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MEMORIAL HERMANN HEALTH SYSTEM
നയം
നയത്തിെന്റ᥀ േപര് :

ബില
� ിംഗും പണമീടാക്കലും സംബന്ധിച്ച നയം

്രപസിദ്ധീകരണ തീയതി: 03/19/2018
പതിപ്പ് :
1
______________________________________________________________________
നയത്തിെന്റ ഉേദ്ദശയ്ം:
Memorial Hermann Health System (“MHHS”) അെല
� ങ്കിൽ കരാറിേലർെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന
ബാഹയ് പണമീടാക്കൽ ഏജൻസികൾ എടുേത്തക്കാവുന്ന നടപടികൾ ഉൾെപ്പെട, േരാഗി
അക്കൗണ്ടുകളുെട പണം പണമീടാക്കൽ സംബന്ധിച്ച നയ്ായമായ നടപടി്രകമങ്ങളാണ് ഈ
നയം വയ്ക്തമാക്കുന്നത് .
വയ്ാപ് തി:
ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾെപ്പെട, MHHS സാമ്പത്തിക സഹായ നയം (“FAP”) മുേഖന
പരിരക്ഷിക്കെപ്പടുന്ന, MHHS നടത്തുന്ന, സ് േറ്ററ്റ് ൈലസൻസ് ലഭയ്മായിട്ടുള്ള എല
� ാ
501(c)(3) ആശുപ്രതി െഫസിലിറ്റികൾക്കും ഈ നയം ബാധകമാണ് :
Memorial Hermann Greater Heights Hospital
Memorial Hermann Katy Hospital
Memorial Hermann Memorial City Medical Center
Memorial Hermann - Texas Medical Center
• Memorial Hermann Cypress Hospital
• Memorial Hermann Orthopedic and Spine Hospital
Memorial Hermann Northeast Hospital
Memorial Hermann Rehabilitation Hospital Katy, L.L.C.
Memorial Hermann Southeast Hospital
• Memorial Hermann Pearland Hospital
Memorial Hermann Southwest Hospital
Memorial Hermann Sugar Land Hospital
Memorial Hermann The Woodlands Medical Center
TIRR Memorial Hermann
മുകളിൽ ലിസ് റ്റ് െചയ് തിട്ടുള്ള ആശുപ്രതികളിൽ, ദാതാവിെന അടിസ�ാനമാക്കിയുള്ള
ഔട്ട് േപഷയ്ൻറ് ഡിപ്പാർട്ടുെമൻറുകെളന്ന നിലയിൽ, ഔട്ട് േപഷയ്ൻറ് ഇേമജിംഗ് േക്രന്ദങ്ങളും
കായികൗഷധ - പുനരധിവാസ േക്രന്ദങ്ങളും അതയ്ാഹിത േക്രന്ദങ്ങളും MHHS നടത്തുകയും
ഈ നയത്തിന് കീഴിൽ അവയ് ക്ക് പരിരക്ഷ നൽകുകയും െച�ുന്നു.
നയ ്രപസ് താവന:
1. േസവനങ്ങളുെട ശരിയായ നിരക്കുകൾ നൽകാൻ കഴിവുള്ള േരാഗികളിൽ നിന്ന് ബാക്കി
തുക വാങ്ങുകയാണ് , FAP-ക്ക് കീഴിൽ വരുന്ന MHHS-െന്റ᥇യും അവേയാട് അഫിലിേയറ്റ്
െചയ് തിട്ടുള്ള സ�ാപനങ്ങളുെടയും നയം. േരാഗികൾക്ക് MHHS നൽകുന്ന ആശുപ്രതി
്രശദ്ധിക്കുക:ഈ േഡാകയ്ുെമൻറിൻെറ അച്ചടിച്ച പകർപ്പുകൾ നിയ്രന്തിക്കെപ്പടുന്നില
� . ഈ േഡാകയ്ുെമൻറിൻെറ അച്ചടിച്ച പതിപ്പിനും ഇലക് േ്രടാണിക്ക് പതിപ്പിനും
തമ്മിൽ െപാരുത്തേക്കടുള്ള പക്ഷം, നയം, നടപടി്രകമം, മാർഗ
� നിർേദ്ദശങ്ങൾ എന്നിവയുെട മാേനജ് െമൻറ് സിസ് റ്റത്തിൽ ്രപസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള നിയ്രന്തിത
പതിപ്പിനായിരിക്കും മുൻഗണന.
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േസവനങ്ങളുേടയും ഒപ്പം/അെല
� ങ്കിൽ മറ്റ് േസവനങ്ങളുേടയും നിരക്കു്രപകാരമുള്ള
തുകകൾ വാങ്ങുന്നതിനാവശയ്മായി MHHS എടുക്കുന്ന നടപടികൾ ഈ നയം
വിവരിക്കുന്നു. അത്തരം പണമീടാക്കൽ ്രപവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പട്ടുള്ള
്രപ്രകിയകളും സമയ പരിധികളും, പണം അടയ് ക്കാത്ത സാഹചരയ്ത്തിൽ MHHS
ൈകെക്കാേണ്ടക്കാവുന്ന നടപടികളും സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന് േരാഗിക്ക്
അർഹതയുേണ്ടാ എന്ന് നിർണ
� യിക്കുന്നതിന് MHHS എടുേക്കണ്ട നയ്ായമായ ്രശമങ്ങളും
ഈ നയം വിവരിക്കുന്നു.
2. MHHS നൽകുന്ന േസവനങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് ലഭിക്കാനുള്ള തുക സംബന്ധിച്ച് ,
എങ്ങെനയാണ് േരാഗികളുമായി MHHS ആശയവിനിമയം നടത്തുകെയന്ന് ഈ നയം
നിർവചിക്കുന്നു.
3. സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കാൻ അർഹതയുള്ള േരാഗികെള കെണ്ടത്തുന്നതിന്
നയ്ായമായ എല
� ാ ്രശമങ്ങളും MHHS നടത്തും.
4. േരാഗികളുെട അക്കൗണ്ടുകൾ കിട്ടാക്കടമായി എഴുതിത്തള്ളുന്നതിനുള്ള സാഹചരയ്ങ്ങളും
േരാഗികളുെട അക്കൗണ്ട് ബാലൻസുകളുെട എഴുതിത്തള്ളുന്നത് നിയ്രന്തിക്കുന്നതിനും
നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള ്രപ്രകിയയും ഈ നയം നിർവചിക്കുന്നു.
5. റവനയ്ൂ ചട്ടത്തിെന്റᣦ 501(r) വകുപ്പിലും അനുബന്ധ നിയമങ്ങളിലും നിഷ് ക്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള
അസാധാരണ കളക്ഷൻ നടപടികളിൽ MHHS ഏർെപ്പടില
� .
6. ഇവിെട ്രപസ് താവിച്ചിട്ടുള്ള നയങ്ങളും നടപടി്രകമങ്ങളും െടക് സാസ് സ് േറ്ററ്റിെന്റയും
ഇൻേറണൽ റവനയ്ൂ േകാഡിെന്റ 501(r) വകുപ്പിെലയും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും
അവയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട മാർഗ
� നിർേദ്ദശവും പാലിക്കുന്നതിന് ഉേദ്ദശിച്ചുള്ളതാണ് .
7. സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള അർഹത നിർണ
� യിക്കുന്നതിന് നയ്ായമായ ്രശമങ്ങൾ
MHHS നടത്തിയിട്ടുേണ്ടാ എന്ന് നിർണ
� യിക്കുന്നതിനുള്ള അന്തിമ അധികാരം MHHS-ൽ
നിക്ഷിപ് തമാണ് .
വയ്വസ�കളും നിർവചനങ്ങളും:
1. അേപക്ഷ: സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന് ഒരു േരാഗി പൂരിപ്പിേക്കണ്ട അേപക്ഷ.
2. അേപക്ഷാ കാലയളവ് : അേപക്ഷാ കാലയളവിൽ, MHHS, സാമ്പത്തിക
സഹായത്തിനായുള്ള അേപക്ഷ സവ്ീകരിക്കുകയും, േ്രപാസസ
� ് െച�ുകയും െച�ുന്നു.
വയ്ക്തിക്ക് പരിചരണം നൽകിയ ദിവസം മുതലാണ് അേപക്ഷാ കാലയളവ്
ആരംഭിക്കുകയും, പരിചരണത്തിനായുള്ള ആദയ് ബില
� ിംഗ് സ് േറ്ററ്റ് െമൻറിെന്റ᥈ തീയതി
കഴിഞ്ഞ് 240-മെത്ത ദിവസം കാലയളവ് അവസാനിക്കുകയും െച�ുന്നു.
3. കിട്ടാക്കടം എഴുതിത്തള്ളൽ. വാങ്ങാൻ കഴിയാത്തതായി പരിഗണിക്കെപ്പടുന്ന
തുകയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് , േരാഗിയുെട അക്കൗണ്ടിൽ വരുത്തുന്ന ഒരു ്രകമെപ്പടുത്തൽ
ആണിത് , എന്നാൽ ബാക്കിനിൽക്കുന്ന തുക ഒടുക്കുന്നതിന് േരാഗിക്ക് കഴിവുണ്ട് താനും.
ഈ തീരുമാനം, വയ്വസ�ാപിത കളക്ഷൻ മാനദണ്ഡെത്ത അടിസ�ാനമാക്കുന്നു,
്രശദ്ധിക്കുക:ഈ േഡാകയ്ുെമൻറിൻെറ അച്ചടിച്ച പകർപ്പുകൾ നിയ്രന്തിക്കെപ്പടുന്നില
� . ഈ േഡാകയ്ുെമൻറിൻെറ അച്ചടിച്ച പതിപ്പിനും ഇലക് േ്രടാണിക്ക് പതിപ്പിനും
തമ്മിൽ െപാരുത്തേക്കടുള്ള പക്ഷം, നയം, നടപടി്രകമം, മാർഗ
� നിർേദ്ദശങ്ങൾ എന്നിവയുെട മാേനജ് െമൻറ് സിസ് റ്റത്തിൽ ്രപസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള നിയ്രന്തിത
പതിപ്പിനായിരിക്കും മുൻഗണന.
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അക്കൗണ്ട് ബിൽ െച�െപ്പട്ടതിനും ഉചിതമായ കളക്ഷൻ തുടരേനവ്ഷണ ്രശമങ്ങൾ
ൈകെക്കാണ്ടതിനും േശഷം മാ്രതമാണ് ഈ തീരുമാനം എടുക്കെപ്പടുക.
4. കരാർപരമായ ്രകമെപ്പടുത്തൽ: വയ്വസ�ാപിത നിരക്കുകൾ അനുസരിച്ച് േരാഗി
നൽേകണ്ട തുകയും, നിയമപരമായ ചട്ടങ്ങേളാ കരാർപരമായ സജ്ജീകരണങ്ങേളാ
പാലിച്ചുെകാണ്ട് , മൂന്നാം കക്ഷി ദാതാക്കളിൽനിന്ന് ്രപതീക്ഷിക്കെപ്പടുന്ന ശരിയായ
തിരിച്ചടയ് ക്കൽ തുകയും തമ്മിലുള്ള വയ്തയ്ാസമാണ് േരാഗിയുെട അക്കൗണ്ടിേലക്ക്
േപാസ് റ്റ് െച�ുന്ന ്രകമെപ്പടുത്തൽ ്രപതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് .
5. അസാധാരണ കളക്ഷൻ നടപടികൾ (“ECA-കൾ”): നിയമപരമായ അെല
� ങ്കിൽ
ജുഡീഷയ്ൽ ്രപ്രകിയ ആവശയ്െപ്പടുന്ന കളക്ഷൻ നടപടികളാണിത് , ഇവയിൽ മെറ്റാരു
കക്ഷിക്ക് കടം വിൽക്കുന്നേതാ, െ്രകഡിറ്റ് ഏജൻസികൾേക്കാ ബയ്ൂ േറാകൾേക്കാ
്രപതികൂല വിവരങ്ങൾ റിേപ്പാർട്ട് െച�ുന്നേതാ േപാലുള്ള മറ്റ് നടപടികളും ഉൾെപ്പടാം.
ECA-കളിൽ MHHS ഏർെപ്പടില
� അെല
� ങ്കിൽ ECA-കളിൽ ഏർെപ്പടാൻ അതിെന്റ᥅
കളക്ഷൻ െവണ്ടർമാെര അനുവദിക്കുകയുമില
� .
6. സാമ്പത്തിക സഹായം: MHHS മുേഖന നൽകെപ്പടുന്ന, അടിയന്തിരേമാ ൈവദയ്പരമായി
ആവശയ്മായേതാ ആയ ആേരാഗയ് പരിചരണ േസവനങ്ങൾക്കായി, FAP-യിൽ
നിർവചിക്കെപ്പടുന്ന ്രപകാരമുള്ള ചില സാമ്പത്തികവും മറ്റ് തരത്തിലുമുള്ള േയാഗയ്താ
മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിറേവറ്റുന്ന േരാഗികൾക്ക് , പണമടയ് ക്കുന്നതിന് ആവശയ്മായ
സാമ്പത്തിക വിഭവസാമ്രഗികൾ കരസ�മാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് MHHS നൽകുന്ന
സഹായത്തിെനയാണ് സാമ്പത്തിക സഹായം എന്നതുെകാണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് .
ഇൻഷൂറൻസ് ഇല
� ാത്ത േരാഗികൾ, താഴ് ന്ന വരുമാനമുള്ള േരാഗികൾ, ഭാഗിക പരിരക്ഷ
ഉള്ളവരും എന്നാൽ ചില െമഡിക്കൽ ബില
� ുകേളാ െമഡിക്കൽ ബില
� ുകളിൽ
ബാക്കിതുകേയാ അടയ് ക്കാൻ കഴിയാത്തവരുമായ േരാഗികൾ എന്നിവർ അർഹരായ
േരാഗികളിൽ ഉൾെപ്പടാം. സാമ്പത്തിക സഹായത്തിൽ, ഇൻഷൂറൻസ് കമ്പനികൾക്കുള്ള
കരാർപരമായ ആനുകൂലയ്ങ്ങളും മറ്റ് മൂന്നാം കക്ഷി ആേരാഗയ് പരിരക്ഷയും ഉൾെപ്പടില
� .
7. ലളിത ഭാഷയിലുള്ള സം്രഗഹം (“PLS”): FAP-യുെട ഒരു സാധാരണ സം്രഗഹത്തിൽ
ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾെപ്പടുന്നു: (a) അർഹതയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ആവശയ്തകളുെടയും
നൽകെപ്പടുന്ന പിന്തുണയുെടയും ഒരു ചുരുക്ക വിവരണം; (b) സാമ്പത്തിക
സഹായത്തിനുള്ള അേപക്ഷകൾ കരസ�മാക്കാനാവുന്ന െവബ് ൈസറ്റിെന്റയും ഭൗതിക
െലാേക്കഷനുകളുെടയും ഒരു പട്ടിക; (c) FAP-യുെട ഒരു സൗജനയ് േപപ്പർ പകർപ്പ്
എങ്ങെന കരസ�മാക്കാം എന്നതിെന കുറിച്ചുള്ള നിർേദ്ദശങ്ങൾ; (5) അേപക്ഷാ
നടപടി്രകമവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സമ്പർക്ക വിവരങ്ങൾ; (6)
FAP-യുെടയും ബന്ധെപ്പട്ട േഡാകയ്ുെമൻറുകളുെടയും ഭാഷാ വിവർത്തനങ്ങളുെട
ലഭയ്ത; ഒപ്പം (7) സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന് അർഹതയുള്ളവരായി
നിർണ
� ങ്കിൽ ൈവദയ്പരമായി
� യിക്കെപ്പടുന്ന േരാഗികളിൽ നിന്ന് അടിയന്തിര അെല
ആവശയ്മായ േസവനങ്ങൾക്കായി, െപാതുെവ ബിൽ െച�െപ്പടുന്ന തുകേയക്കാള്
കൂടുതൽ ഈടാക്കിെല
� ന്ന് സ�ിരീകരിക്കുന്ന ഒരു ്രപസ് താവന.
8. നയ്ായമായ പരി്രശമങ്ങൾ: എല
� ാ േരാഗികൾക്കും േസവന കാലയളവിെല
്രപാേയാഗികമായ ഏറ്റവും ആദയ് അവസരത്തിൽ, തെന്ന FAP-യുെട ലളിത
ഭാഷയിലുള്ള സം്രഗഹം നൽകിെക്കാണ്ട് , MHHS-െന്റᣮ FAP-െയ കുറിച്ച് , അവെര
അറിയിക്കുന്നതിന് MHHS നയ്ായമായ ്രശമങ്ങൾ നടത്തും. കൂടുതലായി, MHHS-െന്റᣮ
്രശദ്ധിക്കുക:ഈ േഡാകയ്ുെമൻറിൻെറ അച്ചടിച്ച പകർപ്പുകൾ നിയ്രന്തിക്കെപ്പടുന്നില
� . ഈ േഡാകയ്ുെമൻറിൻെറ അച്ചടിച്ച പതിപ്പിനും ഇലക് േ്രടാണിക്ക് പതിപ്പിനും
തമ്മിൽ െപാരുത്തേക്കടുള്ള പക്ഷം, നയം, നടപടി്രകമം, മാർഗ
� നിർേദ്ദശങ്ങൾ എന്നിവയുെട മാേനജ് െമൻറ് സിസ് റ്റത്തിൽ ്രപസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള നിയ്രന്തിത
പതിപ്പിനായിരിക്കും മുൻഗണന.
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FAP-െയ കുറിച്ച് , േരാഗികെള അറിയിക്കുന്നതിന് ഇനിപ്പറയുന്ന നടപടികൾ MHHS
ൈകെക്കാള്ളും:
a. പൂർണ
� ാത്ത അേപക്ഷകൾ: പൂർണ
� ാത്ത അേപക്ഷയാണ് േരാഗി
� മല
� മല
ഒപ്പം/അെല
� ങ്കിൽ കുടുംബം സമർപ്പിക്കുന്നെതങ്കിൽ, എെന്താെക്ക അധിക
വിവരങ്ങളാണ് , അെല
� ങ്കിൽ ്രപമാണങ്ങളാണ് ആവശയ്െമന്ന് വിവരിക്കുന്ന
േരഖാമൂലമായ ഒരു അറിയിപ്പ് MHHS നൽകും.
b. പൂർണ
� മായി പൂരിപ്പിച്ച അേപക്ഷകൾ: പൂർണ
� മായി പൂരിപ്പിച്ച ഒരു
സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള അേപക്ഷയാണ് േരാഗി ഒപ്പം/അെല
� ങ്കിൽ
അയാളുെട കുടുംബാംഗങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നെതങ്കിൽ, സമയബന്ധിതമായ
സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള േരാഗിയുെട േയാഗയ്താനിർണ
� യം
്രപമാണീകരിക്കുന്ന േരഖാമൂലമായ അറിയിപ്പ് , MHHS നൽകും. കൂടാെത,
നിർണ
� യെത്ത (ബാധകെമങ്കിൽ, േരാഗിക്ക് എന്തു പിന്തുണയ് ക്കാേണാ
അർഹതയുള്ളത് , അതുൾെപ്പെട) കുറിച്ചും നിർണ
� യം
എന്തിെനെയാെക്കയാണ് അടിസ�ാനമാക്കുന്നത് എന്നതിെന കുറിച്ചും
േരാഗിെയ േരഖാമൂലമായി അറിയിക്കും. ഈ അറിയിപ്പിൽ, സാമ്പത്തിക
സഹായ ശതമാന തുകേയാ (അനുമതി ലഭിച്ച അേപക്ഷകൾക്കായി)
അെല
� ങ്കിൽ, നിരസനത്തിനുള്ള കാരണേമാ(കാരണങ്ങേളാ),
ബാധകമായിടത്ത് േരാഗി ഒപ്പം/അെല
� ങ്കിൽ കുടുംബം അടയ് ക്കുെമന്ന്
്രപതീക്ഷിക്കുന്ന തുകേയാ കൂടി ഈ അറിയിപ്പിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു. പൂർണ
� മായി
പൂരിപ്പിച്ച അേപക്ഷയുെട വിലയിരുത്തൽ േവളയിൽ, േരാഗിക്ക്
ഒപ്പം/അെല
� ങ്കിൽ കുടുംബത്തിന് സ് േറ്ററ്റ് െമൻറുകൾ ലഭയ്മാകുന്നത് തുടരും.
c. േപഷയ്ൻറ് സ് േറ്ററ്റ് െമൻറുകൾ: േരാഗിയുെട അക്കൗണ്ടു വിവരവും
നൽകാനുള്ള തുകയും വിശദീകരിക്കുന്ന സ് േറ്ററ്റ് െമൻറുകളുെട ഒരു പരമ്പര
MHHS അയയ് ക്കുന്നതാണ് . ലഭയ്മായ ഏെതങ്കിലും ഇൻഷൂറൻസ്
പരിരക്ഷെയ കുറിച്ച് MHHS-െന അറിയിക്കാൻ േരാഗിക്ക്
ഉത്തരവാദിത്തമുെണ്ടന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അഭയ്ർത്ഥന, MHHS-െന്റ᥅ FAPയുെട അറിയിപ്പ് , സാമ്പത്തിക സഹായം അഭയ്ർത്ഥിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു
െടലിേഫാൺ നമ്പർ, FAP േഡാകയ്ുെമൻറുകൾ കരസ�മാക്കാൻ
സന്ദർശിേക്കണ്ട െവബ് ൈസറ്റ് വിലാസം എന്നിവെയാെക്ക േപഷയ്ൻറ്
സ് േറ്ററ്റ് െമൻറിൽ ഉൾെപ്പടും.
d. MHHS െവബ് ൈസറ്റ് : MHHS െവബ് ൈസറ്റുകളിൽ, സാമ്പത്തിക സഹായം
ലഭയ്മാെണന്നുള്ള അറിയിപ്പ് , സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള അേപക്ഷാ
നടപടി്രകമത്തിെന്റ᥈ വിശദീകരണേത്താടുകൂടി, ആർക്കും കാണാവുന്ന
ഒരിടത്ത് േപാസ് റ്റ് െച�ുന്നതാണ് . FAP-ക്ക് കീഴിൽ ഉൾെപ്പട്ടവരും
അല
� ാത്തവരുമായ ദാതാക്കളുെട ഒരു ലിസ് റ്റ്, ലളിത ഭാഷയിലുള്ള സം്രഗഹം,
സാമ്പത്തിക സഹായ അേപക്ഷാ, ബില
� ിംഗും കളക്ഷനുമായി ബന്ധെപ്പട്ട
നയം എന്നിവ MHHS െവബ് ൈസറ്റിൽ MHHS നൽകെപ്പടുന്നതാണ് :
http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/.
എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട് െമൻറിലും രജിസ് േ്രടഷൻ സ�ലങ്ങളിലും,
അഭയ്ർത്ഥിക്കുകയാെണങ്കിൽ, ഈ േഡാകയ്ുെമൻറുകളുെട സൗജനയ് േപപ്പർ
പകർപ്പുകൾ MHHS ലഭയ്മാക്കും.
്രശദ്ധിക്കുക:ഈ േഡാകയ്ുെമൻറിൻെറ അച്ചടിച്ച പകർപ്പുകൾ നിയ്രന്തിക്കെപ്പടുന്നില
� . ഈ േഡാകയ്ുെമൻറിൻെറ അച്ചടിച്ച പതിപ്പിനും ഇലക് േ്രടാണിക്ക് പതിപ്പിനും
തമ്മിൽ െപാരുത്തേക്കടുള്ള പക്ഷം, നയം, നടപടി്രകമം, മാർഗ
� നിർേദ്ദശങ്ങൾ എന്നിവയുെട മാേനജ് െമൻറ് സിസ് റ്റത്തിൽ ്രപസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള നിയ്രന്തിത
പതിപ്പിനായിരിക്കും മുൻഗണന.
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അവേലാകന മാനദണ്ഡങ്ങൾ:
1. േരാഗിയുമായുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങൾ: റവനയ്ൂ ൈസക്കിൾ നടപടി്രകമത്തിെന്റ
ആരംഭത്തിൽ, േരാഗികൾക്ക് , അവരുെട േശഷിക്കുന്ന തുകെയ കുറിച്ചും MHHS-െന്റᤈ
േപയ് െമൻറ് ്രപതീക്ഷകെള കുറിച്ചും േരഖാമൂലമായേതാ വാക്കാലുള്ളേതാ ആയ
ആശയവിനിമയങ്ങൾ ലഭിക്കും. േരാഗിയുമായുള്ള എല
� ാ എഴുത്തുകുത്തുകളിലും, FAPയുെട ലഭയ്ത, അധിക വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിേക്കണ്ട െടലിേഫാൺ നമ്പർ, FAPയുെടയും ബന്ധെപ്പട്ട മറ്റ് േഡാകയ്ുെമൻറുകളുെടയും പകർപ്പുകൾ കരസ�മാക്കാനുള്ള
െവബ് ൈസറ്റ് വിലാസം എന്നിവ ഉൾെപ്പട്ടിരിക്കും. MHHS എല
� ാ േരാഗികൾക്കും FAPയുെട ലളിത ഭാഷയിലുള്ള സം്രഗഹത്തിെന്റ ഒരു പകർപ്പ് നൽകും.
a. ഇൻഷൂർ െച�ാത്ത േരാഗികൾ, അവരുെട ആേരാഗയ് പരിപാലന െചലവുകൾ
കവർ െച�ുന്നതിന് , െഫഡറൽ - സ് േറ്ററ്റ് പദ്ധതികളിലൂെട ധനസഹായ
േ്രസാതസ
� ുകൾ കെണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള MHHS-െന്റᤈ പരി്രശമങ്ങളിൽ
സഹകരിക്കുെമന്ന് ്രപതീക്ഷിക്കെപ്പടുന്നു. ഇൻഷൂറൻസ് ഇല
� ാത്ത
േരാഗികൾക്ക് , േസവന തീയതി കഴിഞ്ഞ് 150 ദിവസം വെര, FAP-യും ബാക്കി
നിൽക്കുന്ന തുകയും വിവരിക്കുന്ന ഒരു ്രപതിമാസ സ് േറ്ററ്റ് െമൻറ്
ലഭിക്കുന്നതാണ് . ഒരു േപയ് െമൻറ് പ
� ാൻ ഉപയുക്തമാക്കുന്നതിേലാ ബാക്കി
നിൽക്കുന്ന തുക അടയ് ക്കുന്നതിേലാ േരാഗി പരാജയെപ്പടുന്നുെവങ്കിൽ, ഒരു
മൂന്നാം കക്ഷി പണമീടാക്കൽ ഏജൻസിെയ അക്കൗണ്ടിൻറ് കളക്ഷന്
ഏർെപ്പടുത്തുന്ന കാരയ്ം MHHS വിലയിരുത്തും.
b. ഇൻഷൂറൻസ് ഉള്ള േരാഗികൾ, േരാഗിയുെട ഇൻഷൂറൻസ് ദാതാവിൽ നിന്ന്
േപയ് െമൻറ് സവ്ീകരിക്കുന്നതിനുള്ള MHHS-െന്റ ്രശമങ്ങളിൽ
സഹകരിേക്കണ്ടതാണ് . േരാഗിയുെട ഇൻഷൂറൻസ് കാരിയർക്ക് MHHS ബിൽ
അയക്കുേമ്പാൾ, അെതാരു സന്മേനാഭാവ നടപടി മാ്രതമാെണന്നും MHHS
നൽകുന്ന േസവനങ്ങളുെട തുകയടയ് ക്കുന്നതിനുള്ള സാമ്പത്തിക
ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് േരാഗി ഒഴിവാക്കെപ്പടുന്നിെല
� ന്നും േരാഗി
മനസ
� ിലാേക്കണ്ടതാണ് . അതിനാൽ, േപയ് െമൻറ് കാലതാമസങ്ങൾ
പരിഹരിക്കുന്നതിേനാ േസവനത്തിനായുള്ള േപയ് െമൻറ് തടയുന്ന
ഭരണപരമായ മറ്റ് തടസ
� ങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിേനാ ഇൻഷൂറൻസ്
കാരിയറുമായി േരാഗി ബന്ധെപ്പടണെമന്ന് ചില സാഹചരയ്ങ്ങളിൽ MHHS
ആവശയ്െപ്പടുന്നതാണ് . േസവനങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് േപയ് െമൻറ് MHHSന് ലഭിച്ചതിനും, അക്കൗണ്ടിേലക്ക് ഉചിതമായ കരാർ്രപകാരമുള്ള
്രകമെപ്പടുത്തലുകൾ ബാധകമാക്കി കഴിഞ്ഞതിനും േശഷം, ഇൻഷൂറൻസ്
കാരിയറുെട േപയ് െമൻറിെന തുടർന്ന് , 120 ദിവസം വെര, FAP-യും േരാഗി
ബാക്കി നൽേകണ്ട തുകയും വിവരിക്കുന്ന ഒരു ്രപതിമാസ സ് േറ്ററ്റ് െമൻറ്
േരാഗിക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് . ഒരു േപയ് െമൻറ് പ
� ാൻ ഉപയുക്തമാക്കുന്നതിേലാ
ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുക അടയ് ക്കുന്നതിേലാ േരാഗി
പരാജയെപ്പടുന്നുെവങ്കിൽ, ഒരു മൂന്നാം കക്ഷി പണമീടാക്കൽ ഏജൻസിെയ
അക്കൗണ്ടിെന്റᤉ കളക്ഷന് ഏർെപ്പടുത്തുന്ന കാരയ്ം MHHS വിലയിരുത്തും.
2. സാമ്പത്തിക സഹായം: ലഭയ്മായ മൂന്നാം കക്ഷി േ്രസാതസ
� ുകളിൽ നിന്ന്
തിരിച്ചടക്കുവാനുള്ള പണം വാങ്ങിെക്കാടുക്കുവാൻ േരാഗികെള സഹായിക്കുന്നത്
MHHS-െന്റᤈ സ്രമ്പദായമാണ് . േരാഗികൾക്ക് ലഭയ്മാേയക്കാവുന്ന െഫഡറൽ അെല
� ങ്കിൽ
്രശദ്ധിക്കുക:ഈ േഡാകയ്ുെമൻറിൻെറ അച്ചടിച്ച പകർപ്പുകൾ നിയ്രന്തിക്കെപ്പടുന്നില
� . ഈ േഡാകയ്ുെമൻറിൻെറ അച്ചടിച്ച പതിപ്പിനും ഇലക് േ്രടാണിക്ക് പതിപ്പിനും
തമ്മിൽ െപാരുത്തേക്കടുള്ള പക്ഷം, നയം, നടപടി്രകമം, മാർഗ
� നിർേദ്ദശങ്ങൾ എന്നിവയുെട മാേനജ് െമൻറ് സിസ് റ്റത്തിൽ ്രപസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള നിയ്രന്തിത
പതിപ്പിനായിരിക്കും മുൻഗണന.
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സ് േറ്ററ്റ് പരിരക്ഷാ പദ്ധതികൾ കെണ്ടത്തുന്നതിനും FAP-ക്ക് കീഴിലുള്ള അർഹത
നിർണ
� യിക്കുന്നതിനും േരാഗികെള സഹായിക്കുന്നതിന് സാമ്പത്തിക ഉപേദശം
നൽകുന്നതാണ് . ഈ തീരുമാനങ്ങളുെട അനന്തരഫലം തീർച്ചയാകുന്നതുവെര കളക്ഷൻ
്രപവർത്തനം നിർത്തിവയ് ക്കെപ്പടുന്നതാണ് , എന്നാൽ േപഷയ്ൻറ് സ് േറ്ററ്റ് െമൻറുകൾ
അയയ് ക്കുന്നത് തുടരും. MHHS-ലൂെടയുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനായി
ഡിസ് കൗണ്ട് തുക കണക്കാക്കുന്നതിന് ഉപേയാഗിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ, MHHS
േസവനം നൽകുന്ന കമ്മയ്ൂ ണിറ്റിക്കുള്ളിൽ FAP-ക്ക് വിപുലമായ ്രപചാരണം
നൽകുന്നതിന് MHHS ൈകെക്കാള്ളുന്ന നടപടി്രകമങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക
സഹായത്തിനുള്ള അർഹത നിർണ
� യിക്കുന്നതിന് MHHS ഉപേയാഗിക്കുന്ന
നടപടി്രകമം, അേപക്ഷയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട നടപടി്രകമം എന്നിവ MHHS
സാമ്പത്തികസഹായ നയത്തിൽ വിശദമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.
3. േപയ് െമൻറ് പ
� ാനുകൾ: ബിൽ അടയ് ക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവെപ്പേട്ടക്കാവുന്ന
േരാഗികൾക്ക് , പലിശരഹിത, ദീർഘകാല േപയ് െമൻറ് പ
� ാനുകളാണ് MHHS
നൽകിവരുന്നത് . േപ ൈമ ബിൽ േപഷയ്ൻറ് േപാർട്ടലിലൂെട േരാഗികൾക്ക് ഒരു
േപയ് െമൻറ് പ
� ാനിേലക്ക് ്രപേവശിക്കാവുന്നതാണ്
(https://paymybill.memorialhermann.org/?_ga=1.221977755.265979238.1484666
437). ഒരു സജീവ േപയ് െമൻറ് പ
� ാൻ പരിപാലിക്കുന്നതിന് , േരാഗികൾ
ചുരുങ്ങിയെതാരു ്രപതിമാസ േപയ് െമെന്റᤅങ്കിലും നടേത്തണ്ടതുണ്ട് . െഷഡയ്ൂ ൾ
െചയ് ത േപയ് െമൻറ് അടയ് ക്കുന്നതിൽ േരാഗി പരാജയെപ്പടുന്ന പക്ഷം,
ബാക്കിനിൽക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് അടയ് ക്കുെമന്ന വാഗ്ദാനം
പാലിക്കുന്നതിൽ േരാഗി വീഴ് ച വരുത്തിയതായി കണക്കാക്കെപ്പടും. പരാജയെപ്പട്ട
ആദയ് േപയ് െമൻറിെന തുടർന്ന് , േരാഗി േപയ് െമൻറ് പ
� ാൻ വീണ്ടും നിലവിൽ
െകാണ്ടുവരുന്നതിന് നയ്ായമായ ്രശമം നടേത്തണ്ടതാണ് . േപയ് െമൻറ് പ
� ാൻ വീണ്ടും
പുനഃസ�ാപിക്കുന്നതിൽ േരാഗി പരാജയെപ്പടുന്നുെവങ്കിൽ ഒപ്പം/അെല
� ങ്കിൽ രണ്ടാം
തവണയും േപയ് െമൻറ് നടത്തുന്നതിൽ വീഴ് ച വരുത്തുന്നുെവങ്കിൽ, MHHS, ഒരു
മൂന്നാം കക്ഷി കളക്ഷൻ ഏജൻസിക്ക് അക്കൗണ്ട് ഏൽപ്പിച്ച് െകാടുക്കുന്നതാണ് . ഒരു
മൂന്നാം കക്ഷി കളക്ഷൻ ഏജൻസിക്ക് അക്കൗണ്ട് ഏൽപ്പിച്ച് െകാടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ,
ബാക്കി നൽേകണ്ട തുകയുയുെട കാരയ്ത്തിൽ, േരാഗി, മൂന്നാം കക്ഷി
ഏജൻസിയുമായാണ് േനരിട്ട് ബന്ധെപ്പട്ട് ്രപവർത്തിേക്കണ്ടത് . ആ നിർദ്ദിഷ് ട
അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് , MHHS Everyday Well േപഷയ്ൻറ് േപാർട്ടലിലൂെട,
മെറ്റാരു േപയ് െമൻറ് പ
� ാനിൽ ്രപേവശിക്കാൻ േരാഗിക്ക്
അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതല
� . എന്നിരുന്നാലും, Everyday Well േപഷയ്ൻറ്
േപാർട്ടലിലൂെട, തുടർന്നുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾക്കായി ഒരു േപയ് െമൻറ് പ
� ാൻ
ആരംഭിക്കാൻ േരാഗിക്ക് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും.
4. േപയ് െമൻറ് നൽകാത്ത സാഹചരയ്ത്തിെല പണമീടാക്കൽ നടപടി്രകമങ്ങൾ:
തുകയടക്കാത്ത സാഹചരയ്ത്തിൽ, അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് , മൂന്നാം കക്ഷി
ദാതാവിൽനിന്ന് റീഇംേബഴ് സ്െമൻറ് ബാധയ്ത, സർക്കാർ ധനസഹായത്തിേനാ
സാമ്പത്തിക സഹായത്തിേനാ ഉള്ള േരാഗിയുെട അർഹത, േരാഗിയുെട സഹകരണം,
േപയ് െമൻറ് അെല
� ങ്കിൽ കിട്ടാക്കട ചരി്രതം ഒപ്പം/അെല
� ങ്കിൽ േരാഗിെയ കെണ്ടത്താൻ
കഴിയായ് ക എന്നിവെയ അടിസ�ാനമാക്കി, വിവിധ പണമീടാക്കൽ നടപടികൾ
ഉപേയാഗിക്കെപ്പടുന്നതാണ് . നിരസിക്കലുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് ഒരു മൂന്നാം കക്ഷി
ദാതാവിെന്റᤉ നിരസിക്കലുമായി ബന്ധെപ്പട്ട അപ്പീൽ; മൂന്നാം കക്ഷി ദാതാവുമായുള്ള
തുടരേനവ്ഷണ ആശയവിനിമയങ്ങൾ; സാമ്പത്തിക സഹായ വാഗ്ദാനം െചയ് തുെകാണ്ട്
്രശദ്ധിക്കുക:ഈ േഡാകയ്ുെമൻറിൻെറ അച്ചടിച്ച പകർപ്പുകൾ നിയ്രന്തിക്കെപ്പടുന്നില
� . ഈ േഡാകയ്ുെമൻറിൻെറ അച്ചടിച്ച പതിപ്പിനും ഇലക് േ്രടാണിക്ക് പതിപ്പിനും
തമ്മിൽ െപാരുത്തേക്കടുള്ള പക്ഷം, നയം, നടപടി്രകമം, മാർഗ
� നിർേദ്ദശങ്ങൾ എന്നിവയുെട മാേനജ് െമൻറ് സിസ് റ്റത്തിൽ ്രപസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള നിയ്രന്തിത
പതിപ്പിനായിരിക്കും മുൻഗണന.
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ഒപ്പം/അെല
� ങ്കിൽ േപയ് െമൻറ് അഭയ്ർത്ഥിച്ചുെകാണ്ട് േരാഗിെയ വിളിക്കുന്ന െടലിേഫാൺ
േകാളുകളും, അയയ് ക്കുന്ന സ് േറ്ററ്റുെമൻറുകളും കത്തുകളും; പണമടയ് ക്കുന്നതിൽ
വീഴ് ച വന്നിട്ടുെണ്ടന്നും, നൽകാനുള്ള ബാലൻസിെന കുറിച്ച് േരാഗിക്ക് അറിയിപ്പ്
നൽകുന്ന ആദയ് സ് േറ്ററ്റ് െമൻറിെന്റᤃ തീയതിയിൽ നിന്ന് 120 ദിവസം കഴിഞ്ഞാലുടൻ
വിഷയം കളക്ഷൻ ഏജൻസിക്ക് വിടുെമന്നും േരാഗിെയ അെല
� ങ്കിൽ ഗയ്ാരണ്ടെറ
അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള അന്തിമ അറിയിപ്പ് എന്നിവെയാെക്ക കളക്ഷൻ നടപടികളിൽ
ഉൾെപ്പടും. അക്കൗണ്ടിെന്റᤃ േപയ് െമൻറ് വീഴ് ചയ് ക്ക് ഉത്തരവാദിയായ മൂന്നാം കക്ഷിക്ക്
(മൂന്നാം കക്ഷി ബാധയ്ത) എതിെര MHHS നിയമ നടപടി സവ്ീകരിക്കുകയും െച�ാം.
5. കിട്ടാക്കടം: ലഭയ്മായ മൂന്നാം കക്ഷി ദാതാവിനും(ക്കൾക്കും) േരാഗിക്കും/ഗയ്ാരണ്ടർക്കും,
അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് അന്തിമ ബിൽ നൽകിക്കഴിഞ്ഞതിന് േശഷവും,
വയ്വസ�ാപിത ബില
� ിംഗും തുടരേനവ്ഷണ ആശയവിനിമയങ്ങളും സംഭവിച്ചതിന്
േശഷവും, സാമ്പത്തിക സഹായത്തിെന്റᣮ ലഭയ്തെയ കുറിച്ച് േരാഗിെയ
അറിയിക്കുന്നതിന് നയ്ായമായ നടപടികൾ ൈകെക്കാണ്ടതിന് േശഷവും, േപയ് െമൻറ്
കാലപരിധി കാലഹരണെപ്പട്ടതിന് േശഷവും, അക്കൗണ്ട് തുക ഈടാക്കാൻ സാദ്ധയ്മല
�
എന്ന് നിർണ
� യിക്കെപ്പട്ടതിന് േശഷവും മാ്രതമാണ് അക്കൗണ്ടുകൾ കിട്ടാക്കടമായി
എഴുതിത്തള്ളുക.
6. ബാഹയ് പണമീടാക്കൽ നടപടികൾ: ഉചിതമായ അക്കൗണ്ടുകൾ മാ്രതമാണ്
കിട്ടാക്കടമായി എഴുതിത്തള്ളിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് , പണമീടാക്കാൻ
േവണ്ടി ഒരു ബാഹയ് സ�ാപനത്തിന് ഉചിതമാെയാരു െറഫറൽ ഉൾെപ്പെട, ബില
� ിംഗും
കളക്ഷനുമായി ബന്ധെപ്പട്ട എല
� ാ ്രശമങ്ങൾക്കും േശഷം മാ്രതേമ, കടം
എഴുതിത്തള്ളുന്നതിനുള്ള അനുമതി കസ് റ്റമർ േസവന ടീം അവേലാകനം
െച�ുകയുള്ളൂ. വയ്വസ�ാപിത കളക്ഷൻ മാനദണ്ഡവുങ്ങളും അംഗീകൃത
എഴുതിത്തള്ളൽ അധികാര പരിധികളും ഉപേയാഗിച്ചുെകാണ്ട് , കസ് റ്റമർ സർവീസ്
ഡയറക് ടർ എഴുതിത്തള്ളലിന് അനുമതി നൽകുകേയാ, അെല
� ങ്കിൽ െറവനയ്ൂ
ൈസക്കിൾ മാേനജ് െമൻറിെന്റ ൈവസ് ്രപസിഡൻറിന് ഉചിതമായ നടപടി ശുപാർശ
െച�ുകേയാ െച�ാം. വയ്വസ�ാപിത ദാതാവ് , ബാലൻസ് , േപയ് െമൻറ് ്രപവർത്തന
മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവെയ അടിസ�ാനമാക്കി, േപഷയ്ൻറ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ് റ്റം
മുേഖന അക്കൗണ്ടുകൾ സവ്യേമവ ഒരു ബാഹയ് സ�ാപനത്തിന് ൈകമാറെപ്പേട്ടക്കാം.
7. നടപ്പാക്കൽ: ഈ നയം നടപ്പാക്കുന്നതും ഡിപ്പാർട്ട് െമൻറുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ്രപവർത്തന
നടപടി്രകമങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതും MHHS െറവനയ്ൂ ൈസക്കിൾ മാേനജ് െമൻറ്
വിഭാഗത്തിെന്റ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് .
േ്രകാസ് െറഫറൻസുകൾ:
A.
B.
C.
D.

േരാഗി ൈകമാറ്റ നയം (EMTALA, െടക് സാസ് ൈകമാറ്റ ചട്ട അനുവർത്തനം)
സാമ്പത്തിക സഹായ നയം
സാമ്പത്തിക സഹായെത്ത കുറിച്ച് ലളിത ഭാഷയിലുള്ള സം്രഗഹം
സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള അേപക്ഷാ

്രശദ്ധിക്കുക:ഈ േഡാകയ്ുെമൻറിൻെറ അച്ചടിച്ച പകർപ്പുകൾ നിയ്രന്തിക്കെപ്പടുന്നില
� . ഈ േഡാകയ്ുെമൻറിൻെറ അച്ചടിച്ച പതിപ്പിനും ഇലക് േ്രടാണിക്ക് പതിപ്പിനും
തമ്മിൽ െപാരുത്തേക്കടുള്ള പക്ഷം, നയം, നടപടി്രകമം, മാർഗ
� നിർേദ്ദശങ്ങൾ എന്നിവയുെട മാേനജ് െമൻറ് സിസ് റ്റത്തിൽ ്രപസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള നിയ്രന്തിത
പതിപ്പിനായിരിക്കും മുൻഗണന.

