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UPMC 
 دلیل السیاسات واإلجراءات

 
 * HS-RE0724 سیاسة:  
 اإلیرادات عنوان الفھرس: 

 
 إعداد فاتورة المریض وتحصیلھا الموضوع:

 )2020یولیو  1(اعتباًرا من  2020یونیو  12 التاریخ:
 

I. السیاسة 
 

وتتوافق مع قانون الرعایة المیسرة الفیدرالي.    UPMCتتوافق سیاسة إعداد فاتورة المریض وتحصیلھا مع رسالة 
یجب أن یُتاح لجمیع المرضى الذین تلقوا رعایة طارئة أو رعایة طبیة ضروریة الفرصة لتقدیم طلب للحصول على 

ة المریض والرعایة المیسرة الفیدرالي ولوائحھ التنفیذیة.   رعایة مجانیة أو منخفضة التكلفة بما یتوافق مع قانون حمای
التمییز القائم على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو المواطنة أو األصل األجنبي أو  UPMCلن یُمارس 

 الدین أو العقیدة أو الجنس أو التفضیل الجنسي أو العمر أو اإلعاقة عند تقدیم خدماتھا.  
 

المتعلقة بجمع حسابات   UPMCاسة، إلى جانب سیاسة المساعدة المالیة ذات الصلة، إجراءات تحدد ھذه السی
المرضى. والغرض من ھذه السیاسة ھو تحقیق توازن معقول بین الحاجة إلى اإلشراف المالي واحتیاجات المرضى  

 األفراد الذین ال یستطیعون دفع حساباتھم أو غیر مستعدین لذلك.  
 

بإدارة موارده بشكل مسؤول وتوفیر المستوى المناسب من المساعدة ألكبر عدد من  UPMC من أجل أن یقوم 
األشخاص المحتاجین، یُتوقع من المرضى المساھمة في تكلفة رعایتھم بناًء على متطلبات التأمین الخاصة بھم، أو 

 یة على الدفع.  في حالة أولئك غیر مؤمن علیھم/التأمین أقل مما ینبغي، بناًء على قدرتھم الفرد 
 

 ویمكن االطالع على الروابط للسیاسات المشار إلیھا في ھذه السیاسة في القسم الثامن. 
 

II.  الغرض 
 

توفر سیاسة إعداد فاتورة المریض وتحصیلھا إرشادات عامة حول إعداد فاتورة المریض وتحصیل المدفوعات  
مقابل الخدمات. والغرض من ذلك ھو ضمان تحصیل معقول للحسابات من جمیع المصادر المناسبة واإلقرار في  

ھالً للحصول على المساعدة الطبیة أو أقرب وقت ممكن عندما یحتاج الفرد إلى المساعدة و/أو أن یكون الحساب مؤ
لمتطلبات   UPMCالرعایة المجانیة أو الرعایة المخفضة أو كدیون معدومة.  تھدف السیاسة إلى تحقیق امتثال 

 الوالیة والمتطلبات الفیدرالیة المعمول بھا بما في ذلك قانون ممارسات تحصیل الدیون العادلة. 
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III. النطاق 
 

 الموجودة في الوالیات المتحدة كما ھو موضح أدناه. UPMCعلى مستشفیات تنطبق ھذه السیاسة 
 

 [حدد كل ما ینطبق]
 

☒ UPMC   مستشفى األطفال بیتسبرج  ☐ UPMC  مستشفیات بیناكل 
☒ UPMC مستشفى النساء-ماجي   ☐ UPMC كارلیسل 
☒ UPMC ألتونا     ☐ UPMC میمولایر 
☒ UPMC بیدفورد    ☐ UPMC لیتیس  
☒ UPMC تشوتاكوا    ☐ UPMC ھانوفر 
☒ UPMC إیست    ☒ UPMC مونسي 
☒ UPMC ھاموت    ☒ UPMC ویلسبورو 
☒ UPMC ھوریزون    ☒ UPMC  ویلیام سبورت 
☒ UPMC حرم دیفین بروفیدانس ☒     جامسون 
☒ UPMC كین     ☒ UPMC  لوك ھافن 
☒ UPMC  مكیسبورت     ☐ UPMC كول 
☒ UPMC   میرسي    ☒ UPMC سومرست 
☒ UPMC  نورث ویست    ☐ UPMC  غرب ماریالند 
☒ UPMC  باسافانت     
☒ UPMC  بریسبیتیریان شادساید 

 حرم بریسبیتیریان  ☒  
 حرم شادساید  ☒ 
 ☒ UPMC المستشفى الغربي للطب النفسي 
☒ UPMC  سانت مارجریت 

 
IV. اعتبار القرار 

 
المساعدة للمرضى المؤھلین غیر المؤمن علیھم، والذین  UPMCتقدم سیاسة المساعدة المالیة الخاصة بـ  .أ

ال یتمتعون بالتأمین الكافي، وغیر المؤھلین لبرامج مزایا الرعایة الصحیة الحكومیة، والذین قد یكون من 
متابعة تحصیل أرصدة  UPMCة المشقة علیھم أن یدفعوا بالكامل ثمن الرعایة المقدمة لھم.  ومن سیاس

المرضى من أولئك المرضى الذین یتمتعون بالقدرة على تحمل تكالیف ھذه الخدمات. سیتم تطبیق سیاسة  
UPMC    .إلعداد الفواتیر وتحصیلھا بشكل ثابت على جمیع المرضى بغض النظر عن حالة التأمین

وقیمھا.  بما یتفق مع ھذه السیاسة   UPMCوستلتزم إجراءات التحصیل بالقوانین الساریة وبرسالة 
بوضوح  UPMCستتواصل ، HS-RE0722والسیاسة ، UPMCوعملیة المساعدة المالیة الخاصة بـ 

مع المرضى بشأن احتیاجات المساعدة المالیة وتوقعات الدفع في أقرب وقت ممكن من عملیة تحدید 
 الموعد وإعداد الفواتیر.  

 
مقابل الحاالت الطبیة الطارئة قبل تلقي المریض للخدمات أو القیام بأنشطة  الدفع  UPMCتحظر سیاسة  . ب

قانون  ، UPMC HS-LE0007الجمع التي قد تتداخل مع توفیر الرعایة الطبیة الطارئة. (راجع سیاسة 
 ).EMTALAالعالج الطبي الطارئ وَدور الِوالَدةِ النَِّشط (
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والشركات   UPMCألفراد الذین یعملون لدى تصرفات ا UPMCتحكم سیاسة مدونة قواعد سلوك  . ج
التابعة لھا أو المرتبطین بھا. إن المبادئ التوجیھیة المكتوبة التي تنص علیھا المدونة، والتي تستند إلى 

ورؤیتھا وقیمھا وأخالقیاتھا، تحدد الخطوط العریضة لكیفیة تصرف األشخاص عند تقدیم   UPMCرسالة 
 .UPMCأي خدمة نیابة عن 

 
الحفاظ على سریة كل المعلومات المالیة التي یتم الحصول علیھا من المرضى. راجع سیاسات  سیتم  .د 

UPMC HS-HR0736 ،سریة المعلومات وHS-AD0811 ، الموافقة على العالج واستخدام
 المعلومات والكشف عنھا لعملیات العالج/الدفع/الرعایة الصحیة.

 
V. ممارسات إعداد الفواتیر والتحصیل 

 
 تحدید المسؤولیة المالیة للمریض  . أ 

 
جھوًدا معقولة لتحدید الطرف الثالث القائم بالدفع لمساعدة المرضى في تسویة   UPMCسیبذل  .1

 اإلجراءات التالیة:   UPMCفواتیرھم.  كما سیتخذ 
 

 التحقق من أن المریض مدین بفواتیر غیر مدفوعة. .أ
 لقائمة بالدفع.تحصیل كل المبالغ المسموح بھا من األطراف الثالثة ا . ب
 العمل مع المرضى لحل مشاكل دفع مطالبات التأمین المعلقة. . ج
إعالم المرضى وتقدیم المساعدة المعقولة لھم في تقدیم طلب الحصول على المساعدة المالیة  .د 

 .UPMCمن 
فاتورة المرضى بمبلغ تكلفة الخدمات التي یتحملون مسؤولیتھا المالیة بعد اتخاذ الخطوات  .ه

 اله.المذكورة أع
 

 جمع معلومات المریض  . ب 
 

بمعلومات دقیقة تتعلق بالتأمین الصحي (بما في ذلك   UPMCیتحمل المریض مسؤولیة تزوید  .1
شركات النقل األولیة والثانویة) والعنوان والموارد المالیة الموجودة لتحدید ما إذا كان المریض مؤھالً 

المساعدة العامة المتاحة. من المتوقع أن یقوم  للتغطیة من خالل التأمین الخاص أو من خالل برامج 
 المریض بنقل المبالغ المستحقة من أي شركة تأمین. 

   
على معلومات دیموغرافیة ومالیة/تأمینیة، بما في ذلك التفاصیل  UPMCسیحصل موظفو تسجیل  .2

 المتعلقة بأنواع التغطیة التأمینیة المتاحة، قبل تقدیم الخدمات أو وقت تقدیمھا.  
 

قد یُطلب من المرضى تقدیم إثبات ھویة مثل رخصة القیادة، وأرقام الھواتف بما في ذلك الھواتف  و .3
الخلویة، وعناوین البرید اإللكتروني، وما إلى ذلك لضمان دقة الخصائص الدیمغرافیة، كما سیُطلب  

 منھم تقدیم إثبات لتغطیة التأمین من خالل تقدیم بطاقة تأمین صالحة.  
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جھوًدا معقولة للتحقق من المعلومات المقدمة من المریض عند جدولة الخدمات أو  UPMCسیبذل  .4

 في الوقت الذي یتلقى فیھ المریض الخدمات.  
 

إذا لم یتمكن المریض أو الضامن من توفیر معلومات إعداد الفواتیر والتحصیل المطلوبة، بما في ذلك  .5
الحصول على المعلومات الخاصة  UPMCاول المعلومات الدیموغرافیة ومعلومات التأمین، فسیح

 بالفرد.  
 

جھوًدا معقولة ودؤوبة للتحقیق فیما إذا كان ھناك مصدر طرف ثالث مسؤوالً عن  UPMCسیبذل  .6
 دفع تكالیف الخدمات المقدمة. 

   
المعقولة والدؤوبة إلى دفع فواتیر الخاصة بمطالبة الرعایة الصحیة،  UPMCعندما تؤدي جھود  .7

 ستُخصص المدفوعات للحساب غیر المسدد. 
 

 بالحق في االستعانة بالوكاالت الخارجیة للمساعدة في متابعة الدفع مقابل الخدمات.   UPMCیحتفظ  .8
 

وتسلیًما بأن بعض المرضى یعبرون عن مخاوفھم المالیة بشكل مباشر لألطباء أو الممرضین أو  .9
الموظفین المسؤولین عن القبول والفوترة وتوفیر العالج   UPMCغیرھم من مقدمي العالج، تُدرب 

وكیفیة حصول المریض على   UPMCالمباشر للمرضى، حول وجود برنامج المساعدة المالیة من 
أیًضا، كجزء من مظروف القبول/تسجیل  UPMCمن المعلومات عنھ. سوف یوزع  المزید 

الوصول، الملخص بلغة واضحة على جمیع المرضى المقیمین، والجراحة في الیوم نفسھ وخدمات  
 الطوارئ.  

 
 مسؤولیات المریض . ج 

 
خرى  یتحمل المریض مسؤولیة الحصول على إحالة (إحاالت) األطباء المناسبة أو أي تصریحات أ .1

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

 
ویتعین على الفرد أن یُبلغ إما شركة التأمین الصحي الحالیة (إن وجدت) أو الوكالة التي تحدد وضع  .2

 نامج للتأمین الصحي العام بأي تغییرات في دخل األسرة أو وضع التأمین. أھلیة المریض في أي بر
 

في حالة رفض االستحقاقات من شركة التأمین أو أي طرف مسؤول آخر، یُتوقع من المریض مساعدة  .3
UPMC  .في أي استئناف عند الضرورة 

 
یُطلب من المرضى إخطار أي برنامج للتأمین الصحي العام بأي دعوى قضائیة أو مطالبة تأمین  .4

  . UPMCستغطي أو یمكن أن تغطي تكلفة الخدمات التي یقدمھا 
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ومبادئھا التوجیھیة في دفع أرصدتھم المستحقة   UPMCأن یلتزم المرضى بسیاسات   UPMCیتوقع  .5
 في الوقت المناسب.  

 
 معلومات/إعداد فواتیر المریض . د 

 
1. UPMC   مسؤول عن المعالجة الفوریة وتجمیع رسوم الخدمات المقدمة للمرضى من أجل توفیر

 .UPMCوالحفاظ على السیولة المالیة لـ تحصیل الرسوم في الوقت المناسب 
 

بإعداد فواتیر شركة التأمین (الدافع) لمعظم الخدمات. یُسدد الدفع المشترك وأي مبالغ  UPMCیقوم  .2
أخرى متعلقة بمسؤولیة المریض في وقت الخدمة. یكون الفرد مسؤوالً عن دفع أي رسوم مقابل  

 ل المبلغ بأكملھ.  الخدمات التي ال یغطیھا التأمین، والتي قد تشم
 

ب، قد یلزم الدفع مسبقًا أو في وقت تلقي الخدمة، خاصة - 4باستثناء ما ھو منصوص علیھ في الفقرة  .3
المغطاة، أو خارج الشبكة، أو المدفوعات المشتركة، أو غیرھا من الخصومات، أو -للخدمات غیر

، UPMC HS-RE0723خدمات مختارة مثل اإلجراءات التجمیلیة كما ھو محدد في سیاسة 
عن شرط الدفع المسبق  UPMCالمخالصة المالیة للخدمات المجدولة االختیاریة.  قد یتنازل 

للمرضى الذین یتمتعون بتغطیة تأمینیة خارج الشبكة، إذا كان تأمین خطة داخل الشبكة غیر مسموح  
نھ، وفقًا لتقدیر  بھ من قبل اللوائح التنظیمیة، أو إذا كان التحویل إلى خطة داخل الشبكة من شأ

UPMC ، .أن یفرض صعوبات مالیة كبیرة على المریض 
 

 بیانات إعداد فواتیر المریض  .4
 

 Medicaidو Medicareفواتیر المرضى وفقًا للوائح مراكز خدمات   UPMCیرسل  .أ
)CMS ( .قد یكون لشركات التأمین متطلبات مختلفة استناًدا إلى عقد   ولوائح صناعة التأمین

 یجب أن تكون الفواتیر متوافقة مع شروط ھذا العقد. .  UPMCالتأمین مع شركة 
 

مثل خدمات المستشفى أو  UPMCقد یتلقى المرضى فواتیر منفصلة عن الخدمات المقدمة في  . ب
 خدمات األطباء أو خدمة خارجیة، مثل سیارة إسعاف. 

 
الخدمات بما في ذلك تلك التي تُبین فاتورة المستشفى سعر الغرفة واألدویة والمستلزمات الطبیة و . ج

تقدمھا عیادة مستشفى.  تغطي فاتورة المستشفى، التي یشار إلیھا أحیانًا باسم فاتورة المرافق، 
 تكلفة تشغیل المرافق والتكالیف العامة األخرى. 

 
 إن فاتورة الطبیب خاصة بالخدمات أو اإلجراءات المھنیة التي یقوم بھا الطبیب.   .د 

 
توجد أقسام خدمة العمالء لتوفیر معلومات أو اإلجابة عن األسئلة المتعلقة بإعداد فاتورة المریض.    .5

على الویب   UPMCیتم توفیر معلومات االتصال في بیانات المریض، كما یتم إدراجھا في موقع 
 وتُنشر في العدید من مصادر معلومات المریض. 
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بھا فیما یتعلق بعدم إصدار الفواتیر لخدمات أو عملیات   بالمتطلبات المعمول UPMCیجب أن یلتزم   .6
).  SREأنھا نتجت عن أحداث خطیرة یمكن اإلبالغ عنھا ( UPMCإعادة قبول محددة یرى 

من إعداد  UPMCال تمنع   UPMCاألحداث الخطیرة التي یُمكن اإلبالغ عنھا التي ال تحدث في 
لى جمیع المعلومات المتعلقة بالمرضى وفقًا  أیًضا ع UPMCفواتیر الخدمات ذات الصلة. یحافظ 

 للقوانین الفیدرالیة وفي الوالیات الخاصة بالخصوصیة واألمان وسرقة الھویة المعمول بھا.  
 

إشعاًرا خطیًا  UPMCتتضمن كشوف الفواتیر وبیانات خطة السداد ورسائل المطالبة الخاصة بـ  .7
 تي تشمل:  واضًحا یُبلغ المریض بتوفر المساعدة المالیة ال

 
 إشعار بالمساعدة المالیة، )1
 كیفیة تقدیم طلب للحصول على المساعدة المالیة،  )2
 كیفیة الحصول على المعلومات المتعلقة بالبرنامج )3
 وعنوان موقع الویب الخاص بھ  UPMCرقم ھاتف  )4
 معلومات حول خدمات الترجمة )5

 
 
 
 

 تسویة أرصدة المریض  . ه 
 

سوف یزود المریض بمعلومات حول الخیارات  UPMCللمریض، فإن  وبمجرد تحدید المسؤولیة المالیة 
 المتاحة لمعالجة أرصدة المریض.

 
 التنازع على الفواتیر . و 

 
سیتم إبالغ المرضى بالعملیة التي یمكنھم من خاللھا التشكیك في الفواتیر أو النزاع علیھا.  سیتم إدراج  

اسم المكتب وعنوانھ ورقم الھاتف المجاني الذي یجب توجیھ النزاعات إلیھ في كل فواتیر المرضى  
االستفسارات التي   كتابةً أو عبر الھاتف على UPMCسیرد .   UPMCوإشعارات التحصیل التي یرسلھا 

.  وإذا تطلب النزاع مزیًدا  أیام عمل بعد تلقي إشعار بالنزاع.  5یقدمھا المرضى إلى ھذا الرقم في غضون 
 من التحقیق، تتوقف جمیع إجراءات التحصیل إلى أن یتم اتخاذ قرار نھائي بشأن المسألة. 

 
 اإلجراءات المتخذة في حالة عدم الدفع   . ز 

 
قد یصبح حساب المریض متأخًرا إذا لم یتم السداد بحلول تاریخ االستحقاق   -الحسابات المتأخرة  .1

المحدد في بیان المریض.  إذا لم یتم الدفع ألكثر من دورتین إلعداد الفاتورة أو إذا تم إجراء دفع 
 جزئي، فقد یُصبح الحساب متأخًرا.  
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 التواصل .2
 

سیتم اتخاذ خطوات للتواصل مع المرضى الذین لدیھم حسابات متأخرة لحثھم على االمتثال   .أ
 UPMCلخطط الدفع من أجل منع اإلحاالت إلى وكاالت التحصیل الخارجیة.  وسیُقدم 

معلومات عن المساعدة المالیة وخیارات الدفع للمرضى یُبلغھم فیھا بالرصید غیر المسدد 
   المستحق.

 
الطرق التالیة من أجل تحصیل المدفوعات من المرضى الذین لدیھم  UPMCقد یستخدم  . ب

حسابات متأخرة: كشوف وخطابات تطلب فیھا بالدفع؛ ومكالمات ھاتفیة؛ ورسائل مسجلة؛  
 وإشعارات مكتوبة. 

 
خالل أي مرحلة من مراحل عملیة دورة اإلیرادات، إذا تم تحدید أن المریض یطلب المساعدة  . ج

یة، فسیتم تعلیق جمیع جھود التحصیل.  إذا كان المریض یتقدم بطلب للحصول على المال
فسیتم تعلیق كل جھود التحصیل أثناء النظر في الطلب ویتم ،  UPMCالمساعدة المالیة من 

 إعالم المریض بشأن تحدید األھلیة. 
 

 خطط السداد  . ح 
 

باستخدام خطة سداد شھریة قصیرة األجل بنسبة  للمرضى القدرة على سداد حساباتھم   UPMCیوفر  .1
صفر في المائة. بموجب خیار خطة السداد، قد یستغرق المرضى ما یصل إلى أربعة وعشرین شھًرا 

لتسدید حساباتھم، ویحدد طول المدة وفقًا للرصید وإرشادات خطة السداد، وسیتلقون كشفًا شھریًا  
بوابة إلكترونیة یمكن للمرضى   UPMCلدفع.  لدى یوضح مبلغ الدفع الشھري والرصید المتبقي ل

 إلعداد خطط السداد وإدارتھا. MyUPMCالوصول إلیھا من خالل حساب  
 

إذا تم وضع خطة الدفع أو التقسیط لحساب المریض، فسیتم تقدیم شرح لشروط وأحكام خطة التقسیط  .2
الشروط واألحكام إجمالي للمریض عن طریق البرید، إلكترونیًا أو شفھیًا على خط مسجل. ستشمل 

المبلغ الممول، وجدول المدفوعات، وتاریخ االستحقاق، وإجمالي المدفوعات التي ستعطي الرقم  
 بالدوالر بالضبط عن المبلغ الذي تم دفعھ عندما یدفع المریض المبلغ كامالً في الوقت المحدد.  

 
اصل اللفظي أو الكتابي بسبب أو یجوز للمریض إلغاء اتفاقیة خطة الدفع في أي وقت من خالل التو .3

 بدون سبب.  
 

VI. مبادئ التحصیل 
 

 تسویة الدیون المعدومة .أ
 

إلصدار  دورة بیان إعداد الفواتیر الثالثةلن یخضع أي حساب إلجراءات تحصیل الدیون المعدومة خالل 
الفاتورة األولیة ودون بذل جھود معقولة أوالً لتحدید ما إذا كان ذلك المریض مؤھالً للحصول على  

في اتخاذ إجراءات التحصیل ضد مریض إذا  UPMCمساعدة مالیة، ما لم یتم استبعاده أدناه.  لن یبدأ 
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، Medicaidفي إطار برنامج  كان المریض قد قدم مستندات تثبت أنھ قدم طلبًا لتغطیة الرعایة الصحیة
   أو برنامج رعایة صحیة آخر برعایة عامة. 

 
 التحصیل  . ب

 
إجراءات التحصیل عند متابعة السداد من المرضى الذین لدیھم حسابات في   UPMCیمكن أن یتخذ   .1

 الفئات التالیة:
 

 ، أ في ھذه السیاسة.1الحسابات المتأخرة كما ھو محدد في القسم الخامس، ز،  . أ 
 الحسابات غیر المؤھلة للحصول على المساعدة المالیة. . ب 
قد ُمنحت الحسابات خصومات في إطار المساعدة المالیة، ولكن لم یعد المریض یتعاون بحسن   . ج 

 نیة لدفع الرصید المتبقي. 
 الحسابات التي لم یتخذ فیھا المرضى أي ترتیبات لتسویة الرصید غیر المسدد. . د 
فیھا المرضى معلومات اتصال دقیقة، لذا یعتبروا غیر متعاونین وبالتالي  الحسابات التي لم یقدم  . ه 

 یتم استبعادھم من اإلطار الزمني لدورة بیان إعداد الفواتیر الثالثة.
 
 

 Early Outوكاالت  .2
 

للمساعدة في جمع أرصدة المرضى من قبل   Early Outبوكاالت  UPMCیُمكن أن یستعین  . أ 
 . األولالطرف 

 أو العمل  UPMCعند تمثیل  UPMCیجب على األطراف الخارجیة االلتزام بسیاسات  . ب 
 بالنیابة عنھ. 

لجمیع وكاالت   UPMCستعطى نسخة من سیاسة إعداد فواتیر المریض وتحصیلھا المعتمدة من  . ج 
لضمان  UPMCالتي تعمل على التحصیل من المرضى في حسابات  Early Outكاالت) (و

 االمتثال لھذه السیاسة. 
 

 وكاالت التحصیل .3
 

بوكاالت التحصیل للمساعدة في جمع أرصدة المرضى.  وبصفة   UPMCیمكن أن تستعین  . أ 
عامة، لن توضع الحسابات لدى وكالة تحصیل خدمات كاملة إلى أن تُستنفد جھود التحصیل 

 الداخلیة. 
 أو العمل  UPMCعند تمثیل  UPMCیجب على األطراف الخارجیة االلتزام بسیاسات  . ب 

 بالنیابة عنھ. 
لجمیع وكاالت   UPMCسخة من سیاسة إعداد فواتیر المریض وتحصیلھا المعتمدة من ستعطى ن . ج 

لضمان  UPMC(وكاالت) التحصیل التي تعمل على التحصیل من المرضى في حسابات 
 االمتثال لھذه السیاسة.  
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 إجراءات التحصیل .4
 

 متابعة إجراءات التحصیل التالیة: UPMCیمكن لـ  . أ 
 

فاتورة أولیة إلى الطرف المسؤول عن االلتزامات المالیة الشخصیة سوف یتم إرسال  )1
 للمریض. 

فواتیر الحقة للمریض قبل إحالة الحساب إلى وكالة تحصیل خارجیة.   UPMCسیُصدر  )2
وكیفیة التقدم بطلب   UPMCتُعلم بیانات فواتیر المرضى الفرد بتوفر المساعدة المالیة من 

 للبرنامج.
عبر الھاتف أو الرسائل النصیة أو البرید اإللكتروني أو بأي  یمكن االتصال بالمریض  )3

طریقة إشعار أخرى تُمثل جھًدا حقیقیًا ومعقوالً لالتصال بالطرف المسؤول عن االلتزام  
 المالي.

طرقًا بدیلة لتحدید مكان الطرف المسؤول عن االلتزام أو لتحدید العنوان  UPMCسیستخدم  )4
یتم إرجاعھا بواسطة خدمة مكتب البرید على أنھا   الصحیح على فواتیر المرضى التي

"عنوان غیر صحیح" أو "غیر قابل للتسلیم". وقد تشمل الطرق البدیلة استخدام تعقب  
الخطى، أو استخدام اإلنترنت، أو سجالت مكتب البرید، أو غیرھا من الوسائل المتاحة  

 تجاریًا لتتبع إقامة المریض أو الضامن أو نقطة االتصال. 
یتلقى المریض "إشعاًرا نھائیًا" یشیر إلى أنھ سیتم إحالة الحساب إلى وكالة تحصیل س )5

 خارجیة عند عدم استالم دفعة مقبولة أو عند عدم وضع خطة سداد مناسبة.
سیتم إبالغ المرضى بالحق في وضع خطة سداد وخیار التقدم بطلب للحصول على  )6

إشعار المرضى وشرعة الحقوق و UPMCالمساعدة الطبیة والمساعدة المالیة من 
 .UPMCوالمسؤولیات الخاصة بـ 

في إجراءات التحصیل االستثنائیة مثل الدعاوى القضائیة، االمتیازات   UPMCلن یُشارك  )7
على المساكن أو الممتلكات، االعتقاالت، أو االرتباطات بین الھیئات، اإلبالغ إلى وكاالت  

 ثلة. االئتمان أو عملیات التحصیل األخرى المما
استشارات مالیة بسرعة ولباقة لجمیع المرضى المحتاجین وسیُساعد ھؤالء  UPMCسیُقدم  )8

المرضى في الحصول على أي مساعدة مالیة متاحة من الوكاالت الفیدرالیة أو الحكومیة أو 
سیتم توفیر خیارات المساعدة . UPMCالخاصة من أجل الوفاء بالتزاماتھم المالیة تجاه  

عایة المجانیة/الرعایة دون مقابل ألي مریض ال یستطیع دفع كل حساباتھ أو الطبیة أو الر
 جزء منھا. 

 
 وكاالت التحصیل التابعة لطرف ثالث  .5

 
 یمكن إحالة حساب المریض إلى وكالة تحصیل تابعة لطرف ثالث لمواصلة جھود التحصیل.  .أ

 
عادة، تتم إحالة الحساب إذا لم یتم الدفع عن طریق دورة إعداد الفواتیر الثالثة أو إذا لم یتم وضع   . ب 

 خطة دفع.  
 

 (ص)  1.501یتعین على وكاالت التحصیل االمتثال لـ  .  ج
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VII.  المستردةالمبالغ 
 

في جمیع المدفوعات الزائدة للمرضى لضمان استرداد المبالغ المدفوعة للمریض عند استحقاقھا   UPMCیبحث 
بشكل مناسب. سیتم إكمال البحث ومعالجة استرداد أموال المریض في غضون إطار زمني بسیط لن یتجاوز الحدود 

 التنظیمیة.
 

VIII. السیاسات المشار إلیھا في ھذه السیاسة 
 

RE0722-HS عملیة المساعدة المالیة  
RE0723-HS المخالصة المالیة للخدمات المجدولة االختیاریة 
LE0007-HS ارئ وَدور الِوالَدةِ النَِّشط (قانون العالج الطبي الطEMTALA( 

01-PR-HD-HS إشعار المرضى وشرعة الحقوق والمسؤولیات 
EC1603-HS  ) إشعار بممارسات الخصوصیة لمعلومات الصحة المحمیةPHI ( بموجبHIPAA 
HR0736-HS ریة المعلوماتس 
AD0811-HS  الموافقة على العالج واستخدام المعلومات والكشف عنھا لعملیات العالج/الدفع/الرعایة

 الصحیة 
RE0706-HS اإلحالة/التصریح 
PT1204-HS   نتائج عكسیة خطیرة یمكن الوقایة منھا 
EC1900-HS مدونة قواعد السلوك 
MM0300-HS إرشادات شراء المواد والسلع والخدمات 

 
 
 
 
 

 Jeffrey Porter :توقیع
 نائب الرئیس، دورة اإلیرادات 

 2014أغسطس،  11 األصلي:
  االعتمادات:

 )2020یولیو  1(اعتباًرا من  2020یونیو  12اللجنة الفرعیة لمراجعة السیاسة:  
 الموظفین التنفیذیین: الموظفین التنفیذیین:     

 )  2019یولیو  1(اعتباًرا من   2019یونیو  28 سابق:
 المدیر الشریك، لدورة اإلیرادات الراعي:

 
 

الموضحة في قسم النطاق، تھدف ھذه السیاسة إلى استبدال سیاسات وحدات األعمال الفردیة التي تغطي  UPMC* فیما یتعلق بوحدات األعمال 
 األدلة.نفس الموضوع. یجب سحب سیاسات وحدات األعمال في النطاق التي تغطي الموضوع نفسھ من كافة 

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
https://infonet.upmc.com/UPMCPolicies/SYSPolicyDocuments/HSRE0706.pdf
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

	I. السياسة
	II. الغرض
	III. النطاق

