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 سياسة إعداد فواتير حسابات المرضى المستحقة وتحصيلها

 تسري أحكام هذه السياسة على المواقع التالية:
Spectrum Health Big Rapids Hospital, Spectrum Health Continuing Care (and subsidiaries), Spectrum 

Health Corporate, Spectrum Health Gerber Memorial, Spectrum Health Ludington Hospital, Spectrum 

Health Pennock, Spectrum Health Reed City Hospital, Spectrum Health GR Hospitals, Spectrum Health 

Medical Group, Spectrum Health United Hospital, Spectrum Health Kelsey Hospital, Spectrum Health 

Zeeland Community Hospital 

 

 ال يوجد يقتصر تطبيق السياسة على:
 

 (13636) الرقم المرجعي:

 (3) النسخة رقم:
 

 17/02/2017 تاريخ بدء النفاذ:
 

 الماليات، وإدارة اإليرادات مجاالت النفاذ:

    )مكتب  Corporate Billing Office)مركز اتصاالت مكتب فواتير الشركات(، و CBO Call Center اإلدارات والمكاتب المعنية:
 Patient Access)إدارة الماليات(، و Financeفواتير الشركات(، و                                                

لية )مكتب الخدمات الما Patient Financial Services)إدارة تيسير خدمات المرضى(، و

 Professional)مكتب إعداد فواتير ما بعد العناية المركزة(، و Post Acute Billingللمرضى(، و

Billing Office .)مكتب إعداد الفواتير المهنية( 

أعمال  )سبكتروم هيلث( بقوانين الحقوق المدنية الفيدرالية النافذة، وال تمارس أي عمل من Spectrum Healthتلتزم  إشعار بعدم التمييز:

)سبكتروم هيلث( أي  Spectrum Healthالتمييز على أساس الِعرق، أو اللون، أو األصل القومي، أو العمر، أو اإلعاقة، أو الجنس. فال تستبعد 
ل إلشعار عدم شخص، أو تعامله معاملة مختلفة، بسبب ِعرقه، أو لونه، أو أصله القومي، أو عمره، أو إعاقته، أو جنسه.  ولالطالع على النص الكام

 والذي يمكنكم الحصول عليه ُمترجًما إلىالملحق )أ( التمييز، يُرجى مراجعة 
  لغتكم.  

 

 الغرض من هذه السياسة .1

ُوِضعت هذه السياسة لضمان تحقيق اإلنصاف والمساواة في التعامل مع جميع المرضى ممن لديهم أرصدة مستحقة مدينة لـ  .1.1
Spectrum Health System  ،منظومة سبكتروم هيلث( أو ألي شركة من الشركات التابعة لها.  وسعيًا إلى تحقيق ذلك(

خاذ أي إجراءات تحصيل استثنائية ضد أي فرد لتحصيل المبلغ )سبكتروم هيلث( في ات Spectrum Healthلن تشارك 
 Financialالمستحق عن الرعاية قبل أن تبذل جهدها، بالقدر المعقول، لتحديد مدى استحقاقه للحصول على المساعدة بموجب 

Assistance Eligibility Policy  سياسة استحقاق المساعدات المالية( المتبعة لدى(Spectrum Health  سبكتروم(
 هيلث(.

 

 التعريفات .2

رصيد المريض المستحق: أيُّ رصيد مستحق يتحمل المريض أو الضامن، أو كالهما، مسؤولية سداده. ويشمل ذلك األرصدة  .2.1
غير المؤمنة، والمدفوعات المشتركة، والخصومات، والتأمين مقابل النقود، والخدمات غير المشمولة بالتأمين، وأي أرصدة 

 سداد التأمين الذي في ذمة المريض.مستحقة بعد 

ٍّ من  Spectrum Health Systemالمريض: أيُّ فرد يتلقى الخدمات لدى  .2.2 )منظومة سبكتروم هيلث الصحية( أو لدى أي 
 )سبكتروم هيلث((. Spectrum Healthشركاتها التابعة )ويَُشار إليها جميعًا باسم 

 

 )سبكتروم هيلث(. Spectrum Healthاها أي مريض لدى الضامن: أيُّ فرد يضمن سداد الخدمات التي يتلق .2.3
 

(: تتضمن هذه اإلجراءات، على سبيل الذكر Extraordinary Collection Actions, ECAإجراءات التحصيل االستثنائية ) .2.4
 ة،ال الحصر، رهن ممتلكات المريض والتصرف فيها، أو توقيع الحجز على حسابه البنكي، أو غيره من ممتلكاته الشخصي
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مؤسسات أو رفع دعوى مدنية، أو الحجز على راتبه أو أجره لدى صاحب العمل، أو إبالغ بيانات عجزه عن السداد إلى أي مؤسسة من 
 شكاوى العمالء أو مكاتب االئتمان.

 
 

ض  Spectrum Healthالمتأخرات: أيُّ رصيد مستحق في ذمة المريض تحاول  .2.5 )سبكتروم هيلث( أو أي طرف آخر ُمفوَّ
ا يُسدَّد بعد بالكامل، أو ُوِضعت له خطة سداد بعد استنفاد جميع إجراءات التحصيل الداخلية لدى  منها تحصيله، ولمَّ

Spectrum Health .ض منها بذلك  )سبكتروم هيلث( أو أي طرف آخر ُمفوَّ

)سبكتروم هيلث(، بتحصيل األرصدة  Spectrum Healthمتعهد التحصيل الخارجي: أيُّ شركة متعاقدة تتعهد، نيابة عن  .2.6
ين واللوائح المحلية المستحقة المتأخرة لدى المرضى، وإن كان التحصيل يُجَرى باسم هذه الشركة مع التزامها بجميع القوان

 والفيدرالية منها، وكذا نافذة قوانين الواليات ولوائحها.

 
 المسؤوليات .3

)سبكتروم هيلث( المعينون وفق األصول القانونية، على النحو الُمحدَّد في اإلجراءات ذات  Spectrum Healthيقوم موظفو  .3.1
 الصلة، على إدارة تنفيذ أحكام سياسة إعداد فواتير حسابات المرضى المستحقة وتحصيلها.

 
 االلتزام .4

بأحكام هذه السياسة  )سبكتروم هيلث( فيما يتعلق Spectrum Healthتخضع أي مخالفة يرتكبها أي موظف من موظفي  .4.1
 لإلجراءات التصحيحية الالزمة.

 
 السياسة .5

)سبكتروم هيلث( بالعمل مع المرضى، أو الضامنين أو معهما معًا، وأي أطراف أخرى تقتضي  Spectrum Healthتلتزم  .5.1
الضرورة التعاون معها، على البت في القرارات المتعلقة بأرصدة المرضى المستحقة وتنفيذها على النحو الصحيح. وال يجوز 

لديه خارج حدود هذه السياسة وغيرها من  التعامل على أي نحو فيه تفضيل تجاه أي مريض لتسوية الرصيد المستحق
 اإلجراءات الُمَشار إليها هنا.

 

)سبكتروم هيلث( على رأس أولوياتها وجوب مواساة أَُسر  Spectrum Healthالمرضى الذين توافيهم المنية: تضع  .5.1.1
األرصدة المستحقة  )سبكتروم هيلث( بتحديد Spectrum Healthالمرضى، الذين توافيهم المنية، في ُمَصابهم. وتلتزم 

 لدى هؤالء المرضى وتسويتها على النحو الُمبيَّن في اإلجراءات ذات الصلة.
 

)سبكتروم هيلث( بأحكام قانون اإلفالس النافذ في الواليات المتحدة  Spectrum Healthالمرضى الُمفِلسون: تلتزم  .5.1.2
د األرصدة المستحقة لدى المرضى الذين )سبكتروم هيلث( بتحدي Spectrum Healthاألمريكية. ومن ثَمَّ تلتزم 

 يُفِلسون وتسويتها على النحو الُمحدَّد في اإلجراءات ذات الصلة.
 

)سبكتروم هيلث( عدًدا من الخيارات  Spectrum Healthالمرضى الذين يحتاجون إلى المساعدات المالية: تُتيح  .5.1.3
 Financial رصدة المستحقة لديهم، وذلك وفق أحكامللمرضى الذين يحتاجون إلى المساعدات المالية فيما يتعلق باأل

Assistance Eligibility Policy المالية()سياسة استحقاق المساعدات. 
 

سيُخط ر المرضى أو الضامنون، أو كالهما، إخطاًرا مكتوبًا بأحكام سياسة استحقاق المساعدات المالية،  .5.1.3.1

)سبكتروم هيلث( طلبات  Spectrum Healthوذلك على النحو الُمحدَّد في اإلجراءات ذات الصلة.  وتقبل 

ل الداخلية، وكذلك عند توكيل الحصول على المساعدات المالية على الحسابات في أثناء جميع مراحل التحصي

يوًما من تاريخ إصدار كشف  240إجراء ذلك إلى أحد متعهدي التحصيل الخارجيين؛ وذلك لمدة ال تقل عن 

 (.Application Period« مدة الطلب»الفاتورة المبدئية بعد خروج المريض )وتُعَرف باسم 
 

ا أرسل أيُّ فردٍّ طلبًا مكتمالً إرسال طلبات الحصول على المساعدات المالية المكتملة  إذ .5.1.3.1.1

)سبكتروم  Spectrum Healthللحصول على المساعدات المالية في غضون مدة الطلب، فستتخذ 

( لتحصيل المال المستحق عن ECAsهيلث( اإلجراءات التالية: وقف إجراءات التحصيل االستثنائية )

م الطلب للحصول على المساعدة المالية عن خدمات  خدمات الرعاية، والنظر في مدى استحقاق ُمقد ِ

الرعاية، ومن ثَمَّ إخطار هذا الفرد إخطاًرا مكتوبًا بنتيجة تقييم استحقاقه للمساعدة المالية )بما في ذلك 

األساس الذي أُجري هذا التقييم بناًء عليه.          فإذا أسفرت قيمة المساعدة التي يستحقها، إن ُوِجدت( و

https://spectrumhealth.policytech.com/docview/?docid=46211
https://spectrumhealth.policytech.com/docview/?docid=46211
https://spectrumhealth.policytech.com/docview/?docid=46211
https://spectrumhealth.policytech.com/docview/?docid=46211
https://spectrumhealth.policytech.com/docview/?docid=46211
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 نتيجة التقييم عن استحقاق ذلك الفرد للمساعدات المالية،

)سبكتروم هيلث( اإلجراءات التالية: إخطار الفرد المعني إخطاًرا مكتوبًا يَُشار فيه  Spectrum Healthفستتخذ 

دمات الرعاية التي تلقاها، وذلك بمقتضى أحكام سياسة استحقاق إلى إبراء ذمته من أي مبلغٍّ مطلوب عن خ

المساعدات المالية، وكذلك تعويض هذا الفرد عن أي مبلغٍّ سدَّده عن خدمات الرعاية تلك ويجاوز المبلغ الواجب 

رات ( دوال5عليه سداده بموجب أحكام سياسة استحقاق المساعدات المالية، ما لم يكن هذا المبلغ أقل من خمسة )

أمريكية )أو أقل من أي مبلغ آخر يُعَلن عنه في نشرة اإليرادات الداخلية(، وكذلك اتخاذ جميع التدابير المتاحة، 

( قد اتُِّخذت ضد هذا الفرد المعني ECAsبالقدر المعقول، والالزمة إللغاء أي إجراءات تحصيل استثنائية )

 الرعاية التي تلقاها )وذلك باستثناء إجراء بيع الدين(. لتحصيل المبالغ المستحقة السداد في ذمته عن خدمات

 

إرسال طلبات الحصول على المساعدات المالية غير المكتملة إذا أرسل أيُّ فردٍّ طلبًا غير  .5.1.3.1.2

 Spectrum Healthمكتمل للحصول على المساعدات المالية في غضون مدة الطلب، فستتخذ 

( قد اتُِّخذت، ومن ثَمَّ ECAsي إجراءات تحصيل استثنائية ))سبكتروم هيلث( اإلجراءات التالية: تعليق أ

إخطار هذا الفرد إخطاًرا مكتوبًا يُبي ِن المعلومات أو المستندات األخرى المطلوب تقديمها بموجب أحكام 

سياسة استحقاق المساعدات المالية أو نموذج طلب المساعدات المالية الذي يجب تقديمه إلتمام الطلب؛ 

)سبكتروم هيلث( الواردة  Spectrum Healthتمل هذا اإلخطار على بيانات االتصال بـ على أن يش

 أدناه:
 

Spectrum Health Butterworth Hospital 
Financial Counseling Office 

100 Michigan 

Grand Rapids, MI 49503 
 

التقاعس عن إرسال طلب المساعدات المالية: إذا لم يتقدم الفرد المعني بطلب الحصول على  .5.1.3.1.3

)سبكتروم هيلث( أن تبدأ اتخاذ  Spectrum Healthالمساعدات المالية في غضون مدة الطلب، فيحق لـ 

لتي ( لتحصيل المبلغ المطلوب سداده مقابل خدمات الرعاية اECAsإجراءات التحصيل االستثنائية )

مت، وذلك فور إخطاره بأحكام سياسة استحقاق المساعدات المالية المذكورة في هذه الوثيقة.  قُد ِ

 
 

ن عليهم: باستثناء ما يتعارض مع أحكام هذه السياسة، وفيما يتعلق بخدمات  .5.1.4 التعديالت المتعلقة بالمرضى غير الُمؤمَّ

ن عليهم ٪، أو ما يعادل ذلك، من حدود 250ممن يقل دخلهم السنوي عن  االستشفاء التي تُقدَّم إلى المرضى غير الُمؤمَّ

الدخل الُمبيَّنة في المبادئ التوجيهية الفيدرالية بشأن الفقر، والذين لم يستوفوا معايير االستحقاق الواردة في سياسة 

 تزيد عن استحقاق المساعدات المالية، فيجب على المستشفى تعديل أي رسوم مستحقة عن تلك الخدمات بحيث ال

)ميدكير( للخدمات ذاتها أو للخدمات المشابهة لها. ويُعَدُّ سداد هذه  Medicare٪ من األسعار المحددة في برنامج 115

ا ألسعار تلك الخدمات.  الرسوم الُمعدَّلة، من ثَمَّ، سداًدا تامَّ

 

ها على المرضى أو )سبكتروم هيلث( خيارات سداد متاحة وتعرض Spectrum Healthخيارات السداد: تضع  .5.1.5
الضامنين ممن في ذمتهم أرصدة مستحقة، أو عليهما معًا، لتمكينهم من تسوية أرصدتهم، وذلك على النحو الُمحدَّد في 

 اإلجراءات ذات الصلة.
 
 

)سبكتروم هيلث(  Spectrum Healthأعمال التحصيل: إذا كان ثمة رصيد مريض مستحق لم يُسدَّد، بعد أن تستنفد  .5.1.6
)سبكتروم هيلث(  Spectrum Health( أعاله، فيجوز لـ 5.1.5( إلى )5.1.1ارات الُمبيَّنة في البنود من )جميع الخي

ِ متعهد تحصيلٍّ خارجي، وذلك على النحو الُمحدَّد في اإلجراءات ذات الصلة.  عندئذٍّ إحالة هذا الرصيد المستحق إلى أي 
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)سبكتروم هيلث( بعدم التصريح ألحد باتخاذ أي إجراء تحصيل استثنائي  Spectrum Healthتلتزم  .5.1.6.1
(ECA قبل مرور أول مدة قدرها )يوًما بعد تاريخ إحالة الرصيد المستحق في ذمة المريض، والذي لم  180

يُسدَّد، إلى أحد متعهدي التحصيل؛ وقد تتضمن تلك اإلجراءات، على سبيل الذكر ال الحصر، رهن ممتلكات 
مريض والتصرف فيها، أو توقيع الحجز على حسابه البنكي، أو غيره من ممتلكاته الشخصية، أو رفع دعوى ال

مدنية، أو الحجز على راتبه أو أجره لدى صاحب العمل، أو إبالغ بيانات عجزه عن السداد إلى أي مؤسسة من 
 مؤسسات شكاوى العمالء أو مكاتب االئتمان.

 

)سبكتروم هيلث( في اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحصيل  Spectrum Healthولن تشارك  .5.1.6.2
( إال بعد بذلها جهوًدا وجيهة لتحديد مدى استحقاق المريض المعني للمساعدات المالية وفق ECAsاالستثنائية )

إجراءات  )سبكتروم هيلث( اتخاذ Spectrum Healthأحكام سياسة استحقاق المساعدات المالية. فإذا اعتزمت 
( 30( على وجه التحديد، فستتخذ الخطوات التالية في غضون مدة قدرها ثالثون )ECAsالتحصيل االستثنائية )

( تلك؛ وتتمثل هذه الخطوات في ECAsيوًما قبل بدء اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحصيل االستثنائية )
ا مكتوبًا بوجود خيار المساعدات المالية )سبكتروم هيلث( المريض المعني إخطارً  Spectrum Healthإخطار 

د إجراءات التحصيل االستثنائية ) )سبكتروم  Spectrum Health( التي تعتزم ECAsلمستحقيها، وستُحد ِ
هيلث( )أو متعهد التحصيل الخارجي المتعاقد معها( اتخاذها تجاهه لتحصيل المبلغ المستحق السداد في ذمته؛  

د هذا اإلخط ار المكتوب موعًدا نهائيًّا يجوز بعده بدء اتخاذ إجراءات التحصيل االستثنائية على أن يُحد ِ
(ECAs)( يوًما من تاريخ تقديم 30، على أال يكون هذا الموعد النهائي قبل انقضاء مدة قدرها ثالثون )

ًصا لسياسة استحقاق المساعدات المالية، وأن يكون هذا الُملخَّص  اإلخطار. ويجب أن يتضمن اإلخطار ُملخَّ
)سبكتروم هيلث( جهدها، بالقدر المعقول، إلخطار  Spectrum Healthمكتوبًا بِلُغةٍّ واضحةٍّ. كذلك، ستبذل 

المريض المعني إخطاًرا شفويًّا بسياسة استحقاق المساعدات المالية تلك وكذا بشأن كيفية حصوله على المساعدة 
 إلتمام إجراءات طلب تلك المساعدات.

 
 التنقيحات .6

)سبكتروم هيلث( بحقها في أن تُجري، في أي وقت كان، ودون سابق إخطار مكتوب، أي تعديل، أو تغيير، أو  Spectrum Healthحتفظ ت

 تنقيح على هذه السياسة، أو أي حذف منها.

 
 صاحب القرار النهائي .7

)سبكتروم هيلث( قد  Spectrum Healthما إذا كانت  يُعد المراقب المالي للشركات، أو َمن ينوب عنه قانونيًّا، صاحب القرار النهائي بشأن
حقها  بذلت الجهود المعقولة لتحديد مدى استحقاق أي فردٍّ للمساعدات المالية بموجب أحكام سياسة استحقاق المساعدات المالية، وما إذا كان من

 ( ضد الفرد المعني.ECAsِمن ثَمَّ بدء اتخاذ إجراءات التحصيل االستثنائية )
 

 جعالمرا .8
Financial Assistance Eligibility Policy )سياسة استحقاق المساعدات المالية( 

 

 وضع وثيقة السياسة واعتمادها وملكيتها: .9
Mary Jo Klobucher (Administrative Assistant) 

 

ر الوثيقة   :)المؤلف سابقًا(ُمحر ِ
Sarah Clark (Sr. Director, Registration and Financial Counseling) 

 

 المراجعون:
Ami Kihn (Dir, Claims Administration), Angela Rewa (Dir, Compliance Officer), Catherine Sinning 
(Dir, Reimbursement), Douglas Welday (SVP, Finance, Delivery System), Heather Lallo (Dir, System 
Finance), Kathleen Maine (Dir, Compliance Officer), Martha Boonstra (SVP, General Counsel), 
Pauline Krywanski (Contractor), Ronald Knaus (SVP/Chief Financial Officer), Sarah Clark (Dir Sr, 

Regist & Financial Couns), Steffany Dunker (Senior Counsel) 
 

 اعتمدها:
Richard C. Breon, President & CEO, Spectrum Health System 

https://spectrumhealth.policytech.com/docview/?docid=46211&amp;anonymous=true
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 الملحق )أ(                  

 
 إشعار بعدم التمييز:

مدنية الفيدرالية النافذة، وال تمارس أي عمل من أعمال التمييز على أساس الِعرق، أو )سبكتروم هيلث( بقوانين الحقوق ال Spectrum Healthتلتزم 

)سبكتروم هيلث( أي شخص، أو تعامله معاملة مختلفة،  Spectrum Healthاللون، أو األصل القومي، أو العمر، أو اإلعاقة، أو الجنس. فال تستبعد 

 أو إعاقته، أو جنسه. بسبب ِعرقه، أو لونه، أو أصله القومي، أو عمره،

 
 )سبكتروم هيلث( بما يلي: Spectrum Healthوتلتزم 

 Spectrumتقديم المساعدات والخدمات مجانًا إلى ذوي االحتياجات الخاصة لتمكينهم من التواصل بفاعلية مع موظفي  •

Health :سبكتروم هيلث(؛ ومن ذلك( 
o .إتاحة مترجمي لغة اإلشارة الفوريين المتمرسين 
o وتية، والصيغ إتاحة المعلومات المكتوبة بصيغ أخرى )مثل الطباعة بأحرف كبيرة، والتسجيالت الص

 اإللكترونية التي يسهل الوصول إليها، وغيرها(.
 تقديم الخدمات اللغوية مجانًا إلى أولئك الذين ال يتحدثون اإلنجليزية بوصفها لغتهم األم؛ ومن ذلك: •

o .إتاحة المترجمين الفوريين المتمرسين 
o .تقديم المعلومات مكتوبة بلغات أخرى 

)قسم  Spectrum Health Language Servicesفيُرجى منكم التكرم بالتواصل مع فإذا كنتم بحاجة إلى تلك الخدمات،

)للهاتف النصي اتصل برقم:  1.844.359.1607أو  616.267.9701الخدمات اللغوية لدى سبكتروم هيلث( على الهاتف رقم: 

711) 

مات إليكم، أو قد تعاملت معكم على نحو فيه تمييز تجاهكم )سبكتروم هيلث( قد تقاعست عن تقديم تلك الخد Spectrum Healthوفي حال رأيتم أن 

ضى على على أساس العرق، أو اللون، أو األصل القومي، أو العمر، أو اإلعاقة، أو الجنس، فباستطاعتكم تقديم تظلم بشأن ذلك إلى مدير شؤون المر

 العنوان التالي:

Director, Patient Experience 

100 Michigan St NE, MC 006 

Grand Rapids, MI 49503 

 2262-613-855-1، أو عبر الهاتف المجاني رقم: 616-391-2624أو التواصل معه على الهاتف رقم: 

patient.relations@spectrumhealth.org 
 

د، أو بالفاكس، أو عبر البريد اإللكتروني. إذا كنتم بحاجة إلى أي مساعدة في تقديم التظلم، فيُرجى التواصل ويمكنكم تقديم التظلمات باليد أو عبر البري

 )مدير شؤون المرضى( الذي يمكنه أن يقدم لكم يد المساعدة في ذلك. Director of Patient Experienceمع 

 U.S. Department of Health and Human Services, Office forإلى وباستطاعتكم، أيًضا، التقدم بأي شكوى تتعلق بالحقوق المدنية 

Civil Rights  مكتب الحقوق المدنية، بوزارة الصحة والخدمات اإلنسانية في الواليات المتحدة(، وذلك عبر البوابة اإللكترونية للمكتب، والتي(

 ، أو عبر البريد أو أرقام الهواتف الواردة أدناه:https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsfيمكنكم الوصول إليها عبر الرابط: 

 

U.S. Department of Health and Human Services 

200 Independence Avenue SW, Room 509F, HHH Building 

Washington, DC 20201 

 )لذوي االحتياجات الخاصة السمعية(. 800-537-7697, 1-800-368-1019

 
 http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.ذج الشكاوى متاحة على الرابط: وتجدون نما

 

 اتصلوا بنا

mailto:patient.relations@spectrumhealth.org
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

