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ُ                         تحتوي ھذه السیاسة على إجراء واحد أو أكثر من اإلجراءات الم حددة ألسالیب ھذه السیاسة  ☒   وقابلیة تطبیقھا.                                                       
 

 :Geisingerتنطبق ھذه السیاسة على الكیانات التالیة التابعة لمنظمة 
 التي تقدم خدمات رعایة صحیة، أي المستشفیات والعیادات الجماعیة وغیر الجماعیة) Geisinger(تشمل الكیانات التابعة لمنظمة الكیانات الطبیة 

 Geisinger Jersey Shore Hospital (GJSH)مستشفى  ☒ )GCMCأو  Community Medical Center )CMCمركز  ☒

 Geisinger Lewistownبمستشفى  Endoscopy Centerمركز  ☒
Hospital (GLH) ؛ أحد الكیانات التابعة لمستشفىGLH 

 Geisinger Lewistown Hospital (GLH)مستشفى  ☒

 Geisinger Medical Center (GMC)مركز  ☒ GLHالتابعة لمستشفى  Family Health Associates of GLH (FHA)عیادة  ☒

 Geisinger Medical Center Muncy (GMCM)مركز  ☒ Geisinger Bloomsburg Hospital (GBH)مستشفى  ☒

 Geisinger Pharmacy, LLCصیدلیة  ☐ Geisinger Clinic (GC)عیادة  ☒

 Geisinger Wyoming Valley Medical Center (GWV)مركز  ☒ Geisinger Community Health Services (GCHS)مركز  ☒

 - GMC) بمركز Outpatient Surgeryقسم جراحة المرضى الخارجیین ( ☒ Geisinger Encompass Health, LLCمستشفى  ☐
Woodbine ؛ أحد الكیانات التابعة لمركزGMC 

؛ أحد الكیانات التابعة Geisinger Endoscopy - Montoursvilleمركز  ☒
 Geisinger-HM Joint Venture (G-HM)لمجموعة 

 Lewistown Ambulatory Care Corporation (LACC)منظمة  ☐

 Geisinger Gray's Woods Outpatient Surgery andمركز  ☒
Endoscopy Center ؛ أحد الكیانات التابعة لعیادةGC 

 Marworthمركز  ☐

 .West Shore Advanced Life Support Services, Incمنظمة  ☒ 1HM)-HM Joint Venture (G-Geisingerمجموعة  ☒
 Emergency Medicalأو الخدمات الطبیة الطارئة ( WSALS(منظمة 

Services, EMS التابعة لمنظمة (Geisinger( 
؛ أحد GWV - CenterPointالتابع لمركز  Outpatient Surgeryقسم  ☒

 Geisinger Wyoming Valley Medical Centerالكیانات التابعة لمركز 
 

 

 التي ال تقدم خدمات الرعایة الصحیة) Geisingerالتابعة لمنظمة  (تشمل الكیانات التجاریة/المؤسسیةالكیانات غیر الطبیة 
 Geisinger System Services (GSS)شركة  ☐ Geisinger Commonwealth School of Medicine (GCSOM)كلیة  ☐

  Geisinger Healthمؤسسة  ☐
)GH  أوGeisinger Health Foundation (GHF)( 

 GNJ Physicians Group (GNJ)مجموعة  ☐

 ISS Solutions, Inc. (ISS)شركة  ☐ Geisinger Health Plan (GHP)خدمة  ☐

 Keystone Health Information Exchange, Inc. (KeyHIE)شركة  ☐ Geisinger Quality Options, Inc. (GQO)شركة  ☐
 

                                                           
            ً       ً           ) تمثل مشروع ا مشترك ا بین مركز Limited Liability Company, LLCھي شركة ذات مسؤولیة محدودة ( HM Joint Venture-Geisingerإن مجموعة  1

Geisinger Medical Center  وشركةHighmark Health. 
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 الغرض

في السعي إلى تسویة كل من االلتزامات التقدیریة الحالیة للمریض، وأي أرصدة سابقة للمریض/الضامن، باستثناء أي  Geisingerتتمثل سیاسة منظمة 
ظمة                                                                                           ً                                 أرصدة دیون معدومة. تغطي ھذه السیاسة العملیة المالیة ألي مریض مؤمن علیھ أو یسدد تكالیفھ شخصی ا یسعى للحصول على خدمات تقدمھا من

Geisinger جمیع المرضى بمنظمة  ىالسیاسة عل. تنطبق ھذهGeisinger  الذین یتلقون الرعایة في أي من الكیانات التابعة لمنظمةGeisinger  وجمیع
 منظماتھا الفرعیة.

 األشخاص المتأثرون

 إدارة اإلیرادات •
 )Financial Reportingالتقریر المالي ( •
 عملیات العیادة •
 عملیات المستشفى •

 
 

 السیاسة

                                                                                                                           ً ع المریض فیما یتعلق بالشؤون المالیة على االلتزامات المالیة الحالیة باإلضافة إلى أي أرصدة حساب لزیارة سابقة یكون المریض مسؤوال  یشتمل التواصل م
اریخ (تواریخ) مة تعنھا. ستتم إحالة المریض إلى الموارد التي یمكنھا تقدیم قائمة مفصلة بأرصدة الحسابات السابقة، في حالة طلب ذلك، وستتضمن ھذه القائ

 الخدمة وإجمالي الرسوم ومدفوعات التأمین والتسویات، إن وجدت، ورصید المریض.
 

ً                             ستضع ھذه السیاسة إرشادات وستقدم توضیح ا فیما یتعلق بمتطلبات القسم                                      501(r) ) المرتبطة بسیاسة المساعدة المالیةFinancial Assistance Policy, FAP (
 تختص المتطلبات المذكورة بمدفوعات المریض وائتمانھ من حیص الصلة بإمكانیة حصول المریض على الخدمات الطبیة.. Geisingerالخاصة بمنظمة 

 
 التعریفات

: سیاسة المساعدة المالیة ھي العملیة التي یستعین بھا المرضى للحصول على مساعدة مالیة عندما ال یتمكنون )FAPسیاسة المساعدة المالیة ( •
 بالتزاماتھم المالیة بعد تلقي العالج.من الوفاء 

): قانون العالج الطبي الطارئ Emergency Medical Treatment and Labor Act, EMTALAقانون العالج الطبي الطارئ والوالدة ( •
حالة التأمین الخاصة والوالدة ھو قانون فیدرالي یقضي بعالج أي شخص یأتي إلى قسم الطوارئ والحفاظ على استقرار حالتھ، بغض النظر عن 

 بھ أو قدرتھ على الدفع.
): یقدم المستشار المالي للمریض المشورة والمساعدة الخاصة بالشؤون Patient Financial Counselor, PFCالمستشار المالي للمریض ( •

 Medicaidدة الطبیة مثل برنامج مالیة إلى المرضى فیما یتعلق بالفواتیر الطبیة. وھم یعتبرون حلقة الوصل بین المرضى وفرص المساعال
                                 ً                                                                                           وأسواق التأمین الصحي. ویمكنھم أیض ا تأمین منح أو مساعدات مالیة لمن یحتاجون إلى مساعدة مالیة إضافیة. إن وظیفتھم ھي التعامل مع 

 االلتزامات المالیة حتى یستطیع المرضى واألطباء التركیز على الرعایة الصحیة.
أن الرعایة الفوریة الزمة لتجنب فقدان  Geisingerي خدمة تكون مطلوبة عندما یقرر أحد األطباء داخل منظمة : ھالخدمات الطارئة والعاجلة •

 الحیاة أو أحد األطراف أو حدوث إعاقة.
ُ                                                                              : ھي خدمة م قدمة في حالة غیر مھددة للحیاة، حیث تسمح حالة المریض بالوقت الكافي لتحدید موعدالخدمات غیر العاجلة/االختیاریة • الخدمة            

ً   مقدم ا.     
ً                        : ترتبط باألنشطة التي یمكن تبریر تقدیمھا باعتبارھا معقولة و/أو ضروریة و/أو مالئمة، بناء  على المعاییر السریریة                     ً الخدمات الضروریة طبی ا •                                                                                     

 للرعایة المستندة إلى أدلة. وعلى النقیض، تفتقر الرعایة الصحیة غیر الضروریة لمثل ھذا التبریر.
ُ                                                 : المبلغ بالدوالر الذي یلتزم المریض/الضامن قانون ا بدفعھ مقابل الخدمات الم قدمة بواسطة مقدم الخدمة/المنشأة. بالنسبة للمرضى التزامات المریض •                         ً                                               

 علیھم، قد یتضمن ذلك المدفوعات المشتركة ومبالغ التأمین المشترك والمبالغ المقتطعة والمدفوعات مقابل الخدمات غیر المغطاة. المؤمن
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: ھي حالة طبیة تظھر في صورة أعراض حادة ذات شدة كافیة بحیث )Emergency Medical Condition, EMCالحاالت الطبیة الطارئة ( •
 یمكن التوقع بشكل معقول أن یؤدي غیاب الرعایة الطبیة الفوریة إلى إما: تعریض صحة الفرد (أو الجنین) لخطر شدید؛ أو التسبب في إعاقة

 الجسم؛ أو خلل وظیفي خطیر في أي عضو أو جزء من الجسم.شدیدة في وظائف 
 Qualified Medical( : عملیة الفحص التي یقوم بھا موظف طبي مؤھل)Medical Screening Exam, MSEاختبار الفحص الطبي ( •

Person, QMP) وتحدد وجود حالة طبیة طارئة (EMC.من عدمھ ( 
 

 المسؤولیات
 ه السیاسة.ستشرف إدارة اإلیرادات على ھذ

 
 المعدات/المستلزمات

 ال ینطبق
 

 اإلجراءات

1. 
 عملیات التحصیل عند تقدیم الخدمة .أ

                                  ً                                                                                  بالنسبة للمرضى الذین یمتلكون تأمین ا، سیتم تحصیل جمیع المدفوعات المشتركة والمبالغ المقتطعة واألرصدة السابقة المتأخرة.  •
                                                        ً                             تقدیرات بااللتزامات إلى المرضى الذین یسددون التكالیف شخصی ا. بالنسبة لجمیع الخدمات غیر  Geisingerوستقدم منظمة 

 العاجلة/االختیاریة، یلزم دفع االلتزامات المالیة قبل تقدیم الخدمة.
قدیمھا. إذا أبدى      ُ  َ                                                                                             سوف ی بل غ المریض قبل تقدیم الخدمة بأي مبالغ مستحقة. وسیتم تحصیل ھذه المبالغ قبل تقدیم الخدمة أو عند ت •

المریض استعداده للدفع، من دون أن یمتلك القدرة على الدفع، فسیجري تحویلھ إلى أحد المستشارین المالیین للمرضى قبل تقدیم 
 الخدمة لمراجعة خیارات الدفع و/أو المساعدة المالیة.

 الخدمات الطارئة والعاجلة .ب

                                  ً                             یر العاجلة/االختیاریة والضروریة طبی ا. إذا طلب المریض تحدید موعد تنطبق ھذه السیاسة فقط على المواعید واإلجراءات غ •
                                                                  ُ                                                  للزیارة باعتبارھا زیارة عاجلة، فسیتم إخطاره بالتزاماتھ المقدرة وسی طلب منھ الدفع. ولكن لن یتأخر تقدیم الرعایة للمریض 

 بسبب عدم الدفع.

 خدمات الطوارئ .ج

، EMTALA) على النحو المحدد في قانون EMC"حالة طبیة طارئة" ( ، في حالة تعرض المریض إلىEMTALA   ً         وفق ا لسیاسة  •
) والعالج المناسب للسماح باالستفسار عن طریقة الدفع أو حالة التأمین الخاصة MSE ُ                              ی منع تأخیر اختبار الفحص الطبي (

ً                                ً                    دائم ا الرعایة الطارئة والضروریة طبی ا للمرضى بغض النظر ع Geisingerبالمریض. ستقدم منظمة  ن قدرتھم على الدفع بما    
 یتوافق مع اللوائح الفیدرالیة والخاصة بالوالیة المعمول بھا.

، یتم اعتبار أقسام الوضع والوالدة وأي أقسام أخرى في المستشفى تقدم الرعایة في الحاالت الطبیة EMTALAبموجب قانون  •
ویجب أن تمتثل لھذه السیاسة. في أقسام الطوارئ تلك،  الطارئة بشكل عاجل دون الحاجة إلى تحدید موعد على أنھا أقسام طوارئ

  ُ   َ                                         ً                                                                    ست ناق ش التزامات المریض بعد استقرار حالتھ سریری ا وعندما یتقرر أن المریض ال یعاني من حالة طبیة طارئة. ستدور المحادثة 
منشأة تابعة لمنظمة                                                        ُ                                إما أثناء مكوث المریض في المستشفى أو عند وقت خروجھ. سی حدد المرضى الذین یتم إدخالھم إلى

Geisinger .ومراقبتھم للتوصل إلى حل لاللتزامات المالیة قبل خروجھم 
ً                            إذا لم یكن المریض مشموال  بتغطیة تأمینیة، فإن منظمة  •                       Geisinger بالتعاون مع المریض، ستتقدم بطلب للحصول على ،

تم إحالة المرضى المؤمن تبل الخدمات المقدمة. سالمساعدة الطبیة بالنیابة عن المریض في محاولة للحصول على تعویض مقا
 علیھم الذین لدیھم التزامات متأخرة، ممن أعربوا عن مخاوف بشأن قدرتھم على الدفع، إلى أحد المستشارین المالیین للمرضى.
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 سیاسة الخصم .2
 

ت الخدمات المعنیة غیر مغطاة، یمكن تقدیم                                                                      ً            عند حضور المریض للحصول على خدمات غیر عاجلة/اختیاریة وھو ال یمتلك تأمین ا أو إذا كان .أ
ً                                                                      خصم بناء  على الرسوم اإلجمالیة للمریض. فیما یلي اإلرشادات المتعلقة بھذه السیاسة:         

 
 .لن ت طبق ھذه السیاسة في حالة التسدید الشخصي وعلى المدفوعات المشتركة والمبالغ المقتطعة                                                                                 ُ     
  النوع من الخصم. ُ                                         ت ستثنى برامج باقات األسعار فیما یتعلق بھذا 
 .یجب تحدید اتفاقیة خصم تكالیف الخدمات بالنسبة للخدمات غیر العاجلة/االختیاریة قبل تقدیمھا 
  إذا كان المریض یسعى للحصول على عالج باستخدام خدمات عاجلة/طارئة ولم یكن لدى المریض تغطیة تأمینیة أو كانت

                               ً  حدید خیارات الدفع المختلفة الحق ا.                      ُ                        الخدمات غیر مغطاة، فست قدم الخدمات المعنیة مع ت
 

 سیاسة التحصیل .3
ً                                                  ً                                             ست نظم ھذه السیاسة أیض ا عملیة التحصیل للمرضى الذین یسددون التكالیف شخصی ا وأرصدة التسدید الشخصي المستحقة بعد أن یدفع  .أ                   ُ  

 صیل:التأمین األساسي (یخضع الستثناءات إدارة المخاطر). فیما یلي أھم النقاط الموضحة لعملیة التح

  إخطار جمیع المرضى، عن طریق بیان الفواتیر، بسیاسة المساعدة المالیة وخیارات الدفع الخاصة بمنظمةGeisinger 
 باإلضافة إلى شرح إلجراءات التحصیل غیر العادیة التي یمكن اتخاذھا.

  یوم ا بعد تاریخ  240إبالغ األفراد أن فترة التقدیم للحصول على المساعدة المالیة ھي             ً إرسال أول بیان فواتیر بالرعایة   
 المقدمة بعد الخروج من المستشفى.

 ) أشھر، ست قد م القائمة المسبقة للدیون المعدومة إلدارة جمیع المرضى الذین سیكونون مؤھلین للتحویل إلى 3بعد ثالثة (                                                                                      َ  ُ          
ً                                          ) یوم ا. في حالة عدم تلقي أي رد من المریض، سننت30الدیون المعدومة في غضون ثالثین ( قل إلى الخطوة التالیة. سیتضمن     

بیان الفواتیر الثالث فقرات إلبالغ المرضى بما یلي: لقد تم إخطارك بموجب ھذا بأنھ یمكن تقدیم تقریر ائتمان سلبي ینعكس 
ً                                              یوم ا من تاریخ ھذا اإلخطار إذا تعذرت في الوفاء بال 30في سجلك االئتماني إلى وكاالت إعداد التقاریر االئتمانیة بعد  تزامك   

 بتسویة المبلغ المستحق غیر المدفوع.

 ) بیانات للمریض من "تاریخ تقدیم الخدمة" أو من 4) أشھر من أربعة (4تتكون عملیة اإلعداد للتحصیل التي تستمر ألربعة (
 الوقت الذي یصبح فیھ الرصید مسؤولیة الضامن.

 لدیون المعدومة" وست سند إلى إحدى وكاالت التعامل مع                           ُ                              بعد األشھر األربعة األولى، ست حول أي أرصدة غیر مدفوعة إلى "ا                              ُ                   
 ) أشھر وسیتم اإلبالغ عن المریض إلى وكاالت "تقاریر االئتمان" المختلفة.6التحویالت األولى لمدة ال تتجاوز ستة (

 تعامل مع     ً                                                             ُ                            عالوة  على ذلك، إذا ظل الرصید غیر مدفوع بعد ھذه الفترة الزمنیة، فسی سند الرصید إلى إحدى وكاالت ال
 ) أشھر.6التحویالت الثانیة لفترة ال تتجاوز ستة (

  یمكن النظر في اتخاذ إجراء قانوني على أساس كل حالة على حدة إلقامة حجز على أي ممتلكات یمتلكھا المریض. لن نسعى
 لتنفیذ أي حجز على الممتلكات.

 

 المرفقات

 ال ینطبق
 

 المراجع

 المساعدة المالیة وسیاستھا: أ المستند
 

 )EMTALAقانون العمل والعالج الطبي الطارئ (: المستند ب

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


 سیاسة ائتمان المرضى
 إدارة اإلیرادات

  5من  5الصفحة 
 

 .Geisinger) بمنظمة Quality & Safetyعن طریق التواصل مع قسم السالمة والجودة ( 2019مایو  15قد یتم طلب إصدارات السیاسة الصادرة قبل 
 .Geisinger                                 ُ                         ھي معلومات ذات ملكیة خاصة وسریة ی حظر الكشف عنھا خارج نظام  Geisingerسیاسات وإجراءات وإرشادات وبروتوكوالت منظمة 

 )09/01/2022( 21.02النموذج إصدار 
 

 

 
 معلومات الوثیقة

 

ضعت                         ِ          تمت الموافقة علیھا من ق بل وبتاریخ المصدر  ُ          ن قحت/روجعت* ُ    و 

 09/14/5   
 11/8/2   

 ، إدارة اإلیراداتVP مشرف القسم 18/29/3 08/18/2004
 21/25/1   
 22/20/4   

 O:\home\C\Bs\PUB\RC Policies & Procedures\ADMINISTRATIVE\grl9040_patient_credit_policy020811.docاسم الملف: 
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