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 :غرضال

رعاية المرضى المقدمة في المركز الطبي لجامعة بجميع الرسوم المرتبطة  تحصيلل حاكمةلتحديد القواعد ال
 و يات التفاعل بين المريض( وعملا المكان فصاعدايشار إليها باسم "المركز الطبي" من هذ التيهاكنساك )

 .في المراكز الطبيةالتسجيل  وموظفي الضامن وخدمة عمالء
 

تحصيل اإليرادات في المركز الطبي مع الحفاظ على سمعة ماثل في ؤدي في التيهذه السياسة بإن التزام 
عدة المالية خيارات المسابإلى زيادة الوعي أيضا سيؤدي . وتبني هذه السياسة بها المركز الطبي المعروف

 يبينالمتاحة للمرضى المستحقين الذين يحتاجون إلى الطوارئ أو غيرها من الرعاية الطبية الالزمة، و
 طلب للحصول على المساعدة المالية.تطبيقها لهؤالء المرضى يمكن لاإلجراءات التي 

 
النقدية قبل  تحصيالتادة السيتم التركيز على تحسين االتصال مع المرضى لدينا، لزيادة شفافية األسعار، وزي

المعلومات المريض / العالقات العامة من خالل توفير ين بإلى حد كبير العالقات تحسن العمل على الخدمة، و
فهم سعر رعايتهم. باإلضافة إلى ذلك، يسعى المركز الطبي لزيادة فرص الحصول لمرضانا  التي يحتاجها 

 .لى تغطية جميع أفراد المجتمععلى الخدمات من خالل تمكينهم من الوصول إ
 
 

 :جامعة هاكنساك الطبيفلسفة مركز
خدمها. سياسة مالية يالمركز الطبي لجامعة هاكنساك مهمة لتلبية االحتياجات الطبية للمجتمعات التي أسس 
 شاملة، هو فيالمالية المعقولة، فضال عن خيارات المساعدة التحصيل الئتمان و بروتوكوالت بإتلتزم سليمة 

المركز الطبي لجامعة هاكنساك على سياسة شفافية سوف يحافظ غاية األهمية وأساسي لمهمة المركز الطبي. 
إصابات األسعار من خالل تواصل المسؤولية المالية لمرضانا قبل الخدمات المقدمة باستثناء خدمات 

ى كرامة المتورطين، بما فظ علاحتمرضانا ولهذه السياسة دائما األوضاع المالية سوف تحترم الطوارئ. 
 .160، الفصل  P.L 1992تحكم العناية الخيريةو نيو جيرسي بها في يتفق مع القوانين المعمول 

 
 1986لعالج الطبي في حاالت الطوارئ وقانون العمل النشط لعام لرجى مالحظة أنه وفقا ي

(EMTALA) بغض النظر  قر حالتهمحتى تست األشخاص ذوي الحاالت الطبية الطارئة الكشف على سيتم
ألي سبب من األسباب، بما في  تؤهل لشيء آخرأو  أو ترفض عن قدرتهم على الدفع. لن تتأخر هذه الخدمات

، نقل المرضى 1-558طلع على سياسة اإلدارة إالدفع. بذلك ولكن ال تقتصر على االستفسارات المتعلقة 
 (.EMTALA) والعالج الطبي في حاالت الطوارئ وقانون العمل النشط
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 السكان عموم المرضى من  –مقدما تحصيالت . أوال
 

 :السياسة
المبلغ المستحق من قبل المريض ب مجزء ذاتي الدفع" للمرضى المؤمن عليهاللغرض هذه السياسة، يعرف "

لدفع دافع. يتم تعريف مصطلح "جزء ذاتي اال)و / أو الضامن( لجميع الحسابات على النحو الذي حدده 
لدينا. مصطلح "مرفق" إلى األسعار ل"استخدام هذا  ةالرحيمبنسبة الرعاية للمريض غير المؤمن عليه" 

التأمين المشترك أو  و خصممبلغ الشير إلى تالمرفق" وليس األسعار لعيادة الطبيب. مصطلح "حصة التكلفة" 
 .مقدار المشاركة في التسديد

 
 في ظل الظروف التالية:الذاتي ه مسؤولية الدفع عموما، فإن المريض و/ أو الكفيل لدي

 
 المريض تغطية لرعاية لصحية لخدمات المرفق.ليس لدى  .أ

لمريض لديه تغطية لرعاية صحية لخدمات المرفق؛ ومع ذلك، فإن الخدمة التي ستقدم غير مشموله ا .ب
  أو لها )على سبيل المثال، الجراحة التجميلية(.بتأمين الرعاية الصحية له 

التحقق من تغطية الرعاية الصحية، تبين أن  عندريض لديه تغطية الرعاية الصحية، ولكن، الم .ت
. هذا المبلغ قد يأتي في شكل خصم سنوي، التأمين المشترك غير مسددةالمريض لديه حصة تكلفة 

 المقدمة. مرفقالالمعمول به، أو المشاركة في تسديد خدمات 
شبكة في المركز الطبي عدم مشاركة شبكة الخدمات ) خارجعقوبة خدمات ن المريض يعاني من إ .ث

خارج الشبكة و مرفق دافع عندما يتم التعامل مع المريض من قبل ال(. تفرض هذه العقوبة من همعين
 / أو الطبيب. وتختلف عقوبة على أساس تغطية المستشفى للمرضى.

، السنة عام المزايالية )حامزايا الرعاية صحية لفترة اللها من له أو  كل مامريض الاستنفد  .ج
 قصوى مدى الحياة(.حدود الالتقويمية، و / أو ال

 
ينبغي للمرء استخدام المبادئ التوجيهية  للمرفقإذا كان المريض / الضامن لديه تغطية الرعاية الصحية 

 :ذاتيال التالية لتحديد و / أو جمع أرصدة الدفع
 

 الرعاية الطبية للمرضى الداخليين خصومات  .أ
 .1،288.00هو $  2016خصم الرعاية الطبية للمرضى الداخليين لعام     

 
 رعاية الطبية للمرضى الخارجيينلل  التأمين المشترك .ب
 مبلغ التأمين المشترك كما هو مبين على تحصيللم يتم تغطية المريض من التأمين الثانوي، يجب إذا  

HUMC APC  ي عمود "التأمين المشترك". إذا لم فالمبلغ الصحيح  يجدول الدفع. يمكن العثور عل
، ارجع إلى الرعاية الطبية المناسبة جدول الرسوم بناء على APC ظهر الخدمة المقدمة على قائمةت

مختبر السريري، ال، وMICU / ABMالخدمة المقدمة )طب التأهيل، تصوير الثدي باألشعة السينية، 
 (وتعليم السكري، الخ

 
ستتم  هي مصروفات تقديرية يدفعها. إذا كانت الخصومات أكبر ، يرجى إخطار المستفيد أن هذه

 للمريض. المبلغ الزائدسيتم رد . إذا كان أقل من المبلغ المحصل، بالمتبقيالمريض محاسبة 
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 ميديكيد .ت
ض. استنادا المتلقي / المريللخدمات المشمولة سواء من من الجيب الخاص نفقات مدفوعة ، ال توجد عموما

لتأمين المشترك و / أو مصاريف مدفوعه لمن التغطية، ومع ذلك، قد يكون هناك  الميديكيدإلى مستوى 
 .غير مغطاةالخدمة ال
 
 الدرع األزرقو الصليب األزرق تغطية -ث

 RTE)الكترونيا السعر من بالتحقق /  المصروفات التي يدفعها من جيبه الخاصتأكيد مسؤولية المريض أو 
المريض و / أو خدمة على تحقق ما إذا كان هناك مسؤولية  الصليب األزرق. ب( أو االتصال دافعال موقع أو

مقدار المشاركة في  ةيجب التأكد من صحالمريض. قم بإخطار حصة التكلفة وأحصل على مبلغ غير مغطاة. 
اذا لم يتمكن من التحقق  هلية أو عن طريق الوصول إلى موقع الدافع.األلتحقق من ل RTEعبر  ETCتسديد 
مقدار المشاركة في التسديد على بطاقة هوية تأمين المريض. على االطالع يمكن أو موقع الدافع،  RTEعبر 

 مباشرة.معني دافع البالكمالذ أخير، اتصل 
 
 
ينالمدار و ينالتجاريدافعي الرعاية  -ج  

 RTE )خاص / بالتحقق من السعر الكترونياتأكيد مسؤولية المريض أو المصروفات التي يدفعها من جيبه ال
تحقق ما إذا كان هناك مسؤولية على المريض و / أو خدمة غير مغطاة. بالدافع.  أو موقع الدافع( أو االتصال

 ETCيجب التأكد من صحة مقدار المشاركة في تسديد  أحصل على مبلغ حصة التكلفة وقم بإخطار المريض.
 RTEعن طريق الوصول إلى موقع الدافع. اذا لم يتمكن من التحقق عبر  للتحقق من األهلية أو RTEعبر 

أو موقع الدافع، يمكن االطالع على مقدار المشاركة في التسديد على بطاقة هوية تأمين المريض. كمالذ 
 أخير، اتصل بالدافع المعني مباشرة.

 
 

في سرير )الزيارات ارجيين الخقبول اختياري، جراحة اليوم الواحد والمرضى داخليين بالمرضى ال .1
 (المجدولة

 :يقوموا بإبراء مالييجب أن أو ال يتمتعون به تأمين الذين يتمتعون بالمرضى،   -أ
 
 

 أو  أوال: قبل أو في يوم الدخول للفحص
 اإلجراء( أيام عمل قبل 3ظهرا، ) 12ثانيا: ليس بعد 

 
المرضى كافة جيب  منالنفقات كافة تحصيل التأمين، من " يشير إلى التحقق إبراء ماليمصطلح "

 لديهمالمطلوبة مسبقا، التراخيص، و/ أو اإلحالة ألولئك المرضى الذين الشهادات افة الحصول على كو
 و تأمين، تشمل نفقات خارج الجيب الخصومات، والتأمين المشتركالذين لديهم تأمين. بالنسبة ألولئك 

عادها من التغطية )إجراءات غير المغطاة(. بالنسبة ألولئك فضال عن التكاليف التي يتم استب الدفع المشترك 
 .هالرحيمللرعاية الجيب تخضع لمعدالت المركز الطبي لجامعة هاكنساك مصروفات خارج دون تأمين، ب

 
       

 
أو المسؤول عن  عيادةمريض ضمن اإلطار الزمني المعلن، وسيتم إخطار مدير الاإلبراء المالي للإذا لم يتم 

  ختبار.إلالحاجة الملحة لحالة المريض بخصوص اإلجراء / ا يدمبعد ذلك حدد يالخدمة، وسوف  منطقة
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 القبول قبل  -ب
كافة الخدمات االختيارية عندما يكون ذلك بالتسجيل المسبق لالمركز الطبي لجامعة هاكنساك سيقوم 

ذاتي واألرصدة غير الدفع الما في ذلك أجزاء المريض، بدخول ممكنا. ينبغي تحديد طريقة الدفع قبل 
اتفاق  عمللمريض. إذا لزم األمر، وسيتم لالمقرر جراء اإللتقييمات المالية قبل تم اتسوف . مسبقاالمسددة 

دفع المبينة في هذه السياسة ابتداء من الإجراء المريض المقرر بناء على بدائل قبل القيام بمالي مسبق 
 هذه السياسة. ( منثالقسم الثاني )

 
 العيادات الخارجية االختياريةالدفع الذاتي في  .2

 
( 3ظهرا، وثالثة ) 12:00المرضى، مع أو من دون تأمين يجب أن يتم مسح المالية في موعد أقصاه الساعة 

 أيام عمل قبل هذا اإلجراء.
 

افة المرضى مصطلح "إبراء مالي" يشير إلى التحقق من التأمين، تحصيل كافة النفقات من جيب ك
والحصول على كافة الشهادات المطلوبة مسبقا، التراخيص، و/ أو اإلحالة ألولئك المرضى الذين لديهم 
تأمين. بالنسبة ألولئك الذين لديهم تأمين، تشمل نفقات خارج الجيب الخصومات، والتأمين المشترك و 

)إجراءات غير المغطاة(. بالنسبة ألولئك  الدفع المشترك  فضال عن التكاليف التي يتم استبعادها من التغطية
 بدون تأمين، مصروفات خارج الجيب تخضع لمعدالت المركز الطبي لجامعة هاكنساك للرعاية الرحيمه.

 
إذا لم يتم اإلبراء المالي للمريض ضمن اإلطار الزمني المعلن، وسيتم إخطار مدير العيادة أو المسؤول عن 

 ي الحاجة الملحة لحالة المريض بخصوص اإلجراء / اإلختبار. دلك ممنطقة الخدمة، وسوف يحدد بعد ذ
 
 مباشرالدخول ال/  تحويالتال/ المقيمينلمرضى لعاجل قبول  -3

ستتم األهلية للمزايا والتحقق في وقت قبول للمرضى الذين تم قبولهم في المركز الطبي لجامعة هاكنساك 
 كأمر ملح، والتحويالت أو الدخول المباشر.

 
 (ETCالحوادث في حاالت الطوارئ ) مركز -4

أي ترتيبات دفع  ةواصل المركز الطبي لجامعة هاكنساك لفرز وعالج حالة المريض الطبية قبل مناقشيس
 فحصهبعد التحقق من أن المريض قد تم  ETCالمركز الطبي لجامعة هاكنساك الخدمة في لن يمنع مالي. 

عن المريض في محاولة لجمع معلومات اإلتصال بوسيتم وتم الحصول على موافقة من قبل طبيب المريض، 
 .في الدفع من جيبهالتأمين ومسؤولية المريض

 
فاتورة تغطية الرعاية الصحية بما في ذلك الرعاية الطبية، تحصيل المركز الطبي لجامعة هاكنساك سيتولى 
 .التأهلثالث، بعد التحقق من الطرف الودافعي ميديكيد 

 
المؤمن عليهمالمرضى  -ة المدارة اتفاقيات الرعاي -5  

ية محددة. وسيتم تحديد مسؤولالالمركز الطبي لجامعة هاكنساك اتفاقات الرعاية المدارة لدى 
التعاقد  ثالث. وسيتم احتساب القيمة الدوالرية باستخدام سعرالطرف الالمريض من قبل دافعي 

.دافعالالمتفق عليه مع   
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مريض للحصول حصيالت التفي تايم لين  UMC لرجوع إلى الملحق أ من هذه السياسة لهاكنساكيرجى ا

 (r( )6) 501§واالمتثال لقانون اإليرادات الداخلية التحصيل على مزيد من المعلومات حول عملية 
 
 

 ثانيا: سياسة المساعدة المالية
 

الرجوع إلى سياسة اإلدارة ، يرجى ميديكيد مرضى في الحاالت التي تنطوي على معاملة األطفال المؤهلين أو 
 (، سياسة المساعدة المالية )العناية الخيرية / رعاية طفل / ميديكيد1846

 
يرجى مالحظة أن ليس كل الخدمات المقدمة في مرافق المستشفى المركز الطبي مشمولة في إطار هذه 

لذين يوفرون خدمة قسم احسب ال نمقدميالللحصول على قائمة  بالسياسة. يرجى الرجوع إلى الملحق 
أي من ذا الملحق هيحدد  خدمات الرعاية الصحية الالزمة طبيا داخل مرفق المستشفى. غيرها منلطوارئ أو ا

يتم وكل ثالثة أشهركذلك. وسيتم استعراض القائمة مزود  من ليسهذه السياسة ومقدمي الخدمة تغطيهم 
 تحديثها، إذا لزم األمر.

 
 
 UMCخصم للرعاية الرحيمة لهاكنساك سياسة ال -أ

  
 

الدفع المبلغ المستحق على مرضى إجمالي للحساب، سوف يستند  هالرحيمرعاية ندما يتم تطبيق خصم الع
نسب الرعاية الرحيمة للمرضي لخدمات المقدمة. الرعاية الرحيمة لأسعار  علىالداخليين والخارجيين الذاتي 

للرعاية الرحيمة العيادات الخارجية نسب للعام الحالي. وتستند  DRG بيةمعدالت الرعاية الطالداخليين هي 
مرتين ضدوبا جدول الرسوم محسب الرعاية الطبية رسم مرتين أو مضروبا  APC على الرعاية الطبية

، مع النسبلن يتم تطبيق أي تخفيضات إضافية لهذه حسب الخدمة المقدمة. *** هذه المعدالت النهائية. 
الذي يعرف ) ("AGB") (المحصل بشكل عاممؤهل أكبر من مبلغ الفاتورة  FAP حمل أي فردتلن يذلك، 

 (.في وقت الحق
 

لدافع األساسي من الدفع الذاتي راجع احساب المريض،  علىه الرحيمسعر العناية عندما يتم تطبيق 
العناية لتمتع بسعر الحساب للسماح ل". هذا اإلجراء سيتم تلقائيا HUMC"الرعاية الخيرية  -" Q75ل"

 .هالرحيم
 

 خصم السياسة  15والية نيوجيرسي  -ب
من  ٪500و  ٪300بين هم فيما تدخل أسرالمرضى غير المؤمن عليهم الذين يقع ، 2/4/2009 إعتبارا من

. طرفاالخيرية الحالية طبقا للرعاية  حصباستخدام عملية الففحصهم سيتم لفقر لالمبادئ التوجيهية االتحادية 
العناية ". معدالت رعاية المرضى  15والية نيوجيرسي" - "Q76"الدافع األساسي ل التأهل راجع بمجرد

للعام الحالي. تستند معدالت الرعاية  DRG هي معدالت الرعاية الطبية 15الداخليين والية نيوجيرسي 
عاية الطبية أو الر ٪115ضروبا فيم APC على الرعاية الطبية 15للمرضى الخارجيين والية نيوجيرسي 

 .اعتمادا على الخدمة المقدمة ٪115 مضروبا فيجدول الرسوم طبقا ل
 
 
 
 

 11من  5صفحة 
 



 دليل السياسة اإلدارية
____________________________________________________________ 

 
 

 كون يلن  )التعاون في الدفع(بعد أرصدة التأمين )الخصومات، والتأمين المشترك، ودفع الشخصي ال
 . ، إال إذا كان المريض مؤهال في إطار هذه السياسةامخفض

 
 

 لحاالت الطوارئ أو غيرها من العناية الطبية الالزمة ("AGB") عموما حصلةلممبالغ احساب ال –ت 
لن (، في حالة الطوارئ أو غيرها من الرعاية الطبية الالزمة، r( )5) 501§ اإليرادات الداخليةوفقا لقانون 
شخص ع ما يدفمؤهل للحصول على المساعدة المالية بموجب هذه السياسة أكثر من الض يالمريتم محاسبة 
 غطي هذه الرعاية.يتأمين آخر يتمتع ب

 
للحصول على المساعدة المالية التي تتطلب الطوارئ أو غيرها من الرعاية الطبية  عتبر مؤهالالذي يالفرد 

 :أليهما أقلسوف تتم محاسبته طبقا الالزمة 
 

 أعاله؛ أو)ب(  –)أ(  )ثانيا( المحسوب في أقسامالمبلغ  .1
2. AGB  

 
للخدمة الصحية  (look-backبإستعمال رسم الرعاية )النظرة إلى الخلف() AGB يتم احتساب رسوم

 :الحالية هي كما يلي AGB  . نسبالخاصة باإلضافة إلى شركات التأمين
 
 %26مريض داخلي  -1
 %32مريض خارجي  -2
 ER 22%مريض خارجي  -3
 
 أشكال الدفع -ج

 
 :المركز الطبي لجامعة هاكنساك األشكال التالية للدفعيقبل 

 
 نقدي -1
 حواالت بريدية  -2
 و ديسكفر فيزا، ماستر كارد، أمريكان إكسبريسكروت إئتمان مختارة:  -3
 فيزا أو ماستركارد بطاقات خصم بشعار  -4
 شيكات مصرفية -5
 شيكات شخصية -6

 
 مركز الطبي لجامعة هاكنساكللاالتفاق المالي خطة  -د
 

يمكن إيداع الرصيد فيما بعد و المالي من اإليداعحد أدنى يتم أخذ . عند الطلباالتفاقات المالية  عمليمكن 
 .بدون فوائدعلى خطة تقسيط 

 
 األرصدة غير المسددة ذاتالتفاقات المالية للحسابات ا -ه
 

النماذج المكتملة سيتم توزيع  االتفاق المالي.شكل الدفع بجميع الترتيبات باستخدام الشروع في القيام ب سيتم
 :على النحو التالي

 .إلى المريض ذهبتنسخة واحدة  - 
 ذهب إلى حساب / ملف المريضتنسخة واحدة   -
 نسخة واحدة تذهب لمدير خدمة العمالء -
 

 11من  6صفحة 



دليل السياسة اإلدارية

 ____________________________________________________________ 
 

اإلسبانية( و )اتفاق مالي ،عيادات الخارجية، اللغة اإلنجليزية( )اتفاق مالي العيادات الخارجية ال)اتفاق مالي 
 اإلسبانية(، المريض الداخلية ، اللغة اإلنجليزية( )اتفاق ماليالداخلي المريض

 
 :سيتم استعراض االتفاق المالي في مجمله مع المريض / الضامن. سوف يظهر المقطع التالي في االتفاق

إلى  UMC هاكنساك دفعلى النحو المحدد في خطة السداد سياإللتزامات عبأن الفشل في الوفاء ب قرأ" 
أي  أوافق على إلغاءأنه في حال تعثر هذا االتفاق،  أقر. وأود أيضا أن التحصيالتحسابي إلى إرسال 

في وقت  رسوم"و" تقدر جميع ال ةكاملالالى الرسوم تم اإلتفاق عليها و تعود األسعار أسعار مخفضة 
يحاسب مؤهل س FAP-قابلة للتغيير. يرجى مالحظة أن أي فردهي طبيب والالتسجيل على خطة عالج 

 " AGB أكبر منبشكل 
 

 العناية الخيرية  أوميديكيد نيو جيرسي  -مساعدة المالية برامج ال -و
 

إلى  للعناية الرحيمة يحالون أوال UMC دفع هاكنساك  على دفع معدالتكافة المرضي الغير قادرين 
ماليا ، سوف يحال المريض إلى  من تصفية إلتزام المريضالمستشار المالي لم يتمكن المستشار المالي. إذا 

 أي من هذه الوحدة تحديد ما إذا كان المريض مؤهال للحصول على سوف تتولي المالية. وحدة المساعدة 
 .الستحقاقاتبرامج ا

 
 أجانب(لسياسة الدولية المرضى )مرضى ا -ز

 : UMCهاكنساكتعريف المريض األجنبي طبقا ل
عالج في المركز المرضى المقيمين حاليا في بلد أجنبي والذين يسافرون إلى الواليات المتحدة لتلقي ال

 الالطبي لجامعة هاكنساك )في "المركز الطبي"( لخدمات محددة. هذه الخدمات يتم الترتيب لها مسبقا، و
 تخضع ألحكام المساعدة المالية المبينة في هذه السياسة

 
إلى المركز الطبي لجامعة هاكنساك من دول ما قبل الحضور ترتيب أتموا جميع المرضى الدوليين الذين 

على معدل سداد معتمد للخدمات بما في ذلك سيتلقون مسبق بشكل  له المرتب نبية لتلقي العالج الطبي أج
 سبيل المثال ال الحصر:

 
 أمراض القلب  -
 برامج زراعة األعضاء  -
 األورام  -
 طب العظام  -
 إجراءات جراحة المسالك البولية - 
 

 
البرقي تحويل الوقت بوضع ترتيبات  معلزيارات، هؤالء المرضى لهذه اترتيب مواعيد مسبقة لسيتم 

#( لتغطية العالج. يجب أن يتم التحويل البرقي لألموال خمسة  تحويل األموال هاتفياألموال )بما في ذلك ل
التي لم يتم  مسبقا هعوالدفالمبالغ ( أيام عمل قبل زيارة المريض إلى المركز الطبي. أي جزء من 5)

 .ردها يتماستخدامها سوف 
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 للمساعدة المالية التقدم بطلبأوال: 
 . اللغات المتوفرةأ

 ذوباللغة اإلنجليزية واللغة األساسية للسكان  PLSواستمارات طلب ، FAPالمركز الطبي في يتوفر   -1
خدمة الن مساحة م ٪5األفراد أو من  1000"( التي تشكل أقل من LEPغة اإلنجليزية )"للإجادة محدودة 

 هذه الوثائق على الموقع اإللكتروني للمركز الطبي وكذلك مجانا عند الطلب.تتوفر لمركز الطبي. ألولية لا
 

 معلومات عن موقع المركز الطبيشاهد ال -ب
 معلومات حول المساعدة المالية على االنترنت على الموقع التالي:اإلطالع على فرد يمكن للالموقع:  -1

http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy 
 

 استمارة الطلب -ج
. اإلستمارةللحصول على المساعدة المالية عن طريق ملء نسخة ورقية من التقدم بطلب يمكن للفرد   -1

 :أي من الطرق التاليةب مجانا همتاحالة يالورقاإلستمارة 
 
المساعدة  إستمارة: عن طريق الكتابة إلى العنوان التالي وطلب نسخة ورقية من عن طريق البريدأ( 

 :المالية
 300جناح  - فيرستشارع  100 (  1

 NJ 07601هاكنساك، 
 8ة، )االثنين حتى الجمعبشكل شخصي المالية للمساعدة الذهاب لقسم المساعدة من خالل : شخصياب( 

       :(، وتقع على العنوان التاليساءم 4-صباحا 
 300جناح  -فيرست  شارع 100( 1     

 NJ 07601هاكنساك، 
 ( 551) -996-4343 على: ويمكن الوصول إلى قسم المساعدة المالية عبر الهاتفج( 

 
 :تقديم الطلب. فترة  -د

فواتير بعد للأول بيان ب ه( يوما من تاريخ تزويد365) ثالثمائة و خمسة و ستونللفرد  -1
 .لطلب المساعدة خروجال

فرصة لتقديم  مغير مستوفاة، ولكن يتم إخطار المتقدمين ومنحهالالطلبات  يتم النظرفيال  -2
 .وثائق / المعلومات الناقصةال

 
 :ات المستكمله. الطلب -ه
 

الرجوع إلى البريد كل الطلبات المكتملة إلى قسم المساعدة المالية )يرجى إرسال يرجى  -1
  العنوان المذكور أعاله
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بالنسبة لكل من المرضى  UMC هاكنساك: الصفحة الشخصية لتحصيالت مرضى خدمات  أ حقمللا

 و الخارجيينداخليين ال
(APPENDIX A: HackensackUMC Patient Collections Timeline- For both 

Inpatient and Outpatient Services) 
 

المطالبة. تجهيز التأمين  تولىيقدم المركز الطبي لجامعة هاكنساك بيانات الفواتير عن الخدمات المقدمة بعد 
 :أرصدة بعد التأمين ما يليتشمل 

 (الدفع الذاتي )المريض دون تأمين  -1
 (الرصيد المتبقي هو مسؤولية المريضالذاتي بعد التأمين )التأمين قد استوف مسؤوليته، والدفع  -2
 )رسوم مخفضةال -)الرعاية الرحيمة  UMCهاكنساك لالعناية الخيرية  -3
 ميديكير()مسؤولية المريض على النحو الذي حدده ميديكيربعد رعاية الدفع الذاتي . 4
 

بالبريد بعد حوالي  كشف الحساب بيانيتم إرسال التأمين الذين ال يتمتعون بخدمة بالنسبة ألولئك المرضى 
 .أو تاريخ الخدمةمن الخروج خمسة أيام 

 
قبل إرسال الرصيد إلى  يوما 62دورة الفوترة اإلجمالية  - الرعاية الطبيةكشف حساب بخالف بيان دورة 

تأمين نصيبهم. يجب أن يتم استالم الدفعة بالكامل في اللمرضى بعد استيفاء الفاتورة ل. يتم إرسال التحصيل
. إذا لم يتم تلقي إجمالي المستحق في الموعد كشف الحساب االستحقاق المنصوص عليه في بيانتاريخ 

حقة )ما يصل الى ثالثة في المجموع(. إذا لم ال اتتلقي بيان كشوف حسابالمحدد، سوف يستمر المريض في 
خالل عشرة أيام. إذا فع بالدالطالبة بللمريض  التحصيلبريد نهائي قبل خطاب يتم استالم المبلغ، سيتم إرسال 

 .، سوف يحال الحساب إلى وكالة تحصيل الديون استالم المبلغ إستمر عدم
 

أيام قبل إرسال الرصيد إلى  120دورة الفوترة اإلجمالية  - الرعاية الطبيةدورة بيان كشف حساب 
يجب أن يتم استالم  الرعاية الطبية وأي تأمينات ثانوية. تسديدللمرضى بعد  فاتورة. يتم إرسال التحصيل

. إذا لم يتم تلقي اإلجمالي كشف الحساب الدفعة بالكامل في تاريخ االستحقاق المنصوص عليه في بيان
الحقة )ما يصل إلى أربعة في  تلقي كشوف حساباتالمستحق في الموعد المحدد، سوف يستمر المريض في 

د نهائي قبل التحصيل للمريض بالطالبة بالدفع سيتم إرسال خطاب بريالمجموع(. إذا لم يتم استالم المبلغ، 
 خالل عشرة أيام. إذا إستمر عدم استالم المبلغ ، سوف يحال الحساب إلى وكالة تحصيل الديون.

 :مدفوعات المرضىعنوان 
 المركز الطبي لجامعة هاكنساك

 48027ص ب: 
 NJ 07101-4827نيوارك

 
 551-996-3355على خدمة العمالء مكنهم اإلتصال ببرصيدهم ياستفسارات متعلقة لديهم المرضى الذين 

 551-996-3355بخدمة العمالء على  يمكنهم اإلتصال مالمرضى غير القادرين على دفع رصيد حسابه
االتصال بمكتب المساعدة يمكنهم دفع اللمعرفة ما إذا كانوا مؤهلين لترتيب دفع. المرضى غير القادرين على 

 .لمعرفة ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على المساعدة المالية 551 -996-4343علي المالية لدينا 
 

على ممتلكات  رهونيمكن أن تشمل ، ولكن ال تقتصر على ما يلي: وضع  غير عاديةالتحصيل الالتدابير 
أو ربط الحساب المصرفي لشخص ما أو أي ممتلكات  الحجز على، ويهالفرد، والرهن للممتلكات الشخص

أجر الفرد.  الحجز علىوتسبب في اعتقال الفرد، يدعوى مدنية ضد فرد، مما بعمل أ دنبشخصية أخرى، 
 :الفترات الزمنية التاليةبستثنائية التحصيل اإلتخضع تدابير 
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 والدفع، وسياسة المساعدة المالية قبل البدء في أي بالتحصيلالفرد  بإخطار: يقوم المركز الطبي خطارفترة إ . 1
غير عادية  تحصيلواالمتناع عن الشروع في إجراءات  الدفع غير عادية للحصول على تحصيل إجراءات 

 .خروجالرعاية بعد الكشف حساب لمريض أول بيان ليوما على األقل من تاريخ تقديم  120لمدة 
بعد فواتير الكشف حساب أول بيان ب يوما من تاريخ تزويده 240شخص الطبيعي لل: تقديم الطلبفترة  . 2

 .لتقديم طلبالخروج 
حد بفترة إخطار بتزويد المريض  UMCهاكنساك على غير عادية: يجب  تحصيل. وقت االنتظار إلجراءات 3

 غير عادية. تحصيل( قبل الدخول في أية إجراءات 30) يوما أدنى ثالثين
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من خدمات الرعاية الصحية الالزمة طبيا داخل  ذلك أو غيرة الطوارء حسب القسم خدمملحق ب: مقدمي 
 مرفق مستشفى

(APPENDIX B: Providers by Department that Provide Emergency or 
other Medically Necessary Healthcare Services within the 
Hospital Facility) 

 
 
 

 مشمول بسياسة المساعدة المالية؟ القسم/الكيان/المجموعة

 كال قسم التخدير

 كال قسم مركز السرطان

 كال قسم طب األسنان

 كال قسم طب الطوارئ
 كال قسم طب األسرة

 كال قسم الطب الباطني
 كال قسم جراحة المخ واألعصاب
 كال قسم أمراض النساء والتوليد
 كال قسم طب وجراحة العيون

 كال قسم جراحة العظام
 كال قسم األنف و األذن
 كال قسم علم األمراض
 كال قسم طب األطفال

 كال قسم جراحة التجميل
 كال قسم طب األقدام

 كال قسم الطب النفسي والطب السلوكي
 كال قسم عالج األورام باإلشعاع

 كال قسم األشعة
 كال قسم الطب التأهيل

 كال قسم الجراحة
 كال قسم جراحة المسالك البولية

 كال المستشفيات
 كال خدمات المختبر
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