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________________________________________________________________________
�ాల�ీ లకష్య్ం:
Memorial Hermann Health System (“MHHS”) ల��� ఒపప్ందం క�దుర�్చక�నన్ బయట� ��కరణ
ఏజ�స్ల ��్వ�ా �సుక�నన్ చరయ్ల�� స� ���� అ��ంట్స్ �క్క ��కరణక� సంబం��ం� ఈ �ాల�ీ
స��త�క���న �����లను ఏరప్ర�సుత్ం��.
ప����:
MHHS ఆ��్థక స�యం �ాల�ీ (“FAP”) ��్వ�ా కవర్ �ేయబ��, MHHS ��్వ�ా ఆప��ట్ �ేయబ�ే �ాష్ట �
ల�ౖ��న్స్ 501(c)(3) �� ం��న ఆసుప�్ర సదు�ాయ�ల�న్ంట��� ఈ �ాల�ీ వ��త్సత్ ుం��. �ట�ల� ఈ ��ం� ���
ఉ��న్�:
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
అవ�ట్ ����ంట్ ఇ���ంగ్ ��ంటర�్ల, ���
� � మందుల� మ��య� ప�న�ా�ాస ��ం��్రలను మ��య� �� ్ర ��ౖడర్ఆ����త అతయ్వసర ��ం��్రలను, ��ౖన జ���� �ే�ిన ఆసుపత�్రల అవ�ట్ ����ంట్ ����ాలను MHHS ఆప��ట్
�ేసత్ ుం�� మ��య� అ� ఈ �ాల�ీ ��ం� ద కవర్ �ేయబడ����.
�ాల�ీ ప్రకటన:
1. ఇ��, స��్వసులక� �ె�్లం�ే �ామ�ా్థ��న్ క��� ఉనన్ ��గ�ల నుం�� ���� బ�య్ల�న్స్ల ��కరణను
��న�ా��ంచ����� FAP ��ం� ద వ�ే్చ MHHS మ��య� అనుబంధ సంస్థ ల ���నం. ఈ �ాల�ీ, MHHS
��గ�లక� అం��ం�ే స��్వసుల ��రక� ఆసుప�్ర మ��య�/ల��� ఇతర ����జ్లను ��క��ంచ����� MHHS
�సుక��� చరయ్ల గ���ం� �వ��సత్ ుం��. ఆ ��కరణ �ారయ్కల��ాల�� సంబంధం గల ప్ర�య
�
మ��య�
గమ�క: ఈ ��క�య్��ంట్ �క్క మ���త
్ర �ా�ీల� �యం�్రంచల���. ఈ ��క�య్��ంట్ �క్క మ���త
్ర మ��య� ఎల�ా్ట��క్ �ా�ీల మధయ్ ��ాదం సందరభ్ంల�
�ాల�ీ, ప్ర��య మ��య� ���డ్ల�ౖన్ �ర్వహణ వయ్వస్థ ��ౖ మ���త
్ర ���న �యం�్రత వరష్ న్ అమల�ల� ��� ఉంట�ం��.
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సమయ వయ్వధులను, �ె�్లంప� �ేయ� సందరభ్ంల� MHHS �సు��బ� �� చరయ్ల� మ��య� ఆ��్థక
స�య���� ���� అర�్హల�ౖ�ే MHHS తపప్�స���ా �సు��వల�ిన స��త�క���న ప్రయ��న్లను
��ాధ్��ంచ���న్ క��� �ాల�ీ �వ��సత్ ుం��.
2. MHHS ��్వ�ా అం��ంచబ��న ��వల ��రక� బ��� ఉనన్ ���త్లక� సంబం��ం� ��గ�లక� MHHS ఎల�
కమ�య్���ట్ �ేసత్ ుం�ో ఈ ���నం �వ��సత్ ుం��.
3. ఆ��్థక స�యం ��రక� అర�్హల� �ాగల ��గ�లను గ���త్ంచడం ��రక� MHHS స��త�క���న ప్రయ��న్ల�
�ేసత్ ుం��.
4. ��కవర్ �ేయల�� ర�ణం గల ���� ఖ���లను MHHS రదుద్ �ే�� మ��య� ���� ఖ��� బ�య్ల�నుస్లను రదుద్
�ే�� ప్ర�య
� ను �యం�్రంచడం మ��య� పరయ్����ంచడంల� గల ప���్థ త
ి �లను క��� ఈ ���నం
�ర్వ�సుత్ం��.
5. ఇంటరన్ల్ ����నూయ్ ��డ్ �క్క ��కష్న్ 501(r) మ��య� ����� �ాట� గల �బంధనలల� ����్కనన్
అ�ా��రణ కల�కష్న్ చరయ్లల� MHHS �ాల�గ్నబ� దు.
6. ఇక్కడ ����్కనన్ �ాల�ీల� మ��య� �����ల� ట��ాస్స్ �ాష్ట ం� �క్క చట�్టల� మ��య� �బంధనలక�,
ఇంటరన్ల్ ����నూయ్ ��డ్ �క్క ��కష్న్ 501(r), మ��య� సంబం��త మ�రగ్ దర్శకత్వమ�నక�
అనుగ�ణం�ా ఉ�ేద్�ంచబ��్డ�.
7. ఆ��్థక స�య���� అర్హతను �ర్ణ �ంచ����� MHHS స��త�క���న ప్రయ��న్లను �ే�ిం�ో ల��ో
�ర్ణ�ంచ����� త��� అ���ారం MHHS �� ఉంట�ం��.
షరత�ల� మ��య� �ర్వచ��ల�:
1. దరఖ�సుత్: ఆ��్థక స�యం ��రక� ఒక దరఖ�సుత్ ���� ��్వ�ా ప���త్ �ేయబ���.
2. దరఖ�సుత్ �ే�� వయ్వ��: దరఖ�సుత్ �ే�� వయ్వ��ల�, ఆ��్థక స�యం ��రక� దరఖ�సుత్ను MHHS
�ీ్వక��సత్ ుం�� మ��య� �ా్ర��స్ �ేసత్ ుం��. వయ్��త్�� సంరకష్ణ అం��ం�న �ే��న దరఖ�సుత్ వయ్వ�� �ా్రరంభం
అవ�త�ం�� మ��య� సంరకష్ణ ��రక� �దట� ��్ల ంగ్ ��్టట్��ంట్ �క్క �ే�� త�ా్వత 240 వ ���న
మ�గ�సుత్ం��.
3. ��కవర్ �ేయల�� ర�ణ�లను రదుద్ �ేయడం. ��క��ంచల�మ� ���ం�న ���త్ల ��రక� ���� ఖ���క�
సర�ద్బ�ట�, �ా� ఇంకనూ బ��� ఉనన్ ���త్�న్ �ె�్లంచగ��� �ామర్థ�ం ������ ఉం��. ఏరప్రచబ��న
��కరణ �ా్ర�ప��కను ఉప���ంచు��� ఈ ��ాధ్రణ జర�గ�త�ం�� మ��య� ఒక ఖ��� �ల్ �ేయబ��
మ��య� త��న ��కరణ అనుసరణ ప్రయ��న్ల� �సుక�నన్ త�ా్వత మ�త్ర�� �ేయబడ�త�ం��.
4. ఒపప్ందపర���న సర�ద్బ�ట�: �ర్ణ�ం�న ��ట్ల వదద్ ���� �క్క �తత్ ం ����జ్ల� మ��య� మ�డవ పకష్ం
�ె�్లంప���ర�ల నుం�� ఆ�ంచబ��న �ాసత్ వ ����� �ె�్లంప�క� మధయ్ �ే��ను ప్ర��ం�ంచ����� ����
అ��ంట�క� �� స్్ట �ే�ిన సర�ద్బ�ట� చట్ట పర���న �బంధనల� ల��� ఒపప్ందపర���న ఏ�ాప్ట్ల క�
అనుగ�ణం�ా ఉం���.
5. అ�ా��రణ వసూల� చరయ్ల� (ఎక్స్ట�్ర��్డన�� కల�కష్న్ ఆకష్న్స్) (“ECAs”): ఇ� చట్ట పర���న ల��� ��య్య
గమ�క: ఈ ��క�య్��ంట్ �క్క మ���త
్ర �ా�ీల� �యం�్రంచల���. ఈ ��క�య్��ంట్ �క్క మ���త
్ర మ��య� ఎల�ా్ట��క్ �ా�ీల మధయ్ ��ాదం సందరభ్ంల�
�ాల�ీ, ప్ర��య మ��య� ���డ్ల�ౖన్ �ర్వహణ వయ్వస్థ ��ౖ మ���త
్ర ���న �యం�్రత వరష్ న్ అమల�ల� ��� ఉంట�ం��.
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ప్ర�య
�
అవసర���న కల�కష్న్ చరయ్ల�, మ��య� మ��క ప����� ర�ణ��న్ అమ్మడం ల��� ���
� �ట్ ఏజ�స్ల�
ల��� బ�య్��లక� ప్ర�క�ల సమ����ా�న్ �����ంచడం వంట� ఇతర �ారయ్కల��ాల� క��� ఇందుల�
ఉండవచు్చ. ECAలల� MHHS జ�కయ్ం �ేసు��దు, ల��� ��� కల�కష్న్ ��ండర్ల ను ECAలల� జ�కయ్ం
�ేసు��వ����� అనుమ�ంచదు.
6. ఆ��్థక స�యం: ఆ��్థక స�యం అంట� ��గ�లక� MHHS ��్వ�ా అం��ంచబ�ే అతయ్వసర ల���
��ౖదయ్పరం�ా అవసర���న ఆ��గయ్ సంరకష్ణ ��వల ��రక� అవసర���న ఆ��్థక వనర�ల� �� ందడంల�
స�యపడడం ��రక� ��గ�లక� స�యం �ేయ����� FAP ల� ����్కనన్ ���ధ్ష్ట ఆ��్థక మ��య� ఇతర
అర్హత �ా్ర�ప��కను ��ర��ర�్చక�నన్ ��గ�లక� MHHS అం��ం�ే స�యం. అర్హత గల ��గ�లల� �మ�
ల�� ��గ�ల�, తక�్కవ ఆ��యం గల ��గ�ల� మ��య� �ా��క కవ��జ్ ఉనన్�ార�, �ా�� ��ౖదయ్ �ల�్లలల�
���న్ ల��� ����న �ాట��� �ె�్లంచల�� �ార� �ా� �ా��క కవ��జ్ ఉనన్�ార� ఉండవచు్చ. ఆ��్థక
స�యంల� �మ� కం���ల�� ఒపప్ందపర���న భతయ్మ�ల� మ��య� ఇతర మ�డవ పకష్ం ఆ��గయ్
కవ��� �ేర్చబ�� ఉండదు.
7. �ాడ�క ��ష �ా�ాంశం (“PLS”): FAP �క్క �ా��రణ �ా�ాంశంల� ఈ ��ం� ��� ఉ��న్�: (a) అర్హ��
అవస�ాల� మ��య� ఇవ్వబ�ే స�యం �క్క క�్లపత్ ���న �వరణ; (b) ఆ��్థక స�యం ��రక�
దరఖ�సుత్ల� �� ందగల ��బ్��ౖట్ల జ���� మ��య� ���క ప్ర�ే�ాల�; (c) FAP �క్క ఉ�త ��పర్ �ా�ీ
ఎల� �� ం��ల� సూచనల�; (5) దరఖ�సుత్ ప్ర�య
� �� స�యం ��రక� సంప్ర��ంప� సమ���రం; (6)
అందుబ�ట�ల� గల FAP మ��య� సంబం��త ��క�య్��ంట్ల �క్క ���ా అను�ా��ల�; మ��య� (7)
ఆ��్థక స�యం ��రక� �ర్ణ�ంచబ��న ��గ�ల� అతయ్వసర ల��� ��ౖదయ్పరం�ా అవసర���న స��్వసుల
��రక� �ా��రణం�ా �ల్ �ేయబ��న ���త్ల క��న్ ఎక�్కవ ��ర్జ్ �ేయబడర� �ె��� ధృ�కరణ ప్రకటన.
8. స��త�క���న ప్రయ��న్ల�: స��్వసు �క్క �ా్రరంభ ఆచరణ సమయంల� ��గ�లంద���� FAP �క్క
�ాడ�క ��ష �ా�ాం�ా�న్ అం��వ్వడం ��్వ�ా MHHS �క్క FAP గ���ం� ������ ��ట��ి��షన్
అం��వ్వ����� MHHS స��త�క���న ప్రయ��న్ల� �ేసత్ ుం��. అం�ే�ాక�ం��, MHHS �క్క FAP
గ���ం� ��గ�లక� �ె�యజ�య����� MHHS ఈ ��ం� �� చరయ్ల� �సుక�ంట�ం��:
a. అసంప�ర్ణ దరఖ�సుత్ల�: ఒక��ళ ���� మ��య�/ల��� క�ట�ంబం అసంప�ర్ణ ��న దరఖ�సుత్ను
అందజ��ినట్ల ��ే, అప�ప్డ�, MHHS అవసర���న అదనప� సమ���రం ల���
��క�య్��ంట�షన్లను ����్కంట� ��తప�ర్వక ��ట��ి��షన్ను అందజ�సత్ ుం��.
b. ప���త్ �ేయబ��న దరఖ�సుత్ల�: ఒక��ళ ���� మ��య�/ల��� క�ట�ంబం ప���త్ అ�న ఆ��్థక
స�యం దరఖ�సుత్ను ఇ��త్ , ���� ఆ��్థక స�యం ��రక� అర�్హల� �ా�� అ�� �ర్ణ య��న్
స�ాలమ�ల� MHHS ��తప�ర్వక ��ట��ి��షన్ అం��సత్ ుం�� మ��య� �ర్ణ య��న్ (వ��త్��త్,
���� ఏ స�య���� అర�్హల� �ె�యజ�యడం�� స�) మ��య� ఈ �ర్ణ యం పట్ల
ఆ���ాలను ��తప�ర్వకం�ా ������ �ె�యజ�సత్ ుం��. ఈ ��ట��ి��షన్ల� ఆ��్థక స�య
�ాతం �తత్ మ� (ఆ���ం�న దరఖ�సుత్ల ��రక�) ల��� �రస్కరణ ��రక� �ారణం(ల�)
మ��య� వ��త్ం�న��ట ���� మ��య�/ల��� క�ట�ంబం నుం�� ఆ�ంచబ�ే �ె�్లంప� ఉంట��.
ప���త్ అ�న దరఖ�సుత్ �క్క మ��య్కరణ సమయంల� ���� మ��య�/ల��� క�ట�ంబం
��్టట్��ంట్ల ను అందుక�ంట� ఉంట�ర�.
c. ���� ��్టట్��ంట్స్: ���� �క్క అ��ంట్ మ��య� బ��� ఉనన్ �తత్ ం �వ��సత్ ూ MHHS
��్టట్��ంట్ల ను వర�స�ా పం�ిసత్ ుం��. ���� ��్టట్��ంట్స్ ల�, ������ అందుబ�ట�ల� గల ఏ��ౖ��
�మ� కవ��� గ���ం� MHHS �� �ె�యజ�యవల�ిన బ�ధయ్త �����ేన� ����్క��
అభయ్ర్థన���ాట�, MHHS �క్క FAP, ఆ��్థక స�యం అడగడం ��రక� ఒక ట���� న్
నంబర�, FAP ��క�య్��ంట�
్ల �� ం�ే ��బ్��ౖట్ అడ్రసు ఉంట��.
గమ�క: ఈ ��క�య్��ంట్ �క్క మ���త
్ర �ా�ీల� �యం�్రంచల���. ఈ ��క�య్��ంట్ �క్క మ���త
్ర మ��య� ఎల�ా్ట��క్ �ా�ీల మధయ్ ��ాదం సందరభ్ంల�
�ాల�ీ, ప్ర��య మ��య� ���డ్ల�ౖన్ �ర్వహణ వయ్వస్థ ��ౖ మ���త
్ర ���న �యం�్రత వరష్ న్ అమల�ల� ��� ఉంట�ం��.
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d. MHHS ��బ్��ౖట్: ఆ��్థక స�యం దరఖ�సుత్ ప్ర�య
�
�క్క �వరణ��, ఆ��్థక స�యం
అందుబ�ట�ల� ఉంద� MHHS �క్క ��బ్��ౖట్ ల� బ��ా కనబ�ే ప్ర�ేశంల� ��ట�సును �� స్్ట
�ేసత్ ుం��. FAP ప్ర�ారం ఎవర� అర�్హల� మ��య� ఎవర� అర�్హల� �ార� అ�� �� ్ర ��ౖడర్ల
జ������ �ాడ�క ��ష �ా�ాంశం, ఆ��్థక స�యం దరఖ�సుత్ మ��య� ��్ల ంగ్ మ��య�
��కరణ �ాల�ీ� MHHS ��బ్��ౖట���ౖ MHHS, FAP � �� స్్ట �ేసత్ ుం��:
http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/. ����న �దట,
అతయ్వసర ���గం మ��య� �����్టష
� న్ ప్ర�ే�ాలల� ఈ ��క�య్��ంట్ల �క్క ఉ�త ��పర్
�ా�ీలను MHHS అందుబ�ట�ల� ఉంచుత�ం��.
స�కష్ �ా్ర�ప��క:

1. ������ కమ�య్���షన్స్: ����నూయ్ ప్ర�య
�
�ా్రరంభంల�, MHHS అంచ�� ���ిన �ె�్లంప�ల���ాట� ��గ�ల
నుం�� �ావల�ి ఉనన్ బ��� ���త్��� సంబం��ం�, ��గ�ల� ��తప�ర్వక���న ల��� మ��క���న
కమ�య్���షన్స్ అందుక�ంట�ర�. ������ అ�న్ కమ�య్���షన్ల ల� FAP లభయ్త గ���ం� ఒక ��ట�సు,
అదనప� సమ���రం ��రక� �ాల్ �ేయవల�ిన ఒక ట���� న్ నంబర� మ��య� FAP, ఇతర సంబం��త
��క�య్��ంట్ల �ా�ీలను �� ందగల ��బ్��ౖట్ అడ్రసు ఉంట��. ��గ�లంద���� MHHS, FAP �క్క �ాడ�క
��ష �ా�ాంశం �క్క �ా�ీ అందజ�యబడ�త�ం��.
a. ��గ�ల ఆ��గయ్ సంరకష్ణ ఖర�్చలను కవర్ �ేయడం ��రక� సమ�ఖయ్ మ��య� �ాష్ట �
�ారయ్క�మ�ల ��్వ�ా �ధులను గ���త్ంచడంల� MHHS �క్క ప్రయ��న్లల� ����� �మ�
ల�� ��గ�ల� సహక��ం��ల� ఆ�ంచబ��ం��. FAP మ��య� స��్వసు �ే�� త�ా్వత 150
���ల వరక� �ా�� బ��� ఉనన్ ���త్�న్ �వ��సత్ ూ �మ� ల�� ��గ�ల� ��ల�ా�� ��్టట్
��ంట�ను అందుక�ంట�ర�. ఒక��ళ �ె�్లంప� �ా్లన్ ల��� ���� ప్ర���ంచల�క�� ��� ల��� �ా��
బ��� ఉనన్ ���త్లను �ర్చల�క�� ���, అ��ంట్ ను మ�డవ పకష్ం ��కరణ ఏజ�స్ల వదద్
ఉం�ే �షయ��న్ MHHS మ��ంప� �ేసత్ ుం��.
b. �మ� గల ��గ�ల�, ���� �క్క �మ� సంస్థ నుం�� �ె�్లంప�ల� అందు��వ����� �ే��
ప్రయ��న్లల� MHHS క� సహక��ం���స్ం���ా ఆ�ంచడ���న��. ���� �క్క �మ� సంస్థ క�
MHHS �ల్ �ే�ినప�డ� అ�� ��వలం మ�ాయ్ద ప�ర్వక��న� మ��య� MHHS ��్వ�ా
అం��ంచబ��న స��్వసుల ��రక� �ెల్లంప�ల� �ేయ����� ���� �క్క ఆ��్థకపర���న
బ�ధయ్తను అ�� ��ల��ంచద� ���� అర్థం �ేసు���ా�. �ాబట�్ట, తన �ె�్లంప�ల ఆల�ాయ్ల�
ప��ష్క��ంచ����� ల��� స��్వసు ��రక� �ె�్లంప�లను అవ����సత్ ునన్ ఇతర అ��్మ���్టట
� �వ్
అం�ాలను ప��ష్క��ంచడంల� �మ� సంస్థ �� ���� జ�కయ్ం �ేసు���ాల� ���న్�ార�్ల MHHS
ఆ�సుత్ం��. స��్వసుల ��రక� ఒక�ా�� MHHS �ె�్లంప� అందుక�ందంట� మ��య� అ��ంట�క�
త��న ఒపప్ందపర���న సర�ద్బ�ట�
్ల అమల� అయ�య్యంట�, ���� ఒక ��ల�ా�� ��్టట్��ంట�ను
అందుక�ంట�ర�, ఇ�� �మ� సంస్థ �క్క �ె�్లంప� త�ా్వత 120 ���ల వరక� �ా�� బ���
ఉనన్ �తత్ ం మ��య� FAP � �వ��సత్ ుం��. ఒక��ళ �ె�్లంప� �ా్లన్ ల��� ����
ప్ర���ంచల�క�� ��� ల��� �ా�� బ��� ఉనన్ ���త్లను �ర్చల�క�� ���, అ��ంట్ ను
మ�డవ పకష్ం ��కరణ ఏజ�స్ల వదద్ క� �సు���్ల � �షయ��న్ MHHS ప��గణ�సత్ ుం��.
2. ఆ��్థక స�యం: అందుబ�ట�ల� ఉనన్ మ�డవ పకష్ం మ�ల�ల నుం�� ��ౖదయ్ ఖర�్చలను �����
�ాబట్ట డంల� ������ స�యం �ేయడం MHHS �క్క ���నం. ��గ�ల� తమక� అందుబ�ట�ల�
ఉం�ేట�వంట� సమ�ఖయ్ ల��� �ాష్ట � ఆ��గయ్ భద్ర�� కవ��� �� ్ర �ా�మ�లను గ���త్ం� FAPల� తమ అర్హతక�
సంబం��ం�న ��ాధ్రణను �� ందడంల� స�య��న్ అం��ంచడంల� ��గం�ా ఆ��్థకపర���న ����స్�ంగ్
ఇవ్వబడ�త�ం��. . ఈ �ర్ణయ�ల �క్క ఫ���లను ��ం��ంగ�ల� ఉం� వసూల� �ే�� చరయ్ ���ి
గమ�క: ఈ ��క�య్��ంట్ �క్క మ���త
్ర �ా�ీల� �యం�్రంచల���. ఈ ��క�య్��ంట్ �క్క మ���త
్ర మ��య� ఎల�ా్ట��క్ �ా�ీల మధయ్ ��ాదం సందరభ్ంల�
�ాల�ీ, ప్ర��య మ��య� ���డ్ల�ౖన్ �ర్వహణ వయ్వస్థ ��ౖ మ���త
్ర ���న �యం�్రత వరష్ న్ అమల�ల� ��� ఉంట�ం��.
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ఉంచబడ�త�ం��, ఐ�ే ��గ�ల ��్టట్ ��ంట�
్ల పంపడం ��న�ాగ�త�ం��. MHHS ��్వ�ా ఆ��్థక స�యం
��రక�, �ా�� �తత్ ం ల���్కంచ����� ఉప���ం�ే �ా్ర�ప��క, MHHS ��్వ�ా ��వలం��ంచబ�ే
కమ�య్�ట� ల�పల FAP �సత్ ృతం�ా ప్ర��రం �ేయ����� MHHS �సుక��� చరయ్ల�, ఆ��్థక స�యం
అర్హతను �ర్ణ �ంచ����� MHHS ��్వ�ా ఉప���ంచబ�ే ప్ర�య
� , మ��య� దరఖ�సుత్ ప్ర�య
�
మ��ంత
్థ
�వరణ�త్మకం�ా MHHS ఆ��క స�యం �ాల�ీ ల� �వ��ంచబ��ం��.
3. �ె�్లంప� ప్రణ��కల�: తమ �ల�్లలను �ె�్లంచడంల� ఇబ్బం��� ఎదు��్క�� ��గ�లక� MHHS వ��్డ
ల��, �� ����ంప� �ె�్లంప� �ా్లన్ల ను అందజ�సత్ ుం��. �� ��� �ల్ ��షంట్ �� ర్టల్ ��్వ�ా ��గ�ల� ఒక
�ె�్లంప� �ా్లన్ ల� ఎంచు��వచు్చ
(https://paymybill.memorialhermann.org/?_ga=1.221977755.265979238.1484666
437). ఒక ��య
� ��లక���న �ె�్లంప� �ా్లన్ ను �ర్వ��ంచు��వ����� ��గ�ల� ��లక� క�సం ఒక
�ె�్లంప� అ��� �ేయ��స్న అవసరం ఉంట�ం��. ఒక��ళ ��డూయ్ల్ �ే�ిన ప్ర�ారం ���� �ె�్లంప�
�ేయక�� �ే ఆ ����� �ా�� అ��ంట�ల� బ��� ఉనన్ ���త్�న్ �ె�్లం�ే �ా�ాద్���న్ త�ిప్న�ా���ా
ప��గణ��త్ ార�. �దట� �ా�� �ె�్లంప� �ేయక�� �న త�ా్వత ���� �ె�్లంప� �ా్లన్ మరల
ఏరప్రచు��వ����� స��త�క���న ప్రయతన్ం �ేయబడ�త�ం��. ఒక��ళ ఒక �ె�్లంప� �ా్లన్ మ�్ళ
ఏరప్రచు��వ����� ���� �ఫల����ే మ��య�/ల��� ��ండవ�ా�� క��� తప�ప్ �ే�,�త్ MHHS ఆ
అ��ంట్ ను మ�డవ పకష్ం ��కరణ ఏజ�స్లక� అపప్��సత్ ుం��. ఒక�ా�� మ�డవ పకష్ం ��కరణ
ఏజ�స్లక� ఇ�్చన త�ా్వత, ���� తమ �ల్వబ��� �ర్చ����� ��ర��ా మ�డవ పకష్ం ఏజ�స్�ా����
చ��్చంచు��వల�ి ఉంట�ం��. ఆ ���ధ్ష్ట అ��ంట్ ��రక� MHHS ఎ�్ర�ే ��ల్ ��షంట్ �� ర్టల్ (MHHS
Everyday Well Patient Portal) ��్వ�ా ���� మ��క �ె�్లంప� �ా్లన్ ల���� ప్ర���ంచ����� అర�్హల�
�ార�. అ�నపప్ట���, ఎ�్ర�ే ��ల్ ��షంట్ �� ర్టల్ ��్వ�ా త�ా్వ� అ��ంట్స్ ��రక� �ె�్లంప� �ా్లన్
ఏరప్రచు��వ����� ���� అర�్హల�.
4. �ె�్లంప�-�ేయ� పకష్ంల� ��కరణ �ారయ్క�మ�ల�: �ె�్లంప� �ేయ� సందరభ్ంల�, అ��ంట్ బ�య్ల�న్స్,
మ�డవ పకష్ం �ె�్లంప���ర� ����� �ె�్లం�ే బ�ధయ్త, ప్రభ�త్వ ��� ల��� ఆ��్థక స�యం ��రక� ����
�క్క అర్హత, ���� సహ�ారం, �ె�్లంప� ల��� ��కవర్ �ా� ర�ణం చ��త,్ర మ��య�/ల��� �����
కను��్కల�క�� వడం��ౖ ఆ��రప�� ��ధ ��కరణ �ారయ్క�మ�ల� ఉప���ంచబడ���. ��కరణ
�ారయ్క�మ�లల� మ�డవ పకష్ం �ె�్లంప���ర� అ�ీప్ల� �రస్కరణ; మ�డవ పకష్ం �ె�్లంప���ర���
అనుసరణ కమ�య్���షన్స్; ఆ��్థక స�యం అం��ంచ����� మ��య�/ల��� �ె�్లంప�ను అడ�గ�త� ������
ల�ఖల� మ��య� ట���� న్ �ాల్స్; మ��య� అ��ంట్ �ో షప���తం�ా ఉంద� మ��య� ���� ఇవ్వవల�ిన
బ�య్ల�న్స్ గ���ం� ������ �ె�యజ��ిన �దట� ��్టట్��ంట్ �ే�� నుం�� 120 ���ల మ�ం�ే ��కరణ
ఏజ�స్క� ఇవ్వబడ���ంద� ������ ల��� ����ర�క� అం�మ ��ట��ి��షన్ ఉ��న్�. అ��ంట్ �క్క
�ె�్లంప� �రస్క��ంచ����� బ�ధుయ్ల�ౖన మ�డవ ప����� (బ�ధుయ్ల�ౖన మ�డవ పకష్ం) వయ్���కం�ా
MHHS �ే చట్ట పర���న చరయ్� క��� �ా్రరం�ంచబడవచు్చ.
5. ��కవర్ �ేయల�� ర�ణం: అందుబ�ట�ల� ఉనన్ మ�డవ పకష్ం �ె�్లంప���ర�(ల)క� మ��య�
����/����ర�క� అ��ంట్ అం�మం�ా �ల్ �ేయబ��న త�ా్వత, �ే�ిన ��్ల ంగ్ మ��య� అనుసరణ
కమ�య్���షన్స్ జ����న త�ా్వత, అందుబ�ట�ల� గల ఆ��్థక స�యం గ���ం� ������ �ె�యజ�య�����
స��త�క���న ప్రయ��న్ల� �ేయబ��న త�ా్వత, �ె�్లంప� సమయ వయ్వధుల గడ�వ� ��ట��� �న
త�ా్వత, మ��య� అ��ంట్ ��క��ంచత��న�� �ాద� ��ాధ్��ంచబ��న త�ా్వత మ�త్ర�� ��కవ�� �ాల��
ర�ణం�ా అ��ంట్స్ రదుద్ �ేయబడ���.
6. బ�హయ్ ��కరణ చరయ్ల�: ��కవ�� �ేయల�� ర�ణ���� సంబం��ం� రదుద్ ��సం త��న ఖ���ల� మ�త్ర��
ఉ��న్య� ��ాధ్��ంచ����� మ��య� ��కరణ ��రక� బ�హయ్ సంస్థ క� త��న ��ఫరల్�� స� ��్ల ంగ్

గమ�క: ఈ ��క�య్��ంట్ �క్క మ���త
్ర �ా�ీల� �యం�్రంచల���. ఈ ��క�య్��ంట్ �క్క మ���త
్ర మ��య� ఎల�ా్ట��క్ �ా�ీల మధయ్ ��ాదం సందరభ్ంల�
�ాల�ీ, ప్ర��య మ��య� ���డ్ల�ౖన్ �ర్వహణ వయ్వస్థ ��ౖ మ���త
్ర ���న �యం�్రత వరష్ న్ అమల�ల� ��� ఉంట�ం��.

6 ���లల� 6 వ��

మ��య� ��కరణ ప్రయ��న్ల� �సు��బ��న త�ా్వత మ�త్ర��, కస్ట మర్ స��్వస్ ట�ం ��కవ�� �ేయల��
ర�ణం �క్క ఖ���లను రదుద్ �ేయడం ఆ���ం��ల� ల��� అ���� స���సత్ ుం��. వయ్వ�ా్థ�ిత ��కరణ
ప్రమ�ణ�ల� మ��య� ఆ���ంచబ��న ఖ��� రదుద్ �ా్రమ�ణ�కరణ ప���త�లను ఉప���ం�, కస్ట మర్
స��్వస్ �ై��క్టర్ ఖ��� రదుద్ను ఆ���ంచవచు్చ ల�దంట� ����నూయ్ ప్ర�య
�
�ర్వహణ �క్క
ఉ�ాధయ్�లక� త��న చరయ్ ��రక� �ి�ార�స్ �ేయవచు్చ. అల��� సు�ా్థ�ిత �ె�్లంప���ర�, బ�య్ల�న్స్
మ��య� �ె�్లంప� �ా�ాయ్చరణ ప�ా�త�ల ఆ��రం�ా ���� అ��ంట�ంగ్ వయ్వస్థ ��్వ�ా ��కరణ ��రక�
ఖ���ల� బ�హయ్ సంస్థ క� స్వయం���తం�ా బ��� �ేయబడవచు్చ.

7. అమల�: ఈ �ాల�ీ� అమల� �ేయడం మ��య� ���గ ���ధ్ష్ట �ర్వహణ �����లను అ�వృ��ధ్ �ే��
బ�ధయ్త MHHS ����నూయ్ ప్ర�య
�
�ర్వహణ ����ా����ా ఉంట�ం��.
అంతర-సూచనల�:
A.
B.
C.
D.

���� బ��� �ాల�ీ (EMTALA మ��య� ట��ాస్స్ బ��� చట్ట ం అన్వ�ంప�)
ఆ��్థక స�యం �ాల�ీ
ఆ��్థక స�యం �ాడ�క ��ష �ా�ాంశం
ఆ��్థక స�యం దరఖ�సుత్

గమ�క: ఈ ��క�య్��ంట్ �క్క మ���త
్ర �ా�ీల� �యం�్రంచల���. ఈ ��క�య్��ంట్ �క్క మ���త
్ర మ��య� ఎల�ా్ట��క్ �ా�ీల మధయ్ ��ాదం సందరభ్ంల�
�ాల�ీ, ప్ర��య మ��య� ���డ్ల�ౖన్ �ర్వహణ వయ్వస్థ ��ౖ మ���త
్ర ���న �యం�్రత వరష్ న్ అమల�ల� ��� ఉంట�ం��.

