
 AD-1033دلیل التوجیھات اإلداریة                                                                         النظام الصحي لجامعة نورث شور                      
          المنطقة المستھدفة: نطاق المنظمة بأكملھا

 
 سیاسة الفوترة والتحصیل

           
 

 السیاسة: .1
 

بي الغرض األساسي من النظام الصحي لجامعة نورث شور (نورث شور) ھو توفیر الرعایة الصحیة الجیدة والخدمات الصحیة عالیة الجودة التي تُلیتمثل  •
تشفیات لمساحتیاجات األفراد والعائالت ممن یقیمون في المجتمعات التي تخدمھا نورث شور بفعالیة وكفاءة. وألغراض ھذه السیاسة، تتضمن نورث شور ا
ومستشفى  غیر الربحیة التالیة: مستشفى إیفانستون الجامعي ومستشفى جلینبروك ومستشفى ھایالند بارك الجامعي ومستشفى سكوكي والمستشفى السویدي

. )NCH حليمستشفى نورث ویست الم(یُشار إلیھما معًا ب II نورث ویست المحليالیوم الواحد التابع لمستشفى نورث ویست المحلي ومركز جراحة 
 ، ستُحدد ھذه االختالفات بشكل منفصل.ومستشفى نورث ویست المحلي وحیثما تنطبق اختالفات السیاسة على المستشفى السویدي

 
اء لقاء توضح ھذه السیاسة اإلجراءات التي قد تتخذھا نورث شور لتحصیل أرصدة المستشفیات التي یُعَالج فیھا المرضى على نفقاتھم الخاصة واألطب •

ت التي قد الخدمات الُمقدمة لمرضى نورث شور. كما توضح ھذه السیاسة العملیة واإلطارات الزمنیة المستخدمة في اتخاذ إجراءات التحصیل، واإلجراءا
 الیة.تتخذھا نورث شور في حالة عدم السداد، والجھود المعقولة التي تبذلھا نورث شور لتحدید مدى أھلیة المریض للحصول على المساعدة الم

 
 تُحدد ھذه السیاسة كیفیة تواصل نورث شور مع المرضى بشأن المبالغ المستحقة نظیر الخدمات التي تقدمھا نورث شور. •

 
ابات تُحدد ھذه السیاسة أیًضا الظروف التي قد تقوم فیھا نورث شور بشطب حسابات المرضى وتحویلھا إلى دیون معدومة وعملیة التحكم في شطب حس •

 بتھا.المرضى ومراق
 

 (ص) من قانون اإلیرادات الداخلیة. 501لن تشارك نورث شور في إجراءات التحصیل غیر االعتیادیة على النحو الُموّضح في الفقرة   •
 

واإلرشادات (ص) من قانون اإلیرادات الداخلیة  501تھدف السیاسات واإلجراءات الواردة في ھذه السیاسة إلى االمتثال للوائح والیة إلینوي والفقرة  •
 التوجیھیة ذات الصلة.

 
وترة الُموحد التابع تُسند السلطة النھائیة لتحدید ما إذا كانت نورث شور قد بذلت جھوًدا معقولة لتحدید أھلیة الحصول على المساعدة المالیة إلى مكتب الف •

 .مستشفى نورث ویست المحليى التابع لومركز خدمات المرض لمنظمة نورث شور ومركز الخدمات المالیة التابع لمستشفى السویدي
 

 النطاق: .2
 

 تنطبق ھذه السیاسة على أرصدة المستشفیات التي یُعَالج فیھا المرضى على نفقاتھم الخاصة واألطباء للخدمات الُمقدمة لمرضى نورث شور.
 

 التعریفات: .3
 

 یعني طلب الحصول على مساعدة مالیة ویتعین على المریض إكمال بیاناتھ. - الطلب
 

خالل فترة تقدیم الطلب، تقبل نورث شور طلب الحصول على المساعدة المالیة ومعالجتھ. تبدأ فترة تقدیم الطلب من تاریخ تقدیم الرعایة  - فترة تقدیم الطلب
 بعد تاریخ أول بیان فاتورة نظیر الرعایة الصحیة. 240الصحیة للمریض وتنتھي في الیوم 

 
یُحول حساب المریض إلى دیون معدومة بالنسبة للمبالغ التي تعتبر غیر قابلة للتحصیل، ولكن المریض لدیھ القدرة على سداد الرصید  - شطب الدیون المعدومة

 اسبة.صیل المنالمستحق. یستند ھذا التحدید إلى معاییر التحصیل المحددة وال یُتخذ ھذا اإلجراء إال بعد إصدار فاتورة للحساب وبذل جھود متابعة التح
 

تسویة تُجرى في حساب مریض لتعكس الفرق بین إجمالي رسوم المریض بالمعدالت الُمحدَّدة والتعویض الفعلي المتوقع من الممولین وفقًا  - التسویة التعاقدیة
 للوائح أو الترتیبات التعاقدیة.

 
راء قانوني أو قضائي ویمكن أن تنطوي على أنشطة أخرى مثل بیع الدین تتمثل في إجراءات التحصیل التي تتطلب اتخاذ إج - إجراءات التحصیل غیر العادیة

لمحصلیھا  لطرف آخر أو اإلبالغ عن المعلومات السلبیة لوكاالت أو مكاتب االئتمان. ال تشارك نورث شور في إجراءات التحصیل غیر العادیة وال تسمح
 بالمشاركة في إجراءات التحصیل غیر العادیة.

 
یة یُقصد بمصطلح المساعدة المالیة تلك التي تقدمھا نورث شور للمرضى الذین یستوفون بعض معاییر األھلیة المالیة وغیرھا من معاییر األھل - یةالمساعدة المال

دمات الرعایة الصحیة على النحو الُمحدَّد في سیاسة نورث شور للمساعدة المالیة وذلك لمساعدتھم في الحصول على الموارد المالیة الالزمة لتغطیة تكالیف خ
غیر  ىالمرضلمالیة الالزمة طبیًا أو الرعایة الصحیة في حاالت الطوارئ التي تقدمھا نورث شور في المستشفیات. قد یشمل المرضى المؤھلون لتلقي المساعدة ا

فع المبلغ المتبقي من فواتیرھم الطبیة بأكملھ أو المؤمن علیھم والمرضى ذوي الدخل المنخفض والمرضى الذین لدیھم تغطیة جزئیة لكنھم غیر قادرین على د
 بعًضا منھ.

 
) وصف موجز لمتطلبات األھلیة والمساعدة 1ملخص سیاسة نورث شور للمساعدة المالیة الُمصاغ بلغة مبّسطة ویتضمن ما یلي:  - ملخص بصیغة مبّسطة

رقیة ) تعلیمات حول كیفیة الحصول على نسخة و3) قائمة بالموقع اإللكتروني والمواقع الفعلیة التي یمكن فیھا الحصول على طلبات المساعدة المالیة؛ 2المقدمة؛ 
) توافر الترجمات اللغویة لسیاسة المساعدة 5) معلومات االتصال للحصول على المساعدة في إجراءات تقدیم الطلب؛ 4مجانیة من سیاسة المساعدة المالیة؛ 

ة بخالف المبالغ التي ) تصریح یؤكد عدم فرض أي رسوم على المرضى الذین تقرر أھلیتھم للحصول على مساعدة مالی6المالیة والوثائق ذات الصلة؛ و 
 أُصدرت فواتیرھا إجماًال مقابل خدمات الطوارئ أو الخدمات الضروریة طبیًا.



 AD-1033  سیاسة الفوترة والتحصیل
 3من  2صفحة   
  

 

 
ستبذل نورث شور الجھود المعقولة إلخطار المریض بشأن سیاسة المساعدة المالیة لنورث شور، من خالل تقدیم ُملخص بلغة مبسطة لسیاسة  - الجھود المعقولة

 ة على ذلك، ستتخذ نورث شور الخطوات التالیة إلبالغ المرضى بسیاسة المساعدة المالیة لدى منظمة نورث شور.المساعدة المالیة. وعالو
 

إذا قدم المریض أو أحد أفراد أسرة المریض طلبًا غیر مكتمل لتلقي المساعدة المالیة، فستوجھ نورث شور لھ إشعاًرا كتابیًا توضح  - الطلبات غیر المكتملة )1
 فیھ المعلومات أو المستندات اإلضافیة المطلوبة.

 
ًال، فستقدم نورث شور إخطاًرا خطیًا یوثق قراًرا بشأن مدى منھما طلب مساعدة مالیة مكتم أيٌّ إذا قدم المریض وأحد أفراد أسرتھ أو  - الطلبات المكتملة )2

للحصول  أھلیة المریض للحصول على المساعدة المالیة في الوقت المناسب وإخطار المریض خطیًا بالقرار (وكذلك المساعدة التي یكون المریض مؤھالً 
و ألذي یمثل نسبة المساعدة المالیة (بالنسبة للطلبات التي تمت الموافقة علیھا) علیھا، إن أمكن) وأساس ھذا القرار. سیتضمن ھذا اإلشعار أیًضا المبلغ ا

أثناء  سبب/ أسباب الرفض والمبلغ المتوقع دفعھ من جانب المریض و/أو أسرتھ حیثما ینطبق. وسیستمر المریض و/أو أسرة المریض في تلقي البیانات
 تقییم الطلب المكتمل.

 
شور مجموعة متتابعة من البیانات التي توضح حساب المریض والمبلغ المستحق. ستتضمن بیانات المریض طلبًا یفید  سترسل نورث - بیانات المریض )3

عن إخبار نورث شور بوجود أي تغطیة تأمین صحي، كما ستتضمن إشعاًرا بسیاسة المساعدة المالیة لنورث شور، ورقم ھاتف  مسؤولٌ بأن المریض 
 ن موقع إلكتروني یمكن من خاللھ تلقي مستندات المساعدة المالیة.لطلب المساعدة المالیة وعنوا

 
سینشر موقع نورث شور إشعاًرا في مكان بارز یفید بتوفر المساعدة المالیة ویوضح إجراءات التقدم بطلب لتلقي المساعدة  - موقع نورث شور اإللكتروني )4

ساعدة المالیة.  ستنشر نورث شور سیاسة المساعدة المالیة الخاصة بھا مع قائمة من مزودي الخدمات المشمولین وغیر المشمولین بموجب سیاسة الم
www.northshore.org/about-خص بلغة مبسطة، وطلب المساعدة المالیة، وسیاسة الفوترة والتحصیل على الموقع اإللكتروني المالیة، ومل

assistance-us/billing/financial  الموقع اإللكتروني أو-your-visitors/pay-and-patients-www.swedishcovenant.org/for
assistance/-insurance/financial-www.nch.org/billing or assistance-bill/financial ستوفر نورث شور نسًخا ورقیة مجانیة من ھذه  .

) 773( 989-3841) أو رقم 847( 570-5000المستندات عند الطلب في قسم الطوارئ وأماكن التسجیل أو عبر البرید أو عن طریق االتصال برقم 
 .بالنسبة لمستشفى نورث ویست المحلي  4542-618 (847)أو رقم بالنسبة للمستشفى السویدي

 
 اإلجراءات:  .4

 
A. :یتلقى المرضى مراسالت خطیة أو شفھیة بشأن رصیدھم المستحق وكذلك المبالغ المتوقع سدادھا لمنظمة نورث شور في أقرب  المراسالت مع المریض

لحصول وقت ممكن خالل دورة اإلیرادات. ستتضمن جمیع المراسالت مع المریض إخطاًرا حول توفر المساعدة المالیة ورقم ھاتف یمكنھم االتصال بھ ل
یة وعنوان الموقع اإللكتروني حیث یمكنھم الحصول على نسخ من مستندات المساعدة المالیة. ستقدم نورث شور نسخة من ملخص على معلومات إضاف

 سیاسة المساعدة المالیة بصیغة مبّسطة لجمیع المرضى.
 

B.  :لمتاحة. وستُقدم االستشارات المالیة لمساعدة من ممارسات نورث شور مساعدة المرضى في ضمان تقدیم التعویض من موارد الممولین ا المساعدة المالیة
باإلضافة إلى المرضى على تحدید برامج تغطیة الرعایة الصحیة االتحادیة أو برامج تغطیة الرعایة الصحیة الخاصة بالوالیة والتي قد تكون متاحة لھم، 

ت التحصیل حتى انتظار نتیجة ھذه التحدیدات، ولكن سیستمر إرسال تحدید مدى األھلیة بموجب سیاسة المساعدة المالیة لدى نورث شور. وستُعلق إجراءا
یر التي قوائم المرضى المالیة. ویرد تفاصیل الحصول على المساعدة المالیة من خالل نورث شور والمعاییر المستخدمة في حساب مبلغ الحسم والتداب

ع داخل المجتمع الذي تخدمھ نورث شور واإلجراء الذي تستخدمھ نورث شور ستتخذھا نورث شور لإلعالن عن سیاسة المساعدة المالیة على نطاق واس
 .سیاسة المساعدة المالیةلتحدید أھلیة المساعدة المالیة وعملیة تقدیم الطلب بالتفصیل في 

 
C.  :تقدم نورث شور خطط سداد ممتدة بدون فوائد للمرضى الذین قد تواجھھم صعوبة في سداد فواتیرھم.خطط السداد 

 
D. :في حالة عدم السداد، ستُتخذ إجراءات تحصیل متعددة بناًء على رصید الحساب ومسؤولیة تعویض الممول  إجراءات التحصیل في حالة عدم السداد

ٍ و ض أوأھلیة المریض للتمویل الحكومي أو المساعدة المالیة وتعاون المریض وتاریخ الدفع أو الدیون المعدومة وعدم إمكانیة تحدید موقع المری  أّي
فیة منھم. قد تتضمن إجراءات التحصیل طلب استئناف رفض الممول ومراسالت المتابعة مع الممول والقوائم المالیة والخطابات والمكالمات الھات

منھما واإلخطار النھائي للمریض أو الضامن بما یُفید تأخر الحساب في السداد ومراعاة  أّيٍ للمریض التي تقدم المساعدة المالیة وتطالب بالسداد أو 
یوًما من تاریخ أول كشف یُخطر المریض برصیده المستحق. وقد ترفع نورث شور دعوى  120إدراجھ لدى وكالة تحصیل في موعد ال یتجاوز 

 في الحساب.قانونیة ضد الغیر الذي یتحمل مسؤولیة المدفوعات المتأخرة 
 

E.  :ال یجوز شطب الحسابات للدیون المعدومة إال بعد أن تُصدر فواتیر الحساب النھائیة وتُسلم إلى الممول (الممولین) المتاحین  الدیون المعدومة
تھي صالحیة األطر الزمنیة وللمریض/الضامن وتُحدث الفواتیر ومراسالت المتابعة وتُبذل جھود معقولة إلبالغ المریض عن توافر المساعدة المالیة وتن

التابع لمنظمة  للسداد ویُحدد الحساب على أنھ غیر قابل للتحصیل. وتُقدم الحسابات التي ُحددت على أنھا غیر قابلة للتحصیل إلى مكتب الفوترة الُموحد
على أساس منتظم، ویتعین الموافقة  المحلي مستشفى نورث ویستومركز خدمات المرضى التابع لنورث شور ومركز الخدمات المالیة للمستشفى السویدي 

 علیھا لشطبھا في الوقت المناسب لتسریع اإلحالة إلى وكالة تحصیل خارجیة.
 

F. :سیقوم فریق الخدمات المالیة للمرضى بمراجعة عملیات شطب الدیون المعدومة للموافقة علیھا لضمان شطب الحسابات  إجراءات التحصیل الخارجیة
لدیون المعدومة وذلك فقط بعد بذل جھود كاملة للفوترة والتحصیل، مثل اإلحالة المناسبة إلى شركة خارجیة للتحصیل. ویُمكن لمكتب المناسبة فقط من ا

مستشفى نورث ویست المحلي ومركز خدمات المرضى التابع لالفوترة الُموحد التابع لمنظمة نورث شور ومركز الخدمات المالیة بالمستشفى السویدي 
ائیًا إلى قة على الشطب أو التوصیة باإلجراء المناسب باستخدام معاییر التحصیل المعمول بھا وحدود تفویض الشطب المعتمدة. (وتُنقل الحسابات تلقالمواف

 شركة خارجیة لتحصیلھا من خالل نظام محاسبة المریض، استناًدا إلى معاییر الُمسدد والرصید ونشاط السداد الُمحددة).
 

G. :ومركز خدمات المرضى التابع یقع على عاتق مكتب الفوترة الُموحد التابع لمنظمة نورث شور ومركز الخدمات المالیة بالمستشفى السویدي  التنفیذ
 مسؤولیة تنفیذ ھذه السیاسة وتطویر إجراءات تشغیل قسم خاص بالموقع. مستشفى نورث ویست المحليل

 
  

http://www.northshore.org/about-us/billing/financial-assistance/
http://www.northshore.org/about-us/billing/financial-assistance/
http://www.swedishcovenant.org/for-patients-and-visitors/pay-your-bill/financial-assistance
http://www.swedishcovenant.org/for-patients-and-visitors/pay-your-bill/financial-assistance
http://www.swedishcovenant.org/for-patients-and-visitors/pay-your-bill/financial-assistance
http://www.nch.org/billing-insurance/financial-assistance/
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 المرفقات: .5
 

 ال توجد
 

 التوزیع: .6
 

 دلیل التوجیھات اإلداریة       
 

 المسؤولیة الواردة في السیاسة: .7
 

 الخدمات المالیة للمرضىنائب الرئیس األول، 
 

 المراجع: .8
 خارجیة داخلیة

 (ص) 501قانون اإلیرادات الداخلیة، القسم  دلیل التوجیھات اإلداریة: سیاسة المساعدة المالیة
 

 المراجعة: .9
 

 مراجعة شروط السیاسة وأحكامھا أو تعدیلھا أو مراجعتھا أو تغییرھا في حدود القانون بتقدیم إشعار معقول أو دون تقدیمھ. تحتفظ المنظمة بالحق في
 

 االعتماد: .10
 

 
                   Brian M. Washa                            

 التوقیع                         

 
          Sr. Vice President, Business Services                 

                     الوظیفة  
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