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 لجميع االمتثال هو Shirley Ryan AbilityLab (“SRAlab”)ويعرف االن  (RIC) التأهيل إلعادة شيكاغو معهدان هدف 

 على وعالوة. المريض على عاتقالتي هي  والتحصيالت المالية الفواتير بشأن إلينويعلى مستوى والية و الفدرالية يةالقانون جوانبال

 المالية المساعدةو الرعاية تقديم في SRAlabمستشفى ل الخيرية للسياسات وفقا   لمرضاه الخيرية الرعاية SRAlabمستشفى  يوفر ذلك،

 .التوجيهية مبادئها مع الخارجية والجباية الفوترة شركاتخضوع  ويضمن المعهد "(.المالية المساعدة سياسة) "

 لخدمات الصحية خارج الشبكة. وعن الجهات المقدمة لابالغ المريض عن وجود المساعدة المالية  .1

 ما يلي لكن ال تقصر عليها: المساعدة المالية. وتشمل هذه الطرقعن وجود البالغ المريض  طرق متنوعة SRAlabمستشفى لدى 

باللغة االنكليزية او باللغات الرئيسية وتكون عند كل مركز تسجيل او ادخال المرضى )مكتوبة التأكد من وجود مالحضة  (أ

المساعدة المالية للمرضى المؤهلين للحصول على حسب المرضى المراجعين للمستشفى( البالغ المراجعين عن وجود  األخرى

 تلك المساعدة. 

SRAlab (-financial-care-www.sralab.org/charity مستشفىنشر معلومات على الموقع االلكتروني ل (ب

assistance )امج المساعدة الماليةنبخصوص بر. 

تلك  عنكذلك ملخص بسيط و المالية المساعدةو الرعاية تقديم في SRAlabمستشفى ل الخيرية السياساتنسخة من  توفير (ت

ب للحصول على المساعدات المالية عند كل مركز تسجيل او مركز السياسات )"ملخص"( وكذلك نسخة من استمارة الطل

 ادخال المرضى تابع للمعهد.
 يها.لاالوراق التي تقدم للمريض لألطالع عخص بالمساعدات المالية كجزء من تقديم مل  (ث
 . أ .2كما هو موضع ادناه في الفقرة  تقديم المعلومات التي تخص المساعدة المالية وبيانات الفواتير (ج

 ضمن تلك المالحظات ما يلي:وتت .الخدمات الصحية الغير متواجدين في الشبكة بخصوص مقدمي مالحظات SRAlabمستشفى يقدم 

) على  مقابل الخدمات الصحية المقدمة من قبل المتخصصين العاملين في المجال الصحي المرضى فواتير منفصلةقد يستلم  (أ

 . SRAlabلمستشفى ( المنتسبين أخصائيي االشعةسبيل المثال: االطباء او 

 .SRAlabلمستشفى تأمين قد ال يشتركون بعض من هؤالء المتخصصين الطبيين بنفس خطة ال (ب
به الفعلي الخاص لتغطية تكاليف مقدموا الخدمات الصحية الذين ال ينتمون ض مصاريف مالية كبيرة جدا  من حساقد ينفق المري (ت

 الى الشبكة. 
 التي تخص خطة الرعاية الصحية.  استفسارات المريض التي تتعلق بمستويات تغطية التكاليف والفوائديجب االجابة على  (ث

 

 المعلومات واالستفسارات المتعلقة بتحرير الفواتير.   .2

 

 على النقاط التالية:  SRAlabمستشفى . تحتوي كل فاتورة محررة للخدمات المقدمة من قبل محتوى الفاتورة (أ

 تواريخ وشرح مختصر للخدمات المقدمة .1

 تكلفة الخدمات المطلوب تسديدها للمستشفى. .2
 ل االستفسار عن الفواتير.من اج SRAlabمستشفى طرق االتصال مع  .3
 سوف تكون االوراق التي تحتوي على جدول بتفاصيل الفواتير جاهزة للتقديم اذا رغب المريض بتزويده بها.  .4
لالستفسار عن سياسات  SRAlabمستشفى سوف تتوفر نسخ من تقرير امكانية وجود المساعدة المالية ورقم هاتف  .5

لصفحة االلكترونية التي يمكن الحصول من خاللها على نسخة من نموذج المساعدة المالية ونموذج عن التقديم وا

 واستمارة الطلب التقديم عن المساعدة المالية وسياسات المساعدة المالية وملخص عن شروط التقديم

    

 310.007.3العدد:  الموضوع: الخدمات المالية

 9/1/2017التاريخ:  

 العنوان: تحرير فاتورة عادلة للمريض

  3من  1الصفحات:  

http://www.sralab.org/charity-care
http://www.sralab.org/charity-care
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  3من  2الصفحات:  

 

جدول بتفاصيل الحصول على نسخة من ب المطالبينالقانونيين لمرضى او وكالء المرضى ا لالستفسار عن الفواتير. (ب

 . المساعدة الماليةخدمات الى قسم  يجب ارسالهمفي الفواتير المحررة  مشاكل يعن ا اتستفساراو الذين لديهم ا الفواتير

 ن عمل رسمي( يومي 2) بعد الستفسارات بخصوص الفواتير عن طريق الهاتف على ا SRAlabمستشفى سيجيب 

من تاريخ استالم ( ايام عمل رسمي 10) المكتوبة التي تخص الفواتير بعدوسوف يجيب المعهد عن االستفسارات 

 الرسائل. 
 الجبايات: .3

، على المريض ة المالية او خيارات الدفعلمساعد.  من اجل تحديد مدى أهلية المريض للحصول على امسؤوليات المريض (أ

من خالل تقديم المعلومات المالية المناسبة والكاملة وتقديم المستندات الضرورية من اجل  SRAlabمستشفى التعاون مع 

 مئتين عن قلت ال لمدة المالية المساعدة طلب SRAlabمستشفى  يقبل تحديد مدى استحقاق المرضى لتلك المساعدات. سوف 

 أن SRAlabمستشفى راى  إذا. من المستشفى المريض خروج بعد صدور أول فاتورة أول تاريخ من( 240) يوما وأربعين

وتقديمها الى  المطلوبة اإلضافية المعلومات توفير كفيله القانوني أو المريضعلى  ،ةمكتمل غيرالمعلومات المطلوبة في الطلب 

كفيله  أو المريضعلى و. SRAlabمستشفى شعار المرسل من قبل ا تاريخ من يوما( 30) ثالثين خالل SRAlabمستشفى 

  .التغيير ذلك تاريخ من يوما( 30) ثالثين غضون في المالي الوضع في تغيير أي عن بالغاإل أيضا القانوني

كفيله القانوني او يتصل بهما بخصوص تلك  أو المريضالى  فواتيرال SRAlabمستشفى  ليرس سوفنشاطات الجباية.  (ب

يقوم المعهد القيام باالجراءات  قد للظروف، وتبعا أدناه،ج  3 الفقرة أحكام مراعاة مع  .الفواتير المطلوب تسديدها الى المعهد

 :التالية من اجل جباية التكاليف

 .االئتمان مكاتب أو االستهالكي االئتمان تقارير وكاالت إلى الفرد عن المثبطة المعلومات عن اإلبالغ  .1
 .الحقةا الالزمة الطبية الرعاية على للحصول المسبق الدفعللحصول على  طلب أو ،نفي تأجيل،  .2

 عملية الجباية (ج

بخصوص الحسابات المتعلقة  2-1القيام باجراءات الجباية حسب ما هو مذكور في الفقرة ب  SRAlabمستشفى قد يقوم  .1

 وذلك فقط بعد ما يلي: بالخدمات الطبية الضرورية
 .بعد الخروج من المستشفى الفواتيرب بيان أول منذيوما   (120) وعشرين مائة عن يقل ال مابعد عبور  (أ

 لدى المريض او كفيل المريض القانوني الفرصة من اجل: (ب
 تقييم دقة الفاتورة .1
 التقديم من اجل الحصول على المساعدة المالية .2

 ترتيب خطة معقولة بالمبلغ المطلوب تسديده من قبل المريض شخصيا      .3
 

والديون المستحقة  الديونو للمريض المالي الوضع تحديدوبعد ان تم  معقولة سداد خطة المستشفىبعد ان قدم  ( ج

 السداد؛ خطة على للموافقة( 30) يوما ثالثين قد تم منح المريض مدةو ،السابقة

 .للخطة وفقا المدفوعات في تسديد فشل لمريضا لكن ،السداد خطة على االتفاق تم إذا (د
 الصحية الرعاية امجبر من غيرها أو الطبية المساعدة على حصوللل المريض طلب رفض في حالة تم (ه

  الحكومية.

 بدأ القبل ( 30) يوما ثالثين عن يقل ال ما بتحويل القضية الى الجباية وذلك إشعار المريض اعطاء تم وقدو( 

 :وسوف يتضمن االشعار ما يلي. الجباية نشاطب
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 .ملخصال من نسخة قاوأرف المستحقين للمرضى متاحة المالية المساعدة أنب .أوال       
 . بالمباشرة بها المستشفىالتي سوف يقوم  تحديد اجراءات الجباية. ثانيا     
 باجراءات الجباية الشروع قد يتم بعدهاو مهلة تحديد. ثالثا     
 

 .المالية المساعدة توفر عن المريض شفويا إلعالم ةمعقول وبصورة أيضا المستشفىيسعى  سوفو

 

 حتىوعند استالم استمارة طب المساعدة المالية  2-1ب  3كل اجراءات الجباية المدرجة في الفقرة  المستشفىسوف يعلق   .2

 كتابيا الطلب مقدم ابالغ مويت المالية المساعدات على للحصول او الكفيل القانوني مؤهال   المريض كان إذا فيما تحديد يتم

 .وأساساته بشأن األقرار
  :يلي بما SRAlabمستشفى المالية، سوف يقوم  المساعدة على للحصول مؤهال   القانونياو الكفيل  المريض كان إذا  (أ

 من خصم أقل على للحصول مؤهال كان إذا) المستحق المبلغ( أ) إلى تشير التي بالفواتير بيانا   الفرد اعطاء .أوالا 

 على الحصول او الكفيل القانوني مريضلل يمكن الكيفية التي بها( ج)المبلغ  تحديد بها تم الكيفية التي( ب٪(  )100

 .عند تقديم الرعاية عموما   الفواتير المحررة حول المعلومات من المزيد
 عليهم تسديده.الذي المحدد  المبلغ يتجاوز حيث الكفيل القانونياو  المريض من قد تم تحصيله مبلغ أي رد. ثانيا      
 .اتخاذها تم التي جباية إجراءات أي لعكس المعقولة التدابير جميع اتخاذ. ثالثا      

( 30) ثالثين عن قلت المدة الطلب  مقدم المستشفىسوف يمهل  مكتمل، غير طلب SRAlabمستشفى  تلقى إذا.  (ب

 .اجراء جباية أيب استئناف قبل الالزمةالناقصة و او الوثائق المعلومات لتقديم يوما

خضوع الشركات الخارجية المختصة بتحرير الفواتير والجباية مع ارشادات  SRAlabمستشفى سوف يضمن  (ت

 التي تخص الجباية.  المستشفى

 

 تم استيفاء إذا او المعين لذلك الغرض فيما  للمرضى المالية للخدمات التنفيذي سيحدد المدير. الموافقة على اجراءات الجباية (د

 .2-1.ب. 3الفقرة  في المدرجة الجباية اتخاذ إجراءات قبل خطية موافقة وتقديم لمواصلة الجباية القانونية الشروطالمريض 

 

 

 

__________________________________ 

  التنفيذي الرئيس نائب

 المالي والمدير

 

 

 


