
 

 التمويل

ي جميع أنحاء  ☒
ن
ن ف  . Geisingerهذه السياسة هي سياسة عىل نطاق المنظومة، تنطبق عىل جميع الكيانات والمواقع والخدمات والموظفي 

ن أساليب هذه السياسة وإمكانية تطبيقها  ☒ ي تبي 
 . تحتوي هذه السياسة عىل واحد أو أكثر من اإلجراءات، الت 

 

 الهدف

ي السعي إىل حل كال االستحقاقات التقديرية الحالية للمريض، وأي أرصدة سابقة للمريض Geisingerتتمثل سياسة 
 
الضامن، باستثناء أي أرصدة ديون / ف

تنطبق هذه . Geisingerتغطي هذه السياسة العملية المالية ألي مريض يدفع بنفسه، أو مؤمن عليه، يسع للحصول عىل خدمات مقدمة من . معدومة

ي أي كيان تابع لـ Geisingerع مرض  السياسة عىل جمي
 
 . ، وجميع منظماتها الفرعيةGeisinger، الذين يتلقون الرعاية ف

 

 األشخاص المتأثرون

 إدارة العائدات 

  التقرير الماىلي 

 عمليات العيادة 

   عمليات المستشف 

 

 السياسة

 عن أي أرصدة حس
ا
، فضًل ام الماىلي الحاىلي

 عنها ستتضمن اتصاالت المريض المالية االلت  
ا
إذا ما . ابات زيارة سابقة، يكون المريض مسؤوال

ي يمكنها تقديم قائمة مفصلة بأرصدة الحسابات السابقة؛ وستتضمن هذه القائمة تاريــــخ 
لبت، فسُيحال المريض إىل الموارد الت 

ُ
( تواريــــخ)ط

 . الخدمة، وإجماىلي الرسوم ومدفوعات التأمي   والتسويات، إن وجدت، ورصيد المريض

الخاصة ( FAP)المرتبطة بسياسة المساعدة المالية ( r) 501ستضع هذه السياسة توجيهات وتقدم توضيًحا فيما يتعلق بمتطلبات 

 . تتعلق المتطلبات المذكورة بمدفوعات المريض وائتمانه، فيما يتعلق بحصول المريض عىل الخدمات الطبية. Geisingerبـ

 

  التعريفات

  سياسة المساعدة المالية(FAP :)  للحصول عىل المساعدة المالية ، ي يستخدمها المرض 
سياسة المساعدة المالية هي العملية الت 

ي العالج
اماتهم المالية بعد تلف   .  عندما ال يتمكنون من الوفاء بالت  

 ي الطارئ ي  (: EMTALA) قانون العمل والعالج الطت  ،هو قانون  الطارئقانون العمل والعالج الطت  ي بأن أي شخص  فيدراىلي
يقض 

ي إىل قسم الطوارئ يجب أن ُيعالج وتستقر حالته، بغض النظر عن حالة التأمي   الخاصة به أو قدرته عىل الدفع
  . يأت 

    [: مطلوب]العنوان 

 سياسة ائتمان المريض

كة  : قسم الفصل باللجنة المشت 

 اإلداري  1.0 

  : تاريــــخ إنشاء السياسة األصلية

 . 2009مايو  14 

  : تنتمي هذه السياسة إىل

 إدارة العائدات

 [تاريــــخ موافقة اللجنة]و[ اختياري]المجلس / اللجنة( موافقات)موافقة 

 



 

  مستشار المريض المالي(PFC :) يقدم مستشار المريض الماىلي المشورة والمساعدة المالية إىل المريض، فيما يتعلق بالفواتت  الطبية .

 Healthcare Exchange)وأسواق التأمي   الصحي  Medicaidصل بي   المرض  وفرص المساعدة الطبية مثل فهم همزة الو 

Insurance .)إن وظيفتهم هي التعامل مع . قد يؤمنون منًحا أو مساعدات مالية لمن يحتاجون إىل مساعدة مالية إضافية كذلك

كت   
امات المالية، حت  يستطيع المرض  واألطباء الت   . عىل الرعاية الصحية االلت  

 طلب هذه الخدمة عندما يقرر الطبيب داخل  : الخدمات الطارئة والعاجلة
ُ
، أن الرعاية الفورية مطلوبة؛ لتجنب Geisingerت

 . فقدان الحياة أو أحد األطراف أو حدوث إعاقة

 ي ال تهدد الحياة، حيث تسمح حالة المريض  : غث  عاجلة/ خدمات اختيارية
ي إنها الخدمة الت 

ي لتحديد موعد ف 
بالوقت الكاف 

 . وقت سابق

 ورة الطبية يرها باعتبارها منطقية و  : الضن ي يمكن تت 
ورية و / تتعلق باألنشطة الت  يرية الس  معايت  الرعايةأو مناسبة، بناءا عىل / أو ض 

اهي    ور وعىل النقيض، . المعتمدة عىل الت  ير  يةتفتقر الرعاية الصحية غت  الض   . لمثل هذا التت 

 ام المريض ن م المريض : الث  ي يقدمها / يلت  
بالنسبة للمرض  . المنشأة / الخدمة ُمقدمالضامن بدفع المبلغ بالدوالر مقابل الخدمات، الت 

ك، والخصومات والمدفوعات مقابل الخدمات غت  المغطاة ك والتأمي   المشت 
 . المؤمن عليهم، قد يتضمن ذلك الدفع المشت 

  الحاالت الطبية الطارئة(EMC :)  بحيث ُيتوقع أن يؤدي غياب الرعاية ، ي
ي تظهر أعراضها الحادة الشديدة بما يكف 

الحالة الطبية الت 

ي وظائف الجسم؛ أو ( أو الطفل الذي لم يولد بعد)تعريض صحة الفرد : الطبية الفورية منطقًيا إىل
لخطر شديد؛ أو اعتالل خطت  ف 

ي أ
ي خطت  ف 

 . ي عضو أو جزء من الجسمخلل وظيف 

  ي األولي ي المؤهل  (: MSE)الفحص الطت  ي تحدد وجود أو عدم وجود حالة طبية ( QMP)يقوم الموظف الطت 
بعملية الفحص، والت 

 (. EMC)طارئة 

  : المسؤوليات

 ستدير إدارة العائدات هذه السياسة 

  : المعدات/ المستلزمات

 غت  منطبق 

  : اإلجراء 

   

I. A . صيالت الخدمةمرحلة تح 

 كة، والخصومات واألرصدة السابقة المعلقة ، جميع المدفوعات المشت  . سُيحّصل من المرض  الذين لديهم تأمي  

ام المقدر للمرض  الذين يدفعون بأنفسهم Geisingerستقدم  امات المالية قبل تقديم . االلت   يلزم دفع االلت  

 .  االختيارية/ الخدمة، بالنسبة لجميع الخدمات غت  العاجلة

 حّصل هذه المبالغ قبل مرحلة تقديم الخدمة أو عند . سُيبلغ المريض قبل تقديم الخدمة بأي مبالغ مستحقة
ُ
ست

نقل المريض إىل مستشار المريض إذا أعرب المريض عن استعداده للدفع، دون القدرة عىل الدفع، فسيُ . تقديمها 

 . أو المساعدة المالية/ و  الماىلي قبل تقديم الخدمة لمراجعة خيارات الدفع

B. الخدمات الطارئة والعاجلة 

 ورية طبًيا / ال تنطبق هذه السياسة سوى عىل المواعيد واإلجراءات غت  العاجلة إذا طلب . االختيارية والض 

امه المقدر وسُيطلب منه الدفع إال إننا لن نتأخر عن رعاية . المريض تحديد موعد زيارة عاجلة، فسُيخطر بالت  

 . بب عدم الدفعالمريض بس

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Evidence-based_medicine
https://en.wikipedia.org/wiki/Evidence-based_medicine
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_of_care
https://en.wikipedia.org/wiki/Unnecessary_health_care


 

C. الخدمات الطارئة 

  ا لسياسة
ً
ي حالة إصابة المريض EMTALAوفق

ي قانون ( EMC" )بحالة طبية طارئة"، ف 
عىل النحو المحدد ف 

EMTALA ي األوىلي ي تأخت  الفحص الطت 
والعالج المناسب بسبب السماح بإجراء تحقيق عن ( MSE)، ال ينبع 

ورية طبًيا للمرض  بغض  Geisingerم ستقد. طريقة دفع المريض أو حالته التأمينية دائًما الرعاية الطارئة والض 

 . النظر عن قدرتهم عىل الدفع، بما يتوافق مع اللوائح الفيدرالية والخاصة بالوالية المقدم بها الرعاية

  بموجب قانونEMTALA ي المستشف  تقدم الرعاية للحاالت الطبية
، تعتت  أقسام الوالدة وأي أقسام أخرى ف 

ي . لطارئة عىل نحو عاجل دون الحاجة إىل تحديد موعد أقسام طوارئ ويجب أن تمتثل لهذه السياسةا
ناقش ف 

ُ
ست

ي من حالة طبية طارئة
امات المريض بعد استقراره طبًيا، وقد تقرر أن المريض ال يعات  . أقسام الطوارئ تلك الت  

دد المرض  الذين يتم إدخالهم إىل منشأة سُيح. تحدث المحادثة إما والمريض عىل السير وإما عند خروجه

Geisinger ومراقبتهم، من أجل الحصول عىل حل ماىلي قبل الخروج . 

  التأمي   المريض، فإن 
ِّ
بالتعاون مع المريض، ستتقدم بطلب للحصول عىل المساعدة  Geisingerإذا لم يغط

سُيحال المرض  المؤمن عليهم . مةالطبية نيابة عن المريض للسعي للحصول عىل التعويض عن الخدمات المقد

ون عن مخاوف بشأن قدرتهم عىل الدفع، إىل مستشار المريض الماىلي  ا، والذين يعت 
ً
اًما معلق  . الذين يتحملون الت  

 

II. سياسة الخصم 

A. ا أو أن الخدمات المعنية / عندما يحض  المريض من أجل الحصول عىل الخدمات غت  العاجلة
ً
االختيارية وال يمتلك تأمين

 : فيما يىلي اإلرشادات المتعلقة بهذه السياسة.  مغطاة، يمكن تقديم خصم بناءا عىل الرسوم اإلجمالية للمريضغت  

 كة والخصومات ، والمدفوعات المشت  ي
 . لن تنطبق هذه السياسة عىل الدفع الذات 

 ستثت  برامج باقات األسعار فيما يتعلق بهذا الشكل من الخصم
ُ
 . ت

  االختيارية قبل تقديمها / الخدمات بالنسبة للخدمات غت  العاجلةيجب تحديد اتفاقية خصم . 

 الطارئة، ولم تكن لدى المريض تغطية تأمينية أو كانت / إذا كان المريض يبحث عن عالج للخدمات العاجلة

ا 
ً
حدد خيارات الدفع المختلفة الحق

ُ
قدم الخدمات المعنية وست

ُ
 . الخدمات غت  مغطاة، فست

III. سياسة التحصيل 

A. ي المستحقة، بعد دفع كما ستض
ع هذه السياسة عملية التحصيل للمرض  الذين يدفعون بأنفسهم، وأرصدة الدفع الذات 

 : فيما يىلي الخطوط العريضة لعملية التحصيل(. مع مراعاة استثناءات إدارة المخاطر)التأمي   األساسي 

 ة، وخيارات الدفع من سُيخطر جميع المرض  من خالل بيان الفوترة الخاص بسياسة المساعدة المالي

Geisingerي يمكن أن تحدث
ح إلجراءات التحصيل غت  العادية الت   . ، باإلضافة إىل شر

  ة التقديم من أجل الحصول عىل المساعدة المالية هي سُيخطر يوًما، بعد تاريــــخ إرسال أول  240األفراد أن فت 

 . بيان فوترة للرعاية المقدمة بعد الخروج

  قدم القائمة المسبقة للديون المعدومة إلدارة جميع المرض  الذين سيكونون مؤهلي   أشهر، س( 3)بعد ثالثة
ُ
ت

ي غضون ثالثي   
إذا لم نتلقَّ أّي رد من المريض، فسننتقل إىل الخطوة . يوًما ( 30)للتحويل إىل الديون المعدومة ف 

 بما يىلي . التالية
رناك بموجب هذا بأنه يجوز تقديم لقد أخط: سيتضمن بيان الفوترة الثالث فقرات إلبالغ المرض 

، إىل وكاالت إعداد التقارير االئتمانية بعد  ي
ي سجلك االئتمات 

ي ينعكس ف  يوًما من تاريــــخ هذا  30تقرير ائتمان سلت 

امك بتسوية المبلغ غت  المدفوع  
 . اإلشعار، إذا لم تقدر عىل الوفاء بالت 

  أو من "تاريــــخ تقديم الخدمة"بيانات للمرض  من ( 4)ة أشهر من أربع( 4)تتكون عملية التحصيل األوىلي لألربعة ،

 . الوقت الذي يصبح فيه الرصيد مسؤولية الضامن



 

  حول أي أرصدة غت  مدفوعة إىل
ُ
سند إىل وكالة تحصيل "الديون المعدومة"بعد األشهر األربعة األوىل، ست

ُ
، وست

غ عن المريض ( 6)اإليداع األول لمدة ال تتجاوز ستة 
ّ
 . المختلفة" تقارير االئتمان"إىل وكاالت أشهر، وسيبل

  ي
ة الزمنية، فسيسند الرصيد إىل وكالة اإليداع الثات  باإلضافة إىل ذلك، إذا ظل الرصيد غت  مدفوع بعد هذه الفت 

ة ال تتجاوز ستة   . أشهر ( 6)لفت 

  ي عىل أساس كل حالة عىل حدة، إلقامة حجز عىل أي
ي اتخاذ إجراء قانوت 

ممتلكات يمتلكها يمكن النظر ف 

 . لن نسع لتنفيذ أي حجز عىل الممتلكات. المريض

  

  : المراجع

 سياسة المساعدة المالية : المستند أ 

ي الطارئ  : المستند ب    (EMTALA)قانون العمل والعالج الطت 

    

   

  الوثيقةمعلومات 

 ح به بواسطة والتاريــــخ ُض  المصدر  * راجعه/ نقحه أعده 

18/08/2004  

14/5/2009  

08/02/2011 

29/03/2018  

25/1/2021 

ف القسم   نائب الرئيس، إدارة العائدات  مسر
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https://www.geisinger.org/patient-care/patients-and-visitors/billing-and-insurance/need-help
https://www.geisinger.org/patient-care/patients-and-visitors/billing-and-insurance/need-help
https://www.geisinger.org/patient-care/patients-and-visitors/billing-and-insurance/need-help
http://infoweb.geisinger.edu/ghs_manuals/ghs_adm_clinical/eddir_mec/ghs_admclinic_01_114.html
http://infoweb.geisinger.edu/ghs_manuals/ghs_adm_clinical/eddir_mec/ghs_admclinic_01_114.html

