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 ھدف
 

ھای وصول برای  حساب مستقیم بیمار و دستورالعمل صورتھای صدور  نامھ تبیین رھنمودھا و دستورالعمل ھدف این سیاست
 عدم پرداخت مانده حساب بیماران است.

 
 سیاست

 
ھای مندرج در این سیاست وصولی، برای بیماران دارای مانده حساب کھ  طبق سیاست ھمیاری مالی ھانتینگتون و دستورالعمل

حساب بھ خود بیمار یا ھمراه وی تحویل داده  این صورتحساب صادر خواھد شد و  موظف بھ پرداخت ھزینھ ھستند صورت
ھای دولتی مانند  ای یا برنامھ ھای باقیمانده پس از پرداخت از سوی طرح بیمھ تواند بھ خاطر بدھی شود.  بدھی مالی بیمار می می

حساب و وصول  صدور صورت ھای مرتبط با ای باشد.  تمامی فعالیت ھای خارج از تعھدات بیمھ ) و نیز بدھیMedicareمدیکر (
منشور درآمدھای داخلی و قانون اقدامات مرتبط  501(r)ی بیمارستان، بند  گذاری عادالنھ ھای قیمت بدھی باید مطابق قانون سیاست

 ی بدھی باشد. با وصول عادالنھ
 

 تعاریف
 

I. شود: ف میشد بھ صورت زیر تعری ھای خیریھ شناختھ می ھمیاری مالی کھ پیشتر تحت عنوان مراقبت 
 

ھایی کھ معموالً بھ دارندگان  ھمیاری مالی کمک مالی بھ بیمار یا شخص مسئول است و شامل موارد زیر نیست: تخفیف
ھایی کھ پس از  اند یا سایر تعدیل ھای بیمھ توافق شده ھای مندرج در قرارداد کھ با شرکت شود، قیمت نامھ داده می بیمھ

حساب خود را پرداخت کند،  تواند بخشی از صورت است.  ھنگامی کھ بیمار می حساب نھایی انجام شده صدور صورت
گیرد کھ بخشی از حساب وی بھ عنوان ھمیاری مالی کسر خواھد شد.  ھمیاری مالی ھمچنین  این مالحظھ صورت می

ی درمانی باال بھ آن ھا اند نیز باشد. ھزینھ ھای درمانی باالیی متحمل شده تواند شامل کمک بھ بیمارانی کھ ھزینھ می
 ی خانوار باشند. درصد درآمد سالیانھ 10شود کھ بیشتر از  ھای مراقبت سالمت گفتھ می دستھ از ھزینھ

 
ھا در نظر گرفتھ شود و بیماران  ھمیاری مالی نباید بھ عنوان جایگزینی برای مسئولیت شخصی بیمار در پرداخت ھزینھ

اعمال ھمیاری مالی از دستورالعمل بیمارستان یادبود ھانتینگتون استفاده کنند و یا بخشی نباید انتظار داشتھ باشند کھ برای 
 ھا تأمین شود. ی مراقبت آنھا بر مبنای توانایی شخصی آنھا در پرداخت ھزینھ از ھزینھ

 
مار در یک ماه ی بی درصد درآمد خانواده 10ای است کھ بیش از  ھای ماھیانھ طرح پرداخت معقوالنھ: بھ معنای پرداخت

بھ موارد زیر اطالق » ھای معمول زندگی خانوار ھزینھ«ھای معمول زندگی خانوار.  نیستند، البتھ پس از کسر ھزینھ
ھای آب، برق، گاز و تلفن،  ھای نگھداری منزل، مواد خوراکی و ملزومات خانوار، ھزینھ شود: اجاره خانھ یا ھزینھ می

 ھای پشتیبانی فرزندان یا ھمسر. زشکی، بیمھ، مدرسھ یا نگھداری کودک، ھزینھھای پزشکی و دندانپ پوشاک، ھزینھ
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ھای پرداخت اقساط،  ھای حمل و نقل و خودرو شامل بیمھ، بنزین و تعمیرات خودرو، ھزینھ ھزینھ
 العاده. ھای فوق لباسشویی، و سایر ھزینھخشکشویی و 

 
 

II. شوند: بیماران واجد شرایط ھمیاری مالی بھ صورت زیر تعریف می 
 

A. دیدگی یا شرایطی دارند  ، آسیب بیماران بدون بیمھ (آنھایی کھ بیمھ شخص ثالث، مدیکر و مدیکید ندارند یا جراحت
دیدگان ھستند) کھ بر مبنای  خودرویی برای آسیبی  ای جبرانی کارگران یا بیمھ کھ واجد شرایط پوشش بیمھ

 ھای خود را پرداخت کنند. توانند ھزینھ معیارھای بیان شده در بخش مشمولیت زیر نمی
B. ھایی کھ باید  ھا برای پوشش ھزینھ ای آنھا و توانایی آنھا برای پرداخت ھزینھ ای کھ پوشش بیمھ بیماران بیمھ شده

 از جیب خود بدھند کافی نیست.
C. ھای مشترک وصول نشده، فرانشیزھا و خدماتی کھ تحت پوشش  ای کھ بھ خاطر پرداخت شده  بیماران بیمھ

 حساب خود را پرداخت کنند. . توانند بخشی از صورت نیستند نمی
D. درصد سطح فقر  350ھای پزشکی باال کھ درآمد خانوار وی بیشتر از  بیمار بیمھ شده یا بیمھ نشده با ھزینھ

 درصد درآمد سال قبل آنھا ھستند. 10ھای پزشکی کھ باید از جیب خود بدھند بیشتر از  اما ھزینھ فدرال نیست
E. ھا را پرداخت کند (این مورد در مقابل بدھی بد قرار  تواند ھزینھ ھر بیماری کھ نشان دھد واقعاً نمی

 ندارد).شود کھ بیمار تمایلی بھ پرداخت آنھا  ھایی گفتھ می گیرد؛ بدھی بد بھ بدھی می
F. فرض این بیمارستان بر این نیست کھ بر مبنای اطالعاتی کھ بیمارستان برای غیر قابل اطمینان بودن آنھا دلیل  پیش

 گیری کند. دارد، بر مبنای اطالعات نادرست یا اطالعات بھ دست آمده تحت شرایط اجبار و خشونت تصمیم
 

III. شوند حساب درج می مبالغی کھ معموالً در صورت 
 

AGB شود: بیشترین مبلغی کھ بیماری کھ  شوند) بھ صورت زیر تعریف می حساب درج می (مبالغی کھ معموالً در صورت
کند (معادل میانگین مبالغ مجاز بھ  ھا است پرداخت می تحت سیاست ھمیاری مالی واجد شرایط دریافت کمک مالی یا سایر تخفیف

 IRCماھھ کھ طبق  ۱۲ی  ی مدیکر برای یک دوره خدمات بیان شده در برنامھ ھای اعالم شده برای تمام عنوان درصدی از ھزینھ
501(r) حساب و بر  ھای ثبت شده در صورت ھای خدمات بستری بھ عنوان درصد مشخصی از ھزینھ شود).  ھزینھ محاسبھ می

ھای خدمات سرپایی بر مبنای  ھزینھشوند.   مبنای یک مقیاس متغیر کھ بیانگر سطوح مختلف استفاده از این خدمات است تعیین می
حساب در  ھای صورت ھای سرپایی مجاز اعالم شده از سوی مدیکر برای بیمارستان و بھ عنوان درصدی از ھزینھ میانگین ھزینھ

، AGBی  ی محاسبھ شوند. لطفاً برای اطالع از نحوه ی بیان شده در باال برای بیماران بستری تعیین می ماھھ 12ی  طول ھمان دوره
 را ببینید. Aپیوست 

 
IV. ھای غیر عادی ( اقدامات مرتبط با وصولیECA(ھا 

 
ھای مرتبط با وصول  ھا آن دستھ از فعالیتECAقانون درآمدھای داخلی آمده است،  (6) (r)501ھمان طور کھ در بند 

 شوند: ارد زیر باشد اتخاذ میھستند کھ در قبال بیماران یا ھمراھان و بھ خاطر عدم پرداختی کھ شامل (نھ محدود بھ) مو
 

A. ھای اعتباری گزارش اطالعات خالف واقع بھ سازمان 
B. ھا یا  تصرف رھنی در اموال اشخاص بھ استثنای موارد مجاز شناختھ شده تحت قانون ایالتی و بھ خاطر قضاوت

 دیدگی شخصی ھای صورت گرفتھ بھ عنوان بخشی از یک مورد آسیب توافق
C. ای کھ در مقررات فدرال و ایالتی مجاز شناختھ شده باشد. مستغالت بھ گونھ تصرف عدوانی در امالک و 
D. برداری از یک حساب بانکی شخصی یا ھر گونھ اموال شخصی دیگر تعلق یا بھره 
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E.  توقیف دادگاھیآغاز اقدام مدنی علیھ یک شخص یا حکم 
F. باعث دستگیری فردی شدن 
G. ھای  حساب مراقبت ھای ضروری پزشکی بھ خاطر عدم پرداخت صورت بھ تعویق انداختن یا نپذیرفتن مراقبت

 اند ی گذشتھ کھ تحت پوشش سیاست ھمیاری مالی بیمارستان بوده صورت گرفتھ
H. ھای پرداخت  حساب پزشکی بھ خاطر صورتھای ضروری  ی مراقبت ملزم شدن بھ پرداخت پیش از آغاز ارائھ

 ی گذشتھ ھای صورت گرفتھ ی مراقبت نشده
I. مندی قسطی از حقوق افراد دیگر (کسر از حقوق) بھره 
J. ھای دیگر میزان بدھی مشخص بھ افراد/سازمان 

 
ھای بھ غیر بھ خاطر  ھای غیر عادی شامل حق تصرف بیان شده در درآمدھای دادگاھی، توافقی یا بدھی اقدامات مرتبط با وصولی

در مورد  ABGو  FAP.  عالوه بر این، پروتکل شود نمیھای فردی کھ برای آنھا خدمات پزشکی ارائھ شده است  آسیب
ھا، ادارات دولتی، کسب و کارھا یا مؤسسات غیر انتفاعی کھ بدھی LLCھا،  ھا، شرکت ھا، انجمن ھا، امالک، شراکت واسپاری

نامھ، این مرکز ھر فردی را  شوند. با این حال، در رابطھ با اقدامات موجود در این سیاست د اعمال نمیگیرن افراد را بر عھده می
کھ مسئولیت فرد تحت درمان پزشکی را پذیرفتھ باشد (یا ملزم بھ پذیرفتن مسئولیت آن باشد) بھ عنوان نخستین فردی کھ 

 ھد شد.کند در نظر گرفتھ خوا حساب بیمارستان را دریافت می صورت
 
 
 
 
 
 

 ھا دستورالعمل
 

I. ی بیمار حساب اولیھ صورت 
 

A. حساب  روز پس از دریافت خدمات پزشکی صورت 10ھای دولتی ظرف  بیماران بدون بیمھ یا پوشش برنامھ
 ی بیمار را دریافت خواھند کرد. اولیھ

B. شوند  دولتی درج میھای  حساب بیمار بدون بیمھ یا پوشش برنامھ ھایی کھ مستقیماً در صورت تمام ھزینھ
 شود محاسبھ خواھند شد. طبق لیست بیمارستان و مبلغی کھ معموالً بر اساس مدیکر از بیمار دریافت می

C. ی سیاست ھمیاری مالی بیمارستان و اطالعاتی  ی ساده شده ی بیمار شامل نسخھ حساب اولیھ صورت
 ی استفاده از کمک مالی خواھد بود. ی نحوه درباره

D. گر اصلی یعنی  ی اصلی دارند، ھر گونھ مانده حساب پس از پرداخت بیمھ برای بیمارانی کھ پوشش بیمھ
روز پس  10ھایی کھ تحت پوشش نیستند ظرف  ھای مشترک و ھزینھ ھای مشترک، بیمھ فرانشیزھا، پرداخت

 حساب بھ بیمار ارائھ خواھد شد. گر اصلی در قالب صورت ھای بیمھ از پرداخت
E. ی  ی ساده شده گر اصلی ھم مانده حساب دارند شامل نسخھ حساب بیمارانی کھ پس از پرداخت بیمھ صورت

 ی استفاده از کمک مالی خواھد بود. ی نحوه سیاست ھمیاری مالی بیمارستان و اطالعاتی درباره
F. ظیم موعدھای توانند مانده حساب خود را در گذر زمان پرداخت کنند و بیمارستان برای تن تمام بیماران می

پرداخت با حسن نیت با بیمار مذاکره خواھد کرد. اگر در این مذاکرات توافقی حاصل نشود، بیمارستان باید 
 را کھ در قانون تعریف شده است بپذیرد.» طرح پرداخت معقوالنھ«
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G. مندی  ی ھمیاری مالی بھ زبان ساده و نیز امکان بھره نامھ ی بیمار شامل رونوشت سیاست حساب اولیھ صورت
 ھا است. ی استفاده از تخفیف در مبلغ ناخالص کل ھزینھ از مزایای دیگر شامل نحوه

 
 

II. حساب ھای صدور صورت چرخھ 
 

A. حساب اولیھ  روز یکبار پس از تاریخ صدور صورت 30ھا ھر  ھای مربوط بھ مانده حساب حساب صورت
 شوند. صادر می

B.  حساب صادر خواھد کرد. حساب خودپرداز اولیھ دو صورت روز نخست پس از صورت 60بیمارستان در 
C.  شوند.  مسئول  وصول فرستاده می روز، مبالغ پرداخت نشده برای اقدامات آتی بھ مسئول پیش 60پس از

حساب  حساب تماس گرفتھ و برای او صورت ا فرد موظف بھ پرداخت صورتوصول دو بار دیگر ب پیش
 فرستد. می

D. ھای دریافتنی فعال نزد بیمارستان  روز خواھد بود و حساب مربوطھ تحت حساب 56وصول  مدت فعالیت پیش
 ماند و با آن مانند بدھی بد رفتار نخواھد شد. باقی می

E. ھای بد منتقل خواھد شد و بھ  بھ صورت خودکار بھ بدھی وصول، حساب مربوطھ ی پیش پس از تکمیل چرخھ
ی وصولی کھ از قبل بر اساس تقسیم الفبایی نام خانوادگی فرد موظف بھ پرداخت  یکی از دو اداره

روز از زمان صدور  150شود.  ھیچ حسابی پیش از گذشت  اند ارجاع می حساب تعیین شده صورت
طرح ھمیاری مالی در دست اجرا است بھ بخش وصول ارجاع حساب اولیھ و نیز در ھنگامی کھ  صورت

 نخواھد شد
F. ی مبالغ جاری باقیمانده را تا  حساب ماھانھ کنند صورت بیمارانی کھ از طرح پرداخت رسمی استفاده می

 کنند. زمان اتمام طرح پرداخت دریافت می
 
 

III. ی وصول ھای معوق بھ اداره ارجاع حساب 
 

A.  ی وصول  ی ماھیانھ دارند بھ اداره بندی شده ھای زمان پرداخت رسمی کھ پرداختبیماران ثبت شده در طرح
 شوند مگر آنکھ طرح پرداخت بھ درستی اجرا نشود. ارجاع نمی

B. ی ھمیاری مالی بیمارستان باشد و  اگر بیمار با استفاده از طرح مبسوط پرداخت تحت پوشش برنامھ
 ی وصول اتخاذ کند: امات زیر را پیش از ارجاع حساب بھ ادارهھا انجام نشوند، بیمارستان باید اقد پرداخت
a. تالش برای تماس تلفنی با بیمار 
b. ی کتبی مبنی بر احتمال غیر عملیاتی شدن طرح مربوطھ ارسال اطالعیھ 
c. ی طرح پرداخت و تالش برای  ی مجدد درباره ی فرصت مذاکره رسانی بھ بیمار درباره اطالع

 درخواست بیمار.انجام این کار در صورت 
d. رسانی و تماس تلفنی بایستی از طریق جدیدترین آدرس و شماره تلفن بیمار انجام شوند. این اطالع 

C. ھای معوق، حساب مربوطھ مجدداً برای آخرین بار پیش از  حساب نھایی برای حساب پس از صدور صورت
ی ھمیاری مالی در دست اجرا یا  مھشود تا اطمینان حاصل شود کھ برنا ی وصول بازبینی می ارسال بھ اداره

 منتظر اجرا نیست.
D. ھای  بندد اما مالکیت کامل حساب سازمانی مختلفی قرارداد می ھای وصول برون بیمارستان ھانتینگتون با اداره

دارد و حرف آخر را در خصوص تمام اقدامات مرتبط با حل و فصل  دریافتنی را در اختیار خود نگھ می
 واھد زد.ھای مربوطھ خ حساب
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E. ھای مختلف بھ دلیل عدم پرداخت مانده حساب و عدم استفاده از ھمیاری مالی یا عقد قرارداد با بیمارستان  حساب
 خواھند شد.ی وصول فرستاده  برای اجرای توافقات مرتبط با پرداخت بھ اداره

F. تواند آدرس  کنند و در مواردی کھ بیمارستان ھم نمی در مورد بیمارانی کھ اطالعات ھویتی نادقیقی ارائھ می
 ی وصول ارسال شود. روز بھ اداره 150معتبری پیدا کند، ممکن است حساب مربوطھ زودتر از 

G. ھای ھمیاری و  ادارات وصول طرف قرارداد باید در خصوص تمام شرایط مرتبط با اعمال دستورالعمل
ھا از سیاست ھمیاری ECAھای پرداخت و قواعد مربوط بھ  ھای زمانی، مذاکره بر سر طرح چھارچوب

 مالی بیمارستان پیروی کنند.
H. ECAاولیھ برای بیمار آغاز نخواھند  حساب روز نخست پس از ارسال صورت 150ی زمانی  ھا در بازه

 شود. دھی نادرست بھ ادارات اعتباری نیز می شد؛ این قاعده شامل موارد گزارش
I.  روز پیش از انجام ھر گونھ  30بیمار حداقلECA ی بھ صورت کتبی از این موضوع آگاه خواھد شد.  در

رستان نیز وجود دارد. تالش برای تماس ای از طرح ھمیاری مالی بیما ی ساده شده رسانی کتبی نسخھ این اطالع
 30رسانی  ی وصول در قالب طرح اطالع تلفنی با بستگان بیمار نیز جزء یکی از کارھایی است کھ اداره

ی ECAی وصول مسئولیت دارد کھ پیش از آغاز ھر گونھ  دھد.  اداره انجام می ECAی خود پیش از  روزه
ی وصول  در نھایت، خود بیمارستان بھ عنوان مسئول تمام اقدامات اداره ھا را انجام دھد. رسانی این قبیل اطالع

 شناختھ خواھد شد.
J. ی وصول حساب مربوطھ  ی وصول عملیاتی شود، اداره اگر طرح ھمیاری مالی پس از ارسال حساب بھ اداره

 را در طول مدت فرایند اجرای طرح ھمیاری معلق خواھد کرد.
K. ی  امھاگر بیمارستان از ھر گونھ برنMedi-Cal ای آگاه شود، حساب مربوطھ  ھای بیمھ معتبر یا سایر پوشش

حساب  ی مربوطھ صورت شود و در ازای خدمات صورت گرفتھ برای بیمھ ی وصول فراخوانی می از اداره
 صادر خواھد شد.

L. شوند بھ  می ی وصول بھ بیمارستان انجام ھای ارسال شده بھ اداره ھایی کھ مستقیماً بھ خاطر حساب پرداخت
 صورت روزانھ بھ آن اداره گزارش خواھند شد.

M. ھای حقوقی، کسر از حقوق و غیره بایستی توسط  ھر گونھ اقدام قانونی بر علیھ بیمار شامل حق تصرف، پرونده
ی قبلی در خصوص این قبیل اقدامات بھ نحو  روزه 30رسانی  مدیر خدمات مالی بیماران تأیید شود و اطالع
 مناسب توسط ادارات وصول انجام شده باشد.

N.  تمام اقدامات قانونیECA ی وصول از طرف بیمارستان انجام خواھند شد؛ بیمارستان کنترل  توسط اداره
 حفظ خواھد کرد. ECAکامل خود را بر تمام اقدامات قانونی 

O.  ی خدمات  ھای بدھی بد دارد بھ عنوان دلیلی برای عدم ارائھ ھایی از جنس حساب حساباین حقیقت کھ بیمار
 ضروری پزشکی در آینده از سوی بیمارستان استفاده نخواھد شد.
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