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.I

پاليسی

) Houston methodist (HMايسے افراد کو مالی اعانت فراہم کرنے کے ليے عہد بستہ ہے جنہيں صحت سے متعلق
ضروريات ہيں اور جن کا بيمہ نہيں ہے يا ضرورت سے کم بيمہ ہے اور وه کسی سرکاری پروگرام کے ليے نا اہل ہيں،
يا بصورت ديگر اپنے انفرادی مالی ﺣالت کی بنياد پر طبی طور پر ضروری نگہداشت بشمول ذيل ميں بيان کرده کے
مطابق ہنگامی نگہداشت کے ليے ادائيگی سے قاصر ہيں۔  HMکے اعلی معياری ،مؤثر بہ الگت نگہداشت صحت ،اور
ضرورت مندوں کی ﺣمايت کے مقاصد کے مطابق HM ،يہ يقينی بنانے کی کوشش کرﺗا ہے ضرورت مند نگہداشت
صحت کی ضروری خدمات کے ﺣصول سے محروم نہ رہيں۔  HMہنگامی طبی ﺣاالت کے ليے ،بغير کسی امتياز کے،
مريض کی ادائيگی کی اہليت سے قطع نظر خدمات فراہم کرے گا۔
يہ پاليسی اس بات کا اﺣاطہ کرﺗی ہے کہ مالی اعانت؛ اہل خدمات کے ليے کس طرح درخواست ديں؛ اہليت کا معيار؛
منظوری کی کارروائی؛ بل کی رقم کا ﺣساب لگانے کی بنياديں؛ اطالع دہی اور ﺗشہير کے ﺗقاضے؛ غير ادا شده رقم کی
وصولی کے طريقے؛ ايسے فراہم کنندگان کی ايک فہرست جو اس پاليسی کے ﺗحت اﺣاطہ يافتہ ہيں /نہيں ہيں )ضميمہ
 ،(Cساﺗھ ہی آسان زبان ميں اس پاليسی )ضميمہ  (Aکا خالصہ بھی فراہم کرﺗی ہے۔
مالی اعانت کو ذاﺗی ذمہ داری کا متبادل نہيں سمجھا جاﺗا۔ مريضوں سے ،ادائيگی کی صالﺣيت کی بنياد پر ،اپنی
نگہداشت کے اخراجات ميں ﺗعاون کرنے ،اور مالی اعانت ﺣاصل کرنے کے ليے  HMکے طريق کار کی ﺗعميل کرنے
کی ﺗوقع کی جاﺗی ہے۔ صحت کا بيمہ خريدنے کی مالی استطاعت رکھنے والے افراد کی ،نگہداشت صحت کی خدمات
ﺗک رسائی کی فراہمی کے ايک ذريعہ کے طور پر ،ايسا کرنے کی ﺣوصلہ افزائی کی جائے گی۔ ايسے مريض جو
 Houston methodistگلوبل پيشنٹ کے طور پر اہل ہوں گے انہيں اس پاليسی سے باہر رکھا جائے گا۔
بہتر مالياﺗی اہتمام کی مطابقت اور  HMکو زياده سے زياده ضرورت مندوں کو نگہداشت صحت کی فراہمی کا اہل بنانے
کے ليے HM ،بورڈ آف ڈائرکٹرز نے مريض کے رفاه کے انتظام کے ليے درج ذيل رہنما خطوط کا ﺗعين کيا ہے۔
تعريفات

.II
•

مالی اعانت HM :ہاسپٹلز کے ذريعہ مالی اعانت کے ليے منظورشده مريضوں کو نگہداشت صحت کی خدمات
بال معاوضہ يا چھوٹ کے ساﺗھ فراہم کی جاﺗی ہے۔

•

خاندان :مردم شماری بيورو کی ﺗعريف کا استعمال کرﺗے ہوئے ،ايسے دو يا زياده لوگ جو ايک ساﺗھ رہتے
ہوں اور جن کے درميان پيدائشی ،شادی ،يا گود لينے کا رشتہ ہو۔ انٹرنل ريونيو سروس کے اصولوں کے
مطابق ،اگر کوئی مريض اپنے انکم ٹيکس ريٹرن ميں کسی کا دعوی بطور اپنے منحصر فرد کے کرﺗا ہے ﺗو،
اسے مالی اعانت کے ﺗعين ميں ايک منحصر کے طور پر زيرغور رکھا جاسکتا ہے۔

•

خاندان کی آمدنی :خاندان کی آمدنی ،ٹيکس کے بعد يا اس سے قبل ،کا ﺗعين مردم شماری بيورو کی ﺗعريف کا
استعمال کرکے کيا جاﺗا ہے ،جو وفاقی سطح افالس ) (FPLکا ﺗعين کرﺗے وقت درج ذيل آمدنی کا استعمال کرﺗا
ہے:
o

کمائی ،بے روزگاری کا معاوضہ ،کارکنان کا معاوضہ ،سوشل سيکيورٹی ،سپليمنٹل سيکيورٹی انکم،
سرکاری اعانت ،سبکدوش فوجيوں والی ادائيگياں ،پسماندگان کے وظائف ،پنشن يا ريٹائرمنٹ کی
آمدنی ،سود اور ﺣصص کا منافع )بشمول پونجی ميں فائدے يا نقصانات( ،کرايے ،رائلٹيز ،جائيدادوں،
ٹرسٹ ،ﺗعليمی اعانت ،گزاره خرچ ،چائلڈ سپورٹ ،گھرانے سے باہر سے اعانت اور ديگر متفرق
ذرائع سے آمدنی؛

o

غير نقد وظائف )جيسے فوڈ اسٹيمپس اور ہاؤسنگ سے متعلق مراعات( کا شمار نہيں ہوﺗا؛

o

اگر کوئی شخص کسی خاندان کے ساﺗھ رہتا ہے ،ﺗو خاندان کے ﺗمام ممبران کی آمدنی اس ميں شامل
ہوﺗی ہے۔ غير رشتے دار ،جيسے کہ گھر ميں ساﺗھ رہنے والے فرد ،کا شمار نہيں ہوگا۔

•

غير بيمہ شده :بغير بيمہ يا ﺗيسرے فريق کی اعانت واال کوئی مريض

•

کم بيمہ يافتہ :کچھ بيمہ يا ﺗيسرے فريق کی اعانت واال کوئی مريض جس کی غير اﺣاطہ يافتہ خدمات اور /يا
الگت ميں شمار ہونے والے ﺣقيقی اخراجات ہوں جو اس کی مالی اہليت سے زياده ہو۔
Houston Methodistگلوبل Houston Methodist:کی ايک کارپوريشن ہے جو درج ذيل
•
مريضوں کی خدمات انجام ديتی ہے:
o
o
o
o

.III

کسی غير ملک ميں شہريت ہو؛
ان کے پاس جائز پاسپورٹس ہوں؛
رياستہائے متحده کے ريٹائرڈ افراد جو مستقل طور پر ملک سے باہر رہتے ہوں؛ يا
رياستہائے متحده کے شہری جو سال ميں چھ مہينے سے زياده ملک سے باہر کام کرﺗے ہوں۔.

•

مجموعی چارجز :معاہده جاﺗی موافقتوں يا رعايتوں کے اطالق سے قبل مريض کے چارجز

•

عام طور پر بل کی رقوم ) (AGBکا فيصد :ادائيگی کا اوسط فيصد جو کسی  HMہسپتال کو طبی طور پر
ضروری يا ہنگامی خدمت کے ليے  Medicareاور نجی بيمہ کمپنيوں سے ﺣاصل ہوﺗا ہے )ضميمہ B
ديکھيں(۔ ہر  HMہسپتال کے ليے  AGBفيصد کا ﺣساب کتاب ساالنہ طور پر  31 ،دسمبر کے بعد  120دنوں
کے اندر ،گزشتہ کا جائزه لينے کے طريق کار کا استعمال کرکے کيا جاﺗا ہے جس ميں گزشتہ کيلنڈر سال کے
دوران کارروائی کيے گئے دعوے شامل ہوﺗے ہيں۔

•

ہنگامی طبی کيفيات :سوشل سيکيورٹی ايکٹ ) (42 U.S.C. 1395ddکے سيکشن  1867کے معنی کے
اندر اس کی وضاﺣت کی گئی ہے۔

•

طبی طور پر ضروری Medicare :کے ذريعہ صراﺣت کرده کے مطابق )ايسی خدمات اور آئٹمز جو بيماری
يا چوٹ کی ﺗشخيص اور عالج کے ليے ضروری ہوں(۔
طريقہ کار

 .Aمالی اعانت کے ليے درخواست کيسے ديں
 .1مالی اعانت کے ليے درخواست دينے کے واسطے ،مريض ذيل کے طريقے سے ،بال معاوضہ طور
پر ،ايک مالياﺗی اعانت کی درخواست ) (FAAﺣاصل کرسکتا ہے:
 .aخدمت فراہمی کے وقت يا اس سے قبل مالياﺗی مشير سے بات کرکے؛
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 HM .bکی اس ويب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرکے
www.HoustonMethodist.org/Billing
 HM .cکے مرکزی کاروباری دفتر کو پير ﺗا جمعہ صبح  7:00سے شام 7:00
بجے ﺗک ،ہفتہ کو صبح  8:00سے دوپہر  12:00بجے ﺗک 832-667-5900
پر يا ٹول فری نمبر  877-493-3228پر کال کرکے؛ يا
 .dبذريعہ ڈاک:
Houston Methodist
Centralized Business Office
Attn: Financial Assistance Unit
S. Fry Road 701
Katy, TX 77450
 .2جب آپ کو FFAﺣاصل ہوجاﺗا ہے ﺗو ،براه کرم فارم کو پوری طرح سے بھريں ،مطلوبہ اعانتی
دستاويزت جمع اور منسلک کريں ،اور ﺗمام دستاويزات درج ذيل طريقے سے جمع کريں::
بذريعہ ڈاک:
a.
Houston Methodist
Centralized Business Office
Attn: Financial Assistance Unit
701S. Fry Road
Katy, TX 77450
b.

پيشنٹ ايکسس ٹيم کے کسی رکن کے پاس جائيں اور جمع کرواديں؛ يا

c.
 832-667-5995پر فيکس کرديں
 .3يہ ﺗرجيحی ليکن الزمی نہيں ہے کہ مالی اعانت کی درخواست اور مالياﺗی ضرورت کا ﺗعين طبی
طور پر ضروری غيرہنگامی خدمات کی فراہمی سے قبل ہو۔ البتہ ،يہ ﺗعين وصولی کے دور ميں
کسی بھی وقت کی جاسکتی ہے۔ مالی اعانت کی ضرورت کی ﺗشخيص بعد ميں ہر بار خدمات کے
ليے کيا جاﺗا ہے اگر پچھلی مالياﺗی ﺗشخيص ايک سال سے زياده پہلے مکمل کی گئی ﺗھی ،يا کسی
ايسے وقت ميں جب مريض کی اہليت سے متعلق کوئی اضافی معلومات کی جانکاری ملتی ہو۔
 HM .4انسانی وقار کو اہميت ديتا ہے اور درخواست دہی اور منظوری کے عمل ميں معقوليت کا
مظاہره کيا جائے گا۔ مالی اعانت کے ليے درخواستوں پر فوری کارروائی کی جائے گی اور HM
مريض اور درخواست دہنده کو  FAAکی وصولی کے  15دنوں کے اندر ﺗحريری طور پر اطالع
دے گا۔ مکمل کرده  FAAاور اس پاليسی کے ديگر ضابطوں کی بنياد پر مالی اعانت کو يا ﺗو
منظوری دی جائے گی يا اسے مسترد کرديا جائے کا )جيسے ذيل ميں ديکھيں(۔
 .Bاہل خدمات نگہداشت صحت کی درج ذيل خدمات مالی اعانت کے ليے اہل ہيں:
 .1ايمرجنسی روم ميں فراہم کی گئی ہنگامی طبی خدمات؛
 .2کسی ايسی کيفيت کے ليے خدمات ،جس کا اگر مناسب عالج نہ ہو ﺗو ،فرد کی صحت کی صورﺗحال
ميں منفی ﺗبديلياں ہوسکتی ہيں؛
 .3جان ليوا ﺣاالت ميں غير ايمرجنسی روم ميں فراہم کرده غير انتخابی خدمات؛ اور
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 .4طبی طور پر ضروری خدمات ،جس کی ﺗشخيص  HMکی صوابديد پر معاملہ در معاملہ کی بنياد پر
کيا جاﺗا ہے۔
 .Cاہليت کا طريق کار ايک انفرادی ﺗشخيصی کارروائی کے ذريعہ مالی ضرورت کا ﺗعين کيا جائے گا جس ميں
درج ذيل شامل ہوسکتا ہے:
 .1درخواست دہی کی کارروائی جو  FAAکی ﺗکميل ﺗک پہنچتی ہے ) - FAAضميمہ (D
 .2عوامی طور پر دستياب ڈيٹا ذرائع کا استعمال جو مريض کی ،يا مريض کے ضمانتی کی ادائيگی
کرنے کی صالﺣيت سے متعلق معلومات فراہم کرﺗی ہے )جيسے کہ کريڈٹ اسکورنگ(؛
 HM .3کے ذريعہ ادائيگی کے متبادل ذرائع اور سرکاری اور نجی ادائيگی کے پروگراموں سے
اﺣاطے کی ﺗالش کے ليے معقول کوششيں ،بشمول ايسے پروگراموں کے ليے درخواست دينے والے
مريضوں کی اعانت؛ اور
 .4مريض کے دستياب اثاثوں ،اور ديگر مالياﺗی وسائل کی ﺗشخيص۔
 .Dمالی اعانت کی قياسی اہليت بعض معامالت ميں FAA ،مکمل کيے بغير مالی اعانت کے ﺗعين کے ليے کافی
معلومات موجود ہوسکتی ہيں۔ ايسی صورت ميں پيش قياسی مالی اعانت کی ﺗشخيص کی جائے گی اور /يا
سروس کی ہر ﺗاريخ کے ليے اس کی دوباره ﺗشخيص کی جائے گی۔ ايسی چيزوں کی کچھ مثالوں ميں ،جس کا
استعمال  HMپيش قياسی مالی اعانت کے ليے کرسکتا ہے ،درج ذيل شامل ہيں:
 .1بے گھر ہو يا اسے ہوم ليس کلينک سے عالج ﺣاصل ہوا؛
 .2خواﺗين ،نونہاالن ،اور بچوں کے پروگرامز ) (WICميں شرکت؛
 (ii) .3فوڈ اسٹيمپ کی اہليت؛
 .4ديگر رياستی يا مقامی اعانتی پروگراموں کے ليے اہليت جو بے سرمايہ ہوں )جيسے
 Medicaidکے اخراجات(؛
 .5ايک درست پتے کے طور پر کم آمدنی والے /رعايتی گھر کا پتہ ديا گيا ہو؛
 .6مريض کی موت ہوگئی ہے اور اس کی کوئی ملکيت معلوم نہيں ہے؛ اور
 .7اداشده سبسکرپشن پر مبنی رفاہی مشير کا اسکور۔
 .Eبل کی گئی رقم اس پاليسی کے ﺗحت نگہداشت کے ليے اہليت کی ﺗصديق ہوجانے پر ،مريض کا بل اس رقم ﺗک
محدود ہوگا جو  AGBسے زياده نہ ہو۔ بل کی رقم  AGBکے قابل اطالق فيصد پر مبنی ہوگی ،جسے مريض
کی خاندانی آمدنی کے مطابق ،وفاقی سطح غربت ) (FPLکے ايک عامل کے طور پر ،مجموعی چارجز پر
الگو گيا جائے گا جسے ذيل ميں بيان کيا گيا ہے:
 .1مريض کی خاندانی آمدنی  FPLکے  200% – AGBکے  0%کے مساوی يا کم ہو
 .2مريض کی خاندانی آمدنی  200%سے اوپر ،ليکن  FPLکے  AGB – 300%کے  50%سے
زياده نہ ہو
 .3مريض کی خاندانی آمدنی  300%سے اوپر ،ليکن  FPLکے  AGB – 400%کے  100%سے
زياده نہ ہو
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 .Fعدم ادائيگی کی صورت ميں وصولی کے اقدامات ايسے معامالت ميں جہاں مريض بل کی گئی رقم )مذکوره
باال  (E IIIادا نہيں کرﺗا ،ﺗو  HMانتظاميہ اپنی مقرره وصولی کی پاليسيوں پر عمل کرے گی ،جس ميں ﺗوسيعی
ادائيگی کے اختيارات شامل ہوں گے۔  HMکبھی بھی وصولی کے غيرمعمولی اقدامات جيسے کہ ﺗنخواه کی
ضبطی ،بنيادی رہائش گاه پر ذاﺗی امالک پر قبضہ ،کريڈٹ بيورو کو اطالع دہی يا ديگر قانونی کارروائياں نہيں
کرے گا۔  HMکی وصولی کی پاليسيوں سے متعلق ايک نقل سيکشن  1. a. – d ،A. ،IIIميں بيان کرده
اقدامات ميں سے کوئی ايک کرکے مفت ﺣاصل کی جاسکتی ہے۔
 .Gمالی اعانت کی اطالع اور اشاعت سے متعلق تقاضے مالی اعانت سے متعلق اطالعات متعدد طريقوں سے
دستياب کرائی جائيں گی ،جس ميں درج ذيل شامل ہوسکتے ہيں ،ليکن يہ انہيں ﺗک محدود نہيں ہے :مريض کے
بلوں ميں نوٹسز کی اشاعت؛ ايمرجنسی رومز اور فوری نگہداشت کے مراکز ميں نوٹسز؛ داخلہ فارم کی
شرائط؛ داخلہ اور رجسٹريشن کے شعبوں ،اور ديگر عوامی مقامات ،جس کا انتخاب  HMکرے گا۔  HMاپنے
ہسپتال کی ويب سائٹوں ،مريض کی رسائی والی سائٹوں پر دستياب بروشرز اور اس کميونٹی کے اندر ديگر
مقامات پراس مالی اعانت کی پاليسی کو شائع اور اس کے خالصے کی وسيع پيمانے پر ﺗشہير کرے گا۔ ايسے
نوٹسز اور خالصہ معلومات اس آبادی کی متعدد بنيادی زبانوں ميں فراہم کی جائے گی جہاں  HMخدمت فراہم
کرﺗا ہے۔ مالی اعانت کے ليے مريضوں کا ﺣوالہ  HMکے عملے کے يا طبی عملے کے کسی بھی رکن کے
ذريعہ ديا جاسکتا ہے۔ مالی اعانت کی درخواست مريض يا اہل خاندان ،قريبی دوست ،يا مريض کے ساﺗھی کے
ذريعہ دی جاسکتی ہے ،جو رازداری کے قابل اطالق قوانين سے مشروط ہے۔
 .Hانضباطی تقاضے۔ اس پاليسی کے نفاذ ميں HM ،ان وفاقی ،رياستی ،اور مقامی قوانين ،اصولوں ،اور ضوابط
کی پابندی کرے گا جس کا اطالق اس پاليسی کی ﺗعميل ميں کی جانے والی کارروائيوں پر ہوﺗا ہے۔
.I

معتبر حوالے۔
 .1مريض کا ﺗحفظ اور قابل گنجائش نگہداشت کا قانون برائے 2010؛
 .2داخلی محصوالت کا ضابطہ سيکشن )501(r)(4)-(r)(6؛
 .3ﺗوسيعی ادائيگی کے اختيار والی پاليسی)(FI86؛ اور
 .4وصولی کی پاليسی )(FI85۔

ريونيو سائيکل کونسل کے ذريعہ ﺗجويز کرده
 CFOکونسل کے ذريعہ منظورکرده
 Houston methodistکے بورڈ آف ڈائرکٹرز کے ذريعہ منظور شده
چيف ايڈمنسٹريٹو آفيسر کے ذريعہ منظور شده:
)فائل ميں موجود اصل پر دستخط کيا(
______________________________
ايم بوم )(M. Boom
صدر
چيف ايگزيکيوٹو آفيسر
Houston methodist

_______________
ﺗاريخ
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ضميمہ A
آسان زبان ميں خالصہ
 Houston methodistکی مالی اعانت کی پاليسی
 Houston methodistايسے افراد کو رفاہی نگہداشت فراہم کرنے کے ليے عہد بستہ ہے جن کا بيمہ نہيں ہے يا
ضرورت سے کم بيمہ ہے ،کسی سرکاری پروگرام کے ليے نا اہل ہيں ،يا بصورت ديگر اپنے انفرادی مالی صورﺗحال کی
بنياد پر طبی طور پر ضروری اور ہنگامی نگہداشت کے ليے ادائيگی سے قاصر ہيں۔
ايسے مريض ﺣضرات جن کی خاندانی آمدنی وفاقی سطح افالس ) (FPLکے  200%کے مساوی يا اس سے کم وه مفت خدمات
کے اہل ہيں؛ اور ايسے مريض جن کی خاندانی آمدنی  FPLکے  200%سے اوپر ليکن  400%سے زياده نہيں ہے وه رعايتی
رقم پر خدمات ﺣاصل کرنے کے اہل ہيں۔ يہ رعايتی شرح اس اوسط رقم سے زياده نہ ہو جو  Houston methodistکو نجی
بيمہ اور  Medicareکے ذريعہ ادا کيا جائے گا ،اس ميں مريض کی کوئی ادائيگياں بھی کٹوﺗيوں ،معاون ادائيگيوں ،يا باہمی بيمہ
کی شکل ميں شامل ہيں۔
آپ سے ہنگامی اور طبی طور پر ضروری خدمات کے ليے خدمات کی فراہمی سے قبل پيشگی ادائيگی کرنے يا ادائيگی
کا انتظام کرنے کا ﺗقاضہ نہيں کی جائے گا۔ البتہ ،اگر آپ کو رعايتی رقم ادا کرنی ہے ،اور آپ خدمات کی فراہمی کے
بعد پوری رعايتی رقم ادا نہيں کرپاﺗے ﺗو Houston methodist ،اس رعايتی رقم کی وصولی کی کوشش کرے گا۔
 Houston methodistبل کا ماہانہ گوشواره فراہم کرکے آپ سے ادائيگی کی درخواست کرے گا۔ اگر آپ رعايتی رقم
يکمشت ادائيگی کی صورت ميں ادا نہيں کرسکتے ﺗو Houston methodist ،بالسود ﺗوسيعی ادائيگی کے اختيارات
فراہم کرﺗا ہے۔ کسی بقايا غير ادا شده رعايتی رقوم کی معلومات فريق ثالث وصولی ايجنسی کو وصولی کی مزيد کوششيں
کرنے کے ليے بھيج ديا جائے گا۔ فريق ثالث کے ذريعہ وصولی کی کارروائی ميں ذاﺗی امالک پر قبضے ،قانونی
کارروائياں يا کريڈٹ بيورو کو اطالع دينا شامل نہيں ہوگا۔
 Houston methodistکی مالی اعانت کی پاليسی کی ايک مفت کاپی ،مالی اعانت کی درخواست اور وصولی کی
پاليسياں  Houston methodistکی اس ويب سائٹ  www.HoustonMethodist.org/Billingپر دستياب ہيں،
ساﺗھ ہی يہ ہسپتالوں ،داخلہ اور رجسٹريشن والے ﺣصوں ميں بھی دستياب ہيں ،اور انہيں مرکزی بزنس آفس سے )مقامی(
) ،832-667-5900ٹول فری(  877-493-3228پر رابطہ کرکے ﺣاصل اور بذريعہ ڈاک طلب کيا جاسکتا ہے:
on MethodistHoust
Centralized Business Office
Attn: Financial Assistance Unit
S. Fry Road 701
Katy, TX 77450
آسان زبان ميں يہ خالصہ ،مالی اعانت کی پاليسی ،مالی اعانت کی درخواست اور وصولی کی پاليسياں مذکوره باال
رابطوں سے متعدد زبانوں ميں دستياب ہيں۔
 Houston methodistکا مالی اعانت کا يونٹ مالی اعانت سے متعلق پاليسی کے بارے ميں سواالت کا جواب دينے
اور درخواست دہی کی کارروائی ميں آپ کی مدد کرنے کے ليے دستياب ہے۔ آپ مالی اعانت کی يونٹ کے کسی رکن
سے پير ﺗا جمعہ صبح  7:00سے شام  7:00بجے ﺗک ،ہفتہ کو صبح  8:00سے دوپہر  12:00بجے ﺗک کے درميان
 832-667-5900يا  877-493-3228پر رابطہ کرسکتے ہيں۔
جب آپ مالی اعانت کی درخواست مکمل کرليں ﺗو ،براه کرم سبھی مطلوبہ معاون دستاويزات منسلک کريں اور اسے
مالی اعانت کے يونٹ کو بھيج ديں ،مذکوره باال پتہ ديکھيں ،يا برائے ﺗوجہ فائنانشيل اسسٹنس يونٹ لکھ کر 832-667-
 5995پر فيکس کرديں۔
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ضميمہ B

عام طور پر بل کی رقوم ) (AGBکے ﺣساب کتاب کا نمونہ ورک شيٹ
عام طور پر بل کی رقوم کے فيصد کا ساالنہ ﺣساب کتاب
 Houston methodistہسپتال
متعلقہ پيمائشی وقفہ 1 :جنوری 31 – 2015 ،دسمبر2015 ،

A

متعلقہ وقفے کے دوران کی گئی ادائيگيوں پر  Medicareکی فيس برائے خدمت
کے ليے پر اجازت يافتہ رقم

 Bمتعلقہ وقفے کے دوران ادا کرده دعووں پر نجی بيمہ کی اجازت يافتہ رقم
متعلقہ وقفے کے دوران  Aاور  Bميں بيان کرده دعووں کے ليے مريض کے
 Cذريعہ ادا کرده معاون ادائيگياں ،باہمی بيمہ ،اور کٹوﺗياں
بيمہ کے ذريعہ اجازت يافتہ کل رقم اور مريض کی ادائيگياں )مذکوره باال
(A+B+C D

$
$
$
$

E

مذکوره باال  Dميں خدمات کے ليے ہسپتال کے مجموعی چارجز

$

F

ہسپتال سے مخصوص عام طور پر بل کی رقم ) (AGBکا فيصد )(D/E

%

 Houston methodistکے ہر ہسپتال کے ليے ﺣاليہ  AGBفيصدوں کی ايک فہرست کے ليے ،براه کرم سيکشن ،III
 A. a. – d ،A..ميں درج افراد ميں سے کسی سے بھی رابطہ کريں۔يہ معلومات آپ کو مفت فراہم کی جائے گی۔
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ضميمہ C
فراہم کنندگان کی فہرست جو اس پاليسی کے ذريعہ اﺣاطہ يافتہ نہيں ہيں

اﺣاطہ يافتہ
ہاں /نہيں

ﺗنظيم/گروپ/پريکٹس
ہيوسٹن ميتھوڈسٹ ہاسپٹل

ہاں

ہيوسٹن ميتھوڈسٹ سوگر لينڈ ہاسپٹل

ہاں

ہيوسٹن ميتھوڈسٹ ولوبروک ہاسپٹل

ہاں

ہيوسٹن ميتھوڈسٹ ويسٹ ہاسپٹل

ہاں

ہيوسٹن ميتھوڈسٹ سان جيسنٹو ہاسپٹل

ہاں

ہيوسٹن ميتھوڈسٹ سينٹ جان ہاسپٹل

ہاں

ہيوسٹن ميتھوڈسٹ سينٹ کيتھرين ہاسپٹل

ہاں

ہيوسٹن ميتھوڈسٹ اميجنگ سنٹر :کيٹی فری وے

ہاں

ہيوسٹن ميتھوڈسٹ اميجنگ سنٹر :کربی

ہاں

ہيوسٹن ميتھوڈسٹ ايمرجنسی سنٹر :سينکو رينچ

ہاں

ہيوسٹن ميتھوڈسٹ ايمرجنسی سنٹر :سائپرس

ہاں

ہيوسٹن ميتھوڈسٹ ايمرجنسی سنٹر :کربی

ہاں

ہيوسٹن ميتھوڈسٹ ايمرجنسی سنٹر :پيئر لينڈ

ہاں

ہيوسٹن ميتھوڈسٹ ايمرجنسی سنٹر :پيئر لينڈ

ہاں

ہيوسٹن ميتھوڈسٹ ايمرجنسی سنٹر :سيئنا پالنٹيشن

ہاں

ہيوسٹن ميتھوڈسٹ ايمرجنسی سنٹر :ووس

ہاں

ہيوسٹن ميتھوڈسٹ پرائمری کيئر گروپ

نہيں

ہيوسٹن ميتھوڈسٹ اسپيشيئليٹی فزيشيئن گروپ

نہيں

نان -ہيوسٹن ميتھوڈسٹ فزيشيئن گروپز )پرائيوٹ (MDs

نہيں

انستھيسولوجی :يو ايس انستھسيا پارٹنرز

نہيں

انستھيسولوجی :بيلور

نہيں

انستھيسولوجی :اسپيس سٹی انستھيسيا

نہيں

ايمرجنسی فزيشيئن :ايمرجی گروپ فزيشيئن ايسوسی ايٹس

نہيں

ايمرجنسی فزيشيئن :نيپچون ايمرجنسی سروسز

نہيں

ايمرجنسی فزيشيئن :دی شماچر گروپ

نہيں

ايمرجنسی فزيشيئن :کربی ايمرجنسی فزيشيئنز

نہيں

ہاسپٹلسٹ – IPC :دی ہاسپٹلسٹ کمپنی PA

نہيں

ہاسپٹلسٹ :نيپچون ہاسپٹلسٹ سروسز : dba ،ٹرائٹون ہاسپٹلسٹ

نہيں

ہاسپٹلسٹ OB :ہاسپٹل گروپ

نہيں
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ہاسپٹلسٹ :ساؤنڈ ہاسپٹلسٹ گروپ آف ٹيکساس

نہيں

اميجنگ MASTOS :اميجنگ ايسوسی ايٹس

نہيں

نومولود :ٹيکساس چلڈرنز فزيشيئن سروسز

نہيں

پيتھالوجی :کوسٹل پيتھالوجی
پيتھالوجی :ميتھوڈسٹ پيتھالوجی ايسوسی ايٹس ،پی ايل ايل سی

نہيں
نہيں

پيتھالوجی :بے ٹاؤن ريڈيولوجی

نہيں

پيتھالوجی :ہيوسٹن ريڈيولوجی ايسوسی ايٹڈ

نہيں
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