شیوهنامه/رویه
عنوان:

مطالبه و وصول

گروه:

SYS.FIN

تاریخ:

04/01//2016

جایگزین نسخه
مورخ:
تأیید شده توسط:
هیئت BSHSI

شیوهنامه
سیاست ( Bon Secours Health System, Inc.که از این پس در این سند به اختصار « )»BSHSIنامیده میشود
ارائه اطالعات درباره روشهای مطالبه و وصول مطالبات برای مراکز بیمارستانی  BSHSIاست .این سیاست ،به همراه
سیاست کمکهای مالی بیماران ،با هدف رعایت الزامات قسمت « )r(501قانون عواید داخلی» ( Internal Revenue
 )Codeمصوب سال  ،1986و اصالحیههای آن ،درباره کمکهای مالی و سیاستهای مراقبتهای پزشکی،
محدودیتهای مربوط به هزینهها برای اشخاص واجد صالحیت دریافت کمکهای مالی ،و اقدامات منطقی برای مطالبه و
وصول تهیه شده و باید طبق آن نیز تفسیر گردد.
حوزه کاربرد
این شیوهنامه شامل کلیه مراکز مراقبتهای حاد و بخشهای اورژانس مستقل  BSHSIمیشود .کلیه مؤسسات وصول
مطالبات که به نمایندگی از  BSHSIعمل میکنند از شیوههای وصول مطالبات  BSHSIبه شرح زیر پیروی و پشتیبانی
خواهند کرد .به غیر از مواردی که صراحتا ً جز این بیان شود ،این شیوهنامه شامل پزشکان یا سایر ارائه دهندگان خدمات
پزشکی ،از جمله اما نه فقط پزشکان اورژانس ،متخصصین بیهوشی ،متخصصین رادیولوژی ،کارکنان بیمارستانها ،و
متخصصین آسیبشناسی ،نمیشود.
فلسفه اصلی
فلسفه اصلی این رویه آن است که  BSHSIمطالبات خود را به نحوی دقیق ،به موقع و مطابق با قوانین و مقررات
مربوطه از ضامنها و پرداخت کنندگان ثالث مطالبه و وصول نماید.
 BSHSIو کلیه مؤسسات وصول تضمین خواهند کرد که خدمات ارائه شده مطابق با کلیه قوانین ،و مقررات فدرال،
ایالتی ،و محلی ناظر بر خدمات ،از جمله قانون شیوههای عادالنه وصول مطالبات
( )FDCPA, Fair Debt Collection Practices Actباشد .کلیه مؤسسات وصول ،طی توافقنامههای خود با
 ،BSHSIموافقت میکنند که با همه بیماران ،کارکنان و شرکای تجاری طبق رسالت و ارزشهای Bon Secours
 Health Systemعمل کنند .به عالوه ،کلیه مؤسسات وصول تضمین میکنند که در ارائه خدمات خود ،از بهترین
شیوههای معمول استفاده کنند.
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تعاریف
مبالغ عموما ً قابل مطالبه ( - )AGBمبالغ عموما ً قابل مطالبه به مبالغی اطالق میشود که معموالً برای خدمات اورژانسی
و خدماتی که از نظر پزشکی ضروری هستند از بیمارانی مطالبه میگردد که برای این گونه خدمات بیمه دارند.
هزینههایی که در ازای خدمات مذکور از بیماران واجد صالحیت کمکهای مالی مطالبه میگردد به مبالغ عموما ً قابل
مطالبه (که از این پس به اختصار « »AGBنامیده میشود) برای این خدمات محدود خواهد بود .این هزینهها بر اساس
میانگین مبالغ مجاز  Medicareو سایر پرداخت کنندگان تجاری برای خدمات اورژانسی و خدماتی که از نظر پزشکی
ضروری هستند محاسبه میشود .مبالغ مجاز هم شامل مبلغی است که بیمهگر میپردازد و هم مبلغی که خود فرد شخصا ً
مسئول پرداخت آن است .طبق  CFR §1.501(r)، AGB 26با استفاده از «روش لوکبک»
( )Look-back Methodمحاسبه میشود ،که ممکن است هر چند وقت یک بار اصالح گردد .برای کسب اطالعات
بیشتر درباره تخفیف  ،AGBبه «پیوست الف» مراجعه کنید.
بدهی بد  -مانده حسابی که یک ضامن بدهکار است و به عنوان یک بدهی غیر قابل وصول از حساب حذف میشود.
مؤسسه وصول  -یک «مؤسسه وصول» عبارت است از هر مؤسسهای که برای پیگیری و وصول مطالبات از ضامنها
با یک بیمارستان همکاری میکند.
دوره صالحیت  -مدت زمانی که کمکهای مالی به یک ضامن اعطاء میشود.
اقدام فوقالعاده برای وصول ( - )ECAیک  ،ECAطبق مقررات  ،IRSبه هریک از موارد زیر اطالق میگردد:
 فروش بدهی یک نفر به شخصی دیگر
 دادن گزارشهای نامطلوب به آژانسهای گزارش اعتبار و دفاتر اعتبارسنجی
 به تعویق انداختن یا خودداری از ارائه خدمات یا الزام به پرداخت هزینه خدماتی که از نظر پزشکی ضروری
هستند قبل از ارائه آنها ،به دلیل قصور شخص در پرداخت هزینه خدمات و مراقبتهایی که قبالً ارائه شده
 اقداماتی که مستلزم یک روند قضایی هستند ،از جمله اما نه فقط:
 oتوقیف اموال
 oمصادره امالک
 oضبط یا توقیف حساب بانکی یا سایر اموال شخصی
 oاقامه دعوای مدنی علیه شخص
 oگرفتن حکم جلب
 oگرفتن حکم بازداشت
 oضبط یا توقیف حقوق و دستمزد
تسلیم دادخواست در جریان رسیدگی به ورشکستگی یک اقدام فوقالعاده برای وصول محسوب نمیشود.
ضامن  -بیمار ،همراه بیمار ،یا هر شخص دیگری که مسئول پرداخت صورتحساب مراقبتهای بهداشتی است.
برنامه کمکهای مالی بیماران  -برنامهای که با هدف کاهش مانده بدهی ضامن طراحی شده است .این برنامه به ضامنهایی
ارائه میشود که بیمه شده یا بیمه نشده هستند و پرداخت کل یا بخشی از بدهیها برای آنها مشکالت مالی بیموردی را در پی
خواهد داشت.
مسئولیت بیمار برای بیماران بیمه شده « -مسئولیت بیمار» عبارت است از مبلغی که بعد از تعیین مبلغ مزایای بیمار
توسط پوشش شخص ثالث ،بیمار بیمه شده باید از جیب بپردازد.
مسئولیت بیمار برای بیماران بیمه نشده  -مبلغی که بیمار بعد از اعمال  AGBمحلی ،مسئول پرداخت آن است.
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 ECAمجاز  -با وجود اینکه مجموعهای وسیع از فعالیتها به عنوان  ECAطبقهبندی شده است ،تنها  ECAکه
 BSHSIبه آن مبادرت خواهد ورزید دادن گزارشهای نامطلوب به آژانسهای گزارش اعتبار یا دفاتر اعتبارسنجی
حسب ضرورت است.
پرداخت کننده ثالث  -سازمانی غیر از بیمار (طرف اول) یا ارائه دهنده مراقبتهای بهداشتی (طرف دوم) که در تأمین
بودجه خدمات بهداشتی شخصی همکاری میکند.
شخص فاقد بیمه کافی  -شخصی که بیمه دارد ،اما طبق طرح مزایای بیمهاش ،هزینه خدماتی که تحت پوشش بیمه نیستند از
وی مطالبه میگردد .نمونههای آن عبارت از ،اما نه فقط محدود به ،موارد زیر هستند :داروهای غیر نسخهای ،Medicare
زمانی که استفاده شخص از مزایا به سقف مجاز رسیده باشد ،الحاقیههای زایمان ،و غیره.
بیمه نشده  -بیماری که فاقد بیمه است.
رویه
اظهارنامه جزء به جزء
ضامنها میتوانند در هر زمانی برای یک صورتحساب جزء به جزء درخواست دهند تا به صورت رایگان در اختیار
آنها قرار گیرد.
اعتراضات
هر ضامنی میتواند با موارد یا هزینههای ذکر شده در صورتحساب خود مخالفت کنند .ضامنها میتوانند کتبا ً یا از
طریق تلفن اعتراض خود به صورتحساب را با یکی از نمایندگان خدمات مشتریان مطرح کنند .اگر ضامن درخواست
کند که مستندات مربوط به صورتحساب به وی ارائه شود ،کارکنان تمام تالش منطقی خود را به کار خواهند گرفت تا
ظرف سه روز کاری اسناد مورد درخواست را به ضامن ارائه دهند.
دوره مطالبه
دوره مطالبه  BSHSIاز تاریخ اولین صورتحساب آغاز میشود و  120روز پس از آن خاتمه مییابد .طی دوره
مطالبه ،ضامنها ممکن است ،تماسها ،صورتحسابها یا نامههایی را دریافت کنند .ممکن است در طول دوره مطالبه،
تماسهایی با ضامن برقرار شود .برنامه زمانی صورتحسابها و نامهها به شرح زیر است:
 یک صورتحساب در زمان تعیین مانده بدهی ضامن برای وی ارسال میشود.
 یک نامه پیگیری  30روز بعد از تاریخ صورتحساب برای وی ارسال و طی آن به ضامن اطالع داده میشود که
سررسید بدهی گذشته است.
 یک نامه دوم  30روز بعد از تاریخ نامه اول برای وی ارسال و طی آن به ضامن اطالع داده میشود که در
پرداخت بدهی خود تأخیر کرده است.
 نامه سوم و آخر  30روز بعد از نامه دوم ارسال و طی آن به ضامن اطالع داده میشود که به شدت بدحساب بوده و
ممکن است حساب وی برای وصول بدهی به یک مؤسسه وصول ارجاع داده شود.
 در روز  120از دوره پرداخت ،حساب ضامن به یک مؤسسه وصول اولیه ارجاع داده خواهد شد .مؤسسه وصول
اولیه از طریق یک اظهارنامه وصول که  30روز قبل از اجرای (ECAهای) مورد نظر به بیمار ابالغ میگردد،
وی را مطلع خواهد ساخت .در اظهارنامه مذکور ،مهلتی که بعد از آن (ECAها) آغاز خواهد شد ذکر میگردد و
این اظهارنامه حاوی خالصهای ساده از شیوهنامه کمکهای مالی هم خواهد بود.
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کلیه صورتحسابها و نامههای مورد استفاده طی دوره مطالبه حاوی اطالعاتی درباره روشهای پرداخت،
گزینههای پرداخت ،وبسایت کمکهای مالی ،و شماره تماس دایره خدمات مشتریان میباشد.
دستورالعملهای آییننامهای
برای آگاهی از دستورالعملهای آییننامهای به «پیوست ب» رجوع کنید.
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پیوست الف
AGB
میتوانید اطالعات بیشتر درباره تخفیف  AGBرا در وبسایت ما به نشانی  ccc.sr.owefnww.af.wwwیا از
طریق تماس با دایره خدمات مشتریان ما به شماره (محلی)  804-342-1500یا (تلفن رایگان) 1-877-342-1500
دریافت کنید .برای تماس با دایره خدمات مشتریان بیمارستان عمومی راپاهانوک ( Rappahannock General
 ،)Hospitalلطفا ً با شماره  804-435-8529تماس بگیرید.
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پیوست ب
دستورالعملهای آییننامهای
این دستورالعملها به منظور کمک به کارکنان در جهت نیل به اهداف این شیوهنامه ارائه شده است .از کارکنان انتظار
میرود که ضمن پیروی از این دستورالعملها ،از صالحدید شخصی خود نیز در چارچوب کار و/یا مسئولیتهای شغلی
خود استفاده نمایند.
مطالبه از شخصی غیر از ضامن
 .1کسب اطالعات پوشش بیمه BSHSI :کلیه تالشهای منطقی را انجام خواهد داد تا اطالعاتی را از بیماران
درباره پوشش کلی یا جزئی خدمات ارائه شده توسط بیمارستان به بیمار توسط بیمه درمانی خصوصی یا دولتی
کسب کند.
 .2مطالبه از پرداخت کنندگان ثالث :بیمارستانها با جدیت کلیه بدهیهای سررسید شده پرداخت کنندگان ثالث ،از
جمله اما نه فقط پرداخت کنندگان طرف قرارداد و فاقد قرارداد ،پرداخت کنندگان غرامت ،بیمهگران خودرو و
مسئولیت ،و پرداخت کنندگان برنامههای دولتی که ممکن است مسئولیت مالی تأمین مراقبتهای بیمار را بر عهده
داشته باشند ،را پیگیری خواهند کرد BSHSI .بر اساس اطالعات ارائه یا تأیید شده توسط بیمار یا نماینده وی،
مبالغ بدهی را به موقع از کلیه پرداخت کنندگان ثالث مربوطه مطالبه خواهد کرد.
مطالبه از ضامن
از یک سری صورتحساب و نامه برای مطلع ساختن ضامن از مانده بدهی استفاده خواهد شد .هر صورتحساب و نامه
حاوی اطالعاتی درباره روشهای پرداخت ،کمکهای مالی ،و یک شماره تماس برای پرسشهای احتمالی است.
 .1مطالبه از بیماران بیمه شده :بیمارستانها فورا ً مبلغ محاسبه شده بر اساس «شرح مزایا»
( )EOB, Explanation of Benefitsیا حسب دستور پرداخت کننده ثالث را از ضامن مطالبه خواهند کرد.
 .2مطالبه از بیماران بیمه نشده :بیمارستانها فورا ً مبلغ بدهی را از ضامن مطالبه خواهند کرد .مبلغ بدهی ضامن با
محاسبه مبالغ عموما ً قابل مطالبه ( )AGBتوسط بیمارستان تعیین خواهد شد .محاسبات  BSHSIبه شرح زیر
نشان دهنده درصد تخفیف هزینههای کلی بر حسب منطقه جغرافیایی است.
:AGB
 Bon Secours ریچموند 75% :تخفیف هزینههای مطالبه شده برای خدمات بستری و سرپایی
 Bon Secours همپتون 75% :تخفیف هزینههای مطالبه شده برای خدمات بستری و سرپایی
 Bon Secours راپاهانوک 65% :تخفیف هزینههای مطالبه شده برای خدمات بستری و سرپایی
 Bon Secours کنتاکی 75% :تخفیف هزینههای مطالبه شده برای خدمات بستری و سرپایی
 Bon Secours کارولینای جنوبی 80% :تخفیف هزینههای مطالبه شده برای خدمات بستری و سرپایی
شیوههای وصول
 .1شیوههای وصول کلی :طبق این شیوهنامه BSHSI ،میتواند از تالشهای منطقی جهت وصول مطالبات و اخذ
مبالغ از ضامنها استفاده کند .شیوههای وصول کلی میتوانند شامل صدور صورتحساب/ارسال نامه برای
ضامن ،تماسهای تلفنی و ارجاع حسابها به شرکای تجاری ،از قبیل اما نه محدود به مؤسسات پیشوصول،
وصول زودهنگام ،و وصول بدهیهای بد ،باشد BSHSI .مالکیت هیچ یک از بدهیهای بیماران را به اشخاص
ثالث نخواهد فروخت.
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 .2اقدامات فوقالعاده برای وصول BSHSI :و مؤسسات وصول طرف قرارداد آن میتوانند یک  ECAرا در
قالب گزارش به دفاتر اعتبارسنجی انجام دهند .گزارش بدحسابی یک ضامن به دفتر اعتبارسنجی تا  60روز بعد
از پایان دوره پرداخت انجام نخواهد شد .مؤسسه وصول  30روز قبلتر ،ضامن را از گزارش بدحسابیاش به
دفتر اعتبارسنجی مطلع خواهد کرد(ECA ،هایی) که قرار است در صورت قصور وی در پرداخت بدهی
درباره او اجرا شود را به وی اطالع خواهد داد ،و یک نسخه از خالصه ساده شیوهنامه کمکهای مالی بیماران
را در اختیار وی قرار خواهد داد .نه  BSHSIو نه مؤسسه وصول طرف قرارداد مجاز نیستند که قبل از انجام
تالشهای منطقی به منظور تعیین صالحیت بیمار برای کمکهای مالی ،به اتخاذ  ECAعلیه وی اقدام کنند.
 .3پرهیز از هر گونه  ECAطی فرایند تقاضا برای کمکهای مالی BSHSI :و مؤسسه وصول طرف قرارداد
علیه ضامنی که تقاضانامه کمکهای مالی را تسلیم کرده ،اقدام به  ECAیا پیگیری آن نخواهند کرد .اگر تعیین
شود که ضامن صالحیت دریافت کمکهای مالی کامل را دارد و وی پرداختی انجام داده باشد BSHSI ،موظف
خواهد بود کلیه مبالغ دریافتی از ضامن طی دوره صالحیت ضامن که از  5.00$بیشتر باشد را به وی
بازپرداخت کند .چنانچه صالحیت ضامن برای دریافت کمکهای مالی جزئی مورد تأیید قرار گیردBSHSI ،
موظف خواهد بود کلیه مبالغی که بیشتر از سهم ضامن از بدهی است را به وی بازپرداخت کند BSHSI .مبالغ
کمتر از  5.00$را به ضامن بازپرداخت نخواهد کرد .اگر متقاضی کمکهای مالی واجد صالحیت دریافت
کمکهای مالی جزئی شناخته شودECA ،ها تا  30روز بعد از تاریخ تأیید صالحیت وی برای دریافت
کمکهای مالی جزئی از سر گرفته نخواهد شد.
 .4طرحهای پرداخت:
أ .بیماران واجد شرایط BSHSI :و هر مؤسسه وصولی که به نمایندگی از  BSHSIعمل کند به ضامنها
این گزینه را پیشنهاد میکنند که درباره یک طرح پرداخت توافق نمایند .توافقنامه طرح پرداخت این امکان
را برای ضامن فراهم میسازد که بدهی خود را طی یک دوره زمانی مشخص بپردازد.
ب .شرایط طرح پرداخت:
 کلیه طرحهای پرداخت بدون بهره هستند.
 کلیه پرداختهای ماهیانه بر اساس مبلغی خواهد بود که  BSHSIو ضامن درباره آن توافق کردهاند.
 مانده حساب باید طی دوره زمانی مورد توافق به طور کامل پرداخت گردد.
 سررسید پرداختها پانزدهم هر ماه خواهد بود.
 در نیویورک :پرداختهای ماهیانه نباید بیشتر از  10%از درآمد ناخالص ماهیانه بیمار باشد
ت .اعالن تخلف از طرح پرداخت :تخلف از طرح پرداخت زمانی اعالم میشود که ضامن در پرداخت کلیه
اقساط پیاپی قصور ورزیده باشد .در این صورت ،ضامن یک اعالن تخلف را دریافت خواهد کرد .اعالن
مذکور از طریق پست ،به جدیدترین نشانی که توسط بیمار اعالم شده ارسال خواهد شد .بعد از آنکه یک
طرح پرداخت معوقه اعالم میشود BSHSI ،یا مؤسسه وصول مجاز هستند اقدامات الزم را برای وصول
مطابق با این شیوهنامه اتخاذ کنند.
 .5مؤسسات وصول BSHSI :تحت شرایط زیر میتواند وصول بدهی یک ضامن را به یک مؤسسه وصول ارجاع
دهد:
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الف .مؤسسه وصول باید یک قرارداد کتبی با  BSHSIداشته باشد.
ب .در قرارداد کتبی مؤسسه وصول با  ،BSHSIباید پیشبینی شده باشد که مؤسسه وصول در انجام
وظایف خود کامالً پایبند رسالت ،نگرش ،ارزشهای اساسی ،شرایط و ضوابط شیوهنامه کمکهای مالی
 BSHSIو نیز این شیوهنامه مطالبه و وصول خواهد بود.
ج .مؤسسه وصول باید توافق کند که  30روز قبل از هر گونه  ECAمراتب را به ضامن اطالع دهد .چنین
اعالنی باید شامل یک نسخه از خالصه ساده شیوهنامه کمکهای مالی باشد.
د BSHSI .مالکیت بدهی را حفظ خواهد کرد (یعنی بدهی به مؤسسه وصول «فروخته» نخواهد شد).
ه .مؤسسه وصول باید رویهها و فرایندهایی را برای شناسایی ضامنهایی که ممکن است واجد صالحیت
کمکهای مالی باشند وضع کرده باشد .مؤسسه وصول باید موجود بودن برنامه کمکهای مالی را به
ضامنها اعالم کند و ضامنهایی که در جستجوی کمکهای مالی هستند را به دایره خدمات مشتریان
 BSHSIبه شماره (محلی)  804-342-1500یا (تلفن رایگان)  1-877-342-1500یا وبسایت
مربوطه به نشانی  ccc.sr.owefnww.af.wawارجاع دهد .برای بیمارستان عمومی راپاهانوک ،باید به
ضامنها گفته شود که با شماره  804-435-8529تماس بگیرند.
مؤسسه وصول نباید از ضامنی که تقاضانامه کمکهای مالی را تسلیم کرده ،وجهی را مطالبه کند.
و .باید حداقل  120روز از تاریخی که  BSHSIصورتحساب اولیه را برای ضامن فرستاده گذشته باشد.
ز .ضامن مجاز نیست درباره یک طرح پرداخت مذاکره یا چنین طرحی را تهیه کند.
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