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.I

سياست ھا

از سياست ھای ھيوستون متديست ) (Houston Methodistاين است که اطمينان حاصل کند بدھی ھای بيماران برای
خدمات مراقبتی پزشکی )بدھی( ارائه شده توسط ھيوستون متديست ) ،(Houston Methodistبه روشی حرفه ای ،با
رعايت ادب و به موقع وصول می شود .پيگيری پرداخت چنين بدھی ھايی بر اساس معيارھا و روال ھای کاری يکسان
برای ھمه بيماران ھيوستون متديست ) (Houston Methodistکه واجد شرايط کمک مالی با تخفيف  100درصدی
نبوده اند ،صورت خواھد گرفت .در اين مجموعه سياست ھا ،اقداماتی که در صورت عدم پرداخت بدھی انجام می شود
شرح داده خواھند شد .از جمله اقداماتی که توسط نھادھای ثالث وصول وجوه صورت می گيرند .ھيوستون متديست
) (Houston Methodistھيچوقت اقدامات غيرمعمول وصول مانند کسر از حقوق ،وثيقه برداشتن محل سکونت اصلی،
اعالم به دايره اعتباری و يا ساير اقدامات قانونی را انجام نخواھد داد .از اصول اساسی اين مجموعه سياست ھا آن است که
با ھمه بيماران به مساوات و با رعايت شان و مقام انسانی و احترام به آنان رفتار شود و اطمينان حاصل گردد که روال
ھای کاری درست برای تنظيم صورتحساب و وصول وجوه به صورت شفاف معرفی شده و به شکلی يکپارچه به کار
گرفته می شوند.
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تعاريف
.A
.B
.C
.D
.E
.F

پرداخت شخصی -بيمارانی که فاقد بيمه بوده و شخصا ً به طور کامل مسئول پرداخت ھستند ،اين مبلغ به
عنوان پرداخت شخصی شناخته می شود.
تراز بعد از بيمه -بيمارانی که تحت پوشش بيمه قرار دارند و بايد سھمی در پرداخت تراز داشته باشد )مانند
کسورات ،بيمه مشترک ،پرداخت مشترک( ،اين مبلغ به عنوان تراز بعد از بيمه شناخته می شود.
مسئوليت بيمار -ھر مبلغی که بايد توسط بيمار پرداخت شود ،شامل مبالغ پرداخت شخصی و تراز بعد از
بيمه.
کمک مالی -تخفيف ھای موجود برای بيمارانی که فاقد بيمه ھستند ،پوشش کافی بيمه ندارند ،واجد شرايط
ھيچگونه برنامه مزايای خدمات درمانی دولتی نيستند و بر اساس تصميم گيری مربوط به نياز مالی و
آزمودن روش ٰ
ھا قادر به پرداخت ھزينه خدمات مراقبتی خود نيستند.
بدھی بد -مبالغ معوقه بدھی بيمار که طی  120روز از اولين اظھارنامه صورتحسابی وصول نشده باشد.
نھاد ثالث وصول وجوه -يک نھاد بيرونی ،که تحت پوشش نام شرکت خود و به نيابت از ھيوستون متديست
) ،(Houston Methodistمبالغ بدھی بد را وصول می کند.
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روال کاری صورتحساب
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ھيوستون متديست ) (Houston Methodistپيش از ارائه خدمات يا در زمان ارائه خدمات مراقبتی )به
غير از موارد خدمات اورژانس( ،ممکن است درخواست کند تا ھرگونه مبلغ شناخته شده مسئوليت بيمار در
ازای دريافت خدمات پرداخت گردد .در زمينه خدمات اورژانس ،ھيوستون متديست ) Houston
 (Methodistممکن است درخواست کند که ھرگونه مبلغ شناخته شده مسئوليت بيمار ،پس از ارائه
خدمات پرداخت گردد.
اگر يک بيمار در زمان ارائه خدمات مراقبتی ھزينه آن را پرداخت نکند ،ھيوستون متديست ) Houston
 (Methodistبرای بيماران با پرداخت شخصی ،بالفاصله بعد از ارائه خدمات يک صورتحساب صادر
خواھد کرد و مبلغ مسئوليت بيمار را در آن قيد خواھد نمود ،و برای بيماران تحت پوشش بيمه،
صورتحساب تراز مالی را بعد از اينکه مبلغ بيمه)ھای( آنان پرداخت شد ،صادر خواھد کرد.
ھيوستون متديست ) (Houston Methodistپيش از ارائه مراقبت ھای مورد نياز پزشکی بخاطر عدم
پرداخت صورتحساب ھای قبلی از ارائه مراقبت ھا ممانعت نکرده يا آنھا را به تعويق نخواھد افکند يا
شخص را ملزم به پرداخت نمی نمايد.
اگر بيماری واجد شرايط کمک مالی باشد ،ھيوستون متديست ) (Houston Methodistدر مبلغ پرداخت
شخصی وی تخفيفی قائل خواھد شد يا بعد از اينکه مبلغ بيمه)ھای( آنان پرداخت شد ،تخفيفی در مبلغ تراز
بعد از بيمه در نظر خواھد گرفت) .به سياست ھای تخفيف کمک مالی مراجعه کنيد(.
اگر يک بيمار احتماال ً واجد شرايط کمک ھای مالی باشد و واجد شرايط تخفيفی کمتر از بيشترين تخفيف
تشخيص داده شود ،بيمار می تواند فرم درخواست کمک مالی را در ھر زمان از روال وصول وجوه تکميل
نمايد تا بيشترين تخفيف ممکن در نظر گرفته شود.
ھيوستون متديست ) (Houston Methodistھرگونه بدھی معوقه پرداخت شخصی و/يا تراز بعد از بيمه
را مطابق با روند عادی صدور صورتحساب به بيماران ابالغ خواھد کرد که عبارت خواھد بود از چھار
صورتحساب طی حداقل  120روز.
ھيوستون متديست ) (Houston Methodistيک نسخه خالصه به زبان ساده از مجموعه سياست ھای
کمک مالی ھيوستون متديست ) (Houston Methodistرا با اولين اظھارنامه صورتحساب برای بيمار
ارسال خواھد کرد.
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طی اولين  120روز پس از صدور اولين اظھارنامه صورتحساب بيمار ،ھيوستون متديست ) Houston
 (Methodistحساب را به يک نھاد ثالث وصول وجوه نخواھد سپرد.
ھيوستون متديست ) (Houston Methodistبه بيمارانی که قادر به پرداخت کامل تراز خود نيستند،
گزينه ھای پرداخت اقساطی تا سقف  18ماه و بدون سود و جريمه پيشنھاد می دھد) .به سياست روش ھای
پرداخت اقساطی مراجعه کنيد(.
اگر پس از  120روز از اولين اظھارنامه صورتحساب ،ھيچ پاسخ مثبتی از سوی بيمار دريافت نشود،
ھيوستون متديست ) (Houston Methodistاين تراز پرداخت نشده را به عنوان بدھی بد قلمداد خواھد
کرد .ھيوستون متديست ) (Houston Methodistاز نھادھای ثالث وصول وجوه خواھد خواست تا
اقدامات بيشتر برای وصول اين بدھی ھا را از حساب ھايی که بدھی بد دارند انجام دھند.
بدون توجه به دسته بندی بدھی بد يا ارجاع حساب ھای دارای بدھی بد به يک نھاد ثالث وصول وجوه،
بيمار می تواند در ھر زمانی برای دريافت کمک مالی درخواست ارائه دھد.
ھيوستون متديست ) (Houston Methodistبا نھاد ثالث وصول وجوه که وصول بدھی بد را به آن
ارجاع داده ،وارد قرار می شود .اين قرارداد ،نھاد ثالث وصول وجوه را ملزم می کند تا از سياست ھای
ھيوستون متديست ) (Houston Methodistدر زمينه وصول بدھی بد پيروی نموده و ھمچنين از ھمان
روال ھای کاری مربوط به ارائه کمک مالی و سياست پرداخت اقساطی را تبعيت نمايد.
نھاد ثالث وصول وجوه برای وصول بدھی ھای بد از طريق تماس تلفنی ،ايميل ،نامه و ساير روش ھای
قابل قبول و تاييد شده از سوی ھيوستون متديست ) (Houston Methodistو مطابق با قوانين مربوطه
عمل می کند.
کليه نھادھای وصول وجوه مجاز نيستند روش ھای فوق العاده وصول وجه را به کار بگيرند )مانند،
گزارش به اداره اعتبار ،صدور حکم يا تصرف عليه اموال شخصی يا مستغالت ،توقيف دستمزد(.
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دسترسی به مجموعه سياست ھا
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وب سايت -ھيوستون متديست ) (Houston Methodistاين سياست ھا را از طريق وب سايت خود به
آدرس  http://HoustonMethodist.org/Billingدر دسترس قرار می دھد .در اين وب سايت يک
لينک دائمی نيز وجود دارد که به کاربران اجازه می دھد يک نسخه  PDFاز اين مجموعه سياست ھا را به
صورت رايگان دانلود کنند.
نسخه کاغذی -ھيوستون متديست ) (Houston Methodistبر اساس درخواست پستی يا ايميلی افراد،
نسخه کاغذی اين مجموعه سياست ھا را به صورت رايگان در مکان ھای مختلف ارائه می دھد ،از جمله
در دفاتر ثبت نام بيماران ،دفتر مرکزی صدور صورتحساب و بخش ھاش اورژانس.
به زبان انگليسی و ساير زبان ھا -ھيوستون متديست ) (Houston Methodistاين مجموعه سياست ھا
را به زبان انگليسی و تعداد زيادی از زبان ھای اصلی بسياری از خدمات گيرندگان ارائه خواھد داد.
اطالعات تماس-

Houston Methodist
Centralized Business Office
Attn: Self Pay Unit
701 S. Fry Road
Katy, TX 77450
تلفن) 832-667-5900 :محلی( يا ) 877-493-3228رايگان(
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منابع قانونی
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قانون حمايت از بيمار و خدمات درمانی با قيمت مناسب مصوب سال 2010؛
قوانين خدمات درآمد داخلی بند 501r؛
سياست تخفيف ھای کمک مالی )(FI49؛ و
سياست روش ھای پرداخت اقساطی ).(FI86

توصيه شده از سوی شورای چرخه درآمد
تاييد شده از سوی شورای CFO
مورد تاييد ھيات مديره ھيوستون متديست )(Houston Methodist
تصويب شده توسط مسئول ارشد اجرايی:
)امضای اصلی در پرونده(
______________________________
M. Boom
مدير
مدير عامل
ھيوستون متديست )(Houston Methodist

_______________
تاريخ
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