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 :قد تتسم مواجهة المخاطر المالية ببعض من الخصائص التالية أو جميعها

 التحصيلأو إحاالت الديون المعدومة إلى وكاالت /سجل سابق من األرصدة غير المدفوعة و. 
 عدم االلتزام بالدفع من طرف المريض أو الضامن. 
 عدم وجود وسيلة دفع محتملة من مصدر أو برنامج آخر. 
 دافع أو تأمين نقع خارج شبكته وال توجد مخصصات. 
 مريض أجنبي بدون تغطية تأمينية . 
 دفع أو إيداع غير مكتمل إلجراء وشيك. 

 : في حالة تمت مراجعة المواجهة وتحديدها باعتبارها مخاطرة مالية محتملة، سيتم اتباع الخطوات التالية

 يقوم المستشار المالي بإرسال رسالة إلى الطبيب ومدير عملية سالمة اإليرادات يوضح تفاصيل الحساب التالية : 
 .التاريخ المحدد للخدمة - 
 .يادة، إجراءزيارة الع: الخدمة المجدولة، أي - 
   

ُ   هل من الم لح .يمثل هذا المريض مخاطرة مالية محتملة ا في تقديم هذه الخدمات /         ً                        الطارئ أن يتم المضي قدم                        
 ُ                                                                  ي رجى توضيح ما إذا كان يمكن تأجيل الخدمات حتى يتم استيفاء الترتيبات  قبل اتخاذ الترتيبات المالية؟

 .المالية، أو ما إذا كان اإلجراء يجب أن يستمر

 رد من اإلدارةال

 أو رئيس اإلدارة، باتخاذ القرار والرد على /تقوم اإلدارة، بما يتضمن الطبيب ومدير عملية سالمة اإليرادات و
  .المستشار المالي

 يستمر المستشار المالي في التعاون مع  .في حالة تأجيل اإلجراء، تتواصل اإلدارة مع المريض وتبلغه بتأجيل اإلجراء
 التقدم بطلباطلع على  .أو المساعدة المالية/المدفوعات وتحديد األهلية للمساعدة الطبية و المريض في تحصيل

في حالة اتخاذ القرار مع المريض، يقوم  .برنامج المساعدة الماليةأو  Chipبرنامج /للحصول على مساعدة طبية
ا المستشار بإرسال رسالة عبر البريد اإللكتروني إلى اإلدارة وبها تحديث  ً   باألمر حتى يتسنى لإلدارة أن تمضي قدم                                   

% 100أو تهيئتها بنسبة /لن يتم استحقاق أي إيرادات متعلقة بإجراءات مؤجلة أو متأخرة و. في تحديد جدول للمريض
 .من الرسوم

  RC-002 إجراء المخاطر المالية –الملحق أ 
 الملحق أ

 
 الصحي Penn State Healthدونة إيرادات نظام 

 :تاريخ السريان

 2021مايو 



 2الصفحة     إجراء المخاطر المالية –الملحق أ 

 السياسات و المراجع ذات الصلة
 

RC-002 سياسة التحصيالت وائتمانات المرضى 
 
 

 الموافقات
ل ّ  الموظف المخو             : Paula Tinchنائبة الرئيس األولى والمديرة المالية ، 

 ، نائب رئيس دورة االيراداتDan Angel :ُ       م عتمد من
 

 تانيخ اإلنشاء والمراجعات
 : تاريخ اإلنشاء

 21/5/11 ؛21/4/20 ؛15/4/20 :المراجعة) تواريخ(تاريخ 
 

 مراجعو المحتوى والمساهمون
  المدير، المستشارون الماليون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


