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 السياسة

"(، ٚاٌرٟ ذرّثً فٟ ِشوض سأد جٛص٠ف اٌطثٟ اإلل١ٍّٟ، SHJSسأد جٛص٠ف ٌٍشػا٠ح اٌصح١ح )"٘زٖ س١اسح ٔظاَ ِؤسسح 

ِٚسرشفٝ ٚا٠ٓ اٌراتؼح ٌٍّشوض، ٚداس سأد ف١ٕسٕد ٌٍّس١ٕٓ، ٌرح٠ًٛ أسصذج اٌحساتاخ اٌرٟ ذأخش سذاد٘ا إٌٝ د٠ْٛ ِرؼثشج، 

ا ِٓ فاذٛسج وشف اٌحساب األٌٚٝ  021ال ٠رجاٚص ٚٚظؼٙا فٟ ٚواٌح ٌرحص١ً اٌذ٠ْٛ السرّشاس ِراتؼح اٌرحص١ً فٟ ِٛػذ  ًِ ٛ٠

 تؼذ اٌخشٚج ِٓ اٌّسرشفٝ.

 الديون المتعثرة وإجراء التحصيل

ٌوًما األولى بعد كشف حساب فاتورة  021ال ٌحٌل نظام مؤسسة سانت جوزٌف للرعاٌة الصحٌة الحساب، خالل الـ 

الدٌون المتعثرة أو الدخول فً أي إجراء آخر  المرٌض األولى بعد الخروج من المستشفى، إلى وكالة لتحصٌل

 "(.ACEللتحصٌل االستثنائً )"

ُّسذد أًِشا ذٍمائ١ًا تؼذ  ا ػٍٝ األلً ِٓ فاذٛسج وشف اٌحساب  ٠ٚ021ؼّذ اٌرح٠ًٛ إٌٝ اٌذ٠ْٛ اٌّرؼثشج ٌٍشص١ذ غ١ش اٌ ًِ ٛ٠

 األٌٚٝ تؼذ اٌخشٚج ِٓ اٌّسرشفٝ.

حساب فاتورة المرٌض األولى بعد الخروج من المستشفى لتقدٌم طلب ٌوًما بعد كشف  241ٌتمتع الفرد بمدة قدرها 

 للمساعدة المالٌة.
 

ا مدته ثالثون ) ًٌ م نظام مؤسسة سانت جوزٌف للرعاٌة الصحٌة إخطاًرا خط ( ٌوًما، قبل الدخول فً أي إجراء 01ٌقدِّ

 للتحصٌل االستثنائً؛ حٌث إن هذا اإلخطار:
 

ا ٌبٌّ  .0 ًٌ  ن فٌه أن المساعدة المالٌة متوفرة لألفراد المؤهلٌن؛ سٌقّدم للفرد إخطاًرا خط
 سٌحدد إجراءات التحصٌل االستثنائٌة الذي ٌعتزم المستشفى اتخاذها؛ .2
ٌُسمح فٌه للمستشفى بالبدء فً المضً قدًما نحو إجراءات تحصٌل استثنائٌة  .0 سٌقّدم الموعد النهائً الذي 

م(؛ ٌوًما من تارٌخ اإلخطار الخطً 01)وهذا لٌس قبل   المقدَّ
 (؛ وأخًٌراPEFسٌقدم للفرد ملخص بلغٍة واضحة لسٌاسة المساعدة المالٌة ) .4
ا عن سٌاسة المساعدة المالٌة للمستشفى، وكٌف ٌمكن للفرد  .5 ًٌ سٌبذل جهًدا مناسًبا إلخطار الفرد شفو

 الحصول على المساعدة من خالل عملٌة الطلب الخاصة بسٌاسة المساعدة المالٌة. 
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ٌوًما بعد كشف  241حد األفراد بطلب غٌٍر كامل للمساعدة المالٌة قبل انقضاء المدة الزمنٌة التً تبلغ إذا تقدم أ

حساب فاتورة المرٌض األولى بعد الخروج من المستشفى، فسٌتخذ نظام مؤسسة سانت جوزٌف للرعاٌة الصحٌة ما 
 ٌلً:

 
 تعلٌق أي إجراءات تحصٌل استثنائٌة ضد الفرد؛ وأًٌضا .0
خطار خطً ٌوّضح المعلومات اإلضافٌة و/أو المستندات التً ٌجب على الفرد تقدٌمها الستكمال تقدٌم إ .2

 الطلب، بجانب ملخص بلغٍة واضحة لسٌاسة المساعدة المالٌة.
 

تؼذ ذح٠ًٛ اٌحساب إٌٝ د٠ْٛ ِرؼثشج، ٠ٛظغ اٌحساب تٛواٌح ذحص١ً خاسج١ح.  ٚسٛف ذُشاجغ ج١ّغ ػمٛد اٌرحص١ً 

 اٌرٛس٠ذ س٠ًٕٛا ٌالسرّشاس فٟ االِرثاي ٌس١اسح اٌرحص١ً تاٌّسرشفٝ ِّٚاسساذٗ. اٌخاصح تجٙاخ 

ذذ٠ش ٚواٌح اٌرحص١ً اٌحساب، ٚذٕفّز ػ١ٍّاخ اٌرحص١ً ٌىً ػمذ إحذٜ جٙاخ اٌرٛس٠ذ ٌرس٠ٛح اٌشص١ذ اٌّسرحك اٌذفغ.  

َ اٌّسرشفٝ ِؼٍِٛاخ إظاف١ح حسة اٌحاجح.  ٚسٛف ذُرّثغ اٌخطٛاخ اٌرا  ١ٌح أثٕاء إداسج اٌحساب: ٠ّٚىٓ أْ ٠مذِّ

 أ. اٌّٛافمح األ١ِٕح إٌّاسثح ألحذ ِّثٍٟ اٌٛواٌح اٌّىٍّف١ٓ ٌٍذخٛي إٌٝ ٔظاَ اٌّسرشفٝ اٌعشٚسٞ إلداسج اٌحساب.

ب. ج١ّغ اٌّشاسالخ األص١ٍح اٌرٟ اسرٍّٙا ٔظاَ ِؤسسح سأد جٛص٠ف ٌٍشػا٠ح اٌصح١ح ف١ّا ٠خص حساب 

 ٝ ٔظاَ ذص٠ٛش اٌّسرٕذاخ اإلٌىرشٟٚٔ تاٌّسرشفٝ.اٌذ٠ْٛ اٌّرؼثشج تؼذ ِسحٙا ظٛئ١ًا إٌ

 إجراء تسوية الديون المتعثرة للمرضى

ا ِٓ ذاس٠خ فاذٛسج وشف اٌحساب األٌٚٝ تؼذ  241إرا اذصً ِش٠ط تمسُ اٌخذِاخ اٌّا١ٌح ٌٍّشظٝ فٟ غعْٛ  ًِ ٛ٠

ً غٍة اٌّساػذج اٌّا١ٌح، فسٛف ٔطٍة ِٓ ٚواٌح اٌرحص١ً ٚل َّ ف ج١ّغ أٔشطح اٌرحص١ً اٌخشٚج ِٓ اٌّسرشفٝ، ٚأو

  حرٝ ِشاجؼح اٌطٍة. 

a.   .ٗإرا ذأً٘ اٌّش٠ط ٌٍحصٛي ػٍٝ اٌّساػذج، فسٛف ٔطٍة ِٓ اٌٛواٌح، وراتحً، إغالق اٌحساب ٚإسجاػ 
b.  سٛف ٠ُؼذَّي سص١ذ اٌحساب تٕظاَ ِحاسثح اٌّش٠ط اٌراتغ ٌٕظاَ ِؤسسح سأد جٛص٠ف ٌٍشػا٠ح اٌصح١ح

 إٌٝ اٌجٙح إٌّاسثح ٌٍسذاد أٚ أٞ ِّٕٙا. ذؼذ٠الً ِٕاسثًا ٚسٛف ذُشسً اٌفاذٛسج

إرا ُػشف خالي فرشج ذٛاصً اٌٛواٌح ِغ اٌّذ٠ٓ أْ اٌّش٠ط ٠أًِ فٟ اٌرمذَ ٌطٍة ِساػذج ِا١ٌح، فسٛف ذؼٍّك اٌٛواٌح  

 اٌحساب ٚذُثٍغ لسُ اٌخذِاخ اٌّا١ٌح ٌٍّشظٝ وراتحً. 

ػًّ، ٠ٚحذد ِٛػًذا خاًصا تطٍة  أ٠اَ 01أ. سٛف ٠رصً لسُ اٌخذِاخ اٌّا١ٌح ٌٍّشظٝ تاٌّش٠ط خالي 

 اٌّساػذج اٌّا١ٌح ٌّشاجؼح س١اسح اٌّساػذج اٌّا١ٌح ٚإوّاي اٌطٍة.

 ب. إرا ذأً٘ اٌّش٠ط ٌٍحصٛي ػٍٝ اٌّساػذج، فسٛف ٔطٍة ِٓ اٌٛواٌح، وراتحً، إغالق اٌحساب ٚإسجاػٗ.

ٛص٠ف ٌٍشػا٠ح اٌصح١ح ج. سٛف ٠ُؼذَّي سص١ذ اٌحساب تٕظاَ ِحاسثح اٌّش٠ط اٌراتغ ٌٕظاَ ِؤسسح سأد ج

 ذؼذ٠الً ِٕاسثًا ٚسٛف ذُشسً اٌفاذٛسج إٌٝ اٌجٙح إٌّاسثح ٌٍسذاد أٚ أٞ ِّٕٙا.

 إجراءات التحصيل االستثنائي

ال ٠شاسن ٔظاَ ِؤسسح سأد جٛص٠ف ٌٍشػا٠ح اٌصح١ح ػاِحً، ذّاش١ًا ِغ ِّٙرٗ، فٟ إجشاءاخ اٌرحص١ً االسرثٕائٟ 

"(ACEِثً ت١غ اٌذ٠ٓ ٌجٙاخ خاسج ،)" ١ح أٚ فشض حك اٌحجض ػٍٝ اٌّّرٍىاخ.  ِٚغ رٌه، ٚفٟ تؼط اٌّٛالف، ٚػٍٝ أساط

فشدٞ، ٠جٛص اذخار إجشاءاخ لا١ٔٛٔح تّٛافمح وث١ش ِسؤٌٟٚ اٌشؤْٚ اٌّا١ٌح ٚتئخطاس خطّٟ ٌٍّش٠ط/ اٌعآِ.  فٟ ٘زا 

 اٌّٛلف، سٛف ٠ُرّثغ اإلجشاء اٌراٌٟ:

ا CFC)". سٛف ٠ٛثّك وث١ش ِٛظفٟ اٌشؤْٚ اٌّا١ٌح 0 ًِ "( اٌحمائك اٌّرؼٍمح تاٌّٛلف، ٠ُٚصذس ِٛافمح خط١ّح ٌٍّعٟ لذ

 فٟ إجشاءاخ اٌرحص١ً االسرثٕائٟ.
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ا إلجشاء اٌرحص١ً االسرثٕائٟ، وّا سرصذس ٔسخح ٌٍّش٠ط/اٌعآِ  01. سٛف ٠صذس إخطاس خطّٟ ِذذٗ 2 ًِ ٛ٠

 اٌٍّخص تٍغٍح ٚاظحح.

خ ِشالثح ج١ّغ أٔشطح إجشاء اٌرحص١ً االسرثٕائٟ اٌّشذثطح . سٛف ٠رحًّ وث١ش ِٛظفٟ اٌشؤْٚ اٌّا١ٌح ِسؤ١ٌٚا0

 تاٌحساب.

 إجراء وكالة التحصيل

ذرماظٝ ٚواالخ اٌرحص١ً اٌرٟ ٠رؼالذ ِؼٙا ٔظاَ ِؤسسح سأد جٛص٠ف ٌٍشػا٠ح اٌصح١ح ػٌّٛحً ػٍٝ األِٛاي اٌرٟ ذحّصٍٙا.  

 ّشظٝ ِغ ج١ّغ اٌّؼٍِٛاخ اٌّرؼٍمح تاٌحساب ٚاٌذفغ.  سٛف ذمّذَ وً ٚواٌح ٌٍرحص١ً فٛاذ١ش شٙش٠ح ٌمسُ اٌخذِاخ اٌّا١ٌح ٌٍ

 . حساتاخ اٌّسرشف١اخ0
 

أ. سٛف ٠ُشفك ِغ اٌفاذٛسج ش١ه ِصشفٟ إلجّاٌٟ ِثٍغ اٌّذفٛػاخ اٌرٟ اسرٍّرٙا اٌٛواٌح ١ٔاتحً ػٓ 

 اٌّسرشفٝ، ُٚٔششخ ػٍٝ حساب اٌّش٠ط إٌّاسة.  ٌٚٓ ذُمثً اٌش١ىاخ اٌّصشف١ح اٌصاف١ح ِٓ اٌؼّٛالخ.  
 

 ( أ٠اَ ػًّ ٌذلح اٌّشاجؼح. 5ب. سٛف ذُحجض اٌفٛاذ١ش ٌّذج خّسح )

ج. تّجشد صّحح اٌفاذٛسج، سٛف ٠عغ وً ِٓ اٌّذ٠ش اٌرٕف١زٞ ِٚذ٠ش لسُ اٌخذِاخ اٌّا١ٌح ٌٍّشظٝ وٛد 

 ا١ٌّضا١ٔح ٚاٌرٛل١غ ٚاٌراس٠خ، ثُ إسساي اٌحساتاخ اٌذائٕح ٌٍسذاد.

 . حساتاخ األغثاء2
 

 وّثاٌغ ِذفٛػح فٟ ٔظاَ فٛاذ١ش األغثاء.أ. سٛف ذُسجً اٌّثاٌغ 
 

 ب. ذُٛدع اٌش١ىاخ اٌّصشف١ح، اٌخا١ٌح ِٓ اٌؼّٛالخ، فٟ حساب ِصشفٟ ِٕاسة.
 


