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عنوان 
 السیاسة

 4834 رقم السیاسة سیاسة االئتمان والتحصیل

 االئتمان، التحصیل، الدیون المعدومة الكلمات المفتاحیة
 
I. الغرض من السیاسة 

) بمتابعة أرصدة حسابات المرضى ”كونیفر“(یُشار إلیھا فیما بعد باسملتحدید كیفیة قیام شركة كونیفر لحلول دورة اإلیرادات 
 واستیفائھا كونھا الوكیل المتعاقد مع نظام دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة.

 
II. نطاق السیاسة 

فاتورة تسري ھذه السیاسة على جمیع الموظفین المسؤولین عن عملیة االئتمان والتحصیل، وجمیع األرصدة التي یتم إصدار 
 ).Dartmouth-Hitchcock Healthبھا عن طریق نظام دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة (

 
III. التعریفات 

 طرف آخر مسؤول عن جمع األرصدة المتخلف عن سدادھا.وكالة التحصیل: 
 الفرد المدین بدین.المدین: 

مستوى التواصل مع المریض فیما یتعلق بحسابات المریض المدینة، ویزداد اقتراب الفترة التي یتم  درجة اإلنذار بالسداد:
 اعتبار الرصید فیھا غیر مسدد مع زیادة درجة اإلنذار بالسداد.

بترتیبات  الرصید الذي لم یتم سداده وفقًا لشروط السداد المنصوص علیھا في بیان السیاسة، ولم یتم القیامالتخلف عن السداد: 
 لسداده، وجرى نقلھ من اعتباره مبلغ قید التحصیل نشط إلى وكالة التحصیل.

عاًما ضامناً بغض النظر عن الشخص الذي قد یكون المریض تابعاً لھ في التأمین،  18یعتبر أي مریض أكبر من  الضامن:
 القانوني بوصفھ الضامن.عاًما، فیتم إدراج ولي األمر أو الوصي  18أما بالنسبة ألي مریض عمره دون 
 إجراءات التحصیل غیر االعتیادیةإجراءات التحصیل غیر االعتیادیة: 

ألغراض ھذه السیاسة فإن أعضاء ): Dartmouth-Hitchcock Healthنظام دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة (
مركز شیشایر الطبي، ومستشفى ) ھم مستشفى ألیس بیك داي میمولایر، وD-HHنظام دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة (

ومركز صحي أسكوتني، ومستشفى نیو لندن، وخدمات التمریض ورعایة المسنین المتنقلة في فیرمونت ونیوھامبشیر. تُعتبر 
 جمیع المستشفیات التي تقع في نیوھامبشیر وفیرمونت منشآت غیر أعضاء.

وث ھتشكوك، ومستشفى ماري ھتشكوك میمولایر، على عیادة دارتم 2019مایو  11تسري ھذه السیاسة اعتباًرا من 
 ومستشفى ألیس بیك داي میمولایر ومركز شیشایر الطبي.

 .2020أكتوبر  10كما أن ھذه السیاسة ستسري أیًضا على مستشفى نیو لندن اعتباًرا من 
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IV. بیان السیاسة 
 

الخاصة بضامن المریض بشكل منتظم، یحاول مركز دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة جمع أحدث معلومات التأمین  •
والتحقق من التغطیة التأمینیة ومسؤولیة تحمل المصروفات النثریة من خالل األدوات المتاحة للتحقق من التأمین 

 والمزایا.
تُقدر المصروفات النثریة مثل التأمین المشترك واألرصدة المقتطعة وطلب ترتیبات السداد قبل االستفادة من الخدمة أو  •

 ت تلقیھا.وق
o .قد یكون للمریض خیار سداد المصروفات النثریة بعد تلقي الخدمات 
o  قد تتطلب بعض الخدمات السداد المسبق (مثل، تلقي خدمة جراحات تجمیل أو سماعات األذن الطبیة، وما إلى

 ذلك).
الفاتورة وطلب سداد بالنسبة ألي أرصدة غیر مدفوعة، سیصدر مركز دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة بیان تحریر  •

 المبلغ بالكامل.
تُقبل المدفوعات الجزئیة طالما تم الوفاء بتوقعات الحد األدنى للسداد على النحو الموضح في إجراءات خطة المیزانیة.  •

 انظر "إجراءات سداد المیزانیة وخطة إعادة التعیین: قسم إدارة اإلیرادات" (یرجى االطالع على الرابط المذكور أدناه).
قد یتم نقل األرصدة غیر المسددة إلى التحصیالت وذلك عند تحدید األرصدة بأنھا غیر قابلة للتحصیل، وفي ذلك الوقت  •

 تُعتبر األرصدة التي تم نقلھا إلى وكالة التحصیل متخلف عن سدادھا وقد تُصنف كدیون معدومة.
 

A. األرصدة التي یتحمل األفراد أنفسھم سدادھا 
 تحمل األفراد أنفسھم سدادھا ھي التكالیف التي یتحمل سدادھا الضامن.تعتبر األرصدة التي ی •
 ویشمل ذلك على سبیل المثال ال الحصر ما یلي: •

o أرصدة على الحسابات لألفراد غیر المؤمن علیھم 
o :تتضمن األرصدة بعد خضوعھا للتأمین أو مدفوعات الطرف اآلخر ما یلي 

 تغطیة على النحو الموضح في خطة تأمین المریضالتكالیف التي تعتبر خدمات غیر مشمولة بال ▪
 المشاركة في سداد التكالیف ▪
 التأمین المشترك ▪
 المبالغ المقتطعة ▪

o  الضامنون الذین یسددون فاتورة التأمین الخاصة بھم، ویختارون عدم اإلحالة إلى مركز دارتموث ھتشكوك
 للرعایة الصحیة

o فیما یتعلق بعناصر توفیر الراحة للمرضى 
 

B. التحویل إلى السداد الذاتي عملیات 
تنتقل األرصدة إلى الضامن، ویتم إرسال البیانات فقط بعد تسویة المدفوعات ذات الصلة بالخدمات مع المسددین من  •

 الطرف اآلخر، ما لم تُستوفى الشروط التالیة:
o د على الرغم من لم ینجح مركز دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة في تسویة المطالبة من جانب القائم بالسدا

 المحاوالت المتكررة لطلب السداد.
o  تم إخطار مركز دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة من قبل الجھة المؤمن لدیھا الطرف اآلخر بأن الضامن لم

 یستجب لمطالبات الحصول على المعلومات الالزمة لتسویة المطالبة.
o من البیان األول الذي یتم إنشاءه للمریض على رقم تقدیم الضامن معلومات غیر صحیحة متعلقة بالتأمین. سیتض

 ھاتف خدمة العمالء وطلب تحدیث معلومات التأمین في حال لم تكن صحیحة.
 

C. كشف فواتیر المریض 
 یتلقى الضامنون في الوقت الحالي بیانات على النحو التالي: •

o أداة إدارة فواتیر المستشفى 
 الزیارات في مكتب األطباء في المستشفى.جمیع الخدمات التي تقدمھا المستشفى، وجمیع  ▪

o أداة إدارة الفواتیر االحترافیة 
الرسوم المھنیة لمقدمي الخدمات (باستثناء الخدمات اإلسعافیة التي تُقدم في المستشفى، ویشمل ذلك خدمات  ▪

  عالج األسنان). 
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 والعیادات على النحو التالي:تكون التوجیھات العامة إلصدار البیانات للخدمات المقدمة في المستشفیات،  •
 یتم إصدار البیانات عادة بصفة شھریة. .1
یتم إصدار جمیع البیانات على مستوى الضامن، مما یعني أنھ سیتم تضمین أكثر من زیارة وأكثر من فاتورة في  .2

 البیان الواحد.
 بناًء على المدفوعات المسجلة.یتم تحدید تواریخ إصدار البیان التالیة ودرجات اإلنذار بالسداد قبل إصدار البیان  .3
 لوقف اإلنذار بالسداد، یجب سداد الحد األدنى من السداد المرتبط بخطة المیزانیة المحددة. .4
الضامنون الذین یستوفون متطلبات الحد األدنى من السداد في الوقت المحدد لن یتم نقل درجة اإلنذار بالسداد  .5

 الخاصة بھم إلى المستوى التالي.
 

D. الة التحصیلإحاالت وك 
لن تستخدم دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة إجراءات التحصیل غیر االعتیادیة مثل إبالغ وكاالت اإلبالغ عن  •

االئتمان قبل بذل الجھود المعقولة لتحدید ما إذا كان المریض جدیراً بتلقي المساعدة المالیة. ال یتم إرسال المریض 
د المعقولة لتحدید ما إذا كان المریض جدیراً بتلقي المساعدة المالیة إلى وكاالت التحصیل إال بعد بذل الجھو

(ویتضمن ذلك تطبیق االستحقاق المفترض). ویجب أن یوافق المدیر المالي على أي استثناءات لذلك. للحصول على 
دة المالیة سیاسة المساع«معلومات بشأن اإلجراءات المتعلقة باستحقاق المساعدة المالیة، یُرجى االطالع على 

(تصفح الرابط أدناه). كما یمكن االطالع على نسخ من ھذه السیاسة عبر اإلنترنت، أو » لخدمات الرعایة الصحیة
یمكن طلبھا من مكاتب الخدمات المالیة للمرضى أو یمكن إرسالھا لك عبر البرید اإللكتروني عند االتصال بالرقم 

0730-808-844. 
للرعایة الصحیة عن المضي قدًما في إجراءات وكالة التحصیل إلى حین مرور سیمتنع مركز دارتموث ھتشكوك  •

یوًما على األقل من إرسال أول بیان للفاتورة بعد اإلخراج من المستشفى، وسیرسل دارتموث ھتشكوك  120
 یوًما على األقل من اإلرسال إلى وكاالت التحصیل. 30للرعایة الصحیة إخطاًرا قبل 

 

E.  الترجیحیةالمؤسسة الخیریة 
یمكن أن یستعین مركز دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة بالغیر لمراجعة معلومات المریض لتقییم احتیاجھ المالي. 

وتعتمد تلك المراجعة على النموذج التنبؤي المتعارف علیھ في مجال الرعایة الصحیة، والذي یعتمد على قواعد بیانات 
السجالت العامة المستخدمة لحساب مدى القدرة االجتماعیة واالقتصادیة والمالیة، السجالت العامة. یشمل النموذج بیانات 

والتي تتضمن تقدیرات للدخل واألموال والسیولة. وقد ُصممت مجموعة قواعد ھذا النموذج لتقییم كل مریض وفق 
الخاصة بنظام دارتموث ھتشكوك المعاییر نفسھا، كما تتم معایرة التقییم وفق الموافقات السابقة على المساعدة المالیة 

 للرعایة الصحیة.
یمكن أن یستخدم مركز دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة المعلومات الواردة في النموذج التنبؤي إلقرار االستحقاق 

الترجیحیة الترجیحي في الحاالت التي ال تتوفر فیھا المعلومات التي یقدمھا المریض مباشرة. كما أن المساعدة المالیة 
 غیر متاحة للحسابات بعد خضوعھا لبرنامج میدیكیر.

تستخدم عملیة الفرز الترجیحي، بغض النظر عن الحسابات المستحقة، مع الحسابات المستوفیة للشروط التي مر علیھا 
لتقدیم یوًما من إصدار بیانات وإخطارات تحصیل الدیون وقبل إحالة الحساب إلى جھة تحصیل خارجیة  120أكثر من 

 المساعدة المالیة للمرضى الذین لم یستجیبوا إلبالغھم بخیار استیفاء طلب الحصول على المساعدة المالیة.
 تتأھل الحسابات الخاضعة للمراقبة التي تجاوزت الحدود الزمنیة لعملیة الفرز الترجیحي.

اعدة المالیة بل تُستخدم الستكمال ھذه وال تحل المؤسسة الخیریة الترجیحیة محل اإلجراءات التقلیدیة لسیاسة المس
الجھود، كما أن المعنیین بخدمتھا ھم المرضى الذین ال یستجیبون بطریقة أخرى لإلجراءات التقلیدیة لسیاسة المساعدة 

المالیة. في إطار إزالة العقبات التي تعترض سبیل ھؤالء المرضى، وتحسین المزایا التي نقدمھا للمریض، یستخدم 
عملیة فرز إلكترونیة قبل وضع الدیون المعدومة. لن یتم وضع المرضى المؤھلین للمؤسسة الخیریة الترجیحیة  المستشفى

  في جھة خارجیة لتحصیل الدیون المعدومة.
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یعتمد التسجیل في ھذا البرنامج على منھجیة إحراز نقاط باستخدام معلومات السجل العام وال یستخدم عادة نظام الرسوم 
ال یُسمح بالخصومات الجزئیة عند التعامل مع مؤسسة خیریة ترجیحیة. تشمل المجموعات السكانیة  المتغیرة.

 الدیموغرافیة المحددة ما یلي:
 شخص متوفى بال تركة أو عائلة معروفة •
 شخص غیر مقیم أو بال مأوى •
 شخص منفصل عن األسرة دون وجود مجموعة تدعمھ •
 ستكمال اإلجراء التقلیديمرضى غیر مستجیبین أو غیر قادرین على ا •

اقتصادیًا وبیانات قائمة على أساس غیر ائتماني. تستفید -یتضمن تسجیل المؤسسة الخیریة الترجیحیة عنصًرا اجتماعیًا
 عملیة الفرز من قواعد البیانات العامة التي تحتوي على المعلومات التالیة:

 المعامالت االستھالكیة •
 سجالت المحكمة •
 ملكیة األصول •
 ة المنزل مقابل المستأجرملكی •
 التركیبة السكانیة واألحوال االقتصاد بالمنطقة •
 الحالة الوظیفیة •
 ملفات المرافق •
 الملفات الحكومیة •
 وتشمل (اإلفالس، ورقم التأمین االجتماعي، والمتوفین •

بسیطة على اإلبالغ عن ال تعتمد المؤسسة الخیریة الترجیحیة على بیانات اإلبالغ عن مكتب االئتمان وال تترك أي نتائج 
 1000(األكثر احتیاًجا) إلى  0االئتمان. تشمل المعلومات التي یتم الحصول علیھا درجة مؤسسة خیریة ترجیحیة من 

(األقل احتیاًجا). تفترض المعلومات حاجة الضامن استناًدا إلى العوامل المعروفة بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر 
 ولة المالیة.الدخل واألصول والسی

 
 تحدید األشخاص المستحقین

 ستُضاف عالمة الفوترة إلى الحسابات المستحقة •
 سیُستبعد المؤھل إلى برنامج الرعایة الطبیة األمریكي میدیكیر •
 في حالة الموافقة، فسیتم استخدام رموز التعدیل في نظام إیبك الصحي لتحدید الحسابات المستحقة •

o 5027 یحیة بعد التأمین والرمزالرعایة المجانیة الترج 
o 5026 الرعایة المجانیة الترجیحیة 

 
F. سیاسة االئتمان الخاصة بالمورد 

 لدى دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة ثالثة فئات من حسابات العمالء/الموردین، وھي على النحو التالي: •
o حسابات الدراسات البحثیة 
o  ،ومرفق الرعایة التمریضیة الماھرة، وحسابات المدینة، حسابات العمالء التجاریة (مثل دار رعایة المسنین

 والمختبر، وغیرھا).
o  سیسدد صاحب العمل حسابات الصحة المھنیة التي لھا عقود للخدمات والتي یطلبھا صاحب العمل كشرط

 للعمل.
 یوًما من تاریخ إصدار البیان. 30وتُصدر البیانات الشھریة وتُقدم بالكامل في غضون  •
 ترتیبات للمیزانیة بشأن ھذه الحسابات. ولن تُتخذ أي •
یوًما كخطاب یوضح المبلغ المستحق السداد في السابق وتقدم  30تُرسل رسالة إلى الحسابات التي تزید مدتھا عن  •

% في الشھر على جمیع األرصدة 1.5إخطاًرا یفید بأن استمرار عدم السداد قد یؤدي إلى فرض رسوم فائدة بمعدل 
 غیر المسددة.

 فظ مركز دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة بالحق في إرسال الحسابات متأخرة السداد إلى وكاالت التحصیل.یحت •
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G. حسابات اإلفالس 
 ھناك نوعان من إخطارات اإلفالس ترسلھا محكمة اإلفالس: •

o اإلخطار ببدء تقدیم الطلبات 
o إبراء ذمة المدین/رفض طلب المدین 

 رعایة الصحیة باإلفالس، یجب أن تتوقف جمیع محاوالت التحصیل.بعد إخطار مركز دارتموث ھتشكوك لل •
 یتم استالم اإلخطار ببدء اإلجراءات من جانب دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة. •

o .یمكن أن یكون تقدیم الطلبات إما فردیًا أو جماعیًا وال یدرج األطفال في القائمة 
o  أن كل حساب قد بدأ إجراءات اإلفالس وتاریخ تقدیم الطلب.یجب تحدید جمیع أفراد األسرة، ویجب اإلشارة إلى 
o  إذا تم وضع أي حساب لدى وكالة تحصیل خارجیة، فیجب اإلشارة إلى الحساب، وإخطار الوكالة، وإرسال

 نسخة من اإلیداع إلى محكمة اإلفالس للحفظ في سجالتھا.
o .ستُضّمن جمیع الرسوم المحددة في اإلخطار ألغراض اإلفالس 
o  تحدیث جمیع الرسوم إلى فئة اإلفالس المالیة.یجب 

 عند االنتھاء من إجراءات اإلفالس، ترسل المحكمة إما إخطاًرا بإبراء ذمة المدین أو رفض طلب المدین. •
 

 في حالة رفض طلب المدین، یمكن لمركز دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة استئناف عملیات التحصیل.
o ك للرعایة الصحیة خطاب بإبراء الذمة، یجب علینا تعدیل أي رصید في نظام إذا استلم مركز دارتموث ھتشكو

 إیبك الصحي.
o .یجب اإلشارة إلى جمیع الحسابات المتعلقة باإلفالس في النتائج النھائیة 
o .سیتم إخطار وكاالت التحصیل وإرسال أي مستندات إثبات إلیھا 

 
H. مطالبات التقاضي 

الصحیة متابعة األرصدة التي یتحمل األفراد سدادھا أو المطالبة بإخضاع  سیقوض مركز دارتموث ھتشكوك للرعایة •
األرصدة للحسابات في الدعاوى القضائیة عند استالم خطاب الحمایة الذي یرسلھ المحامي ممثل المریض والذي یفید 

 بأن المتقاضي سیحمي مصالح دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة في أي تسویة الحقة.
 التسویة، تعود األرصدة إلى الضامن مجدًدا وتُتخذ ترتیبات للسداد. في حالة رفض •
یحتفظ مركز دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة بالحق في تقدیم رھن الستیفاء الدین في حاالت المسؤولیة لمصلحة  •

 المستشفى.
 

V.  ال یوجد -المراجع 
 

 مندركیمبرلي  بیانات االتصال: قسم إدارة اإلیرادات المالك المسؤول:
المالیة؛ مكتب دعم  -مجلس األمناء؛ المدیر  اعتمده:

 كایس، كیران، نایمي، تینا -السیاسات 
 8 رقم اإلصدار #

 RMD.0025 رقم الوثیقة القدیمة: 11/03/2020 تاریخ االعتماد الحالي:
 11/03/2020 تاریخ سریان السیاسة:

 سیاسة المساعدة المالیة لخدمات الرعایة الصحیة إجراءات سداد المیزانیة وخطة إعادة التعیین: قسم إدارة اإلیرادات السیاسات واإلجراءات ذات الصلة:

  الصلة بالعمل: المساعدات ذات
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