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 :السياسة

 ّ ة من خالل تطبيق الممارسات MHS)نظام ميثودست الصحي اماتهم الماليَّ ز ٌم بمساعدة جميع المرضز عىل الوفاء بالت  ز ( ملت 
ة للفواتتر والتحصيل. سوف يرسل  ّ القياسيَّ ي الوقت المناسب فاتورة نظام ميثودست الصحي

ز
ز ف لير

َّ
للمرضز ولدافعيهم الُمؤه

دة ر خدمة عمالء جيِّ
ِّ
ة  ،وبطريقٍة دقيقة وُيوف ة واالتحاديَّ ز المحليَّ ة كريمة تتوافق مع القوانير ومتابعة مالئمة بطريقٍة عمليَّ

ي تحكم مثل هذه األنشطة 
ز الوالية الت  ي وقوانير

ز
قة.  ف

َّ
 جميع الحسابات الُمعل

 

 :اإلجراء

ّ سوف يطلب  .1 ةنظام ميثودست الصحي  تأمينيَّ
ٌ
ة من المرضز الذين لديهم تغطية

َّ
  ،دفع الرسوم الُمستحق

ٌ
أو لديهم تغطية

ة غتر كافيةٍ   أدناه.  ،تأمينيَّ
ٌ
ح
َّ
ة أو برامج أخرى كما هو ُموض  للحصول عىل مساعدٍة ماليَّ

ً
ال
َّ
 ما لم يكن المريض ُمؤه

ي االعتبار القدرة عىل الدف
ي قد تؤخذ فز

ي وقت تقديم الخدمة فيما عدا عندما يستوفز
ل لمصادر التمويل األخرى فز

ُّ
ع والتأه

ي حاالت الطوارئ 
ّ فز ي لبات قانون العالج الطت 

َّ
ي القسم EMTALA) ةحاالت الوالدة الطارئو المريض ُمتط

د فز
َّ
( عىل النحو الُمحد

1867 ( ّ ب هذا U.S.C. 1395dd 42من قانون الضمان االجتماعي
َّ
القانون من أّي مستشفز يقبل مدفوعات من (. يتطل

ة طارئة، وإذا كان األمر كذلك،  ميديكتر توفتر فحٍص  ي إىل قسم الطوارئ لديه حالة طبيَّ
ّ لتحديد ما إذا كان أّي مريٍض يأت  ي طت 

ي توفتر الفحص والعال 
ي هذه الحالة. ينبغز

 توفتر العالج ضمن قدراته لتحقيق االستقرار فز
ز عىل المستشفز ز يتعيرَّ ج المطلوبير

ي حاالت الطوارئ 
ّ فز ي ّ  ةحاالت الوالدة الطارئو بموجب قانون العالج الطت  ي

ة المريض أو وضعه القانوتز بغّض النظر عن جنسيَّ
ي حاالت الطوارئ 

ّ فز ي لبات قانون العالج الطت 
َّ
د استيفاء ُمتط حدة أو قدرته عىل دفع ثمن الخدمات. بُمجرَّ

َّ
ي الواليات الُمت

فز
ّ فإن ،  ةدة الطارئحاالت الوال و  راجع سياسة سوف يتبع الممارسات المعتادة للفواتتر والتحصيل )نظام ميثودست الصحي

ي حاالت الطوارئ PC 033 _نظام ميثودست الصحيّ 
يّ فز لبات وحاالت الوالدة الطارئة_العالج الطت  _ للمزيد من الُمتطَّ

ي حاالت الطوارئ 
يّ فز دة األخرى لقانون العالج الطت 

َّ
 (.وحاالت الوالدة الطارئةالُمحد

ّ ال يشارك  .2 ة )نظام ميثودست الصحي ي إجراءات التحصيل االستثنائيَّ
ة ECAsفز ل المكتب المركزّي للفواتتر مسؤوليَّ (. يتحمَّ

ّ تحديد أن   قد بذل جنظام ميثودست الصحي
ً
ة،  هودا  للحصول عىل مساعدٍة ماليَّ

ً
ال
َّ
معقولة لتحديد ما إذا كان الفرد ُمؤه

ة،  ات تحصيٍل روتينيَّ ي عمليَّ
ة من  ليستوبالتاىلي قد يشارك فز

َّ
ة، لجمع المبالغ الُمستحق ضمن إجراءات التحصيل االستثنائيَّ

ة أو مصادر التمويل األ  ي حال عدم تحديد المساعدة الماليَّ
 خرى. أّي مريٍض فز

ر  .3
ِّ
ّ ُيوف ة للحصول عىل مصادر تمويل نظام ميثودست الصحي  تأمينيَّ

ٌ
 لجميع المرضز الذين ليست لديهم تغطية

ً
ا  مجانيَّ

ً
فحصا

ل المحتمل للمريض لمصادر 
ُّ
د التأه

َّ
ة الحالية(؛ يتحد امج الحكوميَّ ة األطراف األخرى والت  ز ومسؤوليَّ أخرى )مثل التأمير

ة بائمميديكيد، وضحايا الجر التمويل األخرى مثل:  ة الخاصَّ ي المقاطعة، واإلعاقة، وسياسة المساعدة الماليَّ
نظام ، والعوز فز

 ّ  ، والقدرة عىل الدفع. ميثودست الصحي

لون للحصول عىل خصم  .4
َّ
ة سوف يتأه لون للحصول عىل مساعدٍة ماليَّ

َّ
المرضز الذين ليس لديهم مصدر تمويٍل آخر وال يتأه

ز  نير
ة ) غتر المؤمَّ ق عىل الرسوم اإلجماليَّ غتر خصم تطبيق  – Fin008نظام ميثودست الصحيّ انظر سياسة الذي ُيطبَّ
ز  نير دة المؤمَّ

َّ
ق خصم للحصول عىل خصوماٍت ُمحد ز (. ُيطبَّ نير

ي وقت وضع فاتورة عىل حساب المريض. باإلضافة  غتر المؤمَّ
فز

ة دفٍع عىل الرصيد بعد 
َّ
ز تطبيق خصم  إىل ذلك، يمكن للمريض ترتيب خط نير

مة بسعٍر غتر المؤمَّ
َّ
ستثتز الخدمات الُمقد

ُ
. ت

ة ب ة الخاصَّ ي سياسة المساعدة الماليَّ
دة فز

َّ
ّ ثابت والُمحد ز من خصم نظام ميثودست الصحي نير

 .غتر المؤمَّ

ة   .5  تأمينيَّ
ٌ
ل المرضز الذين ليست لديهم تغطية

َّ
ز للحصول عىل خصم كافية من الممكن أن يتأه نير

ة دفٍع عىل  ،غتر المؤمَّ
َّ
أو خط

ٍة متاحة لهم
َّ
ة خط ي  ،جزٍء من رسومهم، إذا كانوا قد استنفدوا المساعدات بموجب أيَّ

أو إذا كانت الخدمات غتر مشمولٍة فز
ة تأمينهم. 

َّ
 خط

ة للفواتتر والتحصيل بالنسبة  . 6 ة إجراءاٍت إضافيَّ
ة، لن تؤخذ أيَّ ل المريض للحصول عىل مساعدٍة ماليَّ

َّ
د أن يتأه للمبالغ بُمجرَّ

هلة
ّ
ل من رسوم المريض  المؤ

َّ
. ومع ذلك، فإن الجزء غتر الُمؤه ّ ة من نظام ميثودست الصحي بموجب سياسة المساعدة الماليَّ

 أدناه. للحصول عىل مساعدٍة ماليَّ 
ٌ
د
َّ
 ة يخضع إلجراءات الفواتتر والتحصيل كما هو ُمحد
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 التحكيم

اض المريض و/أو الطرف المسؤول عىل رصيد الحساب و  .1 ي حال اعت 
ز
خذ عند ف

َّ
قة بالفاتورة، يت

ِّ
 CBOطلب المستندات الُمتعل

  خطواٍت 
ً
ي غضون  معقولة

ز
 ف
ً
اٍم )إن أمكن 10لتقديم المستندات المطلوبة كتابة ة  ،(أيَّ

َّ
  30وسوف يحتفظ بالحساب لمد

ً
يوما

 ّ ي
ز
 تحصيل. للعىل األقّل قبل إحالة الحساب إلجراء إضاف

ي يدين فيها المريض بمبلغ  .2
دة الت 

َّ
، يمكن  1000بالنسبة للحسابات الُمحد ّ لدوالر أو أكتر تمديد عرض نظام ميثودست الصحي

ي التحكيم الملزم للمريض. سوف ُيحتفظ بهذه 
ز
ة للمشاركة ف

َّ
 عىل األقلّ  30الحسابات لمد

ً
  يوما

ّ
لتوفتر وقت للمريض للرد

ّ قبل إحالتها لمزيٍد من إجراءات التحصيل. لن يشارك  ة كجزٍء من نظام ميثودست الصحي ي إجراءات التحصيل االستثنائيَّ
ز
ف

ز عىل المريض وافق نشاط التحصيل. إذا  ي التحكيم، فسوف ُيحتفظ بالحساب لحير
ز
 ف

ّ
 التحكيم.  البت

 

ة ة واالستباقيَّ اضيَّ ل االفي 
ُّ
ات التأه  عمليَّ

ّ يبذل  .1 ٌل للحصول عىل نظام ميثودست الصحي
َّ
د أن المريض ُمؤه

َّ
ة المتاحة إذا تحد  معقولة لتحديد المساعدة الماليَّ

ً
جهودا

ة بموجب  ي سياسة  إجراءاتمساعدٍة ماليَّ
ز
حة ف

َّ
ة الُموض اضيَّ ل االفت 

ُّ
ّ التأه ة أو إذا كان للمسنظام ميثودست الصحي اعدة الماليَّ

ة اإلخطار أدناه إلرساء جهوٍد معقولة.  باع عمليَّ
ّ
ل. وبخالف ذلك، يجب ات

ُّ
 بموجب قرارات التأه

ً
ال
َّ
 المريض ُمؤه

 للحصول عىل المساعدة المتاحة  .2
ً
ال
َّ
ل ُيجرى بموجب هذه السياسة، إذا لم يكن المريض ُمؤه

ُّ
من جهة أّي تحديٍد للتأه

ة معقولة األكتر سخاًء )با ة زمنيَّ  وُيمنح فت 
ً
ا  ماليَّ

ٌ
ل عىل أنه معوز

ُّ
(، فعندئٍذ ُيخطر المريض بطرق التأه

ً
ا لنسبة للمعوز ماليَّ

 قبل اإلرسال إىل وكالة تحصيل.  لتقديم طلب

 

ة إخطار المريض  عمليَّ

د إنشاء رصيد حساب المريض، سوف يرسل  .1 ّ بُمجرَّ ل فاتورٍة للمريض بعد خروجه من المستشفز نظام ميثودست الصحي أوَّ
، سوف يرسل  ّ للمريض بعد خروجه من المستشفز ىلي

مة له. بعد إرسال البيان األوَّ
َّ
نظام تطلب منه دفع ثمن الخدمات الُمقد

 ّ ة ميثودست الصحي
َّ
 عىل األقّل خالل مد

ً
 واحدا

ً
ا  إضافيَّ

ً
. وكّل بيان فاتورٍة سوف ُيبلغ ال 120بيانا

ً
مريض بعد خروجه من يوما

 . ز لير
َّ
ة متاحة لألفراد الُمؤه  المستشفز بأن المساعدة الماليَّ

ص  .2
َّ
ّ بعد الخروج من المستشفز ُملخ ي

ي بيان الفاتورة النهات 
ر فز
َّ
ة لدى  بلغة واضحةيتوف يبلغ المريض بسياسة المساعدة الماليَّ

 ّ  بأن النظام ميثودست الصحي
ً
نظام إىل وكالة تحصيٍل. لن يشارك  ُيحالحساب سوف . وهذا البيان سوف يخت  المريض أيضا

 ّ م ميثودست الصحي
َّ
ة كجزٍء من نشاط التحصيل. سوف ُيقد ي إجراءات التحصيل االستثنائيَّ

آخر بيان لما بعد الخروج من فز
 عىل األقّل من بدء  30قبل  المستشفز 

ً
ّ يوما ي أنشطة تحصيل الديون المعدومة. نظام ميثودست الصحي

 فز

ي حال  .3
ّ دمج فز قة لرعاية لنظام ميثودست الصحي

َّ
ة فواتتر ُمعل

َّ
ل بيان فاتورٍة بعد خروج المريض المريضعد د أوَّ

َّ
، سوف يتحد

 لرعاية المريض.  واقعةمن المستشفز عىل أساس أحدث 

ة  .4 ّ مكالمات هاتفيَّ . مع قد ُيجري نظام ميثودست الصحي
ً
ٍة يجري المرضز لطلب دفع المبلغ كامال ي كّل مرَّ

صال فيها وفز
ّ
االت

ة تقديم الطلب. إذا  ّ وكيفيَّ ة لدى نظام ميثودست الصحي دفع لم يكن بالمريض يمكن إخطاره بسياسة المساعدة الماليَّ
 ممكن

ً
 المبلغ كامال

ً
 لم يكن و  ا

ً
ال
َّ
ة للدفع. سوف يبذل  المريض ُمؤه

َّ
ة، فمن الممكن تقديم خط للحصول عىل مساعدٍة ماليَّ

ٍة ال تقّل عن 
َّ
، قبل بدء تحصيل الديون المعدومة بمد

ً
 معقوال

ً
ّ مجهودا   30نظام ميثودست الصحي

ً
ا ، إلخطار الفرد شفويَّ

ً
يوما

ة الحصول عىل  ّ وكيفيَّ ة لدى نظام ميثودست الصحي ي بسياسة المساعدة الماليَّ
 التقديم.  إجراءاتالمساعدة فز

ّ من الممكن لنظام  .5 ة عائداٍت أو تغطية محتملة من طرف آخر يدفعها الطرف اآلخر  وضعميثودست الصحي "حجز" بحقّ أيَّ
. لن 

ً
م فيها الخدمات نتيجة لحادٍث قد يكون فيه الطرف اآلخر مسؤوال

َّ
قد
ُ
ي ت
ي الحاالت الت 

ّ  يضعفز ة نظام ميثودست الصحي أيَّ
ة بحقّ أّي مريٍض أو ممتلكاته. حجوزا  ٍت مباشر

 غتر مكتمٍل  .6
ً
م فيها المريض طلبا

ِّ
ي ُيقد

ي الحاالت الت 
ة، فإن  فز ّ للحصول عىل المساعدة الماليَّ سوف نظام ميثودست الصحي

 غتر مكتمٍل للحصول عىل ال
ً
ة. إذا أرسل الفرد طلبا ة إكمال طلب الحصول عىل المساعدة الماليَّ مساعدة يخطر الفرد بكيفيَّ

ل  ة خالل أوَّ ، سوف  240الماليَّ ل بيان فاتورٍة بعد خروج المريض من المستشفز  من أوَّ
ً
 بدءا

ً
نظام ميثودست  يوقفيوما

 ّ ة الالزمة لوضع الصحي د المريض بإخطاٍر مكتوب يصف المعلومات و/أو الوثائق اإلضافيَّ قة وُيزوِّ أنشطة التحصيل الُمطبَّ
ة عىل طلب ال ي ذلك اللمسات األختر

ة بما فز صال بلمناسبة لمعلومات االحصول عىل المساعدة الماليَّ
ّ
نظام ميثودست الت

 ّ  .الصحي

7.  ّ ة، نظام ميثودست الصحي ل األفراد وسوف يقبل الطلبات المكتملة للحصول عىل المساعدة الماليَّ
ّ
حسب يدرسها ويؤه

ة طوال ة العمل عىل  االقتضاء للحصول عىل المساعدة الماليَّ ل بيان  240واتتر والتحصيل لغاية الف فت   من إرسال أوَّ
ً
يوما

 .  فاتورٍة بعد خروج المريض من المستشفز
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ل  .8 ة المستلمة خالل أوَّ  من تاريخ أول  240الطلبات المكتملة للحصول عىل المساعدة الماليَّ
ً
بيان فاتورٍة بعد خروج يوما

ي إيقافالمريض من المستشفز سوف تبدأ 
ز
ة أنشطة تحصيل مُ  ف خذ أيَّ

َّ
قة، بينما يت ّ طبَّ  نظام ميثودست الصحي

ً
إذا   ما  حولقرارا

ل، فإن 
ُّ
خاذ القرار بشأن التأه

ّ
د ات ة أم ال. بُمجرَّ  للحصول عىل مساعدٍة ماليَّ

ً
ال
َّ
ّ كان المريض ُمؤه يخطر نظام ميثودست الصحي

 بالقرار وبسبب
ً
خاذا  المريض كتابة

ّ
ة مدفوعاٍت تمت قب ات  أيَّ

ّ
رد
ُ
 ل الموافقة عىل الطلب. القرار. لن ت

ٌل للحصول عىل مساعدٍة أقّل من  .9
َّ
ر أن المريض ُمؤه ، فإن 100إذا تقرَّ

ّ
ّ ٪ من المبلغ الُمستحق سوف نظام ميثودست الصحي

ن  ة. سوف يتضمَّ ة الجزئيَّ  عىل الفرد بعد تطبيق تسوية المساعدة الماليَّ
ّ
د المريض ببيان فاتورٍة يشتر إىل المبلغ المستحق ُيزوِّ

ق ه
َّ
ي المريض معلومات تتعل

ّ ة تلف  قة.  بإجراءاتذا البيان كيفيَّ ة أو التسوية الُمطبَّ  المساعدة الماليَّ

خذ  .10
َّ
ة، سوف يت ل للحصول عىل المساعدة الماليَّ

ُّ
د تحديد التأه ّ بُمجرَّ تدابتر معقولة متاحة إليقاف نظام ميثودست الصحي

 الفرد للحصول عىل ثمن 
ّ
 الرعاية. نشاط التحصيل بحق

ي  .11
ز
ة من مدير حسابات المرضز ف ّ يمكن التوصية بتصنيف المساعدة الماليَّ ، نظام ميثودست الصحي أو مدير دخول المرضز

 وسوف يعتمده نائب رئيس المكتب المركزّي للفواتتر أو نائب رئيس دورة اإليرادات. 

ة لدى  .12 نظام يمكن الحصول عىل نسخٍة مكتوبة من سياسة الفواتتر والتحصيل هذه باإلضافة إىل سياسة المساعدة الماليَّ
 ّ يلها من موقع ميثودست الصحي ز ة من خالل تتز ة ونموذج المساعدة الماليَّ ص سياسة المساعدة الماليَّ

َّ
نظام ميثودست وُملخ

 ّ أو بصفٍة  assistance-visitors/financial-https://www.methodisthealthsystem.org/patients: الصحي
ة من:  صال بالرقم  North Central Expressway, Dallas, TX 75204 4040شخصيَّ

ّ
-947-214أو عن طريق االت

ّ أو با 6300 ي
 .9344-364-866لرقم المجاتز

ي تعمل باسم ميثودست مستشفيات  .13
ي داالس الت 

ّ فز الفواتتر والتحصيل لدى  وإجراءت تنتهج سياسةنظام ميثودست الصحي
ّ ميثودست مركز ما يعمل باسم  ي ي تشارلتون ) الطت 

ّ ميثودست مركز (، و MCMCفز ي ي داالس ) الطت 
مركز (، و MDMCفز

ّ ميثودست  ي ي مانسفيلد ) الطت 
ّ ميثودست مركز (، و MMMCفز ي ي ريتشاردسون ) الطت 

 (.MRMCفز

 

 :تعريفات

: تتضمَّ  ة ما يىلي
 ن إجراءات التحصيل االستثنائيَّ

 بيع ديون الفرد لطرٍف آخر .1

قة بالفرد إىل وكاالت تقارير ائتمان المستهلك أو مكاتب االئتمان .2
ِّ
 اإلبالغ عن المعلومات الُمتعل

ة الطارئة أو رفضها بسبب عدم دفع فواتتر حالية أو سابقةتأجيل الرعاية الطب .3  يَّ

ة، أو  .4 ة، أو الرهن عىل ممتلكاٍت عقاريَّ ة، مثل: الحجز بحّق ممتلكاٍت فرديَّ ة أو قضائيَّ ة قانونيَّ ب عمليَّ
َّ
ي تتطل

اإلجراءات الت 
ة، ة، أو إجراءات المحكمة المدنيَّ ّ أو ممتلكاٍت شخصيَّ .  االستيالء عىل حساٍب بنكي ّ ي

 أو االعتقال، أو الحجز التحفظز

 خدمات 
ة للفرد الذي يتلف َّ

َّ
ال يشمل هذا الحجوزات الموضوعة عىل عائدات الحكم أو التسوية أو التسوية الُمستحق

ة.  ة بسبب إصابٍة شخصيَّ  الرعاية الصحيَّ

 

 الوثائق المرتبطة

ز خصم  نير
ّ سياسة  – لغتر المؤمَّ  Fin008نظام ميثودست الصحي

ة  ّ سياسة  –سياسة المساعدة الماليَّ  Fin006نظام ميثودست الصحي

ي حاالت الطوارئ 
ّ فز ي ّ سياسة  – ةحاالت الوالدة الطارئو العالج الطت   PC033نظام ميثودست الصحي

 

رة أو 
ِّ
كات. يجب توجيه األسئلة حول هذه الُمذك المكتب المسؤول عن هذه السياسة هو قسم تمويل الشر

ي 
ّ فز ز إىل نائب الرئيس التنفيذّي/المدير الماىلي احات للتحسير

ّ االقت   .نظام ميثودست الصحي

 

 

https://www.methodisthealthsystem.org/patients-visitors/financial-assistance

