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اإلدارة ،ودورة
اإليرادات

الغرض والهدف:
تنص هذه السياسة على اإلجراءات التي يمكن اتخاذها فيما يتعلق بفوترة وتحصيل الرسوم مقابل الخدمات والبنود
المقدمة إلى المرضى في مستشفيات بومونت هيلث ومجموعة بومونت الطبية ،والتي تشمل إجراءات الفوترة
والتحصيل التي يتخذها الموردون الذين يقدمون خدمات إلى بومونت هيلث.
تشير هذه السياسة إلى هذه المستشفيات جميعًا باسم "مستشفيات بومونت" أو "المستشفيات" ،وبشكل منفرد باسم
"مستشفى بومونت" أو "المستشفى".
ضا العملية واإلطارات الزمنية المعمول بها في اتخاذ إجراءات التحصيل لدى بومونت
كما تصف هذه السياسة أي ً
هيلث ،والتي تشمل الجهود المعقولة المطلوبة التي يجب على المستشفى بذلها لتحديد مدى أهلية الفرد للمساعدات
المالية ،وفقًا لسياسة المساعدات المالية بمستشفى بومونت (سياسة المساعدة المالية) وذلك قبل اتخاذ أي إجراءات
تحصيل استثنائية ضد الفرد.
يكمن الغرض من هذه السياسة في تلبية الشروط الواردة في الفقرة (501ص) 6من قانون اإليرادات الداخلية لعام
 ،1986بصيغته المعدلة ،والتي تفرض شرو ً
طا معينة على المستشفيات بشأن أنشطة الفوترة والتحصيل التي تتعلق
ً
بالمرضى المؤهلين للحصول على المساعدة المالية وفقا لسياسة المساعدات المالية بالمستشفى.
تأخذ الكلمات المكتوبة بحروف استهاللية كبيرة المستخدمة في هذه السياسة المعاني المنصوص عليها في القسم الثاني
أدناه ،مالم يُنص على خالف ذلك.
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التعريفات:
أ .فترة الطلب :هي الفترة التي يجب خاللها على مستشفى بومونت قبول وتجهيز طلب الحصول على المساعدات
المالية ،على النحو الموضح في سياسة المساعدات المالية .تبدأ مدة الطلب من تاريخ تقديم أول بيان فواتير بعد
الخروج من المستشفى فيما يتعلق بالرعاية ،وتنتهي بعد  240يو ًما من ذلك التاريخ( .وفي ظروف معينة ،كما هو
موضَّح

إخالء المسؤولية :يجب أن يتأكد المستخدم من سريان جميع النسخ المطبوعة من هذه الوثيقة  /هذا اإلجراء من خالل التحقق من نسخة الوثيقة  /اإلجراء الموجودة
على اإلنترنت قبل االستخدام.
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ج.

د.

ه.

في هذه السياسة ،قد يُطلب من بومونت هيلث قبول وتجهيز طلب المساعدات المالية بعد نهاية فترة الطلب).
سياسة المساعدات المالية :هي سياسة المساعدات المالية في بومونت هيلث التي تنتهجها جميع مستشفيات
بومونت ومجموعة بومونت الطبية لتقديم مساعدات مالية للمرضى الذين يحتاجون إلى مساعدة في دفع فواتيرهم
في المستشفى.
إجراءات التحصيل االستثنائية :هي أنواع معينة من أنشطة التحصيل كما تعرفها دائرة اإليرادات الداخلية
ووزارة الخزانة األمريكية في لوائحها ،والتي قد يتخذه المستشفى ضد الفرد لتحصيل مدفوعات مقابل الرعاية،
وال يمكن اتخاذ هذه اإلجراءات إال بعد بذل جهود معقولة لتحديد مدى أهلية الفرد للحصول على المساعدات
المالية وفقًا لسياسة المساعدات المالية بالمستشفى .تشمل إجراءات التحصيل االستثنائية ما يلي:
 بيع ديون الفرد إلى طرف آخر (مع بعض االستثناءات المحددة في اللوائح).
 اإلبالغ عن معلومات سلبية عن الفرد إلى وكالة اإلبالغ عن ائتمان المستهلك أو مكتب االئتمان.
 اإلجراءات التي تتطلب إجراءات قانونية أو قضائية ،من بينها ،على سبيل المثال ال الحصر ،ما يلي:
وضع رهن على ممتلكات الفرد (مع االستثناءات المبينة أدناه) ،والحجز على الممتلكات العقارية للفرد،
ورفع دعوى مدنية ضد الفرد ،والتسبب القبض على الفرد ،والتسبب في أن يوضع الفرد تحت أمر
حجز شخصي ،واحتجاز أجور الفرد.
إجراءات التحصيل االستثنائية ال تشمل ما يلي:
 وضع رهن على عائدات ديون أو تسويات أو مخالصات مستحقة للفرد (أو ممثله أو ممثلها) نتيجة
اإلصابات الشخصية التي قدم المستشفى الرعاية لعالجها.
 إحالة حساب المريض إلى وكالة تحصيل بحيث يمكن للوكالة كتابة خطابات أو إجراء االتصاالت
الهاتفية أو االشتراك في أنشطة تحصيل أخرى غير مدرجة في قائمة إجراءات التحصيل االستثنائية
أعاله.
 تقديم مطالبة في إجراءات قضية إفالس
فترة اإلخطار :هي الفترة التي يجب خاللها على بومونت هيلث أن تبذل الجهود المعقولة إلخطار المريض بشأن
سياسة المساعدات المالية وإمكانية توافر المساعدة المالية وفقًا لسياسة المساعدات المالية .تبدأ فترة اإلخطار من
تاريخ تقديم أول بيان فواتير بعد الخروج من المستشفى فيما يتعلق بالرعاية ،وتنتهي بعد  120يو ًما من ذلك
التاريخ.
الجهود المعقولة :اإلجراءات التي يجب أن تتخذها بومونت هيلث لتحديد مدى أهلية الفرد للحصول على
المساعدة المالية وفقًا لسياسة المساعدات المالية قبل اتخاذ أي من إجراءات التحصيل االستثنائية لتحصيل
المدفوعات المستحقة مقابل الرعاية ،وبما يتفق مع
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لوائح دائرة اإليرادات الداخلية ووزارة الخزانة األمريكية المبينة بالتفصيل في القسم الثالث  -ج في هذه السياسة.
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اإلجراءات:
أ .ممارسات الفوترة
 .1فوترة التأمين
أ .فيما يتعلق بالمرضى المؤمن عليهم ،فإن كل مستشفى من مستشفيات بومونت سيرسل الفاتورة إلى جهة
الدفع الثالثة المنطبقة ،وذلك بنا ًء على المعلومات التي يقدمها المريض أو يتحقق منها ،في الوقت
المناسب.
ب .في حال رفض المطالبة أو عدم تجهيزها من جانب جهة الدفع الثالثة نتيجة خطأ من بومونت هيلث أو
من ينوب عنها ،فإن بومونت هيلث لن تطالب المريض بأي مبلغ يزيد على ما كان المريض سيدفعه إذا
كانت جهة الدفع قد سددت المطالبة.
ج .في حال رفض مطالبة (أو عدم تجهيزها) من جانب جهة الدفع بسبب عوامل خارجة عن نطاق سيطرة
بومونت هيلث ،فإنه سيتم المتابعة مع جهة الدفع والمريض حسب االقتضاء لتسهيل تسوية المطالبة .إذا
لم يُتوصل إلى تسوية بعد بذل جهود المتابعة الحكيمة ،فإن المنشأة قد تطالب المريض بدفع مبلغ
الفاتورة أو تتخذ إجراءات أخرى تتفق مع القوانين السارية والمتطلبات التعاقدية.
 .2فوترة المرضى
أ .تُرسل فواتير المرضى غير المؤمن عليهم إلى المرضى مباشرة وفي وقت مناسب ،وسوف يتلقون بيان
فاتورة باعتبار ذلك جز ًءا من عملية الفوترة المعتادة في بومونت هيلث.
ب .فيما يتعلق بالمرضى المؤمن عليهم ،وبعد تجهيز المطالبات من جهة الدفع الثالثة ،ترسل بومونت هيلث
إلى المرضى في الوقت المناسب فاتورة بالمبالغ التي يتحمل المرضى مسؤولية دفعها ،على النحو
المحدد في استحقاقات التأمين المنطبقة.
ً
مفصال لحسابه في أي وقت.
ج .يمكن للمريض أن يطلب بيانًا
د .إذا اعترض المريض على حسابه وطلب الوثائق المتعلقة بالفاتورة ،تقدم بومونت هيلث الوثائق
المطلوبة إلى المريض كتابة في غضون  30يو ًما (إن أمكن).
ه .قد توافق بومونت هيلث على ترتيبات خطة الدفع للمريض الذي يشير إلى أنه قد يجد صعوبة في دفع
الرصيد المتبقي على قسط واحد.
عا لألفراد لدفع المبالغ المستحقة تشمل الدفع نقدًا وباستخدام بطاقات
و .تقدم بومونت هيلث طرق سداد متنو ً
فيزا وماستركارد وديسكفر وأمريكان إكسبريس والشيكات الشخصية .وتتوفر خيارات سداد إضافية
حسب الظروف الشخصية وذلك بالتنسيق مع المريض حسب الحالة .يمكن لألفراد االتصال بممثل
خدمة العمالء على رقم  (248) 577-9600للحصول على مزيد من المعلومات:
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ز .بومونت هيلث غير ملزمة بقبول ترتيبات الدفع التي يعرضها المريض ويجوز لها ،رهنًا بأحكام أخرى
من هذه السياسة ،أن تحيل حساب مريض إلى وكالة تحصيل إذا كان المريض ال يرغب في اتخاذ
ترتيبات مقبولة للدفع أو يعجز عن سداد خطة دفع محددة.
 .3اإلشعارات المطلوبة لجميع بيانات الفوترة
تقدم بومونت هيلث لكل المرضى الذين يتلقون الرعاية من المستشفى والذين يُرسل إليهم فواتير مقابل
الرعاية بإشعار مكتوب واضح يُعلم المتلقي بتوفر المساعدة المالية حسب سياسة المساعدات المالية
للمستشفى ويتضمن رقم هاتف مكتب المستشفى الذي يمكنه توفير المعلومات عن هذه السياسة وعن تجهيز
طلب الحصول على المساعدة المالية وكذلك عنوان الموقع اإللكتروني المباشر الذي يحتوي على نسخ من
ً
وموجزا بسيط اللغة لسياسة المساعدة المالية بالمستشفى.
هذه السياسة وطلب المساعدة المالية
ب .ممارسات التحصيل
 .1أنشطة التحصيل العامة
أ .ويمكن لبومونت هيلث واألطراف الثالثة التي تتصرف نيابة عنها التواصل مع األفراد عن طريق رسائل
مكتوبة وعبر الهاتف بشأن بيانات الفواتير التي تجاوزت موعد االستحقاق.
ب .يجوز لبومونت هيلث إحالة الحسابات المتأخرة لألفراد إلى طرف ثالث للتحصيل نيابة عن بومونت
هيلث .ال يجوز لبومونت هيلث إحالة حساب األفراد إلى التحصيل إال في الحاالت التالية:
 وجود أساس معقول لالعتقاد أن الفرد مدين بمبلغ الدين.
 إرسال الفواتير إلى جميع جهات الدفع الثالثة بصورة صحيحة ،وأن الديون المتبقية هي المسؤولية
المالية للفرد .ال يجوز لبومونت هيلث إرسال فواتير ألي مريض عن أي مبلغ تكون شركة التأمين
ملتزمة بدفعه.
 ال يجوز لبومونت هيلث إحالة أي حساب إلى التحصيل عندما يكون هناك مطالبة على الحساب ال
تزال بانتظار سداد جهة دفع ثالثة .قد تصنف بومونت هيلث المطالبة على أنها "مرفوضة" ،إذا
ظلت المطالبة في وضع "قيد النظر" لفترة زمنية غير معقولة على الرغم من الجهود الرامية إلى
تسهيل التسوية.
 ال يجوز لبومونت هيلث إحالة أي حساب إلى التحصيل في حال رفض جهة الدفع الثالثة أي
مطالبة بسبب خطأ في الفوترة من جانب المستشفى .يجوز لبومونت هيلث إحالة الجزء الذي يلتزم
به المريض في أي مطالبة إلى التحصيل في حال عدم دفع هذه المطالبة ،بشرط االلتزام بالقوانين
المنطبقة والمتطلبات التعاقدية.
 ال يجوز لبومونت هيلث إحالة أي حساب إلى التحصيل إذا كان الشخص قد تقدم بطلب للمساعدة
المالية وفقًا لسياسة المساعدات المالية ولم يقم مكتب الشركة بإخطار الفرد بعد بقرارها بخصوص
مدى أهلية الفرد للحصول على المساعدة المالية (شريطة التزام الفرد
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بجميع الشروط المبينة في سياسة المساعدات المالية ،التي تشمل ،على سبيل المثال ال الحصر،
الشروط التي تتعلق بالمواعيد النهائية لتقديم الطلبات والشروط التي تتطلب التعاون والردود على
طلبات الحصول على المعلومات).
 .2االستخدام المحدود إلجراءات التحصيل االستثنائية؛ ومسئولية إدارة الخدمات المالية للمريض
ال يجوز لبومونت هيلث الخوض في إجراءات التحصيل االستثنائية ضد الفرد إال بعد مرور  120يو ًما على
األقل من التاريخ الذي قدمت فيه المستشفى للمريض أول بيان فاتورة بعد الخروج من المستشفى فيما يتعلق
بالرعاية المقدمة .باإلضافة لذلك ،يمنع منعًا باتًا استخدام إجراءات التحصيل االستثنائية لتحصيل الديون
المستحقة على الفرد المدين لبومونت هيلث إال بعد بذل الجهود المعقولة (الموضحة في القسم الثالث  -ج
أدناه) لتحديد مدى أهلية المريض للحصول على المساعدة المالية بموجب سياسة المساعدات المالية
بالمستشفى.
يتمتع قسم الخدمات المالية للمرضى بالسلطة والمسؤولية النهائية فيما يتعلق بتقرير بذل الجهود المعقولة
لتحديد مدى أهلية الفرد للحصول على المساعدة المالية وفقًا لسياسة المساعدات المالية .وقبل إحالة أي
حساب إلى وكالة تحصيل ،يجب على قسم الخدمات المالية للمرضى تقرير بذل الجهود المعقولة لتقييم مدى
أهلية الفرد للحصول على المساعدة المالية.
ج .الجهود المعقولة :قبل بدء إجراءات التحصيل االستثنائية
يحدد هذا القسم الثالث  -ج اإلجراءات التي يجب اتخاذها في حاالت متعددة حتى تتمكن بومونت هيلث من بذل
جهود معقولة لتقرير مدى أهلية المريض للحصول على المساعدة المالية وفقًا لسياسة المساعدات المالية
بالمستشفى وقبل أن تبدأ بومونت هيلث أي إجراءات تحصيل استثنائية ضد الفرد.
 .1إذا قدم الفرد طلب مساعدة مالية مكتمالً وتقرر عدم أهليته للحصول على مساعدة مالية
إذا قدم الفرد طلب مساعدة مالية مكتمالً ،وقرر المستشفى عدم أهلية الفرد للحصول على أي مساعدة مالية
فيما يتعلق بحالة معينة من حاالت الرعاية فإن المستشفى ليس ملز ًما باتخاذ أي إجراءات إضافية قبل
الخوض في إجراء أو أكثر من إجراءات التحصيل االستثنائية لتحصيل الدين المرتبط بهذه الحالة من
الرعاية.
ومع ذلك ،ال يجوز ألي مستشفى أن يقرر حكميًا (أي ،أن يقرر استنادًا إلى المعلومات المقدمة من مصدر
آخر بخالف الفرد) عدم أهلية الفرد للحصول على أي مساعدة مالية.،
 .2إذا قدم الفرد طلب مساعدة مالية مكتمالً وتقرر أهليته للحصول على مساعدة مالية أقل من .%100
إذا قدم الفرد طلب مساعدة مالية مكتمالً وتقرر أهليته للحصول على مساعدة مالية أقل من  %100فيما
يتعلق بحالة معينة من حاالت الرعاية ،فإن
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المستشفى ليس ملز ًما باتخاذ أي إجراءات إضافية قبل الخوض في إجراء أو أكثر من إجراءات التحصيل
االستثنائية لتحصيل الديون المرتبطة بحالة معينة من حاالت الرعاية.
إذا قرر المستشفى حكميًا (أي ،قرر استنادًا إلى المعلومات المقدمة من مصدر آخر بخالف الفرد) أهلية
الفرد للحصول على مساعدة مالية أقل من  ،%100فعلى المستشفى االمتثال لإلجراءات المنصوص عليها
في القسم الثالث -ج ،3-أدناه.
 .3إذا تقرر حكميًا أهلية الفرد للحصول على مساعدة مالية أقل من .%100
إذا قرر المستشفى أن الفرد مؤهل للحصول على المساعدة المالية مقابل الرعاية المقدمة من المستشفى بنا ًء
على معلومات مقدمة من مصدر آخر بخالف الفرد ،أو بنا ًء على قرار أهلية سابق وفقًا لسياسة المساعدات
المالية للمستشفى ،وإذا كان قد تقرر حكميًا أن الفرد مؤهل للحصول على مساعدة أقل من المساعدة المالية
البالغة السخاء المتاحة وفقًا لسياسة المساعدات المالية بالمستشفى ،فإنه قبل الخوض في أي إجراءات
تحصيل استثنائية ضد الفرد فيما يتعلق بالدين المستحق ،يجب على المستشفى ما يلي:
أ .إخطار الفرد بخصوص أساس قرار األهلية للمساعدة المالية الحكمي ،والطريقة التي يمكن من خاللها
التقدم للحصول على مساعدة مالية أكثر سخا ًء وفقًا لسياسة المساعدات المالية بالمستشفى؛
ب .منح الفرد فترة زمنية معقولة استنادًا إلى الظروف الخاصة للتقدم بطلب مساعدة مالية أكثر سخا ًء قبل
الخوض في أي إجراءات تحصيل استثنائية للحصول على المبلغ المستحق المخصوم مقابل الرعاية؛
ج .إذا قدم الفرد طلب مساعدة مالية مكتمالً طالبًا مساعدة مالية أكثر سخا ًء في نهاية فترة الطلب أو ،إذا تم
ذلك الحقًا ،في نهاية "الفترة المعقولة" المشار إليها في القسم الثالث ج3 ،ب ،أعاله ،للتقدم بطلب
ُقرر مدى أهلية الفرد للحصول على تسوية رعاية مجانية
للحصول على مساعدة مالية أكثر سخا ًء ،ي َّ
أكثر سخا ًء ويُخ َ
طر الفرد كتابة بقرار األهلية (ويشمل القرار ،إن أمكن ،المساعدة التي يكون الفرد
ً
مؤهال للحصول عليها) وأساس هذا القرار.
د .إذا قدم الفرد طلب مساعدة مالية مكتمالً طالبًا الحصول على مساعدة مالية أكثر سخا ًء خالل المدة
الموضحة في القسم الثالث -ج(3-ج) أعاله ،وتقرر أنه مؤهل للحصول على مساعدة مالية أكثر سخا ًء
باإلضافة إلى تلبية متطلبات القسم الثالث ج3 ،ج أعاله ،فيجب على المستشفى ما يلي:
( )1إذا تقرر أن الفرد مؤهل للحصول على مساعدة بخالف الرعاية المجانية ،أن يقدم للفرد بيان فوترة
يشير إلى المبلغ الذي يدين به الفرد مقابل الرعاية باعتباره فردًا مؤهالً للحصول على مساعدة
مالية وكيفية تحديد ذلك المبلغ ،وأن ينص على أو يوضح هذا البيان كيفية حصول الفرد على
المعلومات بخصوص مبالغ الفواتير المعتادة (على النحو المحدد في سياسة المساعدات المالية
بالمستشفى) مقابل الرعاية.
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( )2أن يرد إلى الفرد جميع المبالغ التي دفعها مقابل الرعاية (سواء دفعت إلى المستشفى أو إلى أي
طرف آخر أحال المستشفى إليه دين هذا الفرد مقابل الرعاية) والتي تتجاوز المبلغ الذي تقرر أن
الفرد مسؤول عن دفعه باعتباره فردًا مؤهالً للحصول على مساعدة مالية ،ما لم يكن هذا المبلغ
الزائد أقل من  5دوالرات أمريكية (أو أي مبلغ آخر يحدد بإخطار أو توجيهات أخرى تنشرها
دائرة اإليرادات الداخلية أو وزارة الخزانة األمريكية في نشرة اإليرادات الداخلية).
 .4إذا لم يقدم الفرد طلب مساعدة مالية مكتمالً ولم يتقرر حكميًا أهليته للحصول على أي مساعدة مالية
فيما يتعلق بالرعاية المقدمة من بومونت هيلث إلى الفرد الذي لم يقدم طلب مساعدة مالية مكتمالً ولم يتقرر
حكميًا أهليته للحصول على أي مساعدة مالية ،فعلى المستشفى ،قبل  30يو ًما من الخوض في إجراء أو أكثر
من إجراءات التحصيل االستثنائية لتحصيل المدفوعات مقابل الرعاية ،أن يفعل ما يلي:
إشعارا مكتوبًا يشير إلى المساعدة المالية المتاحة لألفراد المؤهلين يحدد كل إجراءات
أ .أن يقدم للفرد
ً
التحصيل االستثنائية التي ينوي المستشفى (أو أي طرف آخر مصرح له) الشروع فيها للحصول على
المدفوعات مقابل الرعاية ،وينص على الموعد النهائي الذي قد يبدأ بعده الشروع في إجراءات
التحصيل االستثنائية والذي ال يكون قبل  30يو ًما من تاريخ تقديم اإلشعار المكتوب.
ً
موجزا بلغة بسيطة يلخص سياسة المساعدات المالية بالمستشفى مع اإلشعار الكتابي
ب .أن يقدم للفرد
الموضح في القسم الثالث-ج-4 ،أ أعاله.
ج .أن يبذل جهدًا معقوالً إلخطار الفرد شفويًا حول سياسة المساعدات المالية بالمستشفى وكيفية حصول
الفرد على المساعدة من خالل تجهيز طلب المساعدة المالية من المستشفى.
د .إذا قدم الفرد طلب مساعدة مالية غير مكتمل قبل انتهاء فترة الطلب أو نهاية فترة اإلشعار التي تبلغ 30
يو ًما المشار إليها في القسم الثالث.ج-4-أ ،يخطر المستشفى الفرد حول كيفية إكمال طلب المساعدة
إشعارا مكتوبًا يوضح المعلومات
المالية ،ويُمنح الفرد فرصة معقولة للقيام بذلك .يقدم المستشفى للفرد
ً
اإلضافية أو الوثائق المطلوبة وفقًا لسياسة المساعدات المالية بالمستشفى أو نموذج طلب المساعدة
المالية الذي يجب أن يُقدم إلكمال طلب المساعدة المالية والذي يشمل رقم الهاتف والموقع الجغرافي
لمكتب المستشفى الذي يمكنه تقديم المعلومات حول سياسة المساعدات المالية بالمستشفى والمساعدة في
عملية تجهيز طلب المساعدة المالية.
ه .إذا قدم الفرد طلب مساعدة مالية مكتمالً قبل نهاية فترة الطلب أو نهاية
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فترة اإلشعار التي تبلغ  30يو ًما المشار إليها في القسم الثالث ج-4-أ ،يقرر المستشفى مدة أهلية الفرد
وفقًا لسياسة المساعدات المالية بالمستشفى للحصول على المساعدة المالية للرعاية ويخطر الفرد كتابة
ً
مؤهال للحصول عليها) وأساس هذا
بقرار األهلية (الذي يشمل ،إن أمكن ،المساعدة التي يكون الفرد
القرار .إذا قرر المستشفى أن الفرد مؤهل للحصول على المساعدة المالية للرعاية ،فعلى المستشفى:
( )1إذا تقرر أن الفرد مؤهل للحصول على مساعدة بخالف الرعاية المجانية ،أن يقدم للفرد بيان فوترة
يشير إلى المبلغ الذي يدين به الفرد مقابل الرعاية باعتباره فردًا مؤهالً للحصول على مساعدة
مالية وكيفية تحديد ذلك المبلغ ،وأن ينص على أو يوضح هذا البيان كيفية حصول الفرد على
المعلومات بخصوص مبالغ الفواتير المعتادة (على النحو المحدد في سياسة المساعدات المالية
بالمستشفى) مقابل الرعاية.
( )2أن يرد إلى الفرد جميع المبالغ التي دفعها مقابل الرعاية (سواء دفعت إلى المستشفى أو إلى أي
طرف آخر أحال المستشفى إليه دين هذا الفرد مقابل الرعاية) والتي تتجاوز المبلغ الذي تقرر أن
الفرد مسئول عن دفعه باعتباره فردًا مؤهالً للحصول على مساعدة مالية ،ما لم يكن هذا المبلغ
الزائد أقل من  5دوالرات أمريكية (أو أي مبلغ آخر يحدد بإخطار أو توجيهات أخرى تنشرها
دائرة اإليرادات الداخلية أو وزارة الخزانة األمريكية في نشرة اإليرادات الداخلية).
تسري هذه الشروط حتى لو لم يتم الشروع في إجراءات التحصيل االستثنائية إال بعد نهاية فترة الطلب.
د .الجهود المعقولة :بعد الشروع في إجراءات التحصيل االستثنائية
يحدد هذه القسم الثالث د ،اإلجراءات التي يجب اتخاذها في حاالت متعددة بعد الشروع في إجراء تحصيل
استثنائي ضد الفرد حتى تتمكن بومونت هيلث من بذل جهود معقولة لتقرير مدى أهلية المريض للحصول على
المساعدة المالية وفقًا لسياسة المساعدات المالية بالمستشفى.
 .1إذا قدم الفرد طلب مساعدة مالية مكتمالً خالل فترة الطلب وبعد الشروع في إجراء تحصيل استثنائي
إذا قدم الفرد طلب مساعدة مالية مكتمالً خالل فترة الطلب وبعد الشروع في إجراء أو أكثر من إجراءات
التحصيل االستثنائية ضد الفرد ،فعلى المستشفى:
أ .أن يعلق (أي ال يبدأ أو يتخذ مزيدًا من اإلجراءات الستكمال أي من) إجراءات التحصيل االستثنائية
(التي بدأت مسبقًا) ضد الفرد للحصول على المدفوعات مقابل الرعاية.
ب .أن يقرر مدى أهلية الفرد وفقًا لسياسة المساعدات المالية بالمستشفى للحصول على المساعدة المالية
مقابل الرعاية ويُخطر الفرد كتابة بقرار األهلية (الذي يشمل ،إن أمكن ،المساعدة التي يكون الفرد
ً
مؤهال للحصول عليها) وأساس هذا القرار.
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ج .إذا قرر المستشفى أن الفرد مؤهل للحصول على المساعدة المالية للرعاية ،فعلى المستشفى:
( )1إذا تقرر أن الفرد مؤهل للحصول على مساعدة بخالف الرعاية المجانية ،أن يقدم للفرد بيان فوترة
يشير إلى المبلغ الذي يدين به الفرد مقابل الرعاية باعتباره فردًا مؤهالً للحصول على مساعدة
مالية وكيفية تحديد ذلك المبلغ ،وأن ينص على أو يوضح هذا البيان كيفية حصول الفرد على
المعلومات بخصوص مبالغ الفواتير المعتادة (على النحو المحدد في سياسة المساعدات المالية
بالمستشفى) مقابل الرعاية.
( )2أن يرد إلى الفرد جميع المبالغ التي دفعها مقابل الرعاية (سواء دفعت إلى المستشفى أو إلى أي
طرف آخر أحال المستشفى إليه دين هذا الفرد مقابل الرعاية) والتي تتجاوز المبلغ الذي تقرر أن
الفرد مسئول عن دفعه باعتباره فردًا مؤهالً للحصول على مساعدة مالية ،ما لم يكن هذا المبلغ
الزائد أقل من  5دوالرات أمريكية (أو أي مبلغ آخر يحدد بإخطار أو توجيهات أخرى تنشرها
دائرة اإليرادات الداخلية أو وزارة الخزانة األمريكية في نشرة اإليرادات الداخلية).
( )3اتخاذ جميع التدابير المتاحة بشكل معقول لعكس أي إجراءات تحصيل استثنائية متخذة ضد الفرد
للحصول على مدفوعات مقابل الرعاية .تشمل هذه التدابير المتاحة بشكل معقول عمو ًما ،على
سبيل المثال ال الحصر ،التدابير الالزمة إلبطال أي حكم ضد الفرد ،ورفع أي ضريبة أو رهن
على ملكية الفرد (بخالف الرهن المستحق للمستشفى بموجب قانون الوالية على عائدات ديون أو
تسويات أو مخالصات مستحقة للفرد (أو ممثله) نتيجة اإلصابات الشخصية التي قدم المستشفى
الرعاية لعالجها) وتزيل من تقرير االئتمان للفرد أي معلومات سلبية قد أُبلغت إلى وكالة اإلبالغ
عن ائتمان المستهلك أو مكتب االئتمان.
 .2إذا قدم الفرد طلب مساعدة مالية غير مكتمل خالل فترة الطلب وبعد الشروع في إجراء تحصيل استثنائي
إذا قدم الفرد طلب مساعدة مالية غير مكتمل خالل فترة الطلب وبعد الشروع في إجراء أو أكثر من
إجراءات التحصيل االستثنائية ضد الفرد ،فعلى المستشفى:
أ .أن يعلق (أي ال يبدأ أو يتخذ مزيدًا من اإلجراءات الستكمال أي من) إجراءات التحصيل االستثنائية
(التي بدأت مسبقًا) ضد الفرد للحصول على المدفوعات مقابل الرعاية.
ب .إخطار الفرد حول كيفية إكمال طلب المساعدة المالية ،ومنح الفرد فترة زمنية معقولة استنادًا إلى
إشعارا مكتوبًا يوضح المعلومات اإلضافية أو
الظروف الخاصة للقيام بذلك .يقدم المستشفى للفرد
ً
الوثائق المطلوبة وفقًا لسياسة المساعدات المالية بالمستشفى أو نموذج طلب المساعدة المالية الذي يجب
أن يُقدم إلكمال طلب المساعدة المالية،
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والذي يشمل رقم الهاتف والموقع الجغرافي لمكتب المستشفى الذي يمكنه تقديم المعلومات حول سياسة
المساعدات المالية بالمستشفى والمساعدة في عملية تجهيز طلب المساعدة المالية.
ج .إذا قدم الفرد طلب مساعدة مالية مكتمالً خالل الفترة المعقولة المشار إليها في القسم الثالث-د-2-ب،
أعاله ،يتخذ المستشفى اإلجراءات المبينة في القسم الثالث-د 1-من هذه السياسة.
د .إذا تعذر على الفرد الرد على طلبات المعلومات اإلضافية أو الوثائق ولم يقدم طلب مساعدة مالية
مكتمالً في غضون الفترة المعقولة المشار إليها في القسم الثالث د-2-ب ،أعاله ،يجوز للمستشفى أن
يستأنف إجراءات التحصيل االستثنائية ضد الفرد للحصول على المدفوعات مقابل الرعاية .ومع ذلك،
إذا قدم الفرد بعد ذلك طلب مساعدة مالية مكتمالً في غضون فترة الطلب ،يعلق المستشفى إجراءات
التحصيل االستثنائية ضد الفرد للحصول على المدفوعات مقابل الرعاية في الوقت الذي يقرر فيه مدى
أهلية الفرد للحصول على المساعدة المالية وفقًا لألحكام الواردة في القسم الثالث د 1-من هذه السياسة.
ه .التوثيق وحفظ السجالت
يتحمل قسم الخدمات المالية مسؤولية االحتفاظ بسجالت الطلبات والنماذج المتعلقة بالمساعدة المالية .يحتفظ القسم
بنسخ من اإلشعارات المرسلة إلى المرضى بخصوص أهليتهم للحصول على المساعدة المالية والسجالت
األخرى الضرورية إلثبات امتثال المستشفيات لهذه السياسة.
و .استخدام وكاالت التحصيل
 .1إحالة الحسابات إلى وكالة تحصيل (دون بيع الدين) ال يجوز لبومونت هيلث إحالة أي حساب فرد إلى
وكالة تحصيل إال بعد انتهاء فترة اإلشعار .وبعد انتهاء فترة اإلشعار ،إذا لم يُدفع رصيد حساب المريض،
يجوز إحالة الحساب إلى وكالة تحصيل ،شريطة أن يبرم المستشفى عقدًا مكتوبًا ملز ًما قانونيًا مع وكالة
التحصيل بحيث:
 يتطلب العقد من وكالة التحصيل أن تجري جميع تعامالتها مع األفراد في إطار من التهذيب واالحترام.
 يتطلب العقد من وكالة التحصيل أن تعمل وفقًا لسياسة المساعدات المالية بالمستشفى وهذه السياسة.
 يحظر العقد على وكالة التحصيل اتخاذ أي من إجراءات التحصيل االستثنائية ضد الفرد للحصول على
مدفوعات مقابل الرعاية إال بعد بذل الجهود المعقولة الموضحة في هذه السياسة لتقرير مدى أهلية الفرد
للحصول على المساعدة المالية مقابل الرعاية.
 ينص العقد على أنه في حال تقديم الفرد طلب المساعدة المالية بعد إحالة الدين ولكن قبل نهاية فترة
الطلب،
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تعلق وكالة التحصيل إجراءات التحصيل االستثنائية للحصول على المدفوعات مقابل الرعاية على
النحو الموضح في هذه السياسة.
 ينص على أنه في حال تقديم الفرد طلب المساعدة المالية بعد إحالة الدين ولكن قبل نهاية فترة الطلب،
وتقرر أن الفرد مؤهل للحصول على المساعدة المالية مقابل الرعاية ،فعلى وكالة التحصيل فعل ما يلي
في الوقت المناسب:
 oااللتزام باإلجراءات المحددة في العقد التي تضمن أن الفرد لن يدفع ،وال يلتزم بالدفع ،إلى وكالة
التحصيل والمستشفى معًا أكثر مما يُطالب الفرد بدفعه مقابل الرعاية باعتباره فردًا مؤهالً
للحصول على المساعدة المالية،
 oاتخاذ جميع التدابير المتاحة بشكل معقول لعكس أي إجراءات تحصيل استثنائي ُمتخذ ضد الفرد،
إذا كان ذلك ممكنًا ،وإذا كانت وكالة التحصيل (بدالً من المستشفى) لديها من السلطة ما يخولها
القيام بذلك.
 يلزم وكالة التحصيل ،إذا أحالت الدين إلى طرف آخر في غضون فترة الطلب ،بالحصول على عقد
مكتوب من ذلك الطرف اآلخر يشمل كافة العناصر المذكورة أعاله.
 .2بيع الدين
ال يجوز لبومونت هيلث بيع دين الفرد إلى طرف ثالث إال بعد حدوث ك ٍل من
(أ) انتهاء فترة الطلب فيما يتعلق بالدين و(ب) بذل المستشفى جهودًا معقولة لتقرير مدى أهلية الفرد
للحصول على المساعدة المالية على النحو المبين في القسم الثالث  -ج أعاله.
)4

كيفية الحصول على مزيد من المعلومات حول سياسة المساعدات المالية وسياسة الفوترة والتحصيل في
بومونت هيلث
تتيح بومونت هيلث سياسة الفوترة والتحصيل المذكورة وكذلك سياسة المساعدات المالية وطلب المساعدة المالية
ً
وموجزا بلغة بسيطة لسياسة المساعدة المالية المذكورة وسياسة الفوترة والتحصيل على الموقع اإللكتروني لشركة
بومونت هيلث التالي https://www.beaumont.org/patients-families/billing/financial-assistance
باللغات التالية:
 اإلنجليزية
 األلبانية
 العربية
 الصينية
 األلمانية
 اإليطالية
 اليابانية
 الكورية
 البولندية
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 الروسية
 اإلسبانية
 الفيتنامية
باإلضافة إلى ذلك ،تتوفر نسخ ورقية من سياسة الفوترة والتحصيل المذكورة ،وطلب المساعدة المالية وقائمة بموفري
خدمات الرعاية الصحية المغطاة وغير المغطاة وموجز بلغة بسيطة لسياسة المساعدة المالية عند الطلب مجانًا في
مناطق دخول المستشفى ومركز الطوارئ وخالل ساعات العمل العادية في مكتب االستشارات المالية بالمستشفى
المدرجة في الملحق "أ"(.انظر تبويب المرفقات في الزاوية اليمنى العليا)
مستشارو المنافع الصحية في بومونت هيلث متاحون لإلجابة عن األسئلة المتعلقة بالمساعدة المالية ولمساعدة
المرضى على إكمال طلب المساعدة المالية .رقم الهاتف والموقع المنطبق لجميع مكاتب االستشارات المالية في كل
مستشفى مدرج في الملحق "أ".
)5

التوافق مع سياسة المساعدات المالية وقانون اإليرادات الداخلية § (501ص)
يجب تفسير هذه السياسة بما يحقق التوافق مع سياسة المساعدة المالية والفقرة (501ص) من قانون اإليرادات
الداخلية لعام  1986بصيغته المعدلة واللوائح السارية.

)6

مرفقات الملحق( :انظر تبويب المرفقات في الزاوية اليمنى العلوية) الملحق أ-مكاتب مستشاري
المنافع الصحية

سلطة الشركة:
تحدد بومونت هيلث ،باعتبارها الشركة األم المؤسسية لكل من مستشفى وليام بومونت ،ومستشفى بوتسفورد العام ،ومؤسسة
أوكوود هيلث كير (والمشار إليها الحقًا باسم "المستشفيات التابعة") ،معايير جميع السياسات ذات الصلة بالعمليات
السريرية واإلدارية والمالية للمستشفيات التابعة .وتعتبر المستشفيات التابعة ،التي تحمل جميع تراخيص المنشآت والوكاالت
الصحية وفقًا لقانون ميشيغان ،من الكيانات المشمولة وكذلك مقدمو خدمات الرعاية الصحية بموجب التوجيه المؤسسي
لبومونت هيلث .توصف القوى العاملة في المستشفيات التابعة مجتمعة بأنها قوة عمل بومونت هيلث في كل سياسات
بومونت هيلث.
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