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UPMC 
 دلیل السیاسة واإلجراءات

 
 * HS-RE0724السیاسة:           

 اإلیرادات عنوان الفھرس: 
 

 فواتیر المرضى وتحصیلھا الموضوع:
 2019أبریل  26 التاریخ:

 
I. السیاسة 
 

الرعایة وتمتثل للقانون االتحادي لتقدیم  UPMCتتوافق سیاسة فواتیر المرضى وتحصیلھا مع الرسالة التي تتبناھا 
بأسعار معقولة.  یجب تزوید جمیع المرضى الذین تلقوا الرعایة الطارئة أو الالزمة طبیًا بفرصة لتقدیم طلب 

الحصول على الرعایة مجانًا أو بتكلفة مخفضة بما یتوافق مع القانون االتحادي لحمایة المرضى وتقدیم الرعایة 
بین المرضى على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو  UPMCبأسعار معقولة والئحتھ التنفیذیة.  لن تمیز 

 الجنسیة أو األصل األجنبي أو الدین أو العقیدة أو الجنس أو المیول الجنسیة أو السن أو اإلعاقة في تقدیم خدماتھا. 
 

میع مستحقات المتعلقة بتج UPMCإجراءات  -إضافة إلى سیاسة المساعدات المالیة ذات الصلة  -تحدد ھذه السیاسة 
حسابات المرضى. ویتمثل الغرض من ھذه السیاسة في عمل توازن معقول بین الحاجة إلى اإلشراف المالي 

 واحتیاجات المرضى األفراد الذین ال یستطیعون أو ال یرغبون في دفع تكالیف حساباتھم.  
 

ة ألكبر عدد من األشخاص مواردھا بطریقة مسؤولة وتقدم المستوى المناسب من المساعد UPMCولكي تدیر 
المحتاجین، فمن المتوقع أن یساھم المرضى في تحمل تكالیف الرعایة المقدمة لھم استنادًا إلى متطلبات التأمین 

الخاصة بھم، أو إذا كان ھؤالء المرضى غیر مؤمن علیھم/یفتقرون إلى تغطیة تأمینیة كافیة، فیكون ذلك استنادًا إلى 
 قدرة الفرد على الدفع.  

 
 .8تتوفر روابط عبر اإلنترنت إلى السیاسات المشار إلیھا في ھذه السیاسة، ویمكن االطالع علیھا في الجزء رقم 

 
II. الغرض 

 
في سیاسة فواتیر المرضى وتحصیلھا، یتم توضیح مبادئ توجیھیة عامة لفواتیر المرضى وتحصیل الدفع مقابل 

للحسابات من جمیع المصادر المناسبة واإلدراك في أقرب الخدمات. ویتمثل الغرض في ضمان التحصیل المعقول 
وقت ممكن عندما یتطلب الفرد المساعدة و/أو أن حسابًا ما قد یتأھل للحصول على مساعدة طبیة أو رعایة صحیة 

للمتطلبات  UPMCمجانیة أو رعایة مخفضة أو اعتبارھا دیونًا معدومة.  وتھدف ھذه السیاسة إلى تحقیق امتثال 
  ول بھا على المستوى االتحادي ومستوى الوالیة، بما فیھا قانون الممارسات العادلة لتحصیل الدیون.المعم

 
 
 
 
 

III. نطاق السیاسة 
 

 في الوالیات المتحدة على النحو المبین أدناه. UPMCتسري ھذه السیاسة على مستشفیات 
 

 [حدد جمیع المستشفیات الخاضعة لھذه السیاسة]
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 UPMC Pinnacleمستشفیات  ☐ UPMCبیتسبرغ التابعة لمؤسسة مستشفى األطفال في  ☒
 UPMC  ☐ UPMC Pinnacle Carlisleمستشفى ماجي للنساء التابع لمؤسسة  ☒
 UPMC     ☐ UPMC Pinnacle Memorialالتابع لمؤسسة Altoonaمستشفى  ☒
 UPMC     ☐ UPMC Pinnacle Memorialالتابع لمؤسسة Bedfordمستشفى  ☒
 UPMC     ☐ UPMC Pinnacleالتابع لمؤسسة Chautauquaى مستشف ☒

Hanover 
تابعین لمؤسسة  Susquehanna Muncyزعماء ☒    UPMC Eastمستشفى  ☒

UPMC 
&  Susquehanna Soldersمستشفى  ☒    UPMC Hamotمستشفى  ☒

Sailors  التابع لمؤسسةUPMC 
 Williamsport Regionalمستشفى ☒    UPMC Horizonمستشفى  ☒

Medical Center 
 Divineمجمع  ☒      UPMCالتابع لمؤسسة Jamesonمستشفى  ☒

Providence Campus 
 Sunbury Community Hospitalمستشفى ☒   UPMC Kaneمستشفى  ☒
 Lock Havenمستشفى  ☒    UPMCالتابع لمؤسسة McKeesportمستشفى  ☒

Hospital 
☒ UPMC Mercy    ☐ مستشفىUPMC Cole 
☒ UPMC Northwest    ☐ مستشفىUPMC Somerset 
     UPMC Passavantمستشفى  ☒
 UPMCالتابعة لمؤسسة Presbyterian Shadysideمستشفى ☒

 Presbyterian Campusمستشفى ☒  
 Shadyside Campusمستشفى  ☒ 
 UPMC Western Psychiatric Hospitalمستشفى☒ 
 UPMC St. Margaretمستشفى☒

 
IV. تسویة الحسابات 

 
A.  توفر سیاسة المساعدات المالیة فيUPMC  مساعدة للمرضى المؤھلین غیر المؤمن علیھم والذین یفتقرون

إلى تغطیة تأمینیة كافیة وغیر المؤھلین للحصول على برامج اإلعانات الصحیة الحكومیة والذین یصعب 
إلى متابعة تحصیل حسابات المرضى من  UPMCعلیھم دفع كامل تكالیف رعایتھم.  وتھدف سیاسة 

ھؤالء المرضى الذین لدیھم القدرة على دفع تكالیف تلك الخدمات. وسیتم تطبیق سیاسة فواتیر المرضى 
بالتساوي على جمیع المرضى بغض النظر عن حالة التأمین.  وسوف تتوافق  UPMCوتحصیلھا في 

وقِیمھا.  وبما یتسق مع ھذه السیاسة  UPMCرسالة  إجراءات التحصیل مع القوانین المعمول بھا ومع
بوضوح مع  UPMC، سوف تتواصل HS-RE0722السیاسة  - UPMCوعملیة المساعدات المالیة في 

المرضى فیما یتعلق باحتیاجات المساعدات المالیة وتوقعات الدفع في أقرب وقت ممكن من عملیة تحدید 
 الموعد والفوترة.  

 
B.  تحظر سیاسةUPMC  إلزام الدفع للحاالت الصحیة الطارئة قبل حصول المریض على الخدمات المقدمة أو

القیام بأنشطة تحصیل یمكن أن تتعارض مع تقدیم الرعایة الطبیة الطارئة. (یرجى الرجوع إلى سیاسة 
UPMC HS-LE0007 الوالدة ، القانون االتحادي بشأن العالج الطبي في حاالت الطوارئ ومرحلة

 ).(EMTALA)النشطة 
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C.  تحكم سیاسة مدونة قواعد السلوك المتبعة فيUPMC  تصرفات األفراد الذین یعملون لدىUPMC 
التي تستند إلى  -والشركات التابعة لھا أو مرتبطین معھا بأعمال. وتُحدد المبادئ التوجیھیة الكتابیة بالمدونة 

یتعین على األشخاص أن یتصرفوا عند تقدیم أي خدمة  كیف -ورؤیتھا وقِیمھا وأخالقھا  UPMCرسالة 
 .UPMCنیابة عن 

 
D.  ستبقى جمیع المعلومات المالیة التي تم الحصول علیھا من المرضى بحالة سریة. ارجع إلى سیاسات

UPMC HS-HR0736والمعلومات السریة، و ،HS-AD0811 والموافقة على العالج، واستخدام ،
 لدفع/عملیات الرعایة الصحیة واإلفصاح عنھا.المعلومات الخاصة بالعالج/ا

 
V. ممارسات الفوترة والتحصیل 
 

A. تحدید المسؤولیة المالیة للمریض 
 

جھودًا معقولة لتحدید الجھات الخارجیة المسددة للتكالیف لمساعدة المرضى في  UPMCسوف تبذل  .1
 اإلجراءات التالیة:  UPMCتسویة فواتیرھم.  كما ستنفذ 

 
a.  المریض مدین بفواتیر غیر مدفوعة.التحقق من أن 
b. .تحصیل جمیع المبالغ المسموح بھا من الجھات الخارجیة المسددة للتكالیف 
c. .التعاون مع المرضى لتسویة قضایا مدفوعات مطالبات التأمین المستحقة 
d.  إبالغ المرضى بالمساعدات المعقولة في طلب الحصول على المساعدات المالیة التي تقدمھا

UPMC دھم بھا.وتزوی 
e.  تقدیم فاتورة للمرضى بقیمة تكلفة الخدمات التي یتحملون مسؤولیتھا المالیة بعد تنفیذ الخطوات

 المذكورة أعاله.
 

B. جمع معلومات المریض 
 

بمعلومات دقیقة بشأن التأمین الصحي (بما في ذلك  UPMCتقع على عاتق المریض مسؤولیة تزوید  .1
والعنوان والموارد المالیة القابلة لالستعمال لتحدید ما إذا كان شركات الرعایة األولیة والثانویة) 

المریض یستحق الحصول على تغطیة من شركة تأمین خاصة أو من خالل برامج المساعدة العامة 
 المتاحة أم ال. ومن المتوقع أن یحدد المریض اإلعانات المستحقة من أي شركات رعایة (تأمین).

   
معلومات دیموغرافیة ومالیة/تأمینیة، بما في ذلك تفاصیل عن  UPMCى سیجمع موظفو التسجیل لد .2

 أنواع التغطیة التأمینیة المتاحة، وذلك قبل أو أثناء تقدیم الخدمات. 
 

قد یُطلب من المرضى تقدیم إثبات الھویة مثل رخصة القیادة وأرقام الھاتف بما في ذلك الھواتف  .3
مان دقة المعلومات الدیموغرافیة، وسیُطلب أیًضا تقدیم دلیل المحمولة وعناوین البرید اإللكتروني لض

 إثبات التغطیة التأمینیة من خالل تقدیم بطاقة تأمین ساریة.  
جھودًا معقولة للتحقق من معلومات المریض المقدمة عند تحدید تقدیم الخدمات أو  UPMCسوف تبذل  .4

 أثناء تلقي المریض للخدمات. 
 

ن (الكفیل) غیر قادر على تقدیم معلومات الفوترة والتحصیل الالزمة، بما إذا كان المریض أو الضام .5
الحصول على المعلومات الخاصة  UPMCفي ذلك المعلومات الدیموغرافیة والتأمینیة، فسوف تحاول 

 بالشخص. 
 

جھودًا معقولة ودؤوبة للتحقق مما إذا كان تتحمل جھة خارجیة مسؤولیة الدفع  UPMCوسوف تبذل  .6
 الخدمات المقدمة أم ال.مقابل 
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المعقولة والدؤوبة إلى استحقاق سداد متعلق بطلب الرعایة الصحیة المفوترة،  UPMCإذا أدت جھود  .7

 فسیتم تطبیق السداد على الحساب المستحق. 
 

 بالحق في االستعانة بجھات خارجیة للمساعدة في تحصیل الدفع مقابل الخدمات.  UPMCتحتفظ  .8
 

المرضى یعبرون عن مخاوفھم المالیة مباشرة إلى األطباء أو الممرضات أو غیرھم إدراًكا بأن بعض  .9
بتدریب الموظفین المسؤولین عن استقبال الحاالت والفواتیر وتقدیم  UPMCمن مقدمي العالج، تقوم 

للمساعدات المالیة وكیف یمكن لمریض أن  UPMCالعالج للمرضى مباشرة على استخدام برنامج 
كجزء من حزمة  - UPMCزید من المعلومات ذات الصلة. كما ستوزع یحصل على الم

"ملخص اللغة البسیطة" الخاص بھا على كل المرضى الذي  -الدخول/تسجیل الدخول الخاصة بھا 
 یتناول خدمات المرضى الداخلیین وجراحة الیوم الواحد وخدمات الطوارئ 

 
C. مسؤولیات المریض 

 
إحالة (إحاالت) األطباء المناسبة أو غیرھا من التصریحات  یتحمل المریض مسؤولیة الحصول على .1

وقد یكون مسؤوالً عن المطالبات غیر المسددة الناتجة عن عدم الحصول على تصریح من شركة 
 ، اإلحالة /التصریح)UPMC HS-RE0706التأمین.  (راجع سیاسة 

 
(إن وجدت) أو الجھة التي تحدد  یُطلب من الشخص إبالغ إما شركة التأمین الصحي الحالیة التابع لھا .2

 حالة استحقاق المریض في برنامج التأمین الصحي العام بأي تغییرات في دخل األسرة أو حالة التأمین.
 

في حالة رفض الحصول على إعانات من شركة الرعایة أو من أي طرف آخر مسؤول، فمن المتوقع  .3
 في أي طلب عند الضرورة.  UPMCأن یساعد المریض 

 
یلتزم المرضى بإخطار مسؤولي أي برنامج تأمین صحي عام بأي دعوى أو مطالبة بتعویض من  .4

 . UPMCشركة التأمین من شأنھ أو یمكن أن یغطي تكلفة الخدمات التي تقدمھا 
 

ومبادئھا التوجیھیة في دفع حساباتھم  UPMCمن المرضى االلتزام بسیاسات  UPMCتتوقع  .5
 المستحقة في الوقت المحدد. 

 
D. معلومات/تجھیز فواتیر المریض 

 
مسؤولیة تجھیز وتجمیع تكالیف الخدمات المقدمة للمرضى إلتاحة تحصیل الرسوم  UPMCتتحمل  .1

 .UPMCفي الوقت المحدد والحفاظ على السیولة المالیة لشركة 
 

المحدد وأي الفواتیر لشركة التأمین (الدافع) مقابل معظم الخدمات. ویكون المبلغ الجزئي  UPMCتقدم  .2
مبالغ أخرى یتحملھا المریض مستحقة في وقت تقدیم الخدمة.   وسوف یكون الفرد مسؤوالً عن دفع أي 

 رسوم مقابل الخدمات التي ال یغطیھا التأمین، والتي قد تتضمن مبلغ الرسوم بالكامل. 
 

خصوًصا باء، -البند الرابع§ قد یلزم الدفع مقدًما أو وقت تقدیم الخدمة، ما لم یكن منصوًصا علیھ في  .3
أو من خارج الشبكة أو مبالغ المشاركة في الدفع أو الخصومات  مقابل الخدمات غیر المشمولة

-UPMC HSاألخرى، أو خدمات محددة مثل العملیات التجمیلیة على النحو المحدد في سیاسة 
RE0723  والتسویة المالیة للخدمات االختیاریة المجدولة.  قد تتنازلUPMC  عن أحد متطلبات

السداد المسبق للمرضى الذین لدیھم تغطیة تأمین من خارج الشبكة، إذا كان تأمین خطة في الشبكة غیر 
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، UPMCمسموح بھ بموجب اللوائح المنظمة، أو إذا كان التحویل إلى خطة داخل الشبكة، في حكم 
 یفرض أزمة مالیة كبیرة على المریض.

 
 كشوفات فواتیر المرضى .4

 
a. سل ترUPMC  فواتیر المریض وفقًا للوائح مراكز خدماتMedicare وMedicaid  مراكز)

CMS ولوائح قطاع التأمین الصحي.   وقد تكون لشركات التأمین متطلبات مختلفة بناًء على عقد (
 .  ویجب أن تكون الفواتیر متسقة مع أحكام ذلك العقد.UPMCشركة التأمین مع 

b. فصلة عن الخدمات المقدمة في قد یتلقى المرضى فواتیر منUPMC  مثل خدمات المستشفیات أو
 خدمات األطباء أو نظیر خدمة خارجیة، مثل سیارات اإلسعاف.

 
c.  تشمل فاتورة المستشفى سعر الغرفة واألدویة والمستلزمات الطبیة والخدمات، بما في ذلك تلك

ي یشار إلیھا أحیانا بفاتورة مرفق الت -التي تقدمھا العیادات الداخلیة.  وتشمل فاتورة المستشفى 
 تكالیف تشغیل مرفق الرعایة وغیرھا من التكالیف العامة. -الرعایة 

 
d.  .یتم إصدار فاتورة الطبیب مقابل الخدمات أو اإلجراءات المتخصصة التي یقدمھا الطبیب 

 
 
 

من خالل أقسام خدمة العمالء، یمكن الحصول على معلومات أو إجابات بشأن األسئلة المتعلقة بفواتیر  .5
 UPMCالمرضى.  وتتوفر معلومات االتصال على كشوفات المرضى، كما أنھا مدرجة على موقع 

 على اإلنترنت ومنشورة في العدید من مصادر المعلومات الخاصة بالمرضى. 
 

لبات المعمول بھا فیما یتعلق بعدم تقدیم فواتیر مقابل الخدمات أو إعادة اإلدخال للمتط UPMCتمتثل  .6
). إال إن األحداث SREأنھا ناتجة عن أحداث خطیرة واجبة التبلیغ ( UPMCبالمرفق والذي تُقرر 

ال تمنعھا من تقدیم الفواتیر مقابل الخدمات ذات  UPMCالخطیرة واجبة التبلیغ التي ال تحدث في 
بجمیع المعلومات ذات الصلة بالمریض وفقًا للقوانین الساریة االتحادیة  UPMCلة. وتحتفظ الص

 والخاصة بالوالیة بشأن الخصوصیة واألمن والحمایة من سرقة الھویة. 
 

وكشوفات خطط السداد وخطابات المطالبة على إشعار خطي واضح  UPMCتحتوي كشوفات فواتیر  .7
 دات مالیة، وھي تتضمن: یُبلغ المرضى بشأن توافر مساع

 
 إشعار المساعدات المالیة )1
 كیفیة تقدیم طلب للحصول على المساعدات المالیة  )2
 كیفیة الحصول على معلومات بشأن البرنامج )3
 وعنوان موقعھا اإللكتروني UPMCرقم ھاتف  )4
 معلومات عن خدمات الترجمة )5

 
E. تسویة أرصدة المرضى 

 
بتزوید المریض بمعلومات عن الخیارات المتاحة  UPMCتقوم عند تحدید المسؤولیة المالیة للمریض، 

 لمعالجة بیانات حساب المریض.
 

F. الفواتیر المختلف علیھا 
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سیتم إبالغ المرضى بالعملیة التي یمكن من خاللھا االستعالم عن الفواتیر أو مناقشتھا.  وسیتم إدراج اسم 
امھ في اإلبالغ عن الخالفات على جمیع فواتیر المكتب وعنوانھ ورقم الھاتف المجاني الذي ینبغي استخد

خطیًا أو ھاتفیًا على  UPMC.  وسوف ترد UPMCالمرضى وإشعارات التحصیل المرسلة من 
أیام عمل بعد تاریخ استالم إشعار الخالف.  وإذا تطلب  5استفسارات المرضى على ھذا الرقم في غضون 

میع إجراءات التحصیل حتى یتم التوصل إلى قرار نھائي الخالف المزید من التحقیقات، فسوف یتم إیقاف ج
 بشأن ھذه المسألة. 

 
G. اإلجراءات المتخذة في حالة عدم الدفع  

 
قد یصبح حساب المریض متأخًرا في السداد في حالة عدم الدفع في  -الحسابات المتأخرة في السداد  .1

الموعد المحدد في كشف المریض.  وإذا لم یتم الدفع لفترة تزید عن دورتي فوترة أو إذا تم دفع مبلغ 
 جزئي، فقد یصبح الحساب متأخًرا في السداد. 

 
 

 المراسالت .2
 

a.  للتواصل مع المرضى الذین لدیھم حسابات متأخرة في السداد بحیث نشجعھم سیتم اتخاذ خطوات
 UPMCعلى االمتثال لخطط الدفع لمنع إحالة األمر إلى وكاالت تحصیل خارجیة.  وسوف تقدم 

معلومات عن المساعدات المالیة وخیارات الدفع للمرضى بحیث نطلعھم على الرصید غیر المسدد 
 المستحق.  

 
b.  قد تستخدمUPMC  الطرق التالیة لتحصیل المدفوعات من المرضى الذین لدیھم حسابات متأخرة

في السداد: كشوفات وخطابات المطالبة بالدفع، واتصاالت ھاتفیة، ورسائل مسجلة، وإشعارات 
 مكتوبة.

 
c.  ،إذا تقرر أن المریض یطلب مساعدات مالیة خالل أي مرحلة من مراحل عملیة دورة اإلیرادات

جمیع الجھود المبذولة للتحصیل.  وإذا تقدم المریض بطلب للحصول على مساعدات  فسیتم تعلیق
، فسیتم تعلیق جمیع الجھود المبذولة للتحصیل أثناء النظر في الطلب وسیتم UPMCمالیة من 

 إخطار المریض فیما یتعلق بتحدید األھلیة.
 

H. خطط الدفع 
 

من خالل خطة دفع شھري قصیرة المدى للمرضى إمكانیة سداد حسابھم (حساباتھم)  UPMCتقدم  .1
دون أي فائدة. بموجب خیار خطة الدفع، یمكن للمرضى أن یحصلوا على فترة تصل إلى ستة وثالثین 

شھًرا لتسدید الحسابات، وسوف یحصل على كشف شھري یوضح مبلغ الدفع الشھري والرصید 
إلیھا من خالل حساب  لھا بوابة إلكترونیة یمكن للمرضى الوصول UPMCالمتبقي للدفع.  
MyUPMC .إلعداد خطط الدفع وإدارتھا 

 
إذا تم وضع خطة سداد أو خطة دفع بالتقسیط لحساب أحد المرضى، فسیتم تقدیم شرح لشروط وأحكام  .2

خطة الدفع بالتقسیط للمریض عن طریق البرید، أو عبر اإلنترنت أو شفھیًا عبر خط ھاتف یسجل 
حكام إجمالي المبلغ الذي تم تقدیمھ كتمویل، وجدول بمواعید السداد، المكالمات. ستتضمن الشروط واأل

وتاریخ استحقاق وإجمالي المدفوعات والذي سیقدم الرقم الدقیق بالدوالر لما تم دفعھ حین یسدد 
 المریض مستحقات االتفاق بالكامل في الموعد المحدد.  

التواصل اللفظي أو الكتابي بسبب أو  ویجوز للمریض إلغاء اتفاق خطة السداد في أي وقت عن طریق .3
 بدون سبب.  
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VI. مبادئ التحصیل 
 

A. تسویة الدیون المعدومة 
 

یوًما من تاریخ صدور الفاتورة  3لن یخضع أي حساب إلجراءات تحصیل الدیون المعدومة في غضون 
المساعدات األولیة ودون بذل جھود معقولة أوالً لتحدید ما إذا كان ھذا المریض یستحق الحصول على 

إجراءات تحصیل ضد مریض ما إذا قدم المریض مستندات تبین أنھ تقدم  UPMCالمالیة أم ال.  ولن تبدأ 
أو برنامج رعایة صحیة آخر مدعوم  Medicaidبطلب للحصول على تغطیة رعایة صحیة في برنامج 

 برعایة عامة. 
 

B.  التحصیل 
 

البة بالدفع من المرضى الذین لدیھم أن تتخذ إجراءات تحصیل عند المط UPMCیمكن لشركة  .1
 حسابات في الفئات التالیة:

 
a.  ،"أ" بھذه السیاسة.1حسابات متأخرة في السداد على النحو المحدد في القسم الخامس، "ز" ، 
b. .حسابات غیر مؤھلة للحصول على مساعدات مالیة 
c.  یتعاون بحسن حسابات حاصلة على تخفیضات بموجب المساعدات المالیة ولكن المریض لم یعد

 نیة لدفع الرصید المتبقي.
d. .حسابات لم یتوصل المرضى ألي ترتیبات لتسویة رصیدھا المستحق 
e.  تُعد الحسابات التي لم یقدم فیھا المرضى بیانات اتصال دقیقة حسابات غیر متعاونة ولھذا ستُستبعد

 . دورات لبیان الفواتیر 3من اإلطار الزمني لـ 
 

 وكاالت التحصیل .2
 

a.  یمكن لشركةUPMC  االستعانة بوكاالت تحصیل للمساعدة في تحصیل أرصدة المرضى.  بصفة
عامة، لن یتم إیداع الحسابات لدى وكالة تحصیل دیون الخدمات بالكامل حتى یتم استنفاد جھود 

 التحصیل الداخلیة.  
b.  ویجب على األطراف الخارجیة أن تلتزم بسیاساتUPMC  نیابة عنھا.أو العمل بالعند تمثیلھا 
c.  وسیتم إعطاء نسخة من سیاسة فواتیر المریض وتحصیلھا المعتمدة لدىUPMC  لكل وكاالت

لضمان االمتثال  UPMCالتحصیل التي تعمل على التحصیل من المرضى على حسابات 
 للسیاسة. 

 
 إجراءات التحصیل .3
 

a.  قد تتبعUPMC :إجراءات التحصیل التالیة 
 

 الجھة المسؤولة عن االلتزامات المالیة الشخصیة للمریض. سیتم إرسال فاتورة مبدئیة إلى )1
فواتیر الحقة للمریض قبل إحالة حساب ما إلى وكالة تحصیل  UPMCسوف تصدر  )2

 UPMCخارجیة. من خالل كشوفات فواتیر المریض، یعلم الشخص بتوافر مساعدات 
 المالیة وكیفیة التقدم بطلب للحصول على البرنامج.

لمریض عن طریق الھاتف وبأي وسیلة إخطار أخرى بحیث تُمثل جھدًا قد یتم االتصال با )3
 حقیقیًا ومعقوالً لالتصال بالجھة المسؤولة عن االلتزام المالي.

طرقًا بدیلة لتحدید الجھة المسؤولة عن االلتزام أو لتحدید العنوان  UPMCسوف تستخدم  )4
الخدمة البریدیة بسبب الصحیح على فواتیر المرضى التي یتم إرجاعھا عن طریق مكتب 

"عنوان غیر صحیح" أو "لم یستدل علیھ". وقد تتضمن الطرق البدیلة استخدام تقفي آثار 
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المدین المتھرب من الدفع أو استخدام اإلنترنت أو سجالت مكتب البرید أو غیرھا من 
  الوسائل المتاحة تجاریًا لتقفي آثار مریض ما أو إقامة الضامن أو نقطة االتصال بھ. 

سوف یحصل المریض على "إشعار نھائي"، مبینًا أن الحساب سوف یُحال إلى وكالة  )5
 تحصیل خارجیة عند عدم الحصول على دفعة مقبولة أو عند عدم وضع خطة سداد مناسبة.

سیتم إبالغ المرضى بالحق في وضع خطة سداد وخیار تقدیم طلب للحصول على مساعدات  )6
 .ومیثاق الحقوق والمسؤولیات UPMCوإشعار مرضى  UPMCطبیة ومساعدات 

في عملیات تحصیل استثنائیة مثل الدعاوى القضائیة أو الحجز على  UPMCلن تشارك  )7
المساكن أو الممتلكات أو الحجز أو المثول أمام المحكمة أو رفع تقاریر إلى وكاالت االئتمان 

 أو غیرھا من عملیات التحصیل المماثلة.
لیة الفوریة والالئقة لجمیع المرضى المحتاجین وسوف المشورة الما UPMCسوف تقدم  )8

تساعد المرضى في الحصول على أي مساعدات مالیة متاحة من جھات اتحادیة أو خاصة 
. وستتاح خیارات لتقدیم UPMCبالوالیة أو وكاالت خاصة للوفاء بالتزاماتھم المالیة تجاه 

ابل ألي مرضى غیر قادرین على دفع كل المساعدة الطبیة أو الرعایة المجانیة/الرعایة بال مق
 أو جزء من حساباتھم.

 
 وكاالت التحصیل الخارجیة .4

 
 أ.  قد یتم إحالة حساب المریض إلى وكالة تحصیل خارجیة لمواصلة عملیات التحصیل. 

 
b.  تتم عادة إحالة الحساب إذا لم یتم الدفع حتى موعد دورة الفوترة الثالثة أو إذا لم یتم وضع خطة

 دفع.   
 

 )r( 1.501ج.تلتزم وكاالت التحصیل باالمتثال للمادة 
 

VII. األموال المستردة 
 

استحقاقھا. وسوف على البحث عن المبالغ الزائدة للمریض للتأكد من أنھ سوف یتم إرجاعھا عند  UPMCتحرص 
یتم االنتھاء من البحث ومعالجة بیانات مستردات المریض في غضون أدنى فترة زمنیة ممكنة، والتي ال تتجاوز 

 الحدود اإللزامیة.
 

VIII. السیاسات المذكورة في ھذه السیاسة 
 

RE0722-HS عملیة المساعدات المالیة  
RE0723-HS التسویة المالیة للخدمات االختیاریة المجدولة 
LE0007-HS  القانون االتحادي بشأن العالج الطبي في حاالت الطوارئ ومرحلة الوالدة النشطة

)EMTALA( 
01-PR-HD-HS إشعار المرضى ومیثاق الحقوق والمسؤولیات 

EC1603-HS  ) إشعار ممارسات الخصوصیة لحمایة المعلومات الصحیةPHI بموجب قانون إخضاع التأمین (
 HIPAAالصحي للنقل والمسـؤولیة 

HR0736-HS معلومات سریة 
AD0811-HS  الموافقة على العالج واستخدام المعلومات الخاصة بالعالج/الدفع/عملیات الرعایة الصحیة

 واإلفصاح عنھا 
RE0706-HS  اإلحالة /التصریح 

https://infonet.upmc.com/UPMCPolicies/SYSPolicyDocuments/HSRE0722.pdf
https://infonet.upmc.com/UPMCPolicies/SYSPolicyDocuments/HSRE0723.pdf
https://infonet.upmc.com/UPMCPolicies/SYSPolicyDocuments/HSRE0723.pdf
https://infonet.upmc.com/UPMCPolicies/SYSPolicyDocuments/HSLE0007.pdf
https://infonet.upmc.com/UPMCPolicies/SYSPolicyDocuments/HSLE0007.pdf
https://infonet.upmc.com/UPMCPolicies/SYSPolicyDocuments/HSHDPR01.pdf
https://infonet.upmc.com/UPMCPolicies/SYSPolicyDocuments/HSHDPR01.pdf
https://infonet.upmc.com/UPMCPolicies/SYSPolicyDocuments/HSEC1603.pdf
https://infonet.upmc.com/UPMCPolicies/SYSPolicyDocuments/HSEC1603.pdf
https://infonet.upmc.com/UPMCPolicies/SYSPolicyDocuments/HSHR0736.pdf
https://infonet.upmc.com/UPMCPolicies/SYSPolicyDocuments/HSHR0736.pdf
https://infonet.upmc.com/UPMCPolicies/SYSPolicyDocuments/HSAD0811.pdf
https://infonet.upmc.com/UPMCPolicies/SYSPolicyDocuments/HSAD0811.pdf
https://infonet.upmc.com/UPMCPolicies/SYSPolicyDocuments/HSRE0706.pdf
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PT1204-HS  األحداث السلبیة الخطیرة التي یمكن الوقایة منھا 
EC1900-HS  مدونة قواعد السلوك 

MM0300-HS مبادئ توجیھیة لشراء المواد والسلع والخدمات 
 
 
 
 
 
 

 جیفري بورتر :توقیع
 نائب الرئیس، إدارة اإلیرادات     

 2014أغسطس  11إصدار:
 الموافقات:

 2019أبریل  11اللجنة الفرعیة لمراجعة السیاسة:  
 2019أبریل  26اإلدارة التنفیذیة:  اإلدارة التنفیذیة:   

 )    2019أبریل  6(تسري اعتباًرا من  2019مارس  29 التقدیم السابق:
 المدیر المساعد إلدارة اإلیرادات بدعم من:

 
 

الموضحة في قسم "نطاق السیاسة"، فإن الھدف من ھذه السیاسة ھو أن تحل محل سیاسات وحدات األعمال  UPMC* فیما یتعلق بوحدات أعمال 
 تشمل نفس الموضوع من جمیع األدلة.الفردیة التي تتناول نفس الموضوع. یجب استبدال سیاسات وحدات األعمال الواردة ضمن النطاق والتي 

 

https://infonet.upmc.com/UPMCPolicies/SYSPolicyDocuments/HSPT1204.pdf
https://infonet.upmc.com/UPMCPolicies/SYSPolicyDocuments/HSPT1204.pdf
https://infonet.upmc.com/UPMCPolicies/SYSPolicyDocuments/HSEC1900.pdf
https://infonet.upmc.com/UPMCPolicies/SYSPolicyDocuments/HSEC1900.pdf
https://infonet.upmc.com/UPMCPolicies/SYSPolicyDocuments/HSMM0300.pdf
https://infonet.upmc.com/UPMCPolicies/SYSPolicyDocuments/HSMM0300.pdf
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