رویۀ دریافت وجه و تبعیت از بخش جهت 
 مراجعه نمایید. HackensackUMC ارانزمانبندی دریافت وجه بیمخط مشی  A پیوست

 
 

II. خط مشی کمک هزینۀ مالی 
  

خط مشی اداری در موارد مرتبط با درمان کودکان واجدشرایط یا بیماران مدیکید، لطفا نگاه کنید به 
 )مراقبت خیرخواهانه/مراقبت از کودک/مدیکید(.، خط مشی کمک هزینۀ مالی 1846

(Administrative Policy 1846, Financial Assistance Policy (Charity Care/Kid 
Care/Medicaid).) . 

 
بیمارستان تحت پوشش این خط مشی  درمانی خدمات لطفا توجه نمایید که تمام خدمات ارائه شده در مرکز

نمی باشد. لطفا جهت مشاهدۀ فهرستی از ارائه دهندگان خدمات اورژانسی یا سایر خدمات ضروری 

در این پیوست مشخص شده  مراجعه نمایید. Bآنها در داخل بیمارستان به پیوست پزشکی بر اساس بخش 

است که کدام یک از ارائه دهندگان خدمات تحت پوشش این خط مشی هستند و کدام یک نیستند. فهرست 

 ارائه دهندگان خدمات در صورت نیاز در هر فصل بازنگری و به روز رسانی می شود. 
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A. قبت خیرخواهانۀ خط مشی تخفیف مراHackensackUMC  

(HackensackUMC Compassionate Care ) 
تخفیف مراقبت خیرخواهانه شامل یک حساب می شود، کل مبلغ معوقه بر اساس نرخ های هنگامی که 

مراقبت خیرخواهانه برای خدمات ارائه شده به بیماران بستری و سرپایی محاسبه می گردد. نرخ های 
برای سال جاری می  Medicare DRGه برای بیماران بستری همان نرخ های مراقبت خیرخواهان

یا دو  Medicare APCباشند. نرخ های مراقبت خیرخواهانه برای بیماران سرپایی دو برابر نرخ 
هیچگونه برابر زمانبندی فی مدیکر بر اساس خدمات ارائه شده هستند.*** این نرخ ها نهایی هستند. 

تخفیفی شامل این نرخ ها نمی شود، هرچند، برای هیچ شخصی که واجدشرایط کمک هزینۀ مالی شده 
 لحاظ نخواهد شد )جلوتر تعریف شده است(.  (”AGB“)مبلغ کلی صورتحساب باشد مبلغی بیشتر از 

 
از پرداخت هنگامی که نرخ مراقبت خیرخواهانه در حساب بیمار لحاظ می شود، پرداخت کنندۀ اصلی 

تغییر می کند. این عمل به طور خودکار  – ”Q75” – “HUMC Charity Care“توسط خود به 
 نرخ های حساب را به نرخ مراقبت خیرخواهانه تغییر می دهد. 

 
 

B. 15مشی تخفیف نیوجرسی ایالت  خط  
خط فقر  %500تا  %300، بیمارانی که بیمه نیستند و درآمد خانوادۀ آنها بین 2/4/09قابل اجراء از 

ما غربالگری می شوند. در صورت  Charity Careاز طریق فرآیند فعلی غربالگری  فدرال باشد
 ”Q76” – “New Jersey State 15 Care“واجدشرایط بودن وضعیت پرداخت کنندۀ اصلی به 

برای بیماران  15( تغییر می کند. نرخ های مراقبت نیوجرسی ایالت 15)مراقبت نیوجرسی ایالت 
نرخ های مراقبت نیوجرسی برای سال جاری هستند.  Medicare DRG، همان نرخ های بستری
فی زمانبندی  115یا % Medicare APCنرخ  115برای بیماران سرپایی مبتنی بر % 15ایالت 

 مدیکر بر اساس نوع خدمات ارائه شده می باشد. 
  

ۀ مشترک و پرداخت مشترک( مشمول تخفیف مبالغ قابل پرداخت توسط بیمار پس از بیمه )فرانشیز، بیم
  .نخواهد شد، مگر اینکه بیمار به نحوی واجد شرایط این خط مشی گردد

 
 

C.  محاسبۀ مبالغ کلی صورتحساب(“AGB”)  برای شرایط اورژانسی یا سایر مراقبتهای ضروری
 پزشکی 

 یضرور یاقبتهامر ریسا ای یاورژانس طی، در شرا(5)(r)501§بخش  یبر طبق قانون درآمد داخل
فرد  کیکه  یاز مبلغ شتریب یمش یخط نیا لیذ یمال ۀنیکمک هز افتیدر طیواجدشرا مارانیب ،یپزشک

 مراقبت متحمل خواهد شد، نخواهند پرداخت. نیا یبرا یا مهیشده با پوشش ب مهیب
 

ایر فردی که واجدشرایط دریافت کمک هزینۀ مالی شناخته شود و نیاز به خدمات اورژانسی یا س
خواهد  هر یک که کمتر باشدمراقبتهای ضروری پزشکی داشته باشد، از موارد زیر ملزم به پرداخت 

 بود:
 

 فوق؛ یا  (B)-(A)(II)مبلغ محاسبه شده طبق بخش های  .1
2. AGB . 

 
AGB با توجه به فی ( پیشین مدیکرlook-back Medicare fee)  برای خدمات اضافی بیمه گران

 به شرح ذیل می باشد: AGBی گردد. درصدهای کنونی درمانی خصوصی محاسبه م
  %26بیمار بستری:  .1
  %32بیمار سرپایی:  .2
  %22بیمار سرپایی اورژانس:  .3
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D.  روشهای پرداخت 

 پرداخت به روشهای زیر را می پذیرد:  Hackensackمرکز درمانی دانشگاه 
 پول نقد  .1
 حوالۀ پولی  .2
 ریکن اکسپرس، دیسکاور کارتهای اعتباری منتخب، ویزا، مسترکارت، ام .3
 کارتهای پیش پرداخته با لوگوی ویزا یا مسترکارت  .4
 چک بانکی  .5
 چک شخصی  .6

 
 

E.  توافق مالی مرکز درمانی دانشگاه طرحHackensack  
یک مبلغ حداقلی دریافت خواهد شد و باقی توافق مالی رسید. یک در صورت درخواست می توان به 

 . ماندۀ مبلغ بدون بهره قسطی خواهد شد
 
 

F.  توافقات مالی برای حسابهای دارای بدهی معوقه 
تمامی ترتیبات با استفاده از فرم توافق مالی پرداخت آغاز می شود. تمامی فرمهای تکمیل شده باید به 

 نحو زیر توزیع گردند: 
 یک نسخه به بیمار تحویل داده می شود.  -
 یک نسخه در حساب/فایل بیمار وارد می شود.  -
 به مدیر خدمات مشتریان داده می شود.  یک نسخه -

)توافقنامۀ مالی بیمار سرپایی، انگلیسی(، )توافقنامۀ مالی بیمار سرپایی، اسپانیایی( و )توافقنامۀ مالی 
  بیمار بستری، انگلیسی(، )توافقنامۀ مالی بیمار بستری، اسپانیایی(

 
مرور می گردند. این بخش در  به جهت بررسی یکپارچگی در حضور بیمار/ضامنتوافقنامۀ مالی 

 توافقنامه وجود خواهد داشت: 
طرح بازپرداخت سبب می شود که "من تصدیق می کنم که انجام ندادن الزامات تعریف شده در 

Hackensack UMC  حساب من را جهت دریافت وجه از طریق قانونی ارسال نماید. من همچنین
تخفیفات اعمال شده تبدیل به هزینۀ کامل خواهند شد" و تایید می کنم که در صورت تاخیر در پرداخت، 

"تمامی هزینه های زمان ثبت نام تخمینی و بر اساس طرح درمانی پزشک هستند، و مشمول تغییر 
خواهند بود. لطفا توجه کنید که افراد واجدشرایط دریافت کمک هزینۀ مالی بیشتر از مبلغ کلی 

 د کرد."ن( پرداخت نخواهAGBصورتحساب )
 
 

G.  برنامه های کمک هزینۀ مالی– Medicaid  نیوجرسی یاCharity Care  
نیستند، در  HackensackUMCتمامی بیمارانی که قادر به پرداخت نرخ های مراقبت خیرخواهانۀ 

ابتدا به یک مشاور مالی ارجاع داده خواهند شد. اگر مشاور مالی نتواند بیمار را تسویه حساب مالی 
این واحد تعیین می کند که بیمار واحد کمک هزینۀ مالی ارجاع داده می شود.  نماید، بیمار به

 استحقاقی هست یا خیر. واجدشرایط یکی از برنامه های 
 
 

H.  :)خط مشی بیماران بین المللی )بیماران خارجی 
 :HackensackUMCتعریف بیمار بین المللی  
کنند و جهت دریافت خدماتی  بیمارانی که در حال حاضر در یک کشور خارجی زندگی می 

)"مرکز درمانی"( به ایاالت  Hackensackخاص و درمان در مرکز درمانی دانشگاه 
متحده مسافرت کرده اند. این خدمات از قبل برنامه ریزی شده اند و مشمول تمهیدات کمک 

 هزینۀ درمانی ذکر شده در این خط مشی نیستند. 
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از یک  Hackensackرای آمدن به مرکز درمانی دانشگاه تمامی بیماران بین المللی که ببه 

یک نرخ  از قبل برنامه ریزی کرده اند،کشور خارجی و دریافت خدمات درمانی با هماهنگی، 
 بازپرداخت تایید شده برای خدمات زیر و برخی خدمات دیگر اعالم می شود: 

 متخصص بیماری های قلبی  -
 برنامه های پیوند اعضا  -
 آنکولوژی  -
 رتوپدی او -
 رویه های اورولوژی  -

 
 

قرار مالقات این بیماران از قبل تعیین می گردد، که در آن زمان انتقال بانکی پول )از جمله 
انتقال بانکی پول باید شماره تلفن انتقال بانکی( جهت پوشش هزینۀ درمان تعیین خواهد شد. 

یرد. هر مبلغی که از پیش ( روز کاری قبل از آمدن بیمار به مرکز درمانی انجام گ5پنج )
 پرداخت مورد استفاده قرار نگیرد بازگشت داده خواهد شد. 

 
 

I.  ارائۀ درخواست برای کمک هزینۀ مالی 
a.  زبانهای موجود 

i. ( خط مشی کمک هزینۀ مالیFAP مرکز خدمات درمانی، فرم درخواست و )
انش زبان به زبان انگلیسی و زبان عمدۀ جمعیتی با تو (PLSخالصه به زبان ساده )

جمعیت  5نفر یا % 1000موجود است، که شامل حداقل  (”LEP“)انگلیسی محدود 
منطقۀ اصلی خدماتی مرکز خدمات درمانی باشد. این مدارک در صورت درخواست 

 به طور رایگان در اختیار شما قرار می گیرند. 
 

b.  اطالعات را در وب گاه مرکز درمانی مشاهده نمایید 
i. ند اطالعات مربوط به کمک هزینۀ مالی را به صورت برخط وب گاه: فرد می توا

در نشانی وب گاه زیر مشاهده نماید: 
http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy 

 
c.  ارائۀ درخواست 

i. درخواست کاغذی برای دریافت کمک هزینۀ مالی  فرد می تواند با تکمیل یک نسخه
در دسترس  رایگاندرخواست دهد. فرم درخواست به شیوه های زیر به صورت 

 شماست: 
a) :با نامه نگاری به نشانی زیر و درخواست یک نسخه از فرم  پستی

 درخواست کمک هزینۀ مالی: 
1) 100 First Street - Suite 300 

Hackensack, NJ  07601 
b)  :ا مراجعۀ حضوری به بخش کمک هزینۀ مالی )از دوشنبه تا بشخصا

 عصر(، به نشانی زیر:  4صبح تا  8جمعه از 
1) 100 First Street - Suite 300 

Hackensack, NJ  07601 
c)  :4343-996-(551)می توانید با بخش کمک هزینۀ مالی به شمارۀ تلفنی 

 تماس بگیرید.
 

d. ۀ درخواست: دور 
i. ( روز از تاریخ 365فرد سیصد و شصت و پنج ) دریافت اولین صورتحساب پس از

 کمک هزینه درخواست دهد. فرصت دارد که فرم درخواست را برای  ترخیص

http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy
http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy


 (Administrative Policy Manualراهنمای خط مشی اداری )

________________________________________________________________ 

 11 از 8 صفحۀ

ii.  درخواستهای ناقص در نظر گرفته نمی شوند، اما به درخواست کنندگان اطالع داده
 می شود و به آنان فرصت داده می شود تا مدارک/اطالعات ناقص را تکمیل نمایند. 

 
e.  :درخواستهای تکمیل شده 

i.  لطفا تمامی درخواستهای تکمیل شده را به بخش کمک هزینۀ مالی ارسال نمایید )به
 آدرس فوق الذکر مراجعه نمایید(. 
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  برای خدمات بیماران بستری و سرپایی – HackensackUMCزمانبندی پرداخت بیماران : Aضمیمۀ 

 
پس از اینکه بیمه درخواست را مورد بررسی قرار دهد،  Hackensack مرکز خدمات درمانی دانشگاه

 صورتحساب خدمات انجام شده را ارائه می دهد. میزان بدهی پس از بیمه شامل موارد زیر خواهد شد: 
 پرداخت توسط خود شخص )بیمار بدون بیمه(  .1

سئولیت خود را انجام داده و باقی بدهی مسئولیت بیمار پرداخت توسط خود شخص پس از بیمه )بیمه م .2

 است( 

3. HackensackUMC Charity Care  تخفیف در هزینه ها(  –)درمان خیرخواهانه 

 (. Medicare)مسئولیت بیمار طبق تعریف  Medicareپرداخت توسط خود شخص پس از  .4

 ات صورتحساب پست می شود. برای بیماران بدون بیمه حدود پنج روز پس از ترخیص یا ارائۀ خدم
 

روزه  62چرخۀ ارائۀ صورتحساب جهت دریافت بدهی  –( Medicareچرخۀ صورتحساب غیر مدیکر )
تمام مبلغ پس از اینکه بیمه سهم خود را پرداخت نماید، صورتحساب برای بیمار ارسال می شود.  است.

دهی معوقه تا تاریخ قید شده دریافت نشود، صورتحساب باید تا تاریخ قید شده در روی آن دریافت شود. اگر ب
صورتحساب به صورت مکرر )تا سه بار( برای بیمار ارسال خواهد شد. در صورتی که وجه معوقه دریافت 

اقدام قانونی، نامه ای برای بیمار ارسال می گردد و از بیمار تقاضای پرداخت وجه طی مدت ده  نشود، پیش از
هم مبلغ دریافت نگردد، بدهی معوقه به یک ارگان قانونی دریافت وجه ارجاع داده روز انجام می گیرد. اگر باز 

 می شود. 
 

روز است پیش از آنکه صورتحساب جهت  120چرخۀ کامل آن  –( Medicareچرخۀ صورتحساب مدیکر )
ال پس از پرداخت مدیکر و بیمۀ ثانوی )در صورت وجود(، صورتحساب برای بیمار ارس دریافت ارسال شود.

تمام مبلغ صورتحساب باید تا تاریخ قید شده در روی آن دریافت شود. اگر بدهی معوقه تا تاریخ قید می گردد. 
شده دریافت نشود، صورتحساب به صورت مکرر )تا چهار بار( برای بیمار ارسال خواهد شد. در صورتی که 

ر ارسال می گردد و از بیمار تقاضای پرداخت اقدام قانونی، نامه ای برای بیما وجه معوقه دریافت نشود، پیش از
وجه طی مدت ده روز انجام می گیرد. اگر باز هم مبلغ دریافت نگردد، بدهی معوقه به یک ارگان قانونی دریافت 

 وجه ارجاع داده می شود. 
 نشانی جهت پرداختهای بیمار: 

Hackensack University Medical Center 
P.O. Box 48027 

Newark NJ 07101-4827  
 

-551در صورتی که بیمار دربارۀ صورتحساب خود سوالی داشته باشد می تواند با خدمات مشتریان به شمارۀ 
 تماس بگیرد  996-3355

-996-551بیمارانی که قادر به پرداخت بدهی خود به تنهایی نیستند می توانند با خدمات مشتریان به شمارۀ 
ا واجدشرایط بعضی ترتیبات پرداختی می شوند یا خیر. بیمارانی که توان تماس بگیرند تا ببینند که آی 3355

تماس بگیرند تا ببینند که آیا  4343-996-551پرداخت ندارند، می توانند با دفتر کمک هزینۀ مالی ما به شمارۀ 
 واجدشرایط کمک هزینۀ مالی می شوند یا خیر. 

 
اموال فرد، فروش اموال فرد، ضبط یا توقیف حساب بانکی عبارتند از: حبس دریافت وجه  روشهای فوق العادۀ

یا سایر اموال شخصی فرد، اقامۀ دعوی حقوقی علیه فرد، اقدام به دستگیری فرد، توقیف دستمزد فرد و موارد 
 اقدام به دریافت وجه از روشهای فوق العاده در بازه های زمانی زیر انجام می گیرد: دیگر. 

 
ز درمانی پیش از هرگونه اقدام فوق العاده برای دریافت وجه فرد را از خط دورۀ اطالع رسانی: مرک .1

روز  120مشی های دریافت، پرداخت و کمک هزینۀ مالی مطلع خواهد نمود تا بتواند وجه را حداقل 

بعد از صدور اولین صورتحساب درمان پس از ترخیص دریافت نماید و از هرگونه اقدام فوق العاده 

  جه خودداری نماید.برای دریافت و



 (Administrative Policy Manualراهنمای خط مشی اداری )

________________________________________________________________ 

 11 از 10 صفحۀ

روز از تاریخ صدور اولین صورتحساب پس از ترخیص فرصت دارد  240دورۀ درخواست: فرد  .2

 درخواست خود را ارسال نماید. 

باید پیش از هرگونه اقدام  HackensackUMCفرصت پیش از اقدامات فوق العادۀ دریافت وجه:  .3

 روز به بیمار فرصت دهد.  30فوق العاده برای دریافت وجه، با ارسال اخطارحداقل 
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: ارائه دهندگان خدمات درمانی بر طبق بخشی که خدمات اورژانسی یا خدمات ضروری پزشکی در Bپیوست 

 داخل بیمارستان ارائه می دهند 
 

 تحت پوشش خط مشی کمک هزینۀ مالی؟ بخش/ارگان/گروه

 خیر بخش هوشبری 

 خیر بخش مرکز سرطان 

 خیر بخش دندانپزشکی 

 خیر بخش طب اورژانسی 

 خیر بخش پزشک خانواده 

 خیر بخش طب داخلی 

 خیر بخش جراحی مغز و اعصاب

 خیر بخش مامایی و پزشکی زنان

 خیر بخش چشم پزشکی 

 خیر بخش جراحی ارتوپدی

 خیر بخش گوش، حلق و بینی

 خیر بخش آسیب شناسی 

 خیر بیماری های کودکان  بخش

 خیر بخش جراحی پالستیک و بازسازی

 خیر بخش طب پا

 خیر بخش روانپزشکی و طب رفتاری

 خیر بخش پرتودرمانی آنکولوژی 

 خیر بخش رادیولوژی 

 خیر بخش طب توانبخشی 

 خیر بخش جراحی 

 خیر بخش اورولوژی 

 خیر طب بیمارستانی 

 خیر خدمات آزمایشگاه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


