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 : الغرض 1.0
 Rady(المستشفى) ومؤسسة  Rady Children’s Hospital San Diegoإرساء ممارسات مستشفى  1.1

Children’s Specialists of San Diego  الطبیة (المؤسسة الطبیة) بشأن إعداد الفواتیر وتحصیل الدیون وفقًا
للقوانین واللوائح الفیدرالیة وقوانین والیة كالیفورنیا. ویشار إلى المستشفى والمؤسسة الطبیة مجتمعین في ھذه 

 . Rady Children’sالوثیقة باسم مستشفى 
 

 التعریفات: 2.0
د المعتمد .2.1 د تابع لجھة  الموّرِ ألداء وظائف متنوعة  Rady Children’sخارجیة ومعتمد من مستشفى ھو موّرِ

 للمستشفى، مثل، إعداد فواتیر المرضى وتحصیل فواتیر المرضى غیر المدفوعة. 
  ھي رعایة خیریة كاملة أو رعایة خیریة جزئیة.  الرعایة الخیریة .2.2
د معتمد یشارك في أنشطة تحصیل الدیون بعد إخفاق المریض في دفع، أو بعد عجزه عن   وكالة التحصیل .2.3 ھي موّرِ

لدفع، فاتورة صادرة كجزء من دورة إعداد الفواتیر  Rady Children’sاتخاذ ترتیبات مقبولة لدى مستشفى 
د المعتمد الذي یتولى مھمة إ عداد الفواتیر العادیة بمستشفى  العادیة بالمستشفى. وال تشمل وكالة التحصیل الموّرِ

Rady Children’s . 
ھي خدمات الرعایة الصحیة المجانیة، التي یُتوقع فیھا أال یدفع المریض/الضامن أي  الرعایة الخیریة الكاملة .2.4

 رسوم باستثناء المدفوعات المشتركة.
 ھي الخدمات التي یُتوقع فیھا أن یدفع المریض/الضامن جزًءا من الرسوم. الرعایة الخیریة الجزئیة .2.5
(أو   Rady Children’sع التي تُجریھا مستشفى ھي جمیع االتصاالت ذات الصلة بعملیات الدف  تحصیل الدیون .2.6

وكیلھا، الذي قد یكون شركة فرعیة أو شركة تابعة أو وكالة تحصیل أو مشتریًا لدیونھا) مع المریض/الضامن بعد 
 إرسال الفاتورة األولیة.
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الطبیة؛   RCSSDومؤسسة  RCHSDجمیع أقسام مستشفى 
، والخدمات ) Revenue Cycle( بما في ذلك دورة اإلیرادات 

،  )Patient Financial Services( المالیة للمرضى
، والمستشارون  )Patient Access( ووصول المرضى

 .)Financial Counselors( المالیون
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املة،  ھي حالة تقرر فیھا المستشفى أن المریض غیر مؤھل للحصول على رعایة خیریة ك المدفوعات المخفضة .2.7
وھذا شكل من أشكال الرعایة الخیریة  ولكنھ مؤھل للحصول على خصم ویُتوقع منھ دفع جزء فقط من الفاتورة.

 الجزئیة.
ھو عضو معتمد في الطاقم الطبي بالمستشفى، تتعاقد معھ المستشفى لتقدیم الخدمات الطبیة الطارئة  طبیب الطوارئ .2.8

  ئ الطبیب المتخصص الذي یتم استدعاؤه إلى قسم الطوارئ). وال یشمل طبیب الطوارEDفي قسم الطوارئ (
)ED( أو الذي یعمل ضمن طاقم العمل، أو لدیھ امتیازات، في المستشفى خارج قسم الطوارئ )ED(. 

ھي النفقات التي تُدفع ألي غرض من األغراض التالیة: إیجار السكن أو مدفوعات  نفقات المعیشة األساسیة .2.9
والمدفوعات الطبیة وطب  ،والمالبس ،وفواتیر المرافق العامة والھاتف ،والغذاء واللوازم المنزلیة ،المنزل وصیانتھ

لنقل والسیارات، بما في ذلك ونفقات ا ،ودعم الطفل أو الزوج ،والمدرسة أو رعایة األطفال ،والتأمین ،األسنان
  والنفقات غیر العادیة األخرى. ،والغسیل والتنظیف ،واألقساط ،التأمین والغاز واإلصالحات

ھي أنشطة تتضمن اإلبالغ عن معلومات سلبیة لوكاالت االئتمان، ووضع  )ECAsأنشطة التحصیل غیر العادیة ( .2.10
قاریة، والحجز أو االستیالء على الحساب المصرفي  رھن على ممتلكات شخص ما، والحجز على الممتلكات الع

لشخص ما أو أي من ممتلكاتھ الشخصیة األخرى، وتقدیم دعوى مدنیة أو أمر حجز شخصي ضد شخص ما، 
والتسبب في اعتقال شخص ما، وتأجیل أو رفض رعایة ضروریة طبیًا بسبب عدم دفع فاتورة رعایة مقدمة مسبقًا  

)، وطلب الدفع قبل تقدیم رعایة ضروریة طبیًا بسبب فواتیر  FAPعدة المالیة (ومغطاة بموجب برنامج المسا
وال تتضمن  مستحقة لرعایة مقدمة مسبقًا، والحجز على أجر شخص ما، وبیع بعض دیون المریض لطرف آخر.

د معتمد ألغراض التحصیل دون استخدام أي أنشطECAsأنشطة التحصیل غیر العادیة ( ة  ) نقل حساب إلى موّرِ
 ).ECAsتحصیل غیر عادیة (

عاًما، زوج المریض، وشریكھ المنزلي  18ھي، بالنسبة للمریض الذي یزید عمره عن  األسرة أو أسرة المریض .2.11
عاًما، سواء كانوا یعیشون في المنزل أم ال. وبالنسبة  21المسجل، وأطفالھ المعالون الذین تقل أعمارھم عن 

تشمل األسرة والد المریض، وأقاربھ القائمین على رعایتھ، واألطفال عاًما،  18للمریض الذي یقل عمره عن 
 عاًما) للوالد أو الشخص القریب القائم على رعایتھ.  21اآلخرین (الذین تقل أعمارھم عن 

الموضَّح في ھذه السیاسة  Rady Children’sھو برنامج مستشفى  )FAPبرنامج المساعدة المالیة ( .2.12
واإلجراءات، والمصمم خصیًصا لمساعدة المرضى المؤھلین للمساعدة المالیة في الحصول على مدفوعات 

 مخفضة أو رعایة خیریة لخدمات المستشفى وخدمات أطباء الطوارئ. 
 فىھو المریض المؤھل للمساعدة المالیة من مستش )FAPالمشارك في برنامج المساعدة المالیة ( .2.13

Rady Children’s . 
  ھو: المریض المؤھل للمساعدة المالیة .2.14

ن علیھ، الذي یبلغ دخلھ األسري  .2.14.1   أو أقل من مستوى خط الفقر الفیدرالي %550المریض غیر المؤمَّ
)FPL( أو؛  

ن علیھ، الذي یتحمل تكالیف طبیة عالیة، ویبلغ دخلھ األسري  .2.14.2 أو أقل من مستوى  %450المریض المؤمَّ
  أو؛ )FPL( لفیدراليخط الفقر ا

ن علیھ، الذي یدفع رسوًما غیر مغطاة، ویبلغ دخلھ األسري  .2.14.3 أو أقل من مستوى  %450المریض المؤمَّ
  أو؛ )FPL( خط الفقر الفیدرالي

ن علیھ، الذي یتحمل تكالیف طبیة مرتفعة. .2.14.4 ن علیھ أو غیر المؤمَّ   المریض، المؤمَّ
قبل تخصیص حساب لجھات تحصیل، أو بیع   Rady Children’sھو إشعار ترسلھ مستشفى  خطاب الوداع .2.15

 حساب لمشتري دیون. 
ھو الشخص الذي یتحمل المسؤولیة المالیة عن خدمات الرعایة الصحیة للمریض، وعادةً ما یكون  الضامن .2.16

 المریض ذاتھ أو والده أو الوصي القانوني علیھ.
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 أي مما یلي، كما ھو مطبق في تاریخ (تواریخ) الخدمة:  ھي التكالیف الطبیة المرتفعة .2.17
من دخل األسرة في   10التكالیف النثریة السنویة التي یتم دفعھا للمریض في المستشفى والتي تتجاوز % .2.17.1

السابقة (یتم تحدیدھا من خالل مقارنة التكالیف النثریة للمریض/الضامن بدخل أسرة  12األشھر الـ 
ومثال ذلك أنھ إذا قدم المریض/الضامن طلب مساعدة مالیة  شھًرا السابقة). 12المریض لنفس فترة الـ 

)FAA دیسمبر. 31ینایر إلى  1ینایر، فیجب تقدیم وثائق الدخل والنفقات للفترة السابقة من  1) في 
من دخل األسرة  10التكالیف النثریة السنویة المدفوعة فعلیًا للمریض في المستشفى والتي تتجاوز % .2.17.2

حالي. وعند استخدام الدخل الحالي كأساس للتحدید، سیستخدم قسم االستشارات المالیة الدخل اعتباًرا من ال
 لتحدید الدخل السنوي المتوقع. 12) وسیضربھ في FAAشھر طلب المساعدة المالیة (

شھًرا  12من دخل األسرة في الـ  10التكالیف النثریة السنویة المدفوعة فعلیًا للمریض والتي تتجاوز % .2.17.3
السابقة أو دخل األسرة الحالي إذا قدم المریض/الضامن وثائق عن النفقات الطبیة المدفوعة في األشھر الـ  

السابقة (یتم تحدیدھا من خالل مقارنة إجمالي النفقات الطبیة، بما في ذلك تلك التي لم یتم تكبدھا في  12
وفي حالة استخدام الدخل الحالي،  عل للمریض بدخل أسرة المریض).المستشفى، التي تم دفعھا بالف 

) وسیضربھ في  FAAسیستخدم قسم االستشارات المالیة الدخل اعتباًرا من شھر طلب المساعدة المالیة (
 لتحدید الدخل السنوي المتوقع. 12

لمصرفیة واألسھم المتداولة  ھي األصول التي یمكن تحویلھا بسھولة إلى نقد، مثل الحسابات ا   األصول النقدیة  .2.18
علنًا، ولیست األصول غیر السائلة، مثل الممتلكات العقاریة. وال تتضمن األصول النقدیة خطط التقاعد أو  

من األصول    %50دوالر من األصول النقدیة، وال    10,000ولن یتم احتساب أول  خطط التعویضات المؤجلة،  
) على أساس  FAPتحدید األھلیة لبرنامج المساعدة المالیة (   دوالر، في   10,000النقدیة التي تزید عن أول  

 . األصول النقدیة 
، ینطبق على المستشفیات ومقدمي الخدمات؛ یوسع الحمایة الفیدرالیة المالیة  قانون منع الفواتیر المفاجأة .2.19

قاسم تكالیف المریض والمعلوماتیة لألفراد المشمولین بالخطط التجاریة، ویفرض قیودًا جدیدة على فواتیر الفَرق وت
لون نفقاتھم أنفسھم. ن علیھم والذین یتحمَّ  بالنسبة للمرضى غیر الُمؤمَّ

ھو الدخل المحسوب على النحو التالي: الدخل اإلجمالي للمریض واألسرة قبل الضرائب،   دخل المریض/األسرة .2.20
ؤجلة المؤھلة بموجب قانون مخصوًما منھ مدفوعات النفقة وإعالة الطفل (خطط التقاعد أو خطط التعویضات الم

 اإلیرادات الداخلیة، أو خطط التعویض المؤجل غیر المؤھلة، ال تُدَرج في حسابات الدخل.) 
 ھي المدفوعات الشھریة وفقًا للشروط المتفق علیھا بین المستشفى والمریض/الضامن. خطة الدفع .2.21
من دخل المریض/األسرة الشھري، باستثناء  %10ھي المدفوعات الشھریة التي ال تزید عن خطة الدفع المعقولة  .2.22

 الخصومات الخاصة بنفقات المعیشة األساسیة.
ل نفقتھ بنفسھ .2.23 ھو المریض الذي ال یشملھ، أو الذي یرغب في عدم استخدام، غطاء تأمیني من   المریض المتحّمِ

، وإصابتھ  Medicaid، أو برنامج Medicareشركة تأمین صحي، أو خطة خدمات رعایة صحیة، أو برنامج 
لیست إصابة قابلة للتعویض ألغراض تعویضات العمال، أو التأمین على السیارات، أو أي تأمین آخر كما ھو محدد  

  وموثق من قبل المستشفى.
ل نفقتھ بنفسھ .2.24 ھو المریض غیر المشمول بغطاء تأمیني من طرف   المریض المؤھل للمساعدة المالیة والمتحّمِ

  من مستوى خط الفقر الفیدرالي %550أخرى وال یتجاوز دخل المریض/األسرة  ثالث أو أي تغطیة تأمینیة
)FPL(.وقد یدخل في فئة ھذا المریض مرضى الرعایة الخیریة . 

ھي التأمین الخاص الذي یشمل التغطیة المقدمة من خالل بورصة المزایا الصحیة بوالیة  جھة الدفع الخارجیة .2.25
وتعویضات العمال والتأمین على السیارات وتغطیة ) California Health Benefits Exchange(كالیفورنیا 

  و CHAMPUS و Medicare و Tricare و CCS و Medi-Calبرامج الرعایة الصحیة الحكومیة، مثل 
Healthy Families . 
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ن علیھ .2.26  ھو المریض الذي یتحمل نفقتھ بنفسھ. المریض غیر المؤمَّ
 

 : السیاسة 3.0
على دعم الحصول على رعایة صحیة عالیة الجودة لألطفال من خالل  Rady Children’sتنص سیاسة مستشفى  .3.1

إرساء ممارسات منصفة وعادلة وشفافة لعملیة إعداد الفواتیر وتحصیل الدیون لخدمات المستشفیات وأطباء 
 . الطوارئ، بما یتوافق مع القوانین واللوائح الفیدرالیة بوالیة كالیفورنیا

 
 :اإلجراء 4.0

 الفواتیر األولیة: .4.1
الفاتورة األولیة لخدمات الرعایة الصحیة إلى  Rady Children’sقبل أن ترسل مستشفى  .4.1.1

 المریض/الضامن، فإنھا: 
  ستبذل قصارى جھودھا من أجل: .4.1.2

الحصول على معلومات جھة الدفع الخارجیة للمریض/الضامن والتحقق من صحتھا، وفقًا   .4.1.2.1
) EDالخاصة بالمستشفى وطبیب قسم الطوارئ ( CPM 7-55لسیاسة التسعیر العادل رقم 

  .CPM 7-11وسیاسة برنامج المساعدة المالیة رقم 
  التحقق من المزایا واألذون المسبقة. .4.1.2.2
ن أي جھة (جھات) دفع خارجیة من خالل عملیات تقدیم  الحصول على تعویض دقیق م .4.1.2.3

  المطالبات والمتابعة والطعن حسب الحاجة.
  التحقق من صحة الفصل في مطالبة جھة الدفع الخارجیة. .4.1.2.4

ستخصص للمریض/الضامن المبلغ المناسب من المسؤولیة المالیة، على النحو المحدد بحكم جھة دفع  .4.1.3
  و برنامج المساعدة المالیة، حسب ما تقتضیھ الحاجة.خارجیة (المطالبات والدفع) و/ أ 

لن تعید حساب المسؤولیة المالیة للمریض/الضامن بناًء على الدخل أو األصول التي لم یكن من الممكن  .4.1.4
  ).FAPأخذھا في االعتبار عند تحدید األھلیة لبرنامج المساعدة المالیة (

 للمریض/الضامن ألول مرة إذا كان أي من المعاییر التالیة صحیًحا: لن تصدر فاتورة بالمبلغ  .4.1.5
أشھر منذ تاریخ  6إذا كان في تاریخ بدء إصدار الفواتیر للمریض/الضامن، قد مرَّ أكثر من  .4.1.5.1

شرًحا للمزایا من جھة الدفع الخارجیة ولم یتم إرسال  Rady Children'sتلقِّي مستشفى 
) إلى المریض/الضامن یطلب TPLلیة طرف ثالث () أو مسؤوCOBخطاب تنسیق مزایا (

 Radyمعلومات إضافیة تحتاجھا جھة الدفع الخارجیة من أجل تعویض مستشفى 
Children's  عن الخدمات التي قدَّمتھا 

أشھر بین المطالبة األولى التي تم إرسالھا إلى جھة الدفع الخارجیة  6إذا كان قد مرَّ أكثر من  .4.1.5.2
تشفى الخاص بالخدمة التي یتم إصدار فاتورة بھا ولم یتم إرسال وتاریخ الخروج من المس

) إلى المریض/الضامن یطلب TPL) أو مسؤولیة طرف ثالث (COBخطاب تنسیق مزایا (
 Radyمعلومات إضافیة تحتاجھا جھة الدفع الخارجیة من أجل تعویض مستشفى 

Children's عن الخدمات التي قدَّمتھا  
 

 الفواتیر: إشعارات  .4.2
المعلومات التالیة في جمیع إشعارات الفواتیر المقدمة  Rady Children’sستدرج مستشفى  .4.2.1

  للمرضى/الضامنین:
 توضیح لرصید المریض المستحق في الفاتورة األولیة. بیان مفصل بالرسوم عند الطلب؛ .4.2.1.1
 رصید مرحل من الرسوم غیر المدفوعة في الفواتیر الالحقة. .4.2.1.2
 التغطیة التأمینیة. طلب معلومات بخصوص .4.2.1.3
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بیان یشیر إلى أنھ إذا لم یكن لدى المریض/الضامن تغطیة تأمینیة، أو كان لدیھ تغطیة   .4.2.1.4
تأمینیة غیر كافیة، وكان مستوٍف لمتطلبات دخل معینة، فإنھ قد یكون مؤھًال لبرنامج  

بورصة المزایا  ، أو  Healthy Families، أو  CCS، أو  Medi-Calحكومي (مثل،  
) أو برنامج  ) California Health Benefit Exchange(   الیة كالیفورنیا الصحیة بو 

 ؛ ) FAPالمساعدة المالیة ( 
، Healthy Familiesو  CCSو Medi-Calبیان یوضح كیفیة الحصول على طلبات برامج  .4.2.1.5

بورصة المزایا  ( California Health Benefit Exchangeأو التغطیة المقدمة من خالل 
)، أو أي برنامج تغطیة صحیة ممول من الوالیة أو المقاطعة، وكیفیة  كالیفورنیاالصحیة بوالیة  

 و ؛ )FAPالحصول على طلب برنامج المساعدة المالیة (
إذا لم یشر المریض إلى أنھ یحصل على تغطیة تأمینیة من جھة دفع خارجیة أو إذا طلب سعًرا   .4.2.1.6

تقدیم طلب للحصول   Rady Children’sمخفًضا أو رعایة خیریة، فیجب على مستشفى 
أو برامج تغطیة صحیة ممول من الوالیة أو المقاطعة قبل الخروج  Medi-Calعلى برنامج 
 من المستشفى

للحصول على مزید من المعلومات    Rady Children’sرقم ھاتف القسم المناسب بمستشفى .4.2.1.7
  حول المساعدة المالیة وكیفیة التقدم بطلب للحصول على ھذه المساعدة.

 الة إلى مركز مساعدة مستھلك محلي موجود في مكاتب الخدمات القانونیةإح .4.2.1.8
 

  خطط الدفع .4.3
لجمیع المرضى/الضامنین، بغض النظر عن أھلیتھم لبرنامج  Rady Children’sتتیح مستشفى  .4.3.1

 )، سداد المدفوعات وفقًا لخطة سداد ممتدة.FAPالمساعدة المالیة (
حول شروط خطة الدفع مع المریض/الضامن وستراعي دخل  Rady Children’sستتفاوض مستشفى  .4.3.2

  المریض/األسرة ونفقات معیشتھ األساسیة.
الصیغة القانونیة إلنشاء خطة دفع معقولة، إذا لم تتوصل  Rady Children'sستستخدم مستشفى  .4.3.3

  المستشفى والمریض/الضامن إلى اتفاق على خطة دفع.
على فائدة على أي خطط دفع، بما في ذلك الخطط المقدمة ألي   Rady Children’sلن تحصل مستشفى  .4.3.4

  ).FAPمشارك في برنامج المساعدة المالیة (
مدة خطة الدفع من خالل النظر في قیمة مبلغ الدفع والموارد  Rady Children’sستحدد مستشفى  .4.3.5

  المالیة للمریض/الضامن ونفقات معیشتھ األساسیة.
ل مستشفى  .4.3.6 خطة الدفع إذا أخفق المریض/الضامن في سداد جمیع   Rady Children’sقد تعّطِ

  یوًما. 90المدفوعات المتتالیة المستحقة خالل فترة 
أو وكیلھا االتصال أوًال بالمریض/الضامن عن طریق  Rady Children'sستحاول مستشفى  .4.3.6.1

(على آخر عنوان معروف)، إلخباره  الھاتف (على آخر رقم معروف)، وتقدیم إشعار كتابي لھ 
بأن خطة الدفع قد تُعطَّل، وإبالغھ بفرصة إعادة التفاوض بشأن خطة الدفع، وستحاول  

  المستشفى التفاوض إذا طلب المریض/الضامن ذلك.
بالًغا إلى أي وكالة تقاریر ائتمان مستھلك ولن تقدم   Rady Children'sمستشفى  لن تقدم .4.3.6.2

 عالن عن أن خطة الدفع غیر فعالة. دعوى مدنیة حتى یتم اإل
 

 تحصیل الدیون  .4.4
 : Rady Children’sفیما یلي إجراءات تحصیل الدیون التي ستتخذھا مستشفى  .4.4.1
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بواسطة المستشفى أو وكیلھا، الذي قد التحصیل ستَطَرح دین المریض للتحصیل، سواء كان  .4.4.1.1
 ، وفقًا لھذه السیاسة  یكون شركة فرعیة أو شركة تابعة أو وكالة تحصیل أو مشتریًا للدیون

ستَْبذُل قصارى جھودھا وفقًا لسیاسة برنامج المساعدة المالیة لتحدید ما إذا كان   .4.4.1.2
المریض/الضامن مؤھالً للحصول على مساعدة مالیة قبل البدء في أي إجراءات تحصیل، بما  

 ).ECAsفي ذلك إجراءات التحصیل غیر العادیة (
كیفیة التقدم للحصول على مساعدة مالیة   ستُقدَّم للمریض/الضامن تعلیمات حول .4.4.1.2.1

من خالل الفواتیر األولیة والالحقة، وأثناء مكالمات التذكیر بالرصید، وعند  
  لالستعالم عن أرصدة الحسابات. PFSاالتصال بفریق خدمة عمالء 

بمجرد تقدیم طلب كامل للحصول على مساعدة مالیة، سیتخذ قسم االستشارات  .4.4.1.2.2
) قبل مواصلة FAPنھائیًا بشأن األھلیة لبرنامج المساعدة المالیة (المالیة قراًرا 

  إجراءات التحصیل.
)، ECAs) یوًما على األقل من بدء اتخاذ أي إجراءات تحصیل غیر عادیة (30قبل ثالثین ( .4.4.1.3

م مستشفى     أو موّردھا المعتمد للمریض: Rady Children’sستقدِّ
 إشعاًرا خطیًا من شأنھ أنھ سوف: .4.4.1.3.1

 ؛إلى أن المساعدة المالیة متاحة لألفراد المؤھلینیشیر  .4.4.1.3.1.1
) التي تعتزم  ECAsیحدد إجراءات التحصیل غیر العادیة ( .4.4.1.3.1.2

أو موّردھا المعتمد اتخاذھا   Rady Children’sمستشفى 
 ؛للحصول على مدفوعات الرعایة 

یحدد موعدًا نھائیًا یمكن بعده بدء اتخاذ إجراءات التحصیل غیر   .4.4.1.3.1.3
یوًما من تاریخ  30ھذه في موعد ال یتجاوز ) ECAsالعادیة (

 تقدیم اإلشعار. 
یتضمن البیان التالي: "یتطلب القانون الوالئي والفیدرالي من   .4.4.1.3.1.4

محصلي الدیون معاملتك بعدل وإنصاف ویحظر علیھم اإلدالء 
ببیانات كاذبة أو التھدید بالعنف، واستخدام لغة بذیئة أو مخلة  

ئقة مع أطراف ثالثة، بما في باآلداب، وإجراء اتصاالت غیر ال
ذلك صاحب العمل. وال یجوز لمحصلي الدیون االتصال بك قبل 

مساًء إال في ظروف  9:00صباًحا أو بعد الساعة   8:00الساعة 
وفي المجمل، ال یجوز لمحصل دیون تقدیم معلومات   غیر عادیة.

حول دیونك إلى شخص آخر، غیر محامیك أو زوجك. ویجوز  
التصال بشخص آخر لتأكید موقعك أو إلنفاذ لمحصل الدیون ا

حكم. ولمزید من المعلومات حول أنشطة تحصیل الدیون، یمكنك 
-877-1رقم  االتصال بلجنة التجارة الفیدرالیة عبر الھاتف على

FTC-HELP   أو عبر اإلنترنت علىwww.ftc.gov ". 
المالیة  لبرنامج المساعدة   Rady Children’sملخًصا بلغة بسیطة من مستشفى  .4.4.1.3.2

)FAP) مع إشعار إجراءات التحصیل غیر العادیة (ECAs المكتوب (
 الُمبیَّن آنفًا. 4.4.1.3.1والموضح في البند رقم 

) التالیة في محاولة منھا لتحصیل دین، إذا  ECAsقد تَتِخذ إجراءات التحصیل غیر العادیة ( .4.4.1.4
  الخروج من المستشفى:یوًما على األقل بعد أول بیان فواتیر بعد  081مرت 

  اإلبالغ عن معلومات سلبیة عن الشخص لوكاالت إعداد التقاریر االئتمانیة. .4.4.1.4.1
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 اتخاذ إجراءات قانونیة أو قضائیة، مثل تقدیم دعوى مدنیة أو حجز على األجر. .4.4.1.4.2
م للمریض/الضامن إشعاًرا جلیًا وواضًحا بما یلي قبل البدء في أنشطة التحصیل: ملخص   .4.4.1.5 ستقدِّ

یاغة لحقوق المریض وفقًا لقانون سیاسة التسعیر العادل بالمستشفیات، وقانون واضح الص
روزنتال لممارسات تحصیل الدیون العادلة، وقانون ممارسات تحصیل الدیون العادلة  

 الفیدرالي. وھذا اإلشعار: 
 سیتم تضمینھ عموًما في الفاتورة األولیة للمریض/الضامن. .4.4.1.5.1
 رسال حساب إلى وكالة تحصیل خارجیة. سیُقدَّم في جمیع الحاالت قبل إ .4.4.1.5.2
  سیتم تضمینھ في أي وثیقة تشیر إلى إمكانیة بدء أنشطة التحصیل.  .4.4.1.5.3

ستُرِسل للمریض/الضامن خطاب وداع قبل تخصیص حساب لوكالة تحصیل خارجیة ولیس  .4.4.1.6
 یوًما من الخروج من المستشفى، مع المعلومات التالیة: 180قبل 

 المخصصة للتحصیل أو البیع.  تاریخ أو تواریخ تقدیم الفاتورة .4.4.1.6.1
 اسم الكیان المخصص لھ الفاتورة. .4.4.1.6.2
إفادة تخبر المریض بكیفیة الحصول على فاتورة مستشفى تفصیلیة من  .4.4.1.6.3

 المستشفى.
اسم ونوع خطة التغطیة الصحیة المقدمة للمریض المسجل لدى المستشفى في  .4.4.1.6.4

 علومات.وقت تقدیم الخدمات أو بیان یفید بأّن المستشفى لیس لدیھ تلك الم
 طلب مساعدة مالیة رعایة خیریة من المستشفى. .4.4.1.6.5
تاریخ أو تواریخ إرسال إشعار للمریض بشأن التقدم بطلب للحصول على   .4.4.1.6.6

مساعدة مالیة، وتاریخ أو تواریخ إرسال طلب مساعدة مالیة للمریض، وتاریخ  
 اتخاذ القرار بشأن الطلب إن أمكن.

كان المریض/الضامن یحاول بحسن نیة تسویة فاتورة لن تُرِسل حسابًا إلى وكالة تحصیل إذا  .4.4.1.7
  عن طریق التفاوض على خطة دفع أو كان قد قدَّم طلب مساعدة مالیة كامل.

لن تَستَخِدم معلومات دخل المریض/األسرة أو معلومات أصولھ النقدیة التي تم الحصول علیھا   .4.4.1.8
لغرض متابعة أنشطة التحصیل،  ) FAPأثناء عملیة تحدید األھلیة لبرنامج المساعدة المالیة (

  على النحو الُمبیَّن في ھذه السیاسة.
) من FAPستَستَخِدم أشخاًصا لم یشاركوا في تحدید أھلیة المریض لبرنامج المساعدة المالیة ( .4.4.1.9

  أجل تنفیذ عملیات التحصیل.
امج ستَحتَِفظ بالمعلومات المتعلقة باألصول أو الدخل كجزء من عملیة تحدید األھلیة لبرن .4.4.1.10

) في ملف منفصل عن المعلومات المستخدمة لتحصیل الدیون. ولن  FAPالمساعدة المالیة (
لون الدیون.FAPیكون ملف األھلیة لبرنامج المساعدة المالیة (   ) متاًحا لألشخاص الذین یُحّصِ

  ) لتتمكن الوكالةFAPستُْطِلع وكاالت التحصیل المتعاقد معھا على برنامج المساعدة المالیة ( .4.4.1.11
من اإلبالغ عن المبالغ التي قالت إنھا غیر قابلة للتحصیل بسبب عدم القدرة على الدفع وفقًا 

  ).FAPإلرشادات األھلیة لبرنامج المساعدة المالیة (
ستحصل على اتفاق مكتوب من كل وكالة تحصیل، مفاده أن تلتزم ھذه الوكالة، لصالح جمیع  .4.4.1.12

وسیاسة التسعیر العادل وسیاسة إعداد الفواتیر  )FAPالمرضى، ببرنامج المساعدة المالیة (
  . االستثناءات:Rady Children’sوتحصیل الدیون الخاصة بمستشفى 

یجوز لوكالة تحصیل غیر تابعة للمستشفى أن تحجز على أجر  .4.4.1.12.1
المریض/الضامن بناًء على أمر محكمة وطلب مقدم، ویكون ذلك مدعوًما  

وكالة اعتقادھا بأن المریض یستطیع بإعالن یحدد األساس الذي بنت علیھ ال 
  سداد المدفوعات إذا ُحِكم بالحجر على أجره.

ال یجوز لوكالة تحصیل غیر تابعة للمستشفى أن تبیع مسكن المریض/الضامن  .4.4.1.12.2



    وتحصیل الدیون ، إعداد الفواتیر CPM 7-56دلیل سیاسة المركز،  9 من  8 الصفحة 

األساسي خالل حیاة المریض أو حیاه زوجھ، أو خالل الفترة التي یكون فیھا  
فیھا طفل المریض الذي بلغ  طفل المریض قاصًرا، أو خالل الفترة التي یكون 

سن الرشد غیر قادر على االعتناء بنفسھ ویقیم في المسكن باعتباره محل إقامتھ 
  األساسي.

یوًما من الفاتورة األولیة، عن معلومات سلبیة إلى وكالة تقاریر   180لن تُبِلغ، في غضون  .4.4.1.13
من  ائتمان مستھلك ولن تقدم دعوى مدنیة ضد  المریض/الضامن، بالنسبة للمرضى غیر المؤَّ

  علیھم الذین یتحملون تكالیف طبیة عالیة.
د فترة الـ  .4.4.1.14 ِمین طعنًا معلقًا (یتضمن على سبیل المثال،  180ستَُمدِّ یوًما ھذه للمرضى المقدِّ

شكوى أو مراجعة طبیة مستقلة أو مراجعة جلسة استماع عادلة لمطالبة خاصة ببرنامج  
Medi-Cal  أو طعن على تغطیة برنامجMedicare ضد جھة دفع خارجیة، بحیث یكون (

  یوًما للدفع من تاریخ االنتھاء من الطعن. 180أمام المریض/الضامن 
-Mediستسحب الحساب من وكالة التحصیل إذا تلقَّت دلیًال على أھلیة المریض لبرنامج  .4.4.1.15

Cal وستُخِطر وكاالت التحصیل بتغطیة برنامج ،Medi-Cal  وستطلب من الوكاالت وقف ،
تحصیل الفاتورة غیر المدفوعة للخدمات المشمولة بالتغطیة، وستُبِلغ المریض/الضامن بأن 

 Radyالخطوات المذكورة أعاله قد اتُِخذت. وسیتم تصحیح المعلومات التي أرسلتھا مستشفى  
Children's یوًما من  30ون أو وكالة التحصیل مسبقًا إلى وكالة تقاریر االئتمان في غض

  .Medi-Calالتحقق من األھلیة لبرنامج 
لن تَستَخِدم، وستَْمنَع وكیلھا، الذي قد یكون شركة فرعیة أو شركة تابعة، من استخدام،   .4.4.1.16

إجراءات الحجز على األجور أو وضع الرھن على المساكن األساسیة للمریض/الضامن  
مؤھل لبرنامج المساعدة    لتحصیل فاتورة مستشفى غیر مدفوعة فیما یتعلق بمریض 

  ). FAPالمالیة ( 
ستُوقِف أي عملیة إعداد فواتیر أو تحصیل دیون من المریض عند سعیھا للحصول على   .4.4.1.17

. وفي حالة عد الحصول على  Maddy Fundتعویض عن خدمات طبیب الطوارئ من 
ا ، فقد یتم استئناف عملیة إعداد الفواتیر وتحصیل الدیون وفقً Maddy Fundتعویض من 

  األخرى المعمول بھا. Rady Children’sلھذه السیاسة وسیاسات مستشفى  
 

 :السیاسات ذات الصلة 5.0
 CPM 7-11برنامج المساعدة المالیة،  5.1
 CPM 7-55التسعیر العادل للمستشفیات وأطباء قسم الطوارئ،  5.2

 
 : المصادر 6.0

 445الفصل  – AB( 1503( كالیفورنیا، مشروع قانون جمعیة (2007) 774مشروع قانون جمعیة كالیفورنیا  6.1
  ،AB 1020 (2022) ،(2014) 758 الفصل – SB( 1276( ، مشروع قانون مجلس شیوخ كالیفورنیا (2010)

AB 532 (2022) 
 )127452 ,127446-127400 قانون سیاسات التسعیر العادل للمستشفیات (قانون الصحة والسالمة 6.2
  96050-96040 ، و96020-96005التنظیمیة بوالیة كالیفورنیا، المواد ، قانون اللوائح  22الباب  6.3
6.4 Oshpd.ca.gov/HID/Products/Hospitals/Chargemaster  
 و 1797.98c ، و1339.585 ، و1339.59 ، و1339.56 ، و1339.55قانون الصحة والسالمة، المواد   6.5

128770  
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  قانون حمایة المریض والرعایة المیسَّرة 6.6
 (r)501قانون اإلیرادات الداخلیة، المادة   6.7
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