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  (COLLECTION POLICY)  التحصیل سیاسة   :العنوان
 

 
 السیاسة والغرض منھا:

الغرض من سیاسة التحصیل (السیاسة) ھو تعزیز عملیة حصول المریض على رعایة صحیة جیدة مع تقلیل نسبة الدین غیر القابل للسداد 
 (المستشفى). NewYork-Presbyterian Hospitalفي مستشفى 

 
المتعلقة بتحصیل الدین والتي تتفق مع المھمة تضع ھذه السیاسة التزامات على المستشفى وتلك الوكاالت والمحامین القائمین باألنشطة 

 األساسیة والقیم والمبادئ الخاصة بالمستشفى، التي تتضمن، على سبیل المثال ال الحصر، سیاسة المستشفى الخاصة بالرعایة الخیریة
(Charity Care Policy)  .(التي سیُشار إلیھا فیما بعد بسیاسة الرعایة الخیریة) 

 
 

 االنطباق:
تنطبق ھذه السیاسة على المستشفى وعلى أي وكالة أو محام أو مؤسسة قانونیة تساعد المستشفى في تحصیل قیمة دین المرضى متأخر 

 السداد. 
 

 
 اإلجراء:

 التوجیھات العامةأ. 

ستلتزم المستشفى ووكاالت التحصیل (الوكالة) والمحامون والمؤسسات القانونیة (المستشار الخارجي) بكل القوانین الفیدرالیة  .1
وقوانین الوالیة ومتطلبات وكالة االعتماد المنطبقة والتي تحكم عملیة تحصیل الدیون بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، 

) FDCPA() (  (Fair Debt Collection Practices Act, FDCPA) لقانون تحصیل الدیون العاد
 Consumer Credit Protection)   (Fair Credit Billing Act) قانون فوترة االئتمان العادلو
-2807() والقسم (Consumer Credit Protection Acts)  قوانین حمایة المستھلك فیما یتعلق باالئتمانو

k-9-a  ة العام قانون الصحةمن (Public Health Law Section 2807-k-9-a)  قانون مصلحة  ، و
 )r(501الضرائب األمریكیة) 

 )Internal Revenue Service Code 501(r)(   والبند ،)قواعد الممارسة المدنیة لمدینة نیویوركمن قانون  52 
 (Article 52 of the New York Civil Practice Law and Rules)  قانون إخضاع التأمین ( و

 ,Health Insurance Portability and Accountability Act) ()الصحي لقابلیة النقل والمحاسبة 
HIPAA) ستلتزم المستشفى والوكالة والمستشار الخارجي بسیاسة الرعایة الخیریة للمستشفى. وإلى الحد الذي یوجد معھ أي عدم .

 مستشفى وسیاسة الرعایة الخیریة، تكون األولویة والسیطرة لسیاسة الرعایة الخیریة.توافق بین سیاسة التحصیل الخاصة بال
 

للمستشفى أن تدخل في اتفاقیات مكتوبة ُملزمة قانونیًا مع أي طرف (بما في ذلك الوكالة أو المستشار الخارجي) تحیل إلیھ دین  .2
معقول لتمنع اتخاذ إجراءات التحصیل غیر العادیة  أحد األشخاص المتعلق بالرعایة وتكون تلك االتفاقیات مصممة بشكل

)ECAs للحصول على المدفوعات الخاصة بالرعایة، حتى تُبذل جھود معقولة لتقریر ما إذا كان الشخص مؤھًال للرعایة (
 الخیریة. 

 
B. :ممارسات التحصیل التي یمكن للمستشفى وللكیانات المفوضة عنھا استخدامھا 

 
1. ECAs  ھي اإلجراءات التي تتخذھا إحدى المستشفیات ضد أحد األشخاص فیما یتعلق بالحصول على المدفوعات مقابل رعایة تم

) من قانون مصلحة الضرائب r(501الحصول علیھا في ظل سیاسة المساعدة المالیة الخاصة بالمستشفى كما ھو ُمحدد في القسم 
 التالیة فقط: ECAsھذه، یمكن للمستشفى اتخاذ األمریكیة. وفقًا لمتطلبات سیاسة التحصیل 
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a. ،بدء دعوى مدنیة 
b. وضع رھن على إحدى الممتلكات 
c.  الحجر أو الحجز على حساب مصرفي أو أي ملكیة شخصیة أخرى 
d. الحجز على األجور 
e.  .استصدار أمر استدعاء 

 
مریض أو شخص آخر وافق أو تلزمھ ضد أي ECAs من ال یمكن للمستشفى والوكالة والمستشار الخارجي أن یتخذوا أیًا  .2

الموافقة على تحمل المسؤولیة المالیة لدفع فواتیر رعایة المستشفى الخاصة بالمریض، دون القیام بجھود معقولة لتقریر ما إذا 
 كان المریض مؤھًال للرعایة الخیریة.

 
یري اعتماًدا على معلومات طرف ثالث أو یمكن أن تقرر المستشفى أو الوكالة أو المستشار الخارجي أھلیة الشخص بشكل تقد .3

قبل اتخاذ القرار باألھلیة للرعایة الخیریة. بالنسبة إلى أي رعایة مقدمة ألي شخص، لكي یتم بذل جھود معقولة التخاذ قرار ما 
أن الشخص  إذا كان الشخص مؤھًال للرعایة الخیریة، یمكن للمستشفى والوكیل أو المستشار الخارجي، كما ینطبق، أن یقرروا

مؤھل وفقًا لمعلومات غیر التي قدمھا الشخص أو اعتماًدا على تقریر مسبق لألھلیة للرعایة الخیریة. باإلضافة إلى ذلك، إذا كان 
من الُمقرر بشكل تقدیري أن الشخص مؤھل ألقل من نسبة المساعدة األكثر وفرةً المتاحة بصفة عامة في ظل سیاسة الرعایة 

 ستشفى بـ:الخیریة، تقوم الم

 
a.  إخطار الشخص بما یتعلق بأسس قرارات األھلیة للرعایة الخیریة بشكل تقدیري وطریقة التقدیم للحصول على نسبة

 المساعدة األكثر وفرةً المتاحة في ظل سیاسة الرعایة الخیریة؛
b.  إعطاء الشخص إطاًرا زمنیًا معقوًال یمكنھ في نطاقھ التقدم للحصول على نسبة مساعدة أكثر وفرةً قبل البدء في اتخاذ 

 ECAs على المبلغ المخصوم مما یدین بھ المریض للرعایة؛ للحصول 
c. رةً أثناء وقت التقدیم إذا قدم الشخص طلب تقدم كامًال للحصول على الرعایة الخیریة راغبًا في نسبة مساعدة أكثر وف

الذي تم تحدیده لھ في ظل سیاسة الرعایة الخیریة، تقرر المستشفى أو الوكالة أو المستشار الخارجي ما إذا كان 
الشخص مؤھًال لخصم أكثر وفرةً وتفصل في العناصر األخرى المتعلقة باستیفاء الشخص للمتطلبات المنطبقة فیما 

 یتعلق بطلبات التقدم الكاملة.

تقوم المستشفى ببذل جھود معقولة إلخطار الشخص عن سیاسة الرعایة الخیریة أثناء الفترة المخصصة  ECAsبل اتخاذ أي ق .4
من تاریخ إصدار المستشفى بیان الفوترة التالي لمغادرة للمریض. إذا، بعد اتخاذ تلك  120لإلخطار، وبالتحدید خالل األیام الـ 

تقدیم طلب التقدم للرعایة الخیریة، یمكن للمستشفى أو الوكالة أو المستشار الخارجي كما الجھود المعقولة، تخلف الشخص عن 
)، شریطة أن تقوم المستشفى بالتالي قبل اتخاذ أي A1المحددة بدقة في ھذه السیاسة (انظر اإلجراء ECAs  اتخاذ تلكینطبق 

ECAs  یوًما على األقل: 30تسمح بھا ھذه السیاسة بـ 
 

a. مكتوب للشخص یشیر إلى أن الرعایة الخیریة متاحة لألشخاص المؤھلین ویحدد  تقدیم إخطارECAs  التي تنوي
المستشفى أو الطرف المفوض اآلخر البدء في اتخاذھا للحصول على المدفوعات مقابل الرعایة والموعد النھائي الذي 

یوًما من تاریخ تقدیم اإلخطار  30من بعده. ینبغي أال یكون الموعد النھائي قبل ECAs  في تلكیمكن البدء 
 المكتوب؛

 
b.  تقدیم نسخة من ملخص للرعایة الخیریة (ملخص) مع اإلخطار المذكور في القسمB4a أعاله؛ 

 
c.  بذل مجھود معقول إلخطار الشخص عن سیاسة الرعایة الخیریة وكیفیة الحصول على المساعدة في عملیة التقدیم

 تواصل ھاتفي بین الشخص والمستشفى بعد الفوترة األولیة؛ للحصول على الرعایة الخیریة أثناء أي
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d.  إذا قدم الشخص طلب تقدم غیر كامل للحصول على الرعایة الخیریة، یتم تقدیم إخطار مكتوب لھ یشرح المعلومات
ات الالزمة و/أو المستندات التي یجب تقدیمھا إلكمال طلب التقدم للحصول على الرعایة الخیریة بما في ذلك معلوم

 االتصال؛ 
 

e   إصدار وتوثیق قرار أھلیة بالرعایة الخیریة بمجرد تقدیم الشخص طلب تقدم كامًال للحصول على الرعایة الخیریة طبقًا
 لسیاسة الرعایة الخیریة.

، ستقیم المستشفى أو الوكالة أو المستشار الخارجي، كما ینطبق، مدى أھلیة الشخص للبرامج الحكومیة بما ECAs.  قبل اتخاذ أي 5
 ومصادر الدفع األخرى والرعایة الخیریة. Medicaidو Medicareفي ذلك، برامج التأمین، مثل 

 
یة الخیریة في أي وقت أثناء عملیة الفوترة .  تقبل المستشفى والوكالة والمستشار الخارجي طلبات التقدم للحصول على الرعا6

والتحصیل. إذا قدم الشخص طلب تقدم غیر كامل أثناء بدء اتخاذ إجراء تحصیل غیر اعتیادي أو بعده، تعلق المستشفى والوكالة 
یستوفي والمستشار الخارجي إجراء التحصیل غیر االعتیادي ذلك حتى یتم اتخاذ قرار تأھل ذلك الشخص للرعایة الخیریة و

 متطلبات ھذه السیاسة وسیاسة الرعایة الخیریة.
 

. إذا قدم الشخص طلب تقدم كامًال للحصول على الرعایة الخیریة أثناء فترة التقدیم (أي، أي وقت أثناء دورة الفوترة والتحصیل)، 7 
تبذل المستشفى والوكالة والمستشار الخارجي الجھود المعقولة التخاذ قرار ما إذا كان الشخص مؤھًال للرعایة الخیریة وتفعل 

 التالي:
 

aي . تعلیق أECAs للحصول على المدفوعات مقابل الرعایة طبقًا لسیاسة التحصیل؛ 
 

b.  اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان الشخص مؤھًال للرعایة الخیریة وإخطار الشخص كتابیًا بھذا التقریر المتعلق باألھلیة (بما
المستشفى باتخاذ القرار بناًء في ذلك، المساعدة التي یكون الشخص مؤھًال لھا، إذا انطبق ذلك) واألساس الذي قامت 

 علیھ؛
 

c.  إذا قررت المستشفى أو الوكالة أو المستشار الخارجي، كما ینطبق، أن الشخص مؤھل لنوع من الرعایة الخیریة غیر
 الرعایة المجانیة، تقوم المستشفى بـ:

 
)i وكیفیة تحدید ھذا المبلغ وبیان ) تزوید الشخص ببیان فوترة یشیر إلى المبلغ الذي یدین بھ الشخص كمقابل للرعایة

وشرح كیف یمكن للشخص الحصول على المعلومات فیما یتعلق بالمبالغ التي تصدر بھا الفواتیر بصفة عامة 
)amounts generally billed AGBكمقابل للرعایة؛ ( 

 
)iiالمستشفى دین  ) إعادة أي مبلغ دفعھ الشخص كمقابل للرعایة (سواء كان ھذا للمستشفى أو ألي طرف أحالت

 5.00الشخص لھ لیھتم بأمره) یتجاوز المبلغ الذي تقرر أن الشخص مسؤول عنھ بصفة شخصیة بأكثر من $
 (أو مبلغ آخر یحدده إخطار أو توجیھ آخر تم نشره في مجالت مصلحة الضرائب المنطبقة)؛
 

)iii اعتیادي تم اتخاذه ضد الشخص ) اتخاذ كل اإلجراءات المتاحة بشكل معقول إلبطال أي إجراء تحصیل غیر
للحصول على المدفوعات الخاصة بالرعایة. تتضمن تلك اإلجراءات بصفة عامة، على سبیل المثال ال الحصر، 
اإلجراءات التي تنطوي على: (أ)فسخ أي حكم ضد الشخص، (ب) رفع أي رھن أو ضریبة (غیر تلك المستحق 

ن عائدات الحكم أو  الصلح أو التسویة التي یكون فیھا الشخص للمستشفى أن تطالب بھا في ظل قانون الوالیة ع
(أو ممثلھ) مدینًا نتیجةً لحاالت إصابة شخصیة قدمت فیھا المستشفى الرعایة، (جـ) حذف أي معلومات سلبیة تم 

 إبالغھا إلى وكالة تحدید األھلیة االئتمانیة أو مكتب االئتمان من تقریر الشخص االئتماني.
 

وكالة أو المستشار الخارجي كما ینطبق كل أنشطة التحصیل المرتبطة بحساب المریض إذا تنازع الشخص (طبقًا .  تعلق ال8
إلجراءات المستشفى المناسبة فیما یتعلق بالفصل في النزاعات) فیما یتعلق بمبلغ أي رصید متأخر أو صحتھ. سیظل حساب 
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ھود التحصیل.  تتابع الوكالة أو المستشار الخارجي النشاط فیما یتعلق المریض معلقًا حتى تقرر المستشفى أنھ یمكن استئناف ج
 بالتحصیل ضد الشخص الذي تلقت الوكالة أو المستشار الخارجي إخطار إفالس بشأنھ.

 
د .  ال یمكن للوكالة أو المستشار الخارجي اتخاذ إجراء قانوني من أي نوع بما في ذلك استصدار االستدعاءات دون تلقي اعتما9

 مسبق مكتوب من المستشفى.
 

c :ممارسات التحصیل الممنوعة.  المستشفى ووكاالت التحصیل والمستشار الخارجي   . 

 لن تبیع محل اإلقامة األساسي للشخص أو تغلق الرھن الخاص بھ جبریًا لدفع الدین المتأخر . .1

للرعایة الخیریة (بما في ذلك أي مستندات داعمة) مقدم إلى لن ترسل فاتورة إلى وكالة تحصیل بینما یكون طلب تقدم كامل  .2
 المستشفى ینتظر القرار.

في الوقت الذي تم تقدیم الخدمة  Medicaidلن تسمح بعملیات التحصیل من الشخص الذي كان مؤھًال لالستفادة من برنامج  .3
الشخص قد قدم طلب تقدم كامًال لبرنامج  متاًحا لھ، شریطة أن یكون Medicaidفیھ والذي كان الدفع من قبل برنامج 

Medicaid .فیما یتعلق بتلك الخدمات 

 لن تبیع دین الشخص لطرف ثالث. .4

لن تبلغ وكالة ائتمان بمعلومات سلبیة. مع ذلك، وفقًا لسیاسة الرعایة الخیریة، یمكن توجیھ االستعالمات فیما یتعلق باألھلیة بشكل  .5
 الة ائتمان.تقدیري للرعایة الخیریة لوك

d:الممارسات التالیة للحكم. المستشار الخارجي   . 

 سیقوم بتقییمات للحكم حسب ظروف كل حالة.  غیر مسموح باالجتیاحات اإللكترونیة "المعماة" وال یمكن القیام بھا. .1

 كمة.لن یتسبب في اعتقال الشخص أو یتسبب في جعل الشخص یخضع ألمر بالقبض علیھ وتقدیمھ إلى المح .2

 لن یتابع األحكام بعد خمس سنوات دون موافقة مسبقة من المستشفى. .3

 لن ینفذ حكًما ضد الشخص بعد خمس سنوات من تاریخ الحكم دون موافقة مسبقة من المستشفى. .4

 لن یجدد حكًما ضد الشخص دون موافقة مسبقة من المستشفى. .5

مؤسسة قانونیة أخرى دون موافقة مسبقة مكتوبة من المستشفى. بعد بذل كل لن ینقل حسابات الشخص لوكالة تحصیل أخرى أو  .6
الجھود الالزمة للتعرف على التغطیة أو الدفع مقابل الدین وإثر تلقي موافقة مكتوبة من المستشفى، یمكن للوكالة إحالة الحسابات 

أن تساوي القیمة المجمعة للحسابات المناسبة الخاصة  المناسبة إلى المستشار الخارجي التخاذ اإلجراءات القانونیة الممكنة. یجب
على األقل أو حًدا آخر أعلى من ذلك بحسب ما قد تحدد المستشفى من وقت آلخر بشكل كتابي لكي تتم  800بأي شخص $

 ب.إحالتھا للمستشار الخارجي. ینبغي بصفة عامة أال تتم إحالة حساب ما حتى مرور ستة أشھر من تلقي الوكالة للحسا

وفقًا لمتطلبات القانون المنطبق، فإن سیاسة التحصیل ھذه وسیاسة الرعایة الخیریة الخاصة بالمستشفى، یمكن أن تستصدر أمر  .7
 استدعاء لإلدالء بمعلومات مع أو دون إخطار بالحجز إلى:

aالمصارف؛ و/أو. 
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b. مكان التوظیف؛ و/أو 
 

c. شركات بطاقات االئتمان؛ و/أو 
 

d.  الرھنشركات 
 

.  بمقتضى متطلبات سیاسة التحصیل ھذه وسیاسة الرعایة الخیریة، یمكن أن تستصدر مصادرة أمالك ضد الحسابات المصرفیة 8
للشخص باستثناء الضریبة المخصومة أو حسابات مدخرات التقاعد المشابھة. إذا اتصل الشخص بالمستشار الخارجي واشتكى 

ألمالك وقدم إثباتًا معقوًال على ذلك، ینھي المستشار الخارجي عملیة المصادرة ویحرر أي من صعوبات مالیة نتیجةً لمصادرة ا
 رھن خاص بالمستشفى.

 
.  بمقتضى متطلبات سیاسة التحصیل ھذه وسیاسة الرعایة الخیریة، ووفقًا لقانون والیة نیویورك، یمكن أن یُستصدر أمر 9

من أجور الشخص. غیر مصرح للمستشار الخارجي باستصدار أمر  %)10بالمصادرة على دخل الشخص بنسبة تصل إلى (
 بمصادرة دخل زوج/زوجة الشخص.

 
 الخدمات المالیة للمرضى :المسؤولیة

 
 :تواریخ السیاسة

 
 2015تم إصداره في:  أكتوبر 

 
 2017تمت مراجعتھ في: أغسطس 

 
 مجلس األمناءالموافقات: 


	السياسة والغرض منها:
	الغرض من سياسة التحصيل (السياسة) هو تعزيز عملية حصول المريض على رعاية صحية جيدة مع تقليل نسبة الدين غير القابل للسداد في مستشفى NewYork-Presbyterian Hospital (المستشفى).

	تضع هذه السياسة التزامات على المستشفى وتلك الوكالات والمحامين القائمين بالأنشطة المتعلقة بتحصيل الدين والتي تتفق مع المهمة الأساسية والقيم والمبادئ الخاصة بالمستشفى، التي تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، سياسة المستشفى الخاصة بالرعاية الخيرية (Charity...
	الانطباق:
	تنطبق هذه السياسة على المستشفى وعلى أي وكالة أو محام أو مؤسسة قانونية تساعد المستشفى في تحصيل قيمة دين المرضى متأخر السداد.
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