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I.  من السیاسةالغرض 

 توحید اإلجراءات من أجل إنشاء خطة سداد المیزانیة وتنفیذھا.
 

II. نطاق السیاسة 
) على نظام األعمال Dartmouth-Hitchcock Healthیسري ھذا اإلجراء على جمیع مواقع نظام دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة (

 ).eD-Hبمركز بیانات المؤسسة (
 

III. التعریفات 
 عند بقاء الحساب لمدة طویلة في النظام المضیف نتیجة لعدم السداد. اإلنذار بالسداد:

ألغراض ھذه السیاسة فإن أعضاء نظام دارتموث ): Dartmouth-Hitchcock Healthنظام دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة (
ركز شیشایر الطبي، ومستشفى ) ھم مستشفى ألیس بیك داي میمولایر وعیادة دارتموث ھتشكوك ومD-HHھتشكوك للرعایة الصحیة (

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

 .Epic) التي تستخدم نظام D-HHأعضاء نظام دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة (وتنطبق ھذه السیاسة على منشآت 

IV. بیان السیاسة 

 شھًرا؛ ویمكن االستعانة بالجدول التالي لتحدید مدة الخطة. 36تنشأ خطط المیزانیة بمدة أقصاھا  •
 

 الحد األقصى لطول المدة المدة الموصى بھا الرصید المستحق

 شھًرا 18 شھًرا 12 أمریكيدوالر  1000.00أقل من 

دوالًرا أمریكیًا إلى  1001.00من 
 دوالًرا أمریكیًا 5000.00

 شھًرا 24 -

 شھًرا 36 - دوالًرا أمریكیًا 5000.00أكثر من 

 
 % عند الحاجة.20یجوز لمدیر خدمة العمالء أو مدیر االستحقاق والتسجیل الموافقة على تمدید المدد المذكورة أعاله بنسبة  •

 أیة استثناءات خالف ذلك یجب الرجوع فیھا إلى مدیر إدارة اإلیرادات. •

وتُضاف أرصدة جدیدة بناًء على طلب المریض عبر مكالمة ھاتفیة إلى خدمة العمالء أو عبر إضافة الحساب (الحسابات) من خالل  •
myD-H تعیین تلك الحسابات إلى مستوى الدفع الذاتي ، والتي ستعید تعیین مبلغ مدفوعات المیزانیة المستحقة وفقًا لذلك وإعادة

 األول ومنع الحساب من المطالبة بالدفع.
 

V. ال ینطبق المراجع 

https://www.dartmouth-health.org/
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