
  
 

  SHIRLEY RYAN ABILITYLABمستشفى 
 السیاسات االداریة

 

على مستوى والیة و الفدرالیة یةالقانون جوانبال لجمیع االمتثال ھو Shirley Ryan AbilityLab (“SRAlab”) مستشفىان ھدف 
 الخیریة الرعایة SRAlabمستشفى  یوفر ذلك، على وعالوة. المریض على عاتقالتي ھي  والتحصیالت المالیة الفواتیر بشأن إلینوي

 ویضمن المعھد ").المالیة المساعدة سیاسة( " المالیة المساعدةو الرعایة تقدیم في SRAlabمستشفى ل الخیریة للسیاسات وفقاً  لمرضاه
 .التوجیھیة مبادئھا مع الخارجیة والجبایة الفوترة شركاتخضوع 

 لخدمات الصحیة خارج الشبكة. وعن الجھات المقدمة لابالغ المریض عن وجود المساعدة المالیة  .1

 ما یلي لكن ال تقصر علیھا: الطرق المساعدة المالیة. وتشمل ھذهعن وجود البالغ المریض  طرق متنوعة SRAlabمستشفى لدى 

باللغة االنكلیزیة او باللغات الرئیسیة وتكون عند كل مركز تسجیل او ادخال المرضى (مكتوبة التأكد من وجود مالحضة  )أ
المساعدة المالیة للمرضى المؤھلین للحصول على حسب المرضى المراجعین للمستشفى) البالغ المراجعین عن وجود  األخرى
 اعدة. تلك المس

financial-care-www.sralab.org/charity-( SRAlab مستشفىنشر معلومات على الموقع االلكتروني ل )ب
assistance (امج المساعدة المالیةنبخصوص بر. 

تلك  عنكذلك ملخص بسیط و المالیة المساعدةو الرعایة تقدیم في SRAlabمستشفى ل الخیریة السیاساتنسخة من  توفیر )ت
ب للحصول على المساعدات المالیة عند كل مركز تسجیل او مركز السیاسات ("ملخص") وكذلك نسخة من استمارة الطل

 .للمستشفىادخال المرضى تابع 
 یھا.لخص بالمساعدات المالیة كجزء من االوراق التي تقدم للمریض لألطالع عتقدیم مل  )ث
 . أ .2كما ھو موضع ادناه في الفقرة  معلومات التي تخص المساعدة المالیة وبیانات الفواتیرتقدیم ال )ج

 ضمن تلك المالحظات ما یلي:وتت .الخدمات الصحیة الغیر متواجدین في الشبكة بخصوص مقدمي مالحظات SRAlabمستشفى یقدم 

( على  قبل المتخصصین العاملین في المجال الصحي مقابل الخدمات الصحیة المقدمة من قد یستلم المرضى فواتیر منفصلة )أ
 . SRAlabلمستشفى ) المنتسبین أخصائیي االشعةسبیل المثال: االطباء او 

 .SRAlabلمستشفى تأمین بعض من ھؤالء المتخصصین الطبیین بنفس خطة ال قد ال یشترك )ب
مقدموا الخدمات الصحیة الذین ال ینتمون الى  بھ الخاص لتغطیة تكالیفقد ینفق المریض مصاریف مالیة كبیرة جداً من حسا )ت

 الشبكة. 
 التي تخص خطة الرعایة الصحیة.  استفسارات المریض التي تتعلق بمستویات تغطیة التكالیف والفوائدیجب االجابة على  )ث

 
 المعلومات واالستفسارات المتعلقة بتحریر الفواتیر.   .2

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

 تواریخ وشرح مختصر للخدمات المقدمة .1
 تكلفة الخدمات المطلوب تسدیدھا للمستشفى. .2
 من اجل االستفسار عن الفواتیر. SRAlabمستشفى طرق االتصال مع  .3
 صیل الفواتیر جاھزة للتقدیم اذا رغب المریض بتزویده بھا. سوف تكون االوراق التي تحتوي على جدول بتفا .4
لالستفسار عن سیاسات  SRAlabمستشفى سوف تتوفر نسخ من تقریر امكانیة وجود المساعدة المالیة ورقم ھاتف  .5

المساعدة المالیة ونموذج عن التقدیم والصفحة االلكترونیة التي یمكن الحصول من خاللھا على نسخة من نموذج 
 واستمارة الطلب قدیم عن المساعدة المالیة وسیاسات المساعدة المالیة وملخص عن شروط التقدیمالت
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 310.007.4العدد:  الموضوع: الخدمات المالیة

 9/1/2018التاریخ:  
 العنوان: تحریر فاتورة عادلة للمریض

  3من  2الصفحات:  

 
جدول بتفاصیل الحصول على نسخة من ب المطالبینالقانونیین لمرضى او وكالء المرضى ا لالستفسار عن الفواتیر. )ب

 المساعدة المالیةخدمات الى قسم  یجب ارسالھمفي الفواتیر المحررة  مشاكل يعن ا اتستفساراو الذین لدیھم ا الفواتیر
الستفسارات بخصوص الفواتیر عن طریق الھاتف على ا SRAlabمستشفى سیجیب  . 312-238-6039على الرقم 

) ایام عمل 10( المكتوبة التي تخص الفواتیر بعدعن االستفسارات  المستشفىوسوف یجیب  ن عمل رسمي) یومی 2( بعد 
 من تاریخ استالم الرسائل. رسمي 

 الجبایات: .3
، على المریض مالیة او خیارات الدفعلمساعدة ال.  من اجل تحدید مدى أھلیة المریض للحصول على امسؤولیات المریض )أ

من خالل تقدیم المعلومات المالیة المناسبة والكاملة وتقدیم المستندات الضروریة من اجل  SRAlabمستشفى التعاون مع 
 مئتین عن قلت ال لمدة المالیة المساعدة طلب SRAlabمستشفى  یقبل تحدید مدى استحقاق المرضى لتلك المساعدات. سوف 

 أن SRAlabمستشفى راى  إذا. من المستشفى المریض خروج بعد صدور أول فاتورة تاریخ من) 240( یوما وأربعین
وتقدیمھا الى  المطلوبة اإلضافیة المعلومات توفیر كفیلھ القانوني أو المریضعلى  ،ةمكتمل غیرالمعلومات المطلوبة في الطلب 

كفیلھ  أو المریضعلى و. SRAlabمستشفى شعار المرسل من قبل اإل تاریخ من یوما) 30( ثالثین خالل SRAlabمستشفى 
  .التغییر ذلك تاریخ من یوما) 30( ثالثین غضون في المالي الوضع في تغییر أي عن بالغاإل أیضا القانوني

كفیلھ القانوني او یتصل بھما بخصوص تلك  أو المریضالى  فواتیرال SRAlabمستشفى  لیرس سوفنشاطات الجبایة.  )ب
القیام  المستشفىیقوم  قد للظروف، وتبعا أدناه،ج  3 الفقرة أحكام مراعاة مع  .المستشفىالفواتیر المطلوب تسدیدھا الى 

 :باالجراءات التالیة من اجل جبایة التكالیف
 .االئتمان مكاتب أو االستھالكي االئتمان تقاریر وكاالت إلى الفرد عن المثبطة المعلومات عن اإلبالغ  .1
 .الحقةلا الالزمة الطبیة الرعایة على للحصول المسبق الدفعللحصول على  طلب أو ،نفي تأجیل،  .2

 عملیة الجبایة )ج
بخصوص الحسابات المتعلقة  2-1القیام باجراءات الجبایة حسب ما ھو مذكور في الفقرة ب  SRAlabمستشفى قد یقوم  .1

 ة الضروریة وذلك فقط بعد ما یلي:بالخدمات الطبی
 .بعد الخروج من المستشفى الفواتیرب بیان أول منذیوماً  )120( وعشرین مائة عن یقل ال مابعد عبور  )أ

 لدى المریض او كفیل المریض القانوني الفرصة من اجل: )ب
 تقییم دقة الفاتورة .1
 التقدیم من اجل الحصول على المساعدة المالیة .2
 المبلغ المطلوب من قبل المریض شخصیاً    تسدید ترتیب خطة  .3

 
وأي دفعات المستحقة  والمبالغ للمریض المالي الوضعتأخذ في اإلعتبار  سداد خطة المستشفى عرضت ) ج

 السداد؛ خطة على للموافقة) 30( یوما ثالثین قد تم منح المریض مدةو ،سابقة
 .للخطة وفقا المدفوعات تسدیدفي  فشل لمریضا لكن ،السداد خطة على االتفاق تم إذا )د
 الصحیة الرعایة امجبر من غیرھا أو الطبیة المساعدة على حصوللل المریض طلب رفض في حالة تم )ه

  الحكومیة.
 نشاطب بدأ ال من) 30( یوما ثالثین قبل بتحویل القضیة الى الجبایة وذلكمسبق  إشعار المریض اعطاء تم وقدو) 

 :االشعار ما یليوسوف یتضمن . الجبایة
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 .ملخصال من نسخة قاوأرف المستحقین للمرضى متاحة المالیة المساعدة أنب .أوالً      
 . بالمباشرة بھا المستشفىالتي سوف یقوم  تحدید اجراءات الجبایة. ثانیا     
 باجراءات الجبایة الشروع قد یتم بعدھاو مھلة تحدید. ثالثا     

 
 .المالیة المساعدة توفر عن المریض شفویا إلعالم ةمعقول وبصورة أیضا المستشفىیسعى  سوفو

 
 2-1ب  3كل اجراءات الجبایة المدرجة في الفقرة  المستشفىسوف یعلق عند استالم استمارة طب المساعدة المالیة،   .2

 الطلب مقدم ابالغ مویت المالیة المساعدات على للحصول او الكفیل القانوني مؤھالً  المریض كان إذا فیما تحدید یتم حتىو
 .اتھیوأساس قراربشأن ال كتابیا

  :یلي بما SRAlabمستشفى المالیة، سوف یقوم  المساعدة على للحصول مؤھالً  او الكفیل القانوني المریض كان إذا  )أ
 من خصم أقل على للحصول مؤھال كان إذا( المستحق المبلغ) أ( إلى تشیر التي بالفواتیر بیاناً  الفرد اعطاء .أوالً 

 على الحصول او الكفیل القانوني للمریض یمكن الكیفیة التي بھا) ج(المبلغ  تحدید بھا تم الكیفیة التي) ب٪)  (100
 .عند تقدیم الرعایة عموماً  الفواتیر المحررة حول المعلومات من المزید

 علیھم تسدیده.الذي المحدد  المبلغ یتجاوز حیث الكفیل القانونياو  المریض من قد تم تحصیلھ مبلغ أي رد. ثانیا      
 .اتخاذھا تم جبایة إجراءات أي إلبطال التدابیر جمیع اتخاذ. ثالثا      

) 30( ثالثین عن قلت المدة الطلب  مقدمبمنح  المستشفى یقومسوف  مكتمل، غیر طلب SRAlabمستشفى  تلقى إذا.  )ب
 .اجراء جبایة أي استئناف قبل الالزمةالناقصة و او الوثائق المعلومات لتقدیم یوما

التي  المستشفىرشادات بإالشركات المختصة بتحریر الفواتیر والجبایة  إلتزام SRAlabمستشفى سوف یضمن  )ت
 تخص الجبایة. 

 

 تم استیفاء إذا او المعین لذلك الغرض فیما  للمرضى المالیة للخدمات التنفیذي سیحدد المدیر. الموافقة على اجراءات الجبایة )د
 .2-1.ب. 3الفقرة  في المدرجة الجبایة اتخاذ إجراءات قبل خطیة موافقة وتقدیم لمواصلة الجبایة القانونیة الشروط

 

 

 

__________________________________ 

  التنفیذي الرئیس نائب

 المالي والمدیر

 

 

 


