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 بيانات السياسة واإلجراءات

لتحديد كيفية قيام موظفي خدمة العمالء بتمكين المرضى من الوفاء بااللتزامات الشخصية من خالل مدفوعات شهرية 
  .   َّ       ً مرت بة مسبق ا

  ستوضع خ طة سداد حين يتعذ ر على المريض سداد الرصيد المستحق                                 ّ                 ُ بالكامل ويمكن وضعها ) األرصدة المستحقة(      
 .البريد اإللكتروني/البريد العادي عن طريق عبر الهاتف أو بالحضور الشخصي أو

  يقوم موظف خدمة العمالء بالبحث في نظامي الفوترةSignature وEclipsys  عن حسابات المريض وغيره من
 .يجب أن يكون لكل فرد من أفراد األسرة خطة سداد منفصلة. أفراد األسرة

  ينبغي وضع خطة سداد منفصلة في كل نظام من نظامي الفوترة )األرصدة المستحقة(للوفاء بالرصيد المستحق ،
Signature وEclipsys. 

 دفعة السداد الشهرية المقبولة وأن يسأل المريض عن ) القياسية( يجب أن يشير موظفو خدمة العمالء إلى خطة الدفع
 .التي يمكنه تحملها

o   ا على سداد المبلغ في اإلطار الزمني .                                        ً ينبغي استخدام مبلغ االتفاقية القياسي أوال ً                                   إذا لم يكن المريض قادر                       
" االتفاقية القياسية"دفعة بين قد يتم قبول . لالتفاقية القياسية، فينبغي إجراء مناقشة بشأن المساعدة المالية

 .باعتبارها استثناء" االستثناء المسموح به"و
 سيتم تحديد الدفعة الشهرية المطلوبة باستخدام اإلرشادات التالية:   

 إرشادات السداد

 االستثناء المسموح به االتفاقية القياسية الرصيد المستحق

ا 199 -دوالر  0 ً دوالر   - مستحق اآلن    

ا 499 -دوالر  200 ً دوالر   أشهر 6 أشهر 4    

ا 999 -دوالر  500 ً دوالر  ا 12 أشهر 8     ً  شهر     

ا 12 دوالر 5000 -دوالر  1000 ً شهر  ا 15    ً  شهر     

ا 18 دوالر 5001> ً شهر  ا 24    ً  شهر     
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 2الصفحة     إرشادات خطة السداد –الملحق ب 

ا على الدفع وفق ا لإلرشادات المذكورة، فيجب إكمال طلب ً                ً                                   إذا لم يكن المريض قادر                        

  ا 50.00 ُ  َ                    ت من ح دفعة شهرية تقل عن  فلندوالر،  200.00بالنسبة لألرصدة المستحقة التي تقل عن ً  دوالر     . 

يجوز لإلدارة الموافقة على خطط السداد الخارجة عن اإلرشادات في سياق . ارجع إلى أحد المديرين لالطالع على االستثناءات
ُ   ِّ َ           الظروف الم خف  ف ة للمسؤولية          .  

 المراجع ذات الصلةالسياسات و 
 

RC-002 سياسة التحصيالت وائتمانات المرضى 
 

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

 ، نائب رئيس دورة االيراداتDan Angel :ُ       م عتمد من
 

 تاريخ اإلنشاء والمراجعات
  19/7/16 :تاريخ اإلنشاء

 21/4/15 :المراجعة) تواريخ(تاريخ 
 

 مراجعو المحتوى والمساهمون
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