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 السیاسة

الغرض من ھذه االتفاقیة ھي ضمان تلقي المرضى الخدمات الضروریة األساسیة والعنایة الطبیة الضروریة التي یقدمھا 
 .وبغض النظر عن  قدرتھم على الدفع,المستشفى او الفروع األخرى ذات الصلة بھا 

 االستعداد او    الدفع على المریض قدرة اساس على الالزمة الطارئة الطبیة الرعایة مریض اى یحرم ال االوقات من وقت اى فى
 .المالیة الفرز عملیة فى المشاركة على والقدرة

لجمیع أفراد المجتمع الذین یخدمھم المركز الطبي بظمنھم "فواتیر المعونة"ینتھج مركز بالسیدز الطبي ھذه السیاسة بتقدیم 
یة والذین لیس لدیھم تأمین  صحي والمرضى الحاصلین على المرضى الباحثین عن العنایة الطارئة أو العنایة الطبیة الضرور

تأمین ولكن غیر قادرین على تغطیة تكالیف العنایة الطبیة  من ھذا البرنامج أو ھؤآلء المجبرین على المشاركة في الدفع مما 
لطبي خارج نطاق شبكة یسبب ھذا الى ظائقة مالیة والمرضى المستفیدین من منتجات التأمین والتي یعتبرھا مركزبالسیدز ا

  .المعونة
فى حاالت الطوارئ او غیرھا من خدمات الرعایة الصحیة الالزمة طبیا المقدمة من المركز الطبى بالسیدز والتى تصدر 

ینطبق فقط على فواتیر الخدمات المقدمة  (FAP") فواتیرھا مركز بالسیدز الطبى فالفواتیر الرحیمة وسیاسة  المساعدة المالیة
 .FAP مثل االطباء فھم غیر مؤھلین ضمن, اي خدمات اخرى والتي تدفع بصورة منفصلة .  یق مركز بالیسیدز الطبىعن طر

الرسوم المھنیة  لمثل ھذه الخدمات الضروریة تحت تصرف األطباء والممارسین الطبیین وعلى المرضى عمل ترتیبات مالیة  
  . . منفصلة مع األطباء والممارسین

ممولین ماعدا مرافق المستشفى نفسھا والتي توفر الطوارئ  أو العنایة الطبیة الضروریة في  مرافق المستشفى  الئحة بكل ال
تراجع قوائم  مزودي .والتي منصوص علیھا في الملحق أ   FAP ھي التي تحدد اي من مزودي الرعایة الصحیة مشمول تحت
  .الرعایة كل ثالثة أشھر أو تحدیثھا إذا اقتضت الضرورة

 
 

على قسم الخدمات المالیة للمرضى ، ومن خالل ) ا(على اتباع سیاسات و اجراءات ثابتھ وشاملھ یتعین فیھا  (FAP)ینص
مستشاریھ المالیون ، اتخاذ الخطوات الالزمة للتاكد من استحقاق المرضى غیر المؤمن علیھم في الحصول على المساعده 

تقدیم تخفیضات للمرضى غیر المؤمن علیھم و غیر ) ب(الحكومة المحلیة ، الطبیة الحكومیة المدعومة او تحت اشراف 
المستحقین للمساعدة الحكومیة او برامج الدعم او البرامج التي تشرف علیھا الدولة و لكن تنطبق علیھم المعاییر المالیة للمركز 

ة غیر المشمولة بتغطیة برامج الدفع من تقدیم خدمات مدفوعة او خدمات مدفوعة حسب الحال) ج(الصحي و متطلبات الدفع، 
طرف ثالث  ، او الخدمات التي تعتبر غیر ملزمة او ضروریة من الناحیة الطبیة و التي یمكن تغطیتھا من خالل بعض 

 

 

 
 خدمات المریض المالیة :العنوان

 
 سیاسة الفواتیر الرحیمة وسیاسة المساعدة المالیة

(FAP) 
 

 حسابات المرضى:  الدلیل المرجعى
 دلیل السیاسات واالجراءات

 
 االقسام :التوزیع

 
 مدیر الخدمات المالیة للمریض: الذى اوصت بھ

 

 
  نائب رئیس قسم المالیة: علیھا التى وافق

 (CFO) المدیر المالى
 

 2000ینایر /كانون الثانى :التاریخ الفعلى
 
  .2008اغسطس /اب:  منقح

 2015سبتمبر /ایلول                   
 2015نوفمبر /تشرین الثانى                   
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في حاالت وجود دلیل على ضائقة مالیة یسمح بتخفیض المدفوعات المشتركة للمریض او ) د.(التخفیضات على التكالیف 
السماح بالتخفیض او التنازل عن المدفوعات المشتركة للخدمات المقدمة للمرضى المستفادین من برامج الدفع ) ه.(االتنازل عنھ

للمزید من المعلومات الرجاء الرجوع الى المعاییر .   من طرف ثالث والتي یعتبرھا المركز الطبي مجھز خارج شبكة العمل
   .المدرجة في سیاسة الدفع الذاتي المنفصلة

للمركز الصحي طریقة  FAP یتضمن.  یعتمد المركز الطبي في استحقاق االھلیة على حالة التامین ودخل الفرد المعاشي 
   . المساعدة المالیة

 FAP بمساعدة/ اجراءات  اعداد الفواتیر 

لمساعدة لالشخاص الذین تقدم ا.  یصدر المركز الطبي الفواتیر للمرضى او االطراف الثالثة عن قیمة الخدمات المقدمة فعلیا
على الراغبین بالحصول على ھذه المساعدة .  لدیھم تساؤالت عن امور معینة او الغیر قادرین على اكمال عملیة التقدیم بانفسھم

 HackenackUMC Palisades ’s Patient Financial Services قسم الخدمات المالیة للمرضى/ زیارة مركز بالسیدز 
Dept., 7600 River Road, North Bergen, NJ 07047 or call 201-854-5092. 

 :التقدیم

فقط على جمیع حاالت الطوارئ او غیرھا من خدمات الرعایة الصحیة الالزمة طبیا التي یقدمھا ویقدم فواتیرھا  FAP ینطبق 
الخدمات او الرسوم المھنیة ال ینطبق على غیرھا من  /FAP / .بما فى ذلك المستشفیات وللمرضى الخارجیین, المركز الطبى

على , بما فى ذلك, او الجھات االخرى فیما یتعلق بالخدمات المقدمة فى المركز الطبى, والعیادات الطبیة, والتي یجمعھا االطباء
ئمة قا. مثل اخصائیي االشعة والتخدیر واطباء قسم الطوارئ والمختبر, فان الخدمات التى یقدمھا اطباء المستشفى, سبیل المثال

ممن یوفرون خدمات الطوارئ  او الخدمات الطبیة  الالزمة فى مبنى , بجمیع مقدمى الخدمات عدا مرافق المستشفة ذاتھا
 .الملحق أالتى ال یمكن العثور علیھا فى   FAPالمستشفى تحدید الجھات التى تكون مشمولة  تحت

 :النشر على نطاق واسع/كیفیة التقدیم

FAP,  العامةو ملخص اللغة  ("PLS")  سیتم عرضھ بشكل ملفت للنظر على ") التقدیم("وما یتصل بھا من استمارة الطلب
 :النحو التالى

   :https://www.palisadesmedical.org.تنزیل الوثائق الصادرة من موقع مركز بالسیدز الطبى على االنترنت •

متوفرة عند طلبھا بالبرید وبدون رسوم وكذلك توجد في عدة اماكن في  PLS واالستمارة و  FAP یة مننسخ ورق •
 المركز الطبي بما في ذلك مكتب التسجیل الرئیسي وغرفة الطوارئ وقسم الخدمات المالیة للمریض

-201الطبي على  لطلب ارسال الوثائق بالبرید یمكن االتصال بقسم الخدمات المالیة للمریض في المركز  •
854-5092 

   )الردھة-الطابق االول (زیارة شخصیة   •
HackensackUMC Palisades  

Patient Financial Services Department  
7600 River Road  

North Bergen, New Jersey 07047.  
  في طلب التقدیم) الى:/المعلومات المعینة أرسل الطلبات المكتملة بالبرید او إحضارھا شخصیا (مع كل الوثائق •

HackensackUMC Palisades  
Patient Financial Services Department 

7600 River Road  
North Bergen, New Jersey 07047 

 
سوف یتم نشر العالمات او العروض في االماكن العامة بما في ذلك مكتب التسجیل الرئیسي وغرفة   •

  .رضى التي تنبھ وتبلغ المرضى حول توفر الدعم الماليالطوارئ ومكاتب الخدمات المالیة للم

 .عمیلة االستیعاب/كجزء من دخول المریض "PLS" سیتم تزوید المرضى بملخص لغوي بسیط  •
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یمكن للمتقدم بالطلب التواصل مع الخدمات المالیة للمرضى , اذا كان المتقدم بالطلب ال یملك اي من وثائق تثبت الدخل االسري
 .وثائق اخرى من الممكن ان تزود الغرض اثبات اھلیة او احقیة المتقدم بالطلب للدعم الماليلمناقشة 

اذا استلم .   شھرا من صدور بیان فواتیر مابعد االنصراف) 12(جمیع االستمارات او الطلبات یجب تملئ في غضون اثناعشر 
محدداً , او الفرد المسؤول مالیا, تنبیھ خطي سیزود المریض بإخطار او, المركز الصحي استمارة او طلب غیر مكتمل

سوف یعطى المرضى او    ."FAP" او الوثائق المطلوبة لغرض تحدید اھلیة سیاسة المساعدة المالیة/المعلمومات االضافیة و
ً من تاریخ اول بی 365(یوما كحد اقصى او عدة االیام المتبقیة في مدة االستمارة  30الفرد المسؤول مالیا  ان فواتیر مابعد یوما

  .لتسلیم طلب او استمارة مكتملة متضمنة اي معلومة اضافیة مطلوبة بواسطة بالیسیدز) االنصراف
 

الى اللغات  "PLS" واستمارتھ و ملخصھ الغوي البسیط "FAP" المركز الصحي ایضا یترجم سیاستھ للمساعدة المالیة
ایھما : 1000مخدومة بواسطة المركز الصحي الذي یمثل خمسة بالمئة او االخرى وفیھا اللغة االساسیة لسكان المجتمع المحلي 

متوفرة  "FAP" النسخ المترجمة ل.  من سكان االفراد الذین من المحتمل ان یتأثروا او یواجھوا بواسطة المركز الصحي; اقل
  www.palisadesmedical.org :حسب الطلب الشخصي على العنوان التالي لموقع المركز الطبي على االنترنیت

 

 االغراض

.  في مساعدة المرضى على التعامل مع العقبات المالیة التي غالبا ما تخلق حاجزا عن خدمات الرعایة الصحیة "FAP" ویھدف
, من خالل االجراءات التي تتطلب تحدید االھلیة برامج المساعدة الطبیة المرعیة او المدعومة من الحكومة "FAP" یتم تنفیذ
التي توفر معاییر للرسوم والتخفیضات في بعض الضروف , ذلك المدیكید و رعایة االسرة وبرامج الرعایة الخیریةبما في 
والتي تسمح لتخفیضات على الرسوم لكل حالة على حدة , مثل الخدمات غیر المغطاة او مشمولة وخارج شبكة الفوائد, المتكررة

ھو لتقدیم فرص لدائرة الخدمات  "FAP"  فإن المقصود من, في كل الحاالت. للرد على اثبات الضائقة المالیة بشكل معقول
المالیة للمریض لتكون محترمة الحتیاجات مجتمعنا في الوقت الذي تعزز فیھ حاجة المركز الصحي لیكون مسؤوال مادیا من 

 الناحیة المالیة وممتثال لجمیع القوانین الفدرالیة و قوانین الوالیة

 :)الرعایة الخیریة(یة الخیریة نیو جیرسي للرعا
 
 ;الفاتورة  من جزء  سوى یدفع التى ال تغطیة  او   تامین الصحى  ال
 

• __LW_PS__} تغطیة ترعاھا الحكومة او    غیر مؤھلین  ;  
خل معاییر االھلیة استوفي كال من  • د ل ا ة  ی ح ا ن ن  ت م ا ك ل ت م م ل ا  .الدولة تي تفرضھاالو

 
ن الدولة  برنامج ھو نیوجیرسى للرعایة الخیریة ا ك س  :  نیو جیرسىل

 
 :معاییر اضافیة مطلوبة لكي تتوفر االھلیة للرعایة االجتماعیة

 
من رسوم المرضى الذین یعانون من  %100سیتم عرض المرضى لبرنامج الرعایة الخیریة التي تغطي   •

واللذي یغطي والذي یغطي جزء من رسوم المرضى  "FPL" من مستوى الفقر الفیدرالي %200دخل اسري اقل من 
سیتم تحدید الرعایة المجانیة او الرسوم المغطاة    ."FPL" من ٪300و  ٪200الذین یعانون من دخل اسري بین 

   .جزئیا عن طریق دائرة نیوجرسي لجداول الرسوم الصحیة
دنى و الحد االدنى لالسرة محدد ب للفرد كحد ا $7,500الحدود الدنیا الستحقاقات الرعایة الخیریة ھي   •

15,000$.   
جمیعم افراد مسؤولین قانونیا حسب , افراد االسرة الواجب اخذ اصولھم بنظر االعتبار, الغراض ھذه المادة  •

 .N.J.A.C. 10:52-11.8(a))  ما محدد في
 

 :یتضمن N.J.A.C.  10:52 الوثائق المطلوبة في قسم العنایة الخیریة في دلیل خدمات المستشفى
 

یمكن ان . المریض المناسب والوثائق التعریفیة لالسرة .   المریض المناسب والوثائق التعریفیة لالسرة  •
وصول الدفع , شھادة میالد, بطاقة التسجیل لالجانب, بطاقة الضمان االجتماعي, اجازة السوق: یتضمن اي من االتي

 الخ...تأشیرة دخول, جواز سفر, او الضرائب
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الرعایة في حاالت الطوارئ : مالحظة(االقامة في نیوجرسي یبدأ من اعتبارا من تاریخ الخدمة  اثبات  •

بطاقة عضویة , بطاقة تسجیل الناخبین, اجازة السوق: ویمكن ان یتضمن اي من التالي).   مستثناة  من شرط اإلقامة
ضریبة الدخل , فاتورة الخدمات, ریفیة للطالبالھویة التع, بطاقة التعریف الخاصة بالتأمین او خطة الرعایة, النقابة
    .بیان االعانة للبطالة, ضریبة الدخل في الوالیة, الفدرالیة

 
وینبغي ان یتضمن التفاصیل المطلوبة بواسطة المستشفى لتحدید الدخل االجمالي .   اثبات الدخل االجمالي  •

  :)احد من االتي(للمریض 
 

o   شھر سابقة للخدمات 12الدخل الفعلي االجمالي ل. 
o  شھر سابقة للخدمات 3الدخل الفعلي االجمالي ل. 
o  الدخل الفعلي االجمالي للشھر المباشرة سابق للخدمات.    

 
  .ھناك ممتلكات یمكن تحویلھا بسھولة الى نقد.  اثبات الممتلكات اعتبارا من تاریخ الخدمة  •

 
في بعض . لك حاجة لمعلومات حول االحتیاجات الیومیة وكیفیة توفیرھاسوف تكون ھنا, اذا لم یسجل او یوثق اي دخل للعائلة

لكنھا لیست محددة لشھادات الزواج , ویمكن أن تشمل ھذه الوثائق. .  من الممكن ان تطلب وثائق اضافیة لتأكید االھلیة, االحیان
    .او قرارات الطالق

 

 خصوم نیو جیرسي لالشخاص الغیر مؤمن علیھم
 

    .26:2HN.J.S.A-: 12.52ایة المخفضة التكالیف تحتاالھلیة للرع

 
یكونون مؤھلین لتلقي  "FPL" من %500المرضى غیر مؤمن علیھم من سكان نیو جیرسي وبدخل اسري اجمالي اقل من 

المنصوص الوثائق المطلوبة التي تنطبق على الرعایة الخیریة والواردة أعاله تنطبق على قرارات األھلیة .  الرعایة المخفضة
اال انھ ال ینطبق على اصحاب االصول ذات الحدود الدنیا الفردیة واالسریة للحصول على االھلیة للرعایة , علیھا في ھذا الباب

 "AGB" لرعایة مخفضة سیكلفون باالقل في "FAP" المرضى المحددة اھلیتھم ل, في ھذه الحاالت.   المخفضة في ھذا القسم
 .من مدیكیر %115او 
 

  :لیةالعم
 

  .الفحص المالى .1
اي .  خالل عملیة التسجیل سیطلب من جمیع المرضى اصدار وثائق التأمین باالضافة الى الھویات التعریفیة االخرى المطلوبة

بما في ذلك المشاركة في اي برامج سداد الرعایة الصحیة المدعوم حكومیا او من , مریض غیر قادر على اصدار وثیقة التأمین
سیتم إجراء الفحص .  تشجیعھا لتوفیر المعلومات الالزمة للمركز الصحي لغرض إجراء الفحص المالي/سیتم تشجیعة, الوالیة

  .المالي وفقا لبرنامج الرعایة الصحیة في مستشفى نیوجیرسي
, رعایة االسرة, سیتم استخدام الفحص المالي لتحدید أھلیة المریض للحصول على المساعدة الطبیة في إطار الرعایة الطبیة

او جدول رسوم الدفع الذاتي الذي یقدمھ المركز الطبي , او اي برامج اخرى ترعاھا او تدعمھا الحكومة, معونة الرعایة الخیریة
 ."FAP" تحت

تسلم المعلومات /إال في حالة الطوارئ أو عند الظروف قد تحول دون ذلك، فإن المركز الطبي سیشجع كل مریض لكي یسلم
في حالة الطوارئ، أو إذا كانت ھناك ظروف أخرى تحول دون اجراء .  جراء الفحص المالي قبل تقدیم الخدماتالالزمة ال

.  یمكن اجراء الفحص المالي ف اي وقت بعد ان یتم تقدیم الخدمات, او اذا تعرض المریض للفحص الول مرة, فحص مسبق
  .للمشاركة في الفحص المالي حتى بعد تقدیم الخدمات على المستشارین المالیین تشجیع المرضى الغیر مؤمن علیھم
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 االستعداد او    الدفع على المریض قدرة اساس على الالزمة الطارئة الطبیة الرعایة مریض اى یحرم ال االوقات من وقت اى فى
 .المالیة الفرز عملیة فى المشاركة على والقدرة

 
 .الخیریةالمساعدة الطبیة والرعایة االسریة للرعایة  .2

ما اذا كان المریض یوفي بالمعاییر المالیة وغیرھا من معاییر المشاركة فى مدیكید او مدیكیر او غیرھا من البرامج التى 
یقدم المستشارون المالیون مساعدة للمریض فى اكمال وتقدیم الطلب المالئم ونظام الوثائق , ترعاھا الحكومة سداد التكلفة الطبیة

اذا كان مؤھال للحصول على مدیكید او الرعایة االسریة او اى  برنامج  رعایة صحیة . في التغطیة المتاحةالالزمة للتسجیل 
 .تعویضي اخر تدعمھ الحكومة سیخضع سداد رسوم المركز الطبى وحساباتھ الى البرنامج السارى او البرامج الساریة

او اى برنامج  رعایة صحیة تعویضي اخر متوفر تدعمھ , ةاذا كان المریض غیر مؤھل للحصول على مدیكید او رعایة االسر
اذا كانت مؤھلة للحصول على المساعدة فى مجال . فسیتخذ قرار بشان اھلیة المریض لبرنامج الرعایة الخیري , الحكومة

 راءات التى تحكمسیقلل المركز الطبى او یتخلى عن الرسوم على الخدمات التى یقدمھا وفقا للسیاسات واالج, الرعایة الخیریة
NJ برنامج الرعایة الخیریة.  

 
 :خدمات غیر المشمولةال

 
 .خدمات غیر المشمولةالھویة  .1

یعترف المركز الطبي بان غالبا ما یترجى المرضى او یستلزمھم خدمات رعایة صحیة غیر مشمولة تحت اي برامج حكومیة 
ادارة خدمات  المریض المالیة خدمات معینة او فئات الخدمات غالبا ما قد تحدد  . او برامج تكفلھا الوالیة او تامین صحي خاص

ولكن یفضلھا اعضاء المجتمع الذى یخدمھ المركز , تكون غیر مشمولة عموما بخطط الرعایة الصحیة المتاحة بصورة عامة
 ."غیر المغطاة الخدمات  Non-Covered" ھذه الخدمات المشار الیھا للتیسیر فقط. الطبى

حدد  قسم خدمات المریض المالیة  وفرض رسوم ثابتة لخدمات واجراءات مختلفة  التى ال تعتبر , عتماد ھذه السیاسة عند ا
ولكن توجد , بشكل عام ھذه الخدمات قد ال تكون ضروریة . Non-Covered ضروریة طبیا فتنصف تحت غیر مغطاة

 .استثناءات طبیة
  .رجیینمتطلبات الدفع للمرضى الداخلیین والخا .2

لجمیع الخدمات غیر المغطاة المنصوص علیھا في سیاسة الدفع الذاتي بما في ذلك شروط الدفع المنصوص علیھا في ھذه 
  .السیاسة

 حصة المریض في الدفع
على سبیل المثال , انھا سیاسة المركز الطبي بصورة عامة بان یطالب ویجمع كل حصص المریض في الدفع بما في ذلك

المطلوب استحصالھا یوم تلقي الخدمة من منظمات االدامة الصحیة او استقطاعات  خطط التامین الصحي التقلیدیة او الحصص 
من استحقاقات خارج نطاق الشبكة و مبالغ حصص الدفع كما وعند المطالبة تحت ما ینطبق من قوانین الحكومة او اي برنامج 

   .تكفلھ الوالیة او برنامج رعایة صحیة تعویضي
یشیر المركز الطبي باحتمالیة انحصة المریض في الدفع قد تمنعھ من الحصول على خدمات رعایة صحیة او خالفھ قد یتعرض 

ومن اجل ضمان ان یخدم المركز الصحي كل افراد المجتمع بتمكینھم  ,FAP تعزیزا ل, ولذلك.   المریض الى مصاعب مالیة
, المركز الطبى قد تمتثل ادارة الخدمات المالیة امتثال تام باالجراءات المبینة ادناه من  الوصول الى خدمات الرعایة الصحیة فى

 .بتخفیض او الغاء بعض من حصة المرضى في الدفع
 

   .دافعي الحكومة .1
بما فى , یقوم المركز الطبى باالمتثال لكافة االلتزامات بموجب  برامج الرعایة الصحیة التى ترعاھا الحكومة والتي تشارك فیھا

وفقا لذلك، یقوم المركز الطبي بجھود حمیدة لجمع المدفوعات المشتركة من جمیع المستفیدین من ھذه . ذلك المدیكیر والمدیكید
قد ال یتنازل المركز الطبي او یقلل من المدفوعات المشتركة .  البرامج، بما في ذلك الخصومات ومبالغ التأمین المشترك

 .امج إال وفقا إلجراءات اإلعفاءات المشقة اوالصعوبات المبینة أدناهللمرضى  بموجب ھذه البر
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 :حكومیونالغیر الدافعون  .2

المنظمات المزودة , وشركات التأمین التجاریة, یقوم المركز الطبي باالمتثال اللتزاماتھ التعاقدیة مع منظمات صیانة الصحة
وفقا لذلك، على المركز الطبي ان یقوم  بجھود حمیدة لجمع .  الحكومیةالمفضلة، وغیرھا من برامج سداد الرعایة الصحیة غیر 

المدفوعات المشتركة من جمیع المستفیدین من ھذه البرامج، بما في ذلك الخصومات، ونقاطات الخدمة للمدفوعات المشتركة 
یسمح بصراحة اتفاق المشاركة  اال اذا على خالف ذلك.  ومبالغ التأمین المشترك، كما وعند االقتضاء بموجب ھذه البرامج
قد ال یتنازل المركز الطبي او یقلل من المدفوعات المشتركة . المطبق او عقد اخر بین المركز الصحي والطرف الثالث، الدافع

للمرضى  بموجب ھذه البرامج إال وفقا إلجراءات اإلعفاءات المشقة اوالصعوبات المبینة أدناه، و في مثل ھذه الحاالت، فقط 
درجة أن ھذه التنازالت المشقة لیست محظورة بموجب اتفاق مشاركة المطبق أو عقد آخر أو لألشخاص المؤھلین للحصول ل

  ."FAP" على المساعدة المالیة بموجب ھذا
 

 .تنازالت الصعوبات .3
واختیار التنازل عن  على كل حالة على حدة، یجوز لدائرة الخدمات المالیة للمرضى النظر في الضائقة مالیة لمریض معین،

الدفع المشترك المطلوب بموجب برنامج سداد الرعایة الصحیة الذي ترعاه الحكومة أو برنامج سداد الرعایة الصحیة الخاص 
المركز الطبي یعلن المریض ویحاول جمع المدفوع المشترك وفقا ) أ(یجوز لھ أن یفعل ذلك، ولكن فقط إذا .   التي تشارك فیھا
وضع حساب المریض ھو من النوع الذي لواله عادة ما یشار إلى إجراءات الجمع ) ب. (عادیة للفوترة والجمعلإلجراءات ال

یطلب المریض أو الطرف المسؤول اآلخر تنازل الضائفة، والمریض أو الطرف ) ج. (للمركز الطبي لحسابات الجانحین
مات المالیة للمرضى إلجراء الفحص المالي وفقا لسیاسة الفحص المسؤول اآلخر یقدم المعلومات والوثائق المطلوبة إلدارة الخد

) ھـ. (تحلیل معلومات الفحص المالي والذي یشخص عدم قدرة المریض على الدفع المدفوعات المشتركة القائمة) د. (المالي
ة على قرار تنازل یكون الموافق) و. (الخطوات السابقة موثقة بصورة جیدة وتحفظ جنبا إلى جنب مع السجالت المالیة للمریض

 .بواسطة مدیر التخطیط المالي وبالتشاور مع المدیر المالي أو من ینیبھ

 
 :ترتیبات االقامة لخدمات خارج الشبكة والتغطیة .4

ومن الممكن لدائرة الخدمات المالیة للمرضى تحدید برامج سداد الرعایة الصحیة غیر حكومي والتي تغطي جزءا ملحوظا من 
یجب على .  ولكن مع ھذا ال یشارك المركز الطبي كمزود في الشبكة. المجتمع والتي یوفرھا او یخدما المركز الصحيافراد 

ولكن لم یتم إرغام . دائرة الخدمات المالیة للمرضى اعتباره مفضل للتوصل الى اتفاق مع ھؤالء الدافعون غیر الحكومییون
  .أو لقبول شروط غیر مؤاتیة أو شروط المشاركةالمركز الطبي من قبل ھذه السیاسة للمشاركة 

 
بما فى ذلك التامین وكذلك , لجمیع اعضاء المجتمع الذى یخدمھ المركز الطبى FAP من اجل توفیر فوائد المركز الطبي
المركز , وتحسین فرص الوصول الى خدمات الرعایة الصحیة فى المجتمعات المحلیة, اعضاء المجتمع غیر المؤمن علیھم

لطبى قد تختار التنازل او قبول خفض مدفوعات مشاركة من المستفیدین من المنظمات غیر الحكومیة التى ترعاھا او تدعمھا ا
قد یطبق قسم االدارة . التى تعتبر المركز الطبى خارج نطاق تغطیة  الشبكة , خطط تسدید الرعایة الصحیة ال ملزما تعاقدیا

مع االمتثال الصارم بالمبادئ , قامة التقدیریة دون اجراء فحص او بدون صعوبات مالیةالمالیة للمریض ھذا التنازل او اال
 :التالیة

 

ال : او التنازل او االقامة التقدیریة ال بد ان تظل داخل المركز الطبى , باستثناء ما ھو منصوص علیھ ادناه  -ا  
او اى طبیب او غیرھا من الرعایة , مریض او اى رب عملاو اى منظمة تمثل ال, یسمح بتقدیم اى اتفاق او عقد  مع اى مریض

یمكن . والتي یكون المركز الطبى ملزما بالتنازل عن الدفعات المشتركة او اقامة اخرى تتعلق خارج فوائد الشبكة, الصحیة
زالت او ترتیبات ولكن یوفر بعض التنا, للمركز الطبى ان یبرم اتفاقا مباشرا مع طرف دافع  ثالث والذى یظل خارج الشبكة

 . اقامة اخرى لمستفیدي الشبكة
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اذا كان التنازل ..   یجب ان یوافق على التنازل التقدیري او  قبولھ قسم االقتراض بالمشاورة مع المدیر المالي -ب
المالي  فیجب ان یوافق علیھ المدیر,التقدیري او  قبولھ سیطبق او كان من نوع او طبیعة یمكن تطبیقھ فى اى بشكل روتینى

  .بالمشاورة مع المدیر المالي التنفیذي
 

, اذا كان التنازل التقدیري او  قبولھ سیطبق او كان من نوع او طبیعة یمكن تطبیقھ فى اى بشكل روتینى  -ج 
االشعار یجب ان یكون ھذا . فعلى المركز الطبى بتقدیم اخطارا مكتوبا للدافع وعن نیتھ فى التنازل عن او اجراء ترتیبات اخرى

فى شكل بیان مرفق ,  على سبیل المثال, یمكن ان یكون ھذا االخطار. على شكل ومضمون كاف حتى یوفرااشعار مفھوما للدافع
لكل طلب استحقاق تامین ورقي او اشعار ملحق في قسم التعلیقات لكل طلب استحقاق الكتروني او اخطار عام یزود الى الظابط 

یجب ان یوافق على البیان او االخطار .. ا مسؤولیة تكفي بقبول والرد على مثل ھذه االخطاراتالمسؤول على الدافع ویكون ذ
 .المدیر المالي باالتفاق مع المدیر المالي التنفیذي

 
یمكن تزوید ھذا التنازل التقدیري او قبولھ فقط اذا لم یكن جزء من التامین الصحي للمریض یدعمھ او یدفعھ اي  

 .تعویضي تدعمھ الحكومة مثل مدیكیر وان كانت مثل ھذه االمتیازات اولیة او ثانویةبرنامج  صحي 
 

  ("AGB")مبالغ التي تصدر بھا فواتیر بصورة عامة
 

استخدم المركز الطبى طریقة النظر الى الوراء ورسوم خدمات مدیكیر مقابل خدمة الرعایة الطبیة باالضافة الى شركات 
المركز  AGB ,باستخدام ھذا االسلوب.  لكل مرفق من مرافق المستشفى % AGB اب نسبةالتامین الصحى الخاصة لحس

الطبى یحدد بضرب اجمالى رسوم الى  حالة طوارئ او غیرھا من الخدمات الطبیة الضروریة التى تقدمھا الى االفراد 
ل االستحقاقات التي تسمح بھا سنویا وفقا لك AGB تحسب نسبة.  كنسبة مئویة من اجمالى الرسوم FAP  المؤھلین تحت

شھر مقسمة على مجموع الرسوم االجمالیة المرتبطة  12خدمات مدیكیر مقابل مبلغ زائدا الى شركات التامین الخاصة لمدة 
 .بھذه االستحقاقات

 
 .%18.72والتي تشكل  AGB وما ینتج عن ذلك نسبة

 
  الرسوم االجمالیةوتشیر . بالرسوم االجمالیة AGB  المئویة یحسب المركز الطبى المبلغ االقصى لدین المریض بضرب النسبة

الى سعر الرعایة الثابت للخدمات الطبیة  التي یطالب المركز الطبي المریض بتسدیدھا قبل التقدیم الي عالوات تعاقدیة او 
 .تخفیضات او استقطاعات

 
 AGB المالیة المبینة اعاله سوف یتمتعون بسعر اقل منالمرضى الذین تثبت اھلیتھم  للحصول على اى من برامج المساعدة 
 .او بسعر مخفض متوفر من خالل ھذه البرامج والذي قد یكون مؤھال لھ
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