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 الغرض .1 
 
وضع المعاییر إلصدار الفواتیر وتحصیل األموال وتقدیم المساعدة المالیة بشكل نزیھ ویتسم بالمساواة بما یعكس حالة   

الطبي اإلقلیمي (یشار إلیھما معًا باسم  Capital Healthومركز  Hopewell -الطبي  Capital Healthمركز 
"Capital Health وبما یعزز من مھمتھ من أجل توفیر الوصول إلى خدمات ") كموفر رعایة صحیة ال یھدف للربح

 الرعایة الصحیة عالیة الجودة لسكان المناطق التي یقوم بتوفیر الخدمات بھا، بغض النظر عن قدرتھم على الدفع.
 
 النماذج / المرفقات .2 
 
 Capital Healthورقة العمل المالیة السریة لـ  
 
 Capital Healthقائمة موفري الرعایة لـ  
 
 المعدات / المستلزمات .3 
 
 ال شيء  
 
 السیاسة .4 
 
، وأّيٍ من الكیانات المرتبطة بھا بشكل رئیس كما ھو محدد من Capital Healthفیما یتعلق ببیان المھمة الخاص بـ   

خالل دائرة اإلیرادات الداخلیة، فإنھا تحافظ على تنفیذ ممارسات الفوترة النزیھة والتي تتسم بالمساواة والتي تتعامل مع كل 
باحتیاجات الطوارئ وغیر  الخدمات للوفاء Capital Healthالمرضى بشكل یتحلى بالكرامة واالحترام والرحمة.  توفر 

ذلك من خدمات الرعایة الصحیة الضروریة طبیًا، بغض النظر عن قدرة المریض على الدفع بما یتوافق مع سیاستھا 
) وقانون العالج الطبي والعمل في حاالت الطوارئ CCP-PC-002المتعلقة بالرعایة في حاالت الطوارئ (السیاسة رقم 

)EMTALA توفر .(Capital Health  المساعدة للمرضى غیر القادرین على دفع كل أو جزء من الرعایة التي
والتي تضع في اعتبارھا قدرة كل شخص على المساھمة في دفع  Capital Health  یتلقونھا بطریقة تتسق مع مھمة وقیم

 تكالیف عالجھ.  
 
الرجاء الرجوع إلى الفھرس "ب" لالطالع على قائمة بكل موفري الرعایة الذین یوفرون خدمات الرعایة الصحیة   

 -الطبي  Capital Healthفي حاالت الطوارئ أو غیر ذلك من خدمات الرعایة الصحیة الضروریة طبیًا في مركز 
Hopewell  ومركزCapital Health اضعة لتغطیة سیاسة المساعدة المالیة الطبي اإلقلیمي وما إذا كانت خ

")FAP.أم ال.  وستتم مراجعة وتحدیث ھذه القائمة كل ربع سنة، إذا لزم األمر (" 
 
 النشر على نطاق واسع  .5 
 
("الطلب") والملخص  Capital Health) وورقة العمل المالیة السریة الخاصة بـ FAPتتاح سیاسة المساعدة المالیة (  

") باللغة اإلنجلیزیة وباللغة الرئیسة للسكان من غیر الناطقین باللغة اإلنجلیزیة بطالقة والذین یمثلون PLSبلغة بسیطة ("
فرد في منطقة الخدمة الرئیسة لكل منشأة من منشآت المستشفى. سنبذل قصارى جھدنا  1000% أو 5النسبة األقل من 

ح إلى المرضى الذین ال تكون اللغة التي یستخدمونھا بین للتأكد من وصول وثائق سیاسة المساعدة المالیة بشكل واض
الترجمات المتاحة. والملخص بلغة بسیطة عبارة عن بیان مكتوب یخبر الفرد بأن المنشأة التابعة للمستشفى توفر المساعدة 

 ولة الفھم. المالیة وتوفر المعلومات المتعلقة بسیاسة المساعدة المالیة ھذه بلغة تتسم بالوضوح واالختصار وسھ
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جھودًا معقولة إلبالغ المرضى بإتاحة المساعدة المالیة المحتملة. عندما یستفسر أحد المرضى  Capital Healthتبذل   

عن المساعدة المالیة، یوفر فریق العمل اإلرشادات للمریض بأن المساعدة المالیة یمكن أن تكون متاحة ولكن فقط وفق 
د من المعلومات یجب أن یتصل ھو أو الطبیب المعاییر المحددة في ھذه السیاسة وأنھ لكي یحصل المریض على المزی

 بمدیر االئتمان وعملیات التحصیل في إدارة حسابات المرضى. 
 
 یتم عرض سیاسة المساعدة المالیة والطلب والملخص بلغة بسیطة وبشكل واضح بالطریقة التالیة:  
 
 :Capital Healthتتاح سیاسة المساعدة المالیة والطلب والملخص بلغة بسیطة بشكل واضح على موقع ویب  أ. 

www.capitalhealth.org; 
 

سوم عبر تتاح نسخ ورقیة من سیاسة المساعدة المالیة والطلب والملخص بلغة بسیطة عند الطلب بدون أي ر ب. 
البرید كما یتم توفیرھما في المواقع العامة في كل منشأة من المنشآت التابعة للمستشفى (بما في ذلك على األقل 

 مناطق غرف الطوارئ وقبول المرضى) والموجودة في العناوین التالیة:
 

 Hopewell –الطبي  Capital Health Medicalمركز 
One Capital Way 

Pennington, NJ 08534 
 

 الطبي اإلقلیمي Capital Healthمركز 
750 Brunswick Avenue 

Trenton, NJ 08638 
 

إخبار وإبالغ أعضاء المجتمع الذي یتم توفیر الخدمات بھ من خالل كل منشأة بسیاسة المساعدة المالیة بطریقة  ج. 
 المساعدة المالیة؛ تسمح بوصول تلك السیاسة إلى أفراد المجتمع المحتمل أن یطلبوا الحصول على

 
 إخبار وإبالغ األفراد الذین یتلقون الرعایة من المنشآت التابعة للمستشفى بسیاسة المساعدة المالیة من خالل: د. 
 
 توفیر نسخ ورقیة من الملخص بلغة بسیطة لمرضى العیادات الداخلیة كجزء من عملیة االستقبال؛ .1 
 
 ى بإتاحة المساعدة المالیة في كل بیانات الفوترة؛ تضمین إشعار مكتوب واضح یخبر المرض .2 
 
عرض الفتات واضحة تخبر وتبلغ المرضى بإتاحة المساعدة المالیة في المواقع العامة في كل منشأة تابعة  .3 

 للمستشفى.
  

http://www.capitalhealth.org/


 سیاسة عملیات التحصیل والمساعدة المالیة للمستشفى
CCP-FI-006 

 4من  4صفحة 
 
 
 برامج المساعدة المالیة ومعاییر األھلیة .6 
 
 المرضى غیر المؤمن علیھم: أ. 
 
یتم تعریف المریض غیر المؤمن علیھ على أنھ المریض الذي ال یكون مشترًكا في أي تغطیة تأمینیة للخدمات   

الضروریة طبیًا التي یحصل علیھا وال یكون مؤھالً لالشتراك في أي برامج تابعة لوالیة أو فیدرالیة أو محلیة.  إذا 
دة في "أ" و"ب" أدناه؛ یكون المریض مؤھالً للحصول كان المریض یفي بمتطلبات ھذا التعریف والمعاییر المحد

والذي یؤدي إلى تعدیل المسؤولیة التي یتحملھا المریض إلى ما الذي تفرضھ الوالیة على خصم غیر المؤمن علیھم 
، القسم 2008(قانون نیوجیرسي العام لعام  Medicare% من المدفوعات التي یسددھا برنامج 115ال یزید عن 

  .الخصم ھذا على للحصول طلب أي تقدیم یلزم ال ).60ج.
 
 ویتم حساب ھذا الخصم كما یلي:  
 
% من مبلغ المجموعة المتعلقة بالتشخیص 115بالنسبة لكل خدمات مرضى العیادات الداخلیة، استخدم  .1 

(DRG)؛ و 
 
 .Medicare % من مبلغ115بالنسبة لكل خدمات مرضى العیادات الخارجیة، استخدم  .2 
 

 بالحق في تطبیق الخصومات بشكل عادل بناًء على الظروف المالیة لكل مریض. Capital Healthتحتفظ 
 
  برنامج مساعدة دفع نفقات الرعایة في مستشفیات نیوجیرسي ("الرعایة الخیریة"): ب. 
 
تكون مساعدة الرعایة الخیریة مجانیة أو مقابل تكلفة مخفضة وتتاح للمرضى الذین یتلقون خدمات كمرضى في   

 العیادات الداخلیة أو العیادات الخارجیة في مستشفیات الرعایة الحرجة في مختلف أرجاء والیة نیوجیرسي.  
 
والذي یتاح لسكان والیة نیوجیرسي الذین تنطبق علیھم برنامج الرعایة الخیریة ھو أحد البرامج التابعة للوالیة   

 األمور التالیة:
 
 ال یمتلكون تغطیة تأمین صحي أو لدیھم تغطیة تدفع مقابل جزء فقط من الفاتورة؛ .1 
 
 غیر مؤھلین لتلقي أي تغطیة برعایة خاصة أو حكومیة؛ .2 
 
 یة.یلتزمون بمعاییر أھلیة الدخل واألصول التي تضعھا الوال .3 
 
% من توجیھات 200یكون المرضى الذین یقل الدخل اإلجمالي ألسرھم عن أو یساوي  -معاییر أھلیة الدخل   

%. المرضى الذین یكون 100") مؤھلین للحصول على تغطیة رعایة خیریة بنسبة FPGالفقر الفیدرالیة ("
توجیھات الفقر الفیدرالیة مؤھلین % من 300% ولكنھ أقل من أو یساوي 200الدخل اإلجمالي ألسرھم أكبر من 

للحصول على خصم على تكلفة الرعایة بموجب برنامج الرعایة الخیریة.  تعتمد معاییر أھلیة الدخل على الدخل 
 الذي یسبق تاریخ الخدمة مباشرة. 

 
دوالر، كما یجب أال  7500یجب أال تتجاوز األصول التي یمتلكھا الشخص المریض  -معاییر أھلیة األصول   

ألف دوالر في تاریخ الخدمة لكي یكون المریض مؤھالً لالستفادة من السیاسة.   15تتجاوز أصول العائلة 
كونھا في االعتبار مسؤولین قانونًیا ألغراض ھذا القسم، یكون أفراد العائلة الذین یجب وضع األصول التي یمتل

 (أ).11.8-10:52. القسم N.J.A.Cكما ھو محدد في قانون 
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یتم تقریر الرعایة المجانیة أو الرسوم الخاضعة للتغطیة بشكل جزئي من خالل استخدام إدارة الرعایة الصحیة   

 في نیوجیرسي للدخل لغیر المؤمن علیھم.
 
   
 :غیر كافٍ  خصومات الخاضعین لتأمین ج. 
 
خصًما لكل المرضى المؤھلین الخاضعین لتأمین غیر كاٍف والذین ال یمكنھم تحمل دفع  Capital Healthتوفر   

نفقات كل أو جزء من فاتورة المستشفى الخاصة بھم. یتوفر ھذا الخصم للمرضى المؤمن علیھم بتأمین غیر كاٍف 
 والذین یستوفون بمعاییر أھلیة الدخل التالیة. 

 
% من توجیھات 400یكون المرضى الذین یقل الدخل اإلجمالي ألسرھم عن أو یساوي  -معاییر أھلیة الدخل   

%. المرضى الذي یكون الدخل اإلجمالي 100") مؤھلین للحصول على تغطیة بنسبة FPGالفقر الفیدرالیة ("
درالیة مؤھلین للحصول على % من توجیھات الفقر الفی600% ولكنھ أقل من أو یساوي 400ألسرھم أكبر من 

 خصم على تكلفة الرعایة.
 
یتم تقریر الرعایة المجانیة أو الرسوم الخاضعة للتغطیة بشكل جزئي من خالل مضاعفة المبالغ المضمنة في   

 معاییر إدارة الرعایة الصحیة في نیوجیرسي للدخل لغیر المؤمن علیھم.
 
   
 ")AGBبصفة عامة (" المبالغ التي یتم إصدار الفواتیر بھا .7 
 

، في حالة الطوارئ أو الرعایة الطبیة الضروریة األخرى، لن یتم r)(5)(501بما یتوافق مع قانون اإلیرادات الداخلیة رقم 
فرض رسوم تتجاوز الرسوم التي یدفعھا الشخص الذي لدیھ تأمین یغطي تلك الرعایة على المرضى المؤھلین للمساعدة 

 لمساعدة المالیة ھذه. المالیة بموجب سیاسة ا
 

من أسلوب الوضع السابق وبرنامج الرسوم مقابل الخدمات الخاصة ببرنامج  Capital Healthوقد استفادت 
Medicare  باإلضافة إلى شركات التأمین الصحي الخاصة من أجل حساب النسبة المئویة للمبالغ التي یتم إصدار الفواتیر

بھا بصفة عامة لكل منشأة من منشآت المستشفیات الخاصة بھا. یتم حساب النسبة المئویة للمبالغ التي یتم إصدار الفواتیر 
ات المسموح بھا من خالل برنامج الرسوم مقابل الخدمات الخاصة ببرنامج بھا بصفة عامة سنویًا اعتمادًا على كل المطالب

Medicare  شھًرا، مع قسمة الناتج على مجموع  12باإلضافة إلى شركات التأمین الصحي الخاصة على مدار فترة
الفواتیر بھا بصفة عامة على التكالیف اإلجمالیة المقترنة بھذه المطالبات. یتم تطبیق النسبة المئویة للمبالغ التي یتم إصدار 

 الرسوم اإلجمالیة لتقریر المبالغ المئویة للمبالغ التي یتم إصدار الفواتیر بھا بصفة عامة
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 النسب المئویة الناتجة للمبالغ المئویة للمبالغ التي یتم إصدار الفواتیر بھا بصفة عامة كما یلي:
 

 الطبي اإلقلیمي Capital Healthمركز 
 

 %8.75 –العیادات الداخلیة  خدمات مرضى •
 %11.91 –خدمات مرضى العیادات الخارجیة  •

 
 Hopewell –الطبي  Capital Health Medicalمركز 

 
 %7.54 –خدمات مرضى العیادات الداخلیة  •
 %11.01 –خدمات مرضى العیادات الخارجیة  •

 
بالنسبة ألي مریض مؤھل لالستفادة من المساعدة المالیة، یتم فرض الرسوم األقل من بین المبالغ المئویة للمبالغ التي 

 یتم إصدار الفواتیر بھا بصفة عامة أو أي أسعار خاضعة للخصم متاحة بموجب سیاسة المساعدة المالیة ھذه. 
 
  
 الرعایة الخیریة والمؤمن علیھم بشكل غیر كافٍ  – مالیةطریقة تقدیم الطلب لالستفادة من المساعدة ال.8
 
ویجب أن یتم تقدیم طلب  (أ). 6یتم توفیر الخصومات لألفراد غیر المؤمن علیھم كما ھو موضح في الجزء  أ. 

لالستفادة من ھذا الخصم.  یمكن أن یقوم األفراد غیر المؤمن علیھم بتقدیم طلب لالستفادة من المساعدة المالیة 
 (ج).   8كما ھو موضح في الجزء 

 
ن برنامج یجب أن یقوم المرضى الذین یستوفون بمعاییر األھلیة للرعایة الخیریة بتقدیم طلب اشتراك لالستفادة م ب. 

  المساعدة في مستشفیات والیة نیوجیرسي.
 
 .N.J.A.Cویشتمل ھذا الطلب على وثائق معینة مطلوبة وفقًا لقسم الرعایة الخیریة في دلیل خدمات المستشفیات   

 . الوثیقة التالیة ضروریة العتبارات األھلیة:10:52
 
 وثائق التعریف المناسبة للمریض واألسرة:  .1 
تشتمل تلك الوثائق على أّيٍ مما یلي: رخصة القیادة؛ بطاقة الضمان االجتماعي، بطاقة تسجیل یمكن أن   

 األجانب، شھادة المیالد، جواز السفر، تأشیرة، ھویة صادرة عن الوالیة، وما إلى ذلك.
 
ة القیادة، دلیل على اإلقامة في نیو جیرسي في وقت توفیر الخدمة: ویمكن أن یشتمل ذلك على ما یلي: رخص .2 

بطاقة تعریف خطة الرفاھیة، أو فاتورة المرافق، أو اإلقرار الضریبي الفیدرالي بالدخل، أو اإلقرار 
الضریبي بالدخل الخاص بالوالیة، أو بیان امتیازات البطالة (مالحظة: تستثنى الرعایة في حاالت الطوارئ 

  من متطلبات اإلقامة تلك).
 
 دلیل على إجمالي الدخل: .3 
 ، أو بیانات امتیازات البطالة، أو ما إلى ذلك. W-2یمكن أن یشتمل ذلك على كعوب الرواتب، أو وثیقة   
 
 دلیل على األصول في وقت توفیر الخدمة: .4 
ھي األشیاء التي یمكن تحویلھا إلى نقد بسھولة. وھي تشتمل على البیانات البنكیة والبیانات االستثماریة وما   

 إلى ذلك. 
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بعض األحیان، یمكن أن یتم طلب المزید من الوثائق اعتمادًا على الظروف الخاصة بالشخص مقدم الطلب.   في  

یوًما) من تاریخ  730یمكن أن یقوم الفرد بتقدیم طلب لالستفادة من الرعایة الخیریة بعد ما یصل إلى عامین (
 توفیر الخدمة. 

 
یجب أن یقوم المرضى الذین یستوفون بمعاییر األھلیة للخصومات لغیر المؤمن علیھم بتقدیم ورقة عمل مالیة  .ب 

ال تكون ھناك أي وثائق إضافیة  بعد إكمالھا لكي یتم النظر في أمر أھلیتھم. Capital Healthسریة خاصة بـ 
 مطلوبة مع ذلك.  

 
إلى المساعدة المالیة في البدایة بتقدیم ورقة العمل المالیة السریة. بشكل نموذجي، یقوم المرضى الذین یحتاجون   

بإبالغ  Capital Healthاعتمادًا على المعلومات التي یتم توفیرھا، تقوم إدارة االئتمان وعملیات التحصیل في 
 المریض إذا كان مؤھالً لالستفادة من المساعدة المالیة أم ال.

 
بمجرد أن یتم تقدیم الطلب المكتمل، یقوم أحد أعضاء إدارة االئتمان وعملیات التحصیل بمراجعة الطلب من أجل    

تقریر األھلیة لالستفادة من المساعدة المالیة.  ویتم إبالغ المرضى، أو األشخاص المسؤولین عنھم مالیًا، كتابیًا 
بالحق في تطبیق الخصومات بشكل عادل بناًء  Capital Healthتحتفظ بكل القرارات التي یتم الوصول إلیھا. 

  على الظروف المالیة لكل مریض.
 

طلبًا غیر مكتمل، یتم إرسال إشعار مكتوب إلى المریض، أو إلى الفرد المسؤول  Capital Healthإذا تلقت    
ھلیة لالستفادة من سیاسة عنھ مالیًا، یوضح المعلومات و / أو الوثائق اإلضافیة المطلوبة لكي یتم تقریر األ

یوًما أو العدد المتبقي من  30المساعدة المالیة.  یتم منح المرضى، أو األشخاص المسؤولین عنھم مالیًا، فترة 
یوًما من تاریخ توفیر الخدمة) لتقدیم طلب مكتمل یشتمل على كل  730األیام في الطلب، أیھما أكبر، (عامان أو 

. باإلضافة إلى ذلك، یتم توفیر ملخص بلغة بسیطة إلى Capital Healthبھا المعلومات اإلضافیة التي تطل
 المرضى. 

 
 الرجاء الرجوع إلى الجزء الرابع لمعرفة مكان إتاحة الطلب مجانًا وحسب الطلب.    
 

 ممارسات الفوترة والتحصیل .9 
 
التأمین أو التي تفشل في توفیر تغطیة تعتبر كل الحسابات التي تشتمل على مسؤولیة مالیة تتحملھا شركة  أ. 

ویتم توفیر معلومات إلى ھؤالء المرضى حول  لاللتزامات من قبل جھة خارجیة حسابات ذاتیة الدفع للمرضى.
 المساعدة المالیة في وقت التسجیل.

 
یوًما من  135یتلقى مرضى الدفع الذاتي سلسلة مكونة من أربع رسائل بیانات وإشعارات عاجلة على مدار فترة  ب. 

ویجب أن یتم إرسال ھذا اإلشعار العاجل إلى المرضى بحیث یوفر لھم  تاریخ أول بیان فوترة متعلق بالرعایة.
 یوًما كحد أدنى لتوفیر األرصدة المعلقة قبل أن تتم إحالة الدین إلى وكاالت التحصیل.  ویكون ھذا اإلشعار: 30

 
 ضى المؤھلین لھا؛یشیر إلى أن المساعدة المالیة متاحة للمر •
 
یشتمل على رقم ھاتف یمكن أن یتصل بھ األفراد للحصول على معلومات حول سیاسة المساعدة المالیة  •

 باإلضافة إلى المساعدة في عملیة تقدیم الطلب؛
 
  ویشتمل على عنوان موقع الویب الخاص بالمنظمة حیث یمكن الحصول على نسخ من سیاسة المساعدة

 والملخص بلغة بسیطة؛المالیة والطلب 
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 ") ویحدد إجراءات التحصیل االستثنائیةECA التي تنوي الجھة الخارجیة القیام بھا من أجل الحصول ("
 على مقابل الرعایة؛

 
  یوًما من تاریخ  30ویحدد موعدًا محددًا یتم بعده بدء إجراءات التحصیل االستثنائیة (والذي ال یكون قبل

 توفیر اإلشعار)؛
 
 لى نسخة من الملخص بلغة بسیطة.ویشتمل ع 

 
جھدًا معقوالً إلبالغ األفراد شفویًا بسیاسة المساعدة المالیة وكیفیة حصول الفرد على  Capital Healthستبذل   

 المساعدة بخصوص عملیة التطبیق.
 
ت الھاتفیة باإلضافة إلى رسائل البیانات واإلشعار العاجل، تقوم إدارة حسابات المرضى بإجراء المكالما ج. 

 دوالًرا من أجل محاولة حل مشكلة الرصید المعلق. 750بخصوص الحسابات التي تكون أرصدتھا أكبر من 
 
یوًما، یتم حینھا شطب الحساب كدیون معدومة وتحویلھا إلى وكالة  135إذا لم یتم حل األرصدة ذاتیة الدفع خالل  د. 

 ى االسم األخیر للمریض (تقسیم أبجدي).من وكاالت التحصیل الرئیسة الخارجیة اعتمادًا عل
 
یوًما، إذا  270وفي نھایة تلك الفترة المقدرة بـ  یوًما للتعامل مع الحساب. 270یتاح لوكالة التحصیل الرئیسة  ھـ. 

كانت ھناك أرصدة معلقة، تتم استعادة الحساب مرة أخرى بشكل تلقائي ثم تعیینھ إلى وكالة تحصیل ثانویة. یتم 
 استخدام وكالة تحصیل ثانویة واحدة فقط.

 
 ستفادة من المساعدة المالیة.یوًما) من تاریخ الخدمة لتقدیم طلب لال 730یتاح أمام الفرد عامان ( و. 
 
 من حدوث ما یلي: Capital Healthإذا تم تلقي طلب مكتمل، تتحقق  ز. 
 

 یتم تعلیق إجراءات التحصیل االستثنائیة ضد المریض؛ •
 
 ویتم اتخاذ قرار باألھلیة وتوثیقھ في الوقت المناسب؛ •

 
بإبالغ المریض كتابةً بالقرار واألساس الذي بُنَي علیھ القرار، وكیفیة تحدید ھذا  Capital Healthوتقوم  •

 المبلغ والنسبة المئویة للمبالغ التي یتم إصدار الفواتیر بھا بصفة عامة؛
 
ویتم توفیر بیان فوترة ُمحدّث یشیر إلى المبلغ المدین بھ المریض المؤھل لالستفادة من سیاسة المساعدة  •

 إن أمكن)؛المالیة (
 
أي مبالغ یتم دفعھا تتجاوز المبلغ المدین بھ المریض المؤھل لالستفادة من سیاسة المساعدة المالیة یتم  •

 دوالرات). 5إعادتھا وفقًا لذلك (إذا أمكن وكانت تلك المبالغ أكبر من 
 

بتوفیر إشعار مكتوب للمریض یصف المعلومات أو  Capital Healthإذا تم تلقي طلب غیر مكتمل، تقوم  ح. 
تقوم الجھات األخرى  الوثائق اإلضافیة المطلوبة إلصدار قرار باألھلیة لالستفادة من سیاسة المساعدة المالیة.

 Capitalبتعلیق أي إجراءات تحصیل استثنائیة للحصول على المدفوعات الخاصة بالرعایة إلى أن تقوم 
Health حیال األھلیة لالستفادة من برنامج المساعدة المالیة. باتخاذ قرار 
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تكون وكالة التحصیل الثانویة ھي الوكالة الوحیدة المصرح لھا بمتابعة اإلجراءات القانونیة على الحسابات التي  طـ. 

وكالة  بغض النظر عن أي أرصدة یتم السعي نحو تحصیلھا قانونیًا من خالل یتم تسجیلھا على أنھا دیون معدومة.
 یوًما للتعامل مع الحساب. 270التحصیل الثانویة، یتاح لوكالة التحصیل الثانویة كذلك 

 
یوًما للحساب مع وكالة التحصیل الثانویة، تتم استعادة الحساب بشكل تلقائي لنظام محاسبة  270في نھایة فترة الـ  ي. 

 " (استعادة) لھ.TBالمرضى ویتم تعیین الرمز "
 
یوًما،  135قد خضع لدورة التحصیل ذاتیة الدفع لمدة  TBلمؤكد أن الحساب الذي یحمل رمز الوكالة یكون من ا ك. 

 یوًما أخرى. 270یوًما ومع وكالة التحصیل الثانویة لمدة  270ویكون قد بقى مع وكالة التحصیل الرئیسة لمدة 
 
 لتي تدفع األموال.یتم التعامل مع كل الحسابات بنفس الطریقة بغض النظر عن الجھة ا ل. 
 
عندما یعبر المریض عن عدم قدرتھ على الدفع أو عن مواجھتھ لصعوبات في الوفاء بااللتزامات المالیة تجاه   

Capital Health  فیما یتعلق بالرعایة التي تم توفیرھا لھ، تعملCapital Health  مع المریض لتقریر ما إذا
 كانت المساعدة المالیة متاحة للوفاء بالتزامات المریض أم ال.  وقد تشتمل المساعدة المالیة على ما یلي:

 
وضع خطة دفع معقولة، بما ال یتجاوز األیام المتبقیة في دورة الفوترة قبل إحالة الحساب إلى وكالة التحصیل  أ. 

 الرئیسة؛
 
أو الرعایة الخیریة أو المنظمات الخیریة من  Medicaidدة المالیة المتاحة من خالل برامج مثل تحدید المساع ب. 

 الجھات األخرى.
 
 خصم جزئي أو تنازل كامل عن الرسوم المقترنة برعایة المریض بما یتوافق مع شروط وقواعد ھذه السیاسة. ج. 
 
على وكاالت التحصیل التي تتعامل معھا االلتزام بھذه السیاسة.  لتسھیل االمتثال لھذه  Capital Healthتفرض   

 بتضمین ما یلي في كل الترتیبات التي تبرمھا مع وكاالت التحصیل: Capital Healthالسیاسة، تقوم شركة 
 

ل الدیون العادلة (الجزء متطلبات تشیر إلى امتناع وكالة التحصیل عن أي أنشطة تنتھك قانون ممارسات تحصی أ. 
 وما یلیھ). 1692من قانون الوالیات المتحدة القسم  15

 
كجھة غیر ھادفة للربح، باإلضافة إلى موافقة  Capital Healthإقرار من وكالة التحصیل بحالة ومھمة  ب. 

 السیاسة.الوكالة على االمتناع عن ممارسات التحصیل التي تتعارض مع تلك الحالة أو التي تنتھك تلك 
 
في اتخاذ اإلجراءات القانونیة إال كمسًع منھا للوفاء بااللتزامات المالیة للمریض عندما  Capital Healthال تشرع   

یكون ھناك سبب وجیھ لالعتقاد بأن المریض أو الجھة المسؤولة لدیھ / لدیھا دخل و / أو أصول تكفي للوفاء بااللتزام 
بیع أو مصادرة المسكن الرئیس للمریض للوفاء بااللتزامات  Capital Healthاول بدون مشقة ال داعي لھا. وال تح

 المالیة.
 
 
 المراجع .10 
 
وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة األمریكیة، توجیھات االمتثال للمستشفیات الصادرة عن مكتب المفتش العام،   

  1998مارس 
 لتحصیل في المستشفیات بیان المبادئ والتوجیھات لممارسات الفوترة وا  
 ومؤسسة مستشفیات نیوجیرسي AmericanHospitalالصادرة عن مؤسسة   
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 A2609القانون الصادر عن مجلس نیوجیرسي،   
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 الملحق "أ"
 

CAPITAL HEALTH 
 ورقة العمل المالیة السریة

 
 

 _______________________________________________________________ تاریخ الخدمة 
 

 ________________________________________________________________ اسم المریض
 

 ___________________________________________________________________ العنوان:
________________________________________________________________________ 

 
 ___________________________________________________________________ الھاتف:

 
 _____________________________________________________________ الطرف المسؤول

 
 ___________________________________________________________________ العنوان:

________________________________________________________________________ 
 

 مكان العمل
 
 _____________________________________________________________ المریض: 
 
 _________________________________________________ ولي األمر / الزوج / الزوجة: 
 
 _________________________________________________ ولي األمر / الزوج / الزوجة: 
 

 عدد أفراد األسرة
 
 ________________________________________________________ عدد أفراد األسرة: 
 
 ________________________________________________________ المعالون اآلخرون: 
 

 الدخل الشھري (لتاریخ الخدمة فقط)
 
 _______________________________________________ دخل المریض 
 
 __________________________________________ دخل الزوج / الزوجة 
 
 _________________________________ قاصًرا)دخل الوالد (إذا كان المریض  
 
 ________________________________ دخل الوالدة (إذا كان المریض قاصًرا) 
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  ________________________________________________ دعم الطفل   
 
 ____________________________________________ الضمان االجتماعي 
 
 ___________________________________________________ المعاش 
 
 ___________________________________ دخل الضمان االجتماعي / اإلعاقة 
 
 _______________________________________________ طوابع الطعام 
 
 مصادر الدخل األخرى 
 ______________________________________________  (    ) نعم 
 ______________________________________________  (     ) ال 
 

 ______________________________________________ إجمالي الدخل الشھري
 

على الحكم على أھلیتي  Capital Healthأنا أقر بأن المعلومات الواردة أعاله صحیحة ودقیقة وأن ھذا الطلب قد تم تقدیمھ لمساعدة 
ن لالستفادة من تقلیل النفقات الطبیة التي أدفعھا بنفسي.  وإذا ثبت أن أی�ا من المعلومات التي قمت بتقدیمھا غیر صحیحة، فأنا أفھم أ

Capital Health .یمكن أن تقوم بإعادة تقییم حالتي المالیة وأن تتخذ اإلجراءات الضروریة لتحصیل المدفوعات المسجلة في حسابي 
 

 المریض أو ولي األمر أو الوصي القانوني:
 
 

____________________________   ______________________  ______________  
 (التاریخ) (التوقیع) (االسم بحروف واضحة) 
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 الملحق "ب"
 

 Capital Healthقائمة موفري الرعایة لـ 
 

 :Capital Healthجموعات التالیة غیر خاضعة للتغطیة بموجب سیاسة المساعدة المالیة لـ الم
 

 Capital Health Medical Groupمجموعة 
 Capital Health Multispecialty Groupمجموعة 

 
ال تخضع خطوط الخدمات التالیة التي یتم إصدار الفواتیر بھا من خالل اختصاصي الرعایة الصحیة بموجب سیاسة المساعدة 

 :Capital Healthالمالیة لـ 
 

 خدمات التخدیر المتخصصة
 خدمات القلب واألوعیة الدمویة المتخصصة

 خدمات أمراض القلب واألوعیة الدمویة المتخصصة
 رعایة الحرجة المتخصصةخدمات طب ال

 خدمات طب األسنان المتخصصة
 خدمات طب األمراض الجلدیة المتخصصة

 خدمات طب الطوارئ المتخصصة
 خدمات طب الغدد الصماء المتخصصة

 خدمات طب األسرة المتخصصة
 خدمات أمراض الجھاز الھضمي المتخصصة

 خدمات الجراحة العامة االحترافیة
 األورام المتخصصة /خدمات أمراض الدم 

 خدمات أمراض الكبد المتخصصة
 خدمات األمراض المعدیة المتخصصة

 خدمات الطب الباطني المتخصصة
 خدمات أمراض الكلى المتخصصة

 خدمات جراحة األعصاب المتخصصة
 خدمات أمراض األعصاب المتخصصة

 خدمات أمراض النساء / الوالدة المتخصصة
 المتخصصةخدمات طب العیون 

 خدمات جراحة الفم والوجھ والفكین المتخصصة
 خدمات طب العظام المتخصصة

 خدمات طب األذن والحنجرة المتخصصة
 خدمات الباثولوجي المتخصصة

 خدمات جراحة األطفال المتخصصة
 خدمات طب األطفال المتخصصة

 خدمات جراحة التجمیل المتخصصة
 خدمات طب األقدام المتخصصة

 خدمات الطب النفسي المتخصصة
 خدمات علم النفس المتخصصة

 خدمات أمراض الرئة المتخصصة
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 خدمات عالج األورام باإلشعاع المتخصصة
 خدمات الطب اإلشعاعي المتخصصة

 خدمات طب إعادة التأھیل المتخصصة
 خدمات أمراض الروماتیزم المتخصصة

 خدمات أمراض الصدر المتخصصة
 المسالك البولیة المتخصصةخدمات أمراض 

 خدمات األوعیة الدمویة المتخصصة
 


