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پاليسی

 Houston methodistکی پاليسی يہ يقينی بنانے کی ہے کہ  Houston methodistکے ذريعہ مہيا کرائی گئی طبی
نگہداشت کے ليے مريضوں پر واجب االدا رقوم )بقايا جات( ،پيشہ ورانہ ،شائستہ اور بروقت انداز ميں وصول کی
جائيں۔ اس طرح کے بقايا جات کی وصولی  Houston methodistکے ايسے سبھی مريضوں سے يکساں اصول اور
طريق کار کے مطابق کی جائے گی جو مالی اعانت ميں 100%چھوٹ کے ليے اہل نہيں ہيں۔ يہ پاليسی ان کارروائيوں
کا تعين کرتی ہے جو بقايا جات کی عدم ادائيگی کی صورت ميں کی جائيں گی ،جن ميں فريق ثالث وصولی ايجنسيوں کے
ذريعہ کی جانے والی کارروائياں شامل ہيں۔  Houston Methodistکسی بھی صورت ميں وصولی کی غير معمولی
کارروائياں جيسے کہ تنخواه کی ضبطی ،بنيادی رہائش گاه پرقانونی دعوی ،کريڈٹ بيورو کو اطالع دہی يا ديگر قانونی
کارروائياں نہيں کرے گا۔ اس پاليسی کے پس پرده رہنما اصول يہ ہيں کہ سبھی مريضوں سے وقار اور احترام کے ساتھ
مساوی انداز کا برتاؤ کيا جائے اور يہ يقينی بنايا جائے کہ بلنگ اور وصولی کے طريق کار شفاف ہوں اور يکساں
طريقے سے ان پر عمل کيا جاتا ہے۔
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از خود ادائيگی  -جو مريض غير بيمہ شده ہيں اور ادائيگی کے ليے پوری طرح سے ذمہ دار ہيں ،اس
رقم کو از خود ادائيگی کہا جاتا ہے۔
بيمہ کے بعد بقايا  -جو مريض بيمہ شده ہيں اور ان پر بقايا کا کچھ ايسا حصہ ہے جس کی ادائيگی ان کے
ليے ضروری ہے )جيسے قابل منہائی رقم ،ضمنی بيمہ ،ضمنی ادائيگی( تو ،اس رقم کو بيمہ کے بعد بقايا
کہا گيا ہے۔
مريض کی ذمہ داری – کوئی بھی ايسی رقوم جو مريض کو ادا کرنی ہيں ،بشمول از خود ادائيگی اور بيمہ
کے بعد بقايا رقوم۔
مالی اعانت  -ان مريضوں کے ليے دستياب چھوٹ جو غير بيمہ شده ہيں ،کم بيمہ والے ہيں ،جو سرکاری
نگہداشت صحت کے فوائد کے کسی پروگرام کے ليے نا اہل ہيں اور جو مالی ضرورت اور وسائل کی
جانچ کے تعين کی بنياد پر اپنی نگہداشت کے ليے ادائيگی کرنے سے قاصر ہيں۔
ڈوبا ہوا قرض– مريض سے واجب االدا وه رقوم جو پہلے بلنگ اسٹيٹمنٹ سے  120دنوں کے اندر وصول
نہيں کی جاتی ہيں۔
فريق ثالث وصولی ايجنسی – ايک بيرونی ايجنسی جو  Houston methodistکی جانب سے اپنی کمپنی
کے نام کے تحت ڈوبے ہوئے قرض والے اکاؤنٹس کی وصولی کرتی ہے۔

بلنگ کے طريق کار
 Houston methodist .Aنگہداشت فراہم کرائے جانے سے پہلے يا فراہم کرائے جانے کے وقت )ہنگامی
نگہداشت کو چھوڑ کر( طبی نگہداشت کے مدنظر مريض کی کسی معلوم ذمہ داری کے ليے ادائيگی کی
درخواست کرسکتا ہے۔ ہنگامی نگہداشت کے سلسلے ميں Houston methodist ،نگہداشت فراہم
کرائے جانے کے بعد کسی معلوم ذمہ داری کے ليے ادائيگی کی درخواست کر سکتا ہے۔
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اگر مريض نے طبی نگہداشت فراہم کرائے جانے کے وقت  Houston methodistکو ادائيگی نہيں کی
ہے تو Houston methodist ،از خود ادائيگی والے مريض کو نگہداشت فراہم کرائے جانے کے فوراً
بعد ان کی مريض والی ادائيگی کی ذمہ داری کے مدنظر انہيں بل بھيجے گا اور بيمہ شده مريضوں کے
ليے ،ان کے بيمہ )بيمے( سے ادائيگی ہو جانے کے بعد مريض کو ان کے بقايا جات کا بل بھيجے گا۔
 Houston methodistسابقہ بلوں کی عدم ادائيگی کے سبب طبی طور پرضروری نگہداشت سے
انکار ،اسے موقوف رکھنے يا اس کی فراہمی سے قبل ادائيگی کا تقاضہ نہيں کرے گا۔
اگر کوئی مريض مالی اعانت کا اہل قرار پاتا ہے تو Houston methodist ،مريض کی از خود
ادائيگی والی رقم ميں چھوٹ دے گا يا بيمہ )بيمے( سے ادائيگی ہو جانے کے بعد ،بيمہ کے بعد والے بقايا
جات ميں چھوٹ دے گا۔ )مالی اعانت کے ليے چھوٹ کی پاليسی ديکھيں۔(
اگر مريض کو قياسی طور پر مالی اعانت کے ليے اہل تصور کيا جاتا ہے اور اسے زياده فياضی والی
چھوٹ سے کم کا اہل مانا گيا تھا تو ،مريض وصولی کے عمل کے دوران زياده فياضی والی چھوٹ کے
ليے دوباره تشخيص کے واسطے کسی بھی وقت مالی اعانت کی درخواست مکمل کرسکتا ہے۔
 Houston methodistبلنگ کے اپنے معمول کے طريق کار کا استعمال کرتے ہوئے مريضوں کو
کسی بقايا از خود ادائيگی والی رقوم اور/يا بيمہ کے بعد بقايا رقوم کا بل بھيجے گا ،جس ميں کم ازکم 120
دن کے عرصہ ميں کم سے کم چار اسٹيٹمنٹس شامل ہوں گے۔
 Houston methodistپہلے بلنگ اسٹيٹمنٹ کے ساتھ  Houston methodistکی مالی اعانت کی
پاليسی کے خالصہ کی کاپی آسان زبان ميں شامل کرے گا۔

مريض کا پہال بلنگ اسٹيٹمنٹ جاری ہونے کے بعد پہلے  120دنوں کے دورانHouston ،
 methodistاس اکاؤنٹ کو فريق ثالث وصولی ايجنسی کے پاس نہيں بھيجے گا۔
جو مريض اپنا پورا بقايا ادا کرنے پر قادر نہيں ہيں ان کے ليے  Houston methodistبغير سود يا
جرمانے کے  18مہينے تک توسيعی ادائيگی کے اختيارات پيش کرتا ہے۔ )توسيعی ادائيگی کے اختيارات
کی پاليسی ديکھيں(۔
اگر بلنگ کے پہلے اسٹيٹمنٹ سے  120دنوں کے اندر مريض سے کوئی مثبت جواب موصول نہيں ہوتا
ہے تو  Houston methodistغير ادا شده بقايے کو ڈوبے ہوئے قرض کے بطور درجہ بند کرے گا۔
 Houston methodistڈوبے ہوئے قرض تصور کرده اکاؤنٹ کے سلسلے ميں وصوليابی کی اضافی
کوششيں انجام دينے کے ليے منظور شده فريق ثالث وصولی ايجنسيوں کو شامل کرے گا۔
ڈوبے ہوئے قرض کے بطور درجہ بند يافريق ثالث کی وصولی ايجنسی کو ڈوبے ہوئے قرض والے
اکاؤنٹس کا حوالہ دينے کے باوجود ،مريض کسی بھی وقت مالی اعانت کے ليے درخواست دے سکتا ہے۔
 Houston methodistمنظور شده فريق ثالث کی ان وصولی ايجنسيوں کے ساتھ ايک تحريری معاہده
کرے گا جنہيں وه ڈوبے ہوئے قرض کا حوالہ ديتا ہے۔ يہ معاہده فريق ثالث کی وصولی ايجنسی کو ڈوبے
ہوئے قرض کی وصولی کے سلسلے ميں  Houston methodistکی پاليسيوں کی تعميل کرنے اور
مالی اعانت و توسيعی ادائيگی کے اختيارات فراہم کرنے کے سلسلے ميں انہی طريق کار کا پابند رہے گا۔
فريق ثالث کی وصولی ايجنسی فون کالز  ،ای ميلز ،وصولی کے خطوط اور Houston methodist
سے منظور شده ديگر قابل قبول طريقوں کی معرفت اور قابل اطالق قانون کے مطابق ڈوبے ہوئے قرض
کی وصوليابی کی کوشش کرے گی۔
فريق ثالث کی سبھی وصولی ايجنسيوں کو وصولی کے غير معمولی واقعات )جيسے ،کريڈٹ بيورو کو
اطالع دينا ،ذاتی يا غير منقولہ امالک کے خالف فيصلے يا فرامين جاری کروانا ،اجرتوں روک لينا وغيره(
ميں شامل ہونے سے ممنوع قرار ديا گيا ہے۔

پاليسی کی دستيابی
 .Aويب سائٹ –  Houston methodistاس پاليسی کو اپنی ويب سائٹ
 http://HoustonMethodist.org/Billingکی معرفت دستياب کرائے گی۔ ويب سائٹ پر ايک نماياں
لنک بھی شامل ہوگا جو قارئين کو اس پاليسی کی ايک  PDFفائل بال معاوضہ ڈاؤن لوڈ کرنے کی اجازت
دے گا۔
 .Bکاغذی کاپی –  Houston methodistدرخواست کرنے پر اس پاليسی کی کاغذی کاپياں بال معاوضہ،
بذريعہ ڈاک اور ای ميل دونوں ہی ،پيشنٹ رجسٹريشن والے حصے ،سنٹرالئزڈ بلنگ آفس ،اورايمرجنسی
ڈپارٹمنٹس ميں دستياب کرائے گا۔
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 .Cانگريزی اور دوسری زبانيں –  Houston methodistيہ پاليسی انگريزی ميں اور يہ جن بہت سارے
لوگوں کی خدمت انجام ديتا ہے ان کی متعدد بنيادی زبان ميں دستياب کرائے گا۔
 .Dرابطہ کی معلومات –
Houston Methodist
Centralized Business Office
Attn: Self Pay Unit
S. Fry Road 701
Katy, TX 77450
فون) 832-667-5900 :مقامی( يا ) 877-493-3228ٹول فری(
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 2010کا مريض کا تحفط اور حسب مقدور نگہداشت سے متعلق ايکٹ؛
انٹرنل ريونيو کوڈ سيکشن 501r؛
مالی اعانت ميں چھوٹ کی پاليسی )(FI49؛ اور
توسيعی ادائيگی کے اختيارات کی پاليسی ) (FI86۔

ريونيو سائيکل کونسل کا تجويز کرده
 CFOکونسل سے منظور شده
 Houston Methodistکے بورڈ آف ڈائرکٹرز کے ذريعہ منظور شده
چيف ايڈمنسٹريٹو آفيسر سے اجازت يافتہ:
)فائل ميں موجود اصل پر دستخط کيا(
______________________________
ايم بوم )(M. Boom
صدر
چيف ايگزيکيٹو آفيسر
Houston methodist

_______________
تاريخ
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