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የፖሉሲ አሊማ:
Memorial Hermann Health System (“MHHS”) የ Harris፣ Montgomery፣ Fort Bend እና
ላልች በአካባቢው የሚገኙ 501(c)(3) ካውንቲዎችን የሚያገሇግለ የውስጣዊ ገቢ ኮዴ ክፍሌ ሆስፒታልችን
ያስተዲዴራሌ። MHHS ግሇሰቦች የመክፈሌ አቅማቸው ምንም ይሁን ምን ከግምት ሳናስገባ እንዱሁም ያሇ ምንም
አዴሌዎ፣ መዴህን የላሊቸው እንዱሁም ከበቂ በታች የመዴህን ሽፋን ያሊቸው ሆነው አስቸኳይ ሕክምና ወይም
ሕክምናዊ ወሳኝነት ያሊቸው አገሌግልቶች ሇሚሹ ሰዎች በገንዘብ መሌክ የሚሰጡ የማህበረሰብ ጥቅማጥቅሞች
ሇማበርከት በቁርጠኝነት ይሰራሌ።
የዚህ ገንዘባዊ እግዛ ፖሉሲ (“FAP”) አሊማ MHHS በማህበረሰቡ ውስጥ የሚያገሇግሊቸው ሰዎች በስርአታዊ
ዘዳ መሇየት እና ገንዘባዊ ዴጋፍ ማዴረግ ነው።
ተግባራዊ የሚሆንባቸው ቦታዎች:
የገንዘብ ዴጋፍ ፖሉሲው (FAP) በሁለም በክፍሌ 501(c)(3) MHHS ሆስፒታልች ስር የሚተዲዯሩ ከመንግስት
ፈቃዴ የተሰጣቸው የሆስፒታሌ ተቋማት ሊይ ተፈጻሚ ይሆናሌ:
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
MHHS የተመሊሊሽ ታካሚዎች ኢሜጂንግ ማእከሊት፣ የስፖርት መዴሀኒት እና ማገገሚያ ማእከሊት፣ እንዱሁም ከሊይ
የተጠቀሱት ሆስፒታልች ስር የሚገኙ የተመሊሊሽ ታካሚዎች ዱፓርትመንቶች አቅራቢዎች ሊይ የተመሰረቱ የአስቸኳይ
ሕክምና ማእከሊት የሚያስተዲዴር ሲሆን፣ እነዚህ በዚህ የገንዘብ ዴጋፍ ፖሉሲ ስር ሽፋን የሚያገኙ ናቸው።
MHHS በገንዘባዊ ዴጋፍ ፖሉሰ ሽፋን ስር የሆኑ የተመሊሊሽ ታካሚዎች ዲያግኖስቲክ ሊብራቶሪዎችንም ያስተዲዴራሌ።

የፖሉሲ መግሇጫ:
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1. ርህራሄ እና ወካይነት የ MHHS እሴቶች እንዯመሆናቸው መጠን፣ MHHS ሇተቸገሩ ታካሚዎች የገንዘብ ዴጋፍ
የማዴረግ ፖሉሲ ይከተሊሌ። ከዚህ በተጨማሪ፣ ታካሚዎች በ MHHS ሇሚቀርብሊቸው የአስቸኳይ ጊዜ
ሕክምና እና ሕክማዊ ወሳኝነት ያሇው ሕክምና የገንዘብ ዴጋፍ የሚያገኙበት አሰራር መዘርጋትም የገንዘብ ዴጋፍ
ፖሉሲው አሊማ ነው።
2. ሇሚቀርቡሊቸው አገሌግልቶች ሙለ ክፍያ መፈጸም ሇማይችለ ግሇሰዎች MHHS የገንዘብ እርዲታ
እንዱያቀርብ መሟሊት ያሇባቸው መስፈርቶች እና የማመሌከቻ አቀራብ ሂዯትንም በገንዘብ ዴጋፍ ፖሉሲው
ተሇይተው ቀርበዋሌ። አንዲንዴ ሰዎች አሳማኝ ምክንያት አሊቸው ተብል ሲታመን ያሇምንም ክፍያ አገሌግልቶች
ሇማግኘት ብቁ እንዯሚሆኑ ሌብ ይበለ (የአሰራር ክፍሌ 4 ይመሌከቱ)።
3. ይህ የገንዘብ ዴጋፍ ፖሉሲ በ MHHS ሆስፒታሌ የሚሰጡ የአስቸኳይ ወይም ሕክምናዊ ወሳኝነት ያሊቸው
ሕክምናዎች ሊይ ተግባራዊ ይሆናሌ። ይህ የገንዘብ ዴጋፍ ፖሉሲ ከሆስፒታለ ውጭ በሚገኙ የሕክምና
አገሌግልቶች አቅራቢዎች እና የሐኪሞች አገሌግልቶች ሊይ የጸና አይሆንም። በገንዘብ ዴጋፍ ፖሉሲው ሽፋን ስር
የአስቸኳይ ጊዜ እና ሕክምናዊ ወሳኝነት ያሊቸው ሕክምናዎች የሚሰጡ የሆስፒታሌ ተቋሙ አቅራቢዎች እና
ከገንዘብ ዴጋፍ ፖሉሲ ሽፋን ውጪ አገሌግልቶች የሚሰጡ አቅራቢዎች ዝርዝር ዴረገጻችን ሊይ ማግኘት ይችሊለ:
http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/. ነጻ የወረቀት ቅጂዎችም
በጥያቄዎ መሰረት በሆስፒታለ የአስቸኳይ ሕክምና ዱፓርትመንት መመዝገቢያ ቦታዎች ማግኘት ይችሊለ።
በተጨማሪም ነጻ የወረቀት ቅጂዎችን በ (713) 338-5502 ወይም በ 1-800-526-2121 በመዯወሌም
ወይም በፖስታ ማግኘት ይችሊለ፣ አማራጭ 5።
4. MHHS የገንዘብ ዴጋፍ ቅናሽ በሚኖርበት ጊዜ ሇማስሊት የሚጠቀምበት መስፈርት MHHS ይህንን የገንዘብ
ዴጋፍ ፖሉሲ የ MHHS አገሌግልት ተጠቃሚ በሆነው ማህበረሰብ ውስጥ በሰፊው ሇማስተዋዋቅ
የሚወስዲቸው እርምጃዎች፣ የገንዘብ ዴጋፍ ተጠቃሚ የመሆን ብቁነት ሇመወሰን MHHS የሚከተሇው ሂዯት፣
እና የገንዘብ ዴጋፍ ማመሌከቻ ሂዯት በሚመሇከት የገንዘብ ዴጋፍ ፖሉሲው ማብራሪያ ይዟሌ። MHHS ክፍያ
በማይፈጸምባቸው አጋጣሚዎች የሚወስዲቸው እርምጃዎች MHHS በተባሇው ላሊ ፖሉሲ ሊይ ተገሌጸዋሌ፣
የክፍያ አጠያየቅ እና የአሰባሰብ ፖሉሲ:: ይህ ፖሉሲ ከ MHHS ዴረገጽ ሊይ ማውርዴ (ዲውንልዴ ማዴረግ)
ይቻሊሌ: http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/፣ ወይም ነጻ
የወረቀት ቅጂ የአስቸኳይ ህክምና ዱፓርትመንቱ ሊይ እና የሆስፒታለ መመዝገቢያ ቦታዎች ሊይ ይገኛሌ። ነጻ
የወረቀት ቅጂዎችን በፖስታ ወይም በ (713) 338-5502 ወይም በ 1-800-526- 2121 በመዯወሌም
ማግኘት ይቻሌሌ፣ አማራጭ 5።
5. ሇገንዘባዊ ዴጋፍ ብቁ ሇመሆን፣ ታካሚዎች የገንዘብ ዴጋፍ ማመሌከቻ ሞሌተው (በአሳማኝ ግምት ብቁ ናቸው
ተብል ሇማይታመንባቸው ታካሚዎች) ከሁለም አስፈሊጊ ተጨማሪ ሰነድች ጋር ማስረክብ ይጠበቅባቸዋሌ።
የገንዘብ ዴጋፍ ማመሌከቻዎች የመጀመሪያው እርስዎ የገንዘብ ዴጋፍ ሇጠየቁባቸው አገሌግልቶች የሚሆን
የመጀመሪያ የክፍያ መግሇጫ ከተሊበት ቀን አንስቶ ከ 240 ቀናቶች በማይረዝም ጊዜ ውስጥ እግጁ ይሆናለ። ሌዩ
ሁኔታዎች በአሰራር ክፍሌ 9 በተገሇጸው መሰረት ሉፈቀደ ይችሊለ። ይህ የገንዘብ ዴጋፍ እና ማንኛውም በውስጡ
የሚገኝ ይዘት ዛሬ በተግባር ሊይ ከሚገኙትም ይሁን ሇወዯፊቱ ከሚወጡ የፌዯራሌ እና የአካባቢ ሕጎች በሊይ
ሉሆን አይችሌም።
6. ታካሚው የገንዘብ ዴጋፍ ቅናሽ ተግባራዊ ከሆነ በኋሊ የከፈሊቸው ትርፍ ክፍያዎች ካለ፣ ሁለም ትርፍ ክፍያ
የጠከፈሇባቸው የሕክምና አጋጣሚዎች ታይተው ትርፍ ክፍያው እንዱመሇስሇት የሚዯረግ ይሆናሌ።
7. MHHS የገንዘብ ዴጋፍ ፖሉሲ ብቁነት ሇማረጋገጥ በቂ ጥረት ማዴረጉን የማረጋገጥ ሙለ ስሌጣን ሇ MHHS
የታካሚ ስራ አገሌግልት ጽሕፈት-ቤት የተሰጠ ነው። ይህ የገንዘብ ዴጋፍ ፖሉሲ ከርህራሄ እና ወካይነት እሴቶቹ
ጋር በሚጣጣም መሌኩ የ MHHS ማህበረሰብን ተጠቃሚ ሇማዴረግ ነው አሊማው። የዚህ የገንዘብ ዴጋፍ
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ፖሉሲ መኖር የገንዘብ ዴጋፍን ሇሆነ ታካሚ የማቅረብ ግዳታን አያመሇክትም ስሇዚህ በውሌ የሚጸኑ መብቶች
ወይም ግዳታዎች አይፈጥርም። ይህ የገንዘብ ዴጋፍ ፖሉሲ በቀጣይ ጊዜ በ MHHS ሉሻሻሌ እና በዲክተሮች
ቦርዴ ወይም እሱ በሚሰጣቸው አቅጣጫ ብቻ በሚሰሩ ተወካዮች ሉጸዴቅ ይችሊሌ።
8. እዚህ የተጠቀሱት ፖሉሲዎች እና አሰራሮች ከቴክሳስ ግዛት ሕገ-ዯንቦች እና ከውስጣዊ ገቢዎች ኮዴ ክፍሌ
501(r) እና ተዛማጅ አቅጣጫዎች ጋር ተጣጥመው መሄዴ ይኖርባቸዋሌ።
ቃሊቶችና ፍቺዎቻቸው:
1. ማመሌከቻ: በታካሚው የሚሞሊ የገንዘብ ዴጋፍ መጠየቂያ ማመሌከቻ ማሇት ነው።
2. የማመሌከቻ ጊዜ: በማመሌከቻ ጊዜው፣ MHHS የገንዘብ ዴጋፍ ማመሌከቻ ተቀብል ያስኬዲሌ። የማመሌከቻ
ጊዜው ሕክምናው ሇግሇሰቡ ከተሰጠበት ቀን ተጀምሮ ከመጀመሪያው የህክምና የክፍያ መግሇጫ ቀን በኋሊ በ
240ኛው ቀን የሚጠናቀቅ ይሆናሌ። የማመሌከቻ ጊዜው ሕክምናው ሇግሇሰቡ በተሰጠበት ቀን ተጀምሮ
ከመጀመሪያው የህክምናው የክፍያ መግሇጫ ቀን በኋሊ በ 240ኛው ቀን የሚጠናቀቅ ይሆናሌ።
3. ጠቅሊሊ የሚከፈሌ መጠን(AGB): የገንዘብ ዴጋፍ ሇማግኘት ብቁ የሆኑ ታካሚዎች ሇአስቸኳይ ሕክምና
ወይም ህክምናዊ ወሳኝነት ሊሇቸው ሕክምናዎች የሚጠየቁት የክፍያ መጠን መዴህን ያሊቸው ሰዎች
ከሚከፍለት አጠቃሊይ ክፍያ (AGB) የማይበሌጥ ይሆናሌ።
a. የ MHHS የ AGB መቶኛ በ “ወዯኋሊ-ማየት” ዘዳ የሚሰሊ ሲሆን፣ የተፈቀዯው ከ Medicare
ነጻ-የሆነ-የአገሌግልት ክፍያ በ 12-ወራቶች ውስጥ ሇሚጠየቁ ጠቅሊሊ ክፍያዎች ዴምር በማካፈሌ
የሚገኝ ነው። የገንዘብ ዴጋፍ ሇማግኘት ብቁ ሇሆኑ ታካሚዎች የሚዯረጉ ቅናሾች ታካሚዎች ከ
AGB የሚሌቅ ክፍያ አሇመጠየቃቸው ሇማረጋገጥ ሲባሌ ከ AGB መቶኛ ገዯቦች አንጻር
እንዱገመገም ይዯረጋሌ።
b. የ AGB መቶኛዎች የገንዘብ ዴጋፍ ፖሉሲው ማሳያ A -በአጠቃሊይ ክፍያ የተሰለ መጠኖች
ሊይ ሉገኙ ይችሊለ።
c. የተሻሻሇው የ AGB መቶኛ በየአመቱ የሚሰሊ ሲሆን የበጀት አመቱ ከተጀመረ በ 120ኛው ቀን
ሊይ ተግባራዊ ይሆናሌ።
4. አመታዊ ጠቅሊሊ የቤተሰብ ገቢ: አንዴ ቤተሰብ ከሁለም የስራ ገቢዎች እና የጥሬ ገንዘብ ዴጋፎች የሚያገኘው
ግብር ያሌተከፈሇበት ገቢ ሊይ ሇህጻን ዴጋፍ የሚዯረግ ክፍያ በመቀነስ ሇዩናይትዴ ስቴትስ የውስጥ ገቢዎች
አገሌግልት ሪፖርት የሚያዯረገው ጠቅሊሊ አመታዊ ገቢ ነው። የቤተሰብ ገቢ፣ በስራ የሚገኝ ገቢ፣ የስራአጥነት
ካሳ፣ የሰራተኛ ካሳ፣ የማህበራዊ ማስትና፣ የተጨማሪ ዋስትና ገቢ፣ የመንግስት እርዲታ፣ የውትዴርና ተሰናባች
ክፍያዎች፣ ከሞት ሇተረፉ የሚዯረግ ዴጎማ፣ የጥሮታ ገቢ፣ ወሇዴ፣ የትርፍ ዴርሻ፣ በፍርዴቤት ትእዛዝ ሇዴሮ
ሚስት/ባሌ የሚከፈሌ ክፍያ፣ የህጻን ዴጋፍ፣ እና ከላልች ምንጮች የሚገኙ ገቢዎችን ያጠቃሌሊሌ።
5. የተመረጡ አገሌግልቶች: አስቸኳይ ትኩረት የማይሻ የጤና ችግር ሇማከም የሚሰጡ አገሌግልቶች። የተመረጡ
አገሌግልቶች ሇታካሚው ጥቅም የሚሰጡ ሕክምናዎችን የሚያጠቃሌለ ሲሆኑ፣ ነገርግን አስቸኳይ ያሌሆኑ እና
ሕክምናዊ ወሳኝነት ያሊቸው እና ሕክምናዊ ወሳኝነት የላሊቸው አገሌግልቶች፣ ማሇትም መሌክን ሇማስተካከሌ
ብቻ የሚዯረጉ እንዯ የውበት እና የጥርስ ቀድጥገና ሕክምናዎች እንዱሁም ላልች በህክምና መዴህን እቅድች
የማይሸፈኑ የተመረጡ ሕክምናዎችን የሚያካትቱ ናቸው። ህክምናዊ ወሳኝነት የላሊቸው የተመረጡ አገሌግልቶች
ሇገንዘባዊ ዴጋፍ አይቀርቡም ወይም የገንዘብ ዴጋፍ አይዯረግሊቸውም።
6. የአስቸኳይ ሕክምና አገሌግልቶች: ቅጽበታዊ የሕክምና ትኩረት ካሌተሰጠው በስተቀር የግሇሰቡን (ወይም፣
ከእርጉዝ ሴት አንጻር ዯግሞ፣ ሴትየዋ ወይም ጽንሱ) ጤንነት ከባዴ አዯጋ ሊይ የመጣሌ፣ ከባዴ የሰውነት አካሌ
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ጉዲት የማስከተሌ፣ ወይም የሆነ የሰውነት ክፍሌ በከፍተኛ ዯረጃ የማዛባት ዕዴለ የሰፋ ነው ተብል የታመነበት
አዯገኛ የሕክምና ሁኔታ ምሌክት (ከባዴ ህመምን ጨምሮ) ሇሚታይበት ታካሚ የሚሰጥ አገሌግልት ነው።
7. እጅግ ሌዩ የአሰባሰብ እርምጃዎች (ECAs): እነዚህ የሕግ ወይም የፍርዴቤት ሂዯትን የሚጠይቁ እንዱሁም እንዯ
እዲን ሇላሊ አካሌ መሸጥ ወይም ተቃራኒ የክረዱት መረጃ ሇክረዱት ኤጀንሲዎች ወይም ቢሮዎች ሪፖርት ማዴረግ
የመሳሰለ እንቅስቃሴዎችን ሉያካትቱ የሚችለ የአሰባሰብ እርምጃዎች ናቸው። MHHS ECAs ሊይ እጁን
አያስገባም፣ የአሰባሰብ አጋሮቹም ECAs ሊይ እጃቸው እንዱያስገቡ አይፈቅዴም። የ MHHS አሰባሰብ
ፖሉሲዎችን የሚመሇከት ተጨማሪ መረጃ የ MHHS ሊይ ማግኘት ይቻሌሌ፣ ላልች የ MHHS የክፍያ
አጠያየቅ እና የአሰባሰብ ፖሉሲ፤ የዚህ ፖሉሲ ነጻ ቅጂዎች ዯግሞ መስመር ሊይ ይገኛለ:
http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/ወይም ነጻ ቅጂዎችን
በጥያቄዎ መሰረት የአስቸኳይ ህክምና ዱፓርትመንቱ እና የሆስፒታለ መመዝገቢያ ቦታዎች ሊይ አሉያም በ (713)
338-5502 ወይም በ 1-800-526-2121 በመዯወሌ ማግኘት ይችሊለ፣ አማራጭ 5።
8. ቤተሰብ: ታካሚው፣ የታካሚው ባሇቤት/የተመሳሳይ ጋብቻ አጋር፣ የታካሚው ወሊጆች ወይም ሞግዚቶች
(ታካሚው ህጻን ከሆነ)፣ እና ማናቸውም በታካሚው ወይም የታካሚው ወሊጆች ወይም ሞግዚቶች ቤት ሊይ
የሚኖሩ የታካሚው ወይም የወሊጁ የገቢ ግብር ተመሊሽ ሊይ ተጠሪ የሆኑ ጥገኞች።
9. የፌዯራሌ የዴህነት ወሇሌ (“FPL”): አንዴ ግሇሰብ ዝቅተኛው የዴህነት ዯረጃ ሊይ ነው ተብል እንዱፈረጅ
የሚያስችሌ የገቢ መጠን። ይህ የገቢ ዯረጃ እንዯ ቤተሰብ አባሊት ብዛት ይሇያያሌ። የዴህነት ወሇለ በየአመቱ
በዩናይትዴ ስቴትስ የጤና ዱፓርትመንት እና የሰብአዊ አገሌግልቶች እየተሻሻሇ የፌዯራሌ ሬጂስተር (መጽሔት)
ሊይ ይታተማሌ። ሇዚህ የገንዘብ ዴጋፍ ፖሉሲ አሊማ ሲባሌ፣ በታተሙት መመሪያዎች ሊይ የተገሇጸው የዴህነት
ወሇሌ ያሌተጣራ ገቢን የሚወክሌ ነው። ሇዚህ የገንዘብ ዴጋፍ ፖሉሲ አሊማ የሚውሇው የፌዯራሌ ዴህነት ወሇሌ
በየአመቱ ይሻሻሊሌ።
a. የአሁኑ ጊዜ የፌዯራሌ ዴህነት ወሇልች በ ማሳያ B-የፌዯራሌ ዴህነት ወሇሌ መመሪያዎች
ገንዘብ ዴጋፍ ፖሉሲው ሊይ ማግኘት ይቻሊሌ።
10. የገንዘብ ዴጋፍ: የገንዘብ ዴጋፍ ማሇት በገንዘብ ዴጋፍ ፖሉሲው ሊይ የተቀመጠው የገንዘብ እና ላሊ የብቁነት
መስፈርት የሚያሟለ ታካሚዎች በ MHHS ሆስፒታልች አማካኝነት ሇሚሰጡ ህክማናዊ ወሳኝነት ሊሊቸው እና
አስቸኳይ ሕክምና ሇሚጠይቁ የጤና እንክብካቤ አገሌግልቶች መክፈያ ይሆናቸው ዘንዴ ሆስፒታሌ ውስጥ በ
MHHS የሚሰጥ የገንዘብ ዴጋፍ ነው። ዴጋፍ ሇማግኘት ብቁ የሆኑ ታካሚዎች መዴህን የላሊቸው ታካሚዎች፣
ዝቅተኛ ገቢ ያሊቸው ታካሚዎች፣ እንዱሁም በከፊሌ የመዴህን ሽፋን ያሊቸው ሆነው ከቀሪ የሕክምና
ክፍያዎቻቸው የተወሰነውን ወይም ሙለውን መክፈሌ የማይችለ ታካሚዎችን ያጠቃሌሊሌ።
11. ሕክምናዊ ወሳኝነት ያሊቸው አገሌግልቶች: እነዚህ አገሌግልቶች በዋናነት ሇታካሚው ወይም ሇሐኪሙ ምቾት
ሲባሌ ሳይሆን አንዴን የሕክምና ወይም የጤና ችግር ሇመመርመር፣ በቀጥታ ሇማከም፣ እና ሇመንከባከብ
የሚሰጡ፣ በአካባቢው የተቀመጡ የ ጥሩ ሕክምና መመዘኛዎችን የሚያሟለ እና በ Medicare እና
Medicaid ፕሮግራሞች ሕክምናዊ ወሳኝነት ያሊቸው ተብሇው የሚወሰደአገሌግልቶች እና አቅርቦቶች ናቸው።
ሕክምናዊ ወሳኝነት ያሊቸው አገሌግልቶች የውበት ቀድጥገና ወይም እንዯ ማህበራዊ፣ ትምህርታዊ ወይም የሙያ
ስሌጠና አገሌግልቶች የመሳሰለ ሕክምናዊ ያሌሆኑ አገሌግልቶችን አያጠቃሌለም።
12. በቀሊሌ ቋንቋ የተዘጋጀ ጥቅሌ መረጃ (“PLS”): የ MHHS የገንዘብ ዴጋፍ ፖሉሲ በቀሊሌ ቋንቋ የተዘጋጀ
ጥቅሌ መረጃ የሚከተለትን ያጠቃሌሊሌ: (a) የብቁነት መስፈርቶች እና የሚሰጠው ዴጋፍ አጭር መግሇጫ፤ (b)
የገንዘብ ዴጋፍ ማመሌከቻዎች መውሰዴ የሚቻሌባቸው የዴረገጽ እና አካሊዊ መገኛዎች ዝርዝር፤ (c) ነጻ የገንዘብ
ዴጋፍ ፖሉሲው ቅጂ እንዳት መውሰዴ እንዯሚቻሌ የሚያሳዩ መመሪያዎች፤ (5) የማመሌከቻ ሂዯቱ ሊይ ዴጋፍ
የሚጠይቁበት አዴራሻ የያዘ መረጃ፤ (6) የገንዘብ ዴጋፍ ፖሉሲው በላሊ ቋንቋ ተተርጉሞ የሚያገኙበት እና
ላልች ተዛማጅ ሰነድች፤ እንዱሁም (7) የ ገንዘብ ዴጋፍ ሇማግኘት ብቁ የሆኑ ታካሚዎች በአጠቃሊይ
ሇአስቸኳይ ሕክምና ወይም ህክምናዊ ወሳኝነት ሊሇቸው ሕክምናዎች ከሚጠየቁት የክፍያ መጠን የበሇጠ ክፍያ

እንዯማይጠየቁ የሚያረጋግጥ መግሇጫ።
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13. የአሳማኝ ግምት ብቁነት ወይም በአሳማኝ ግምት መሰረት ብቁ የሆነ: አንዴ መዴህን የላሇው ታካሚ የገዘብ ዴጋፍ
መጠየቂያ ማመሌከቻ መሙሊት ሳያስፈሌገው ታካሚው የገንዘብ ችግር እንዲሇበት ያሳያሌ ተብል የሚታመነው
መስፈርት አሟሌቷዋሌ ተብል በሚታንበት ጊዜ የሚሰጥ የገንዘብ ዴጋፍ ብቁነት ነው።
14. በቂ ጥረቶች: MHHS ታካሚው ከሆስፒታሌ ከመውጣቱ በፊት የገንዘብ ዴጋፍ ፖሉሲውን የሚመሇከት በቀሊሌ
ቋንቋ የተዘጋጀ ጥቅሌ መረጃ ሇታካሚው በመስጠት ሇታካሚው የ MHHS የገንዘብ ዴጋፍ ፖሉሲ በሚመሇከት
ማሳወቂያ ሇመስጠት በቂ ጥረት ያዯርጋሌ። በተጨማሪም፣ MHHS ታካሚዎችን ስሇ የ MHHS የገንዘብ ዴጋፍ
ፖሉሲ ሇማሳወቅ የሚከተለትን እርምጃዎች ይወስዲሌ:
a. ያሌተሟለ ማመሌከቻዎች: ታካሚው እና/ወይም ቤተሰቡ ያሌተሟሊ ማመሌከቻ ቢያስረክቡ፣ ምን
ተጨማሪ መረጃ ወይም ሰነዴ እንዯሚያስፈሌግ የሚገሌጽ የጽሑፍ ማሳወቂያ MHHS
ይሌክሊቸዋሌ።
b. የተሟለ ማመሌከቻዎች: ታካሚው እና/ወይም የታካሚው ቤተሰብ አባሌ የተሟሊ የገንዘብ
ዴጋፍ መጠየቂያ ማመሌከቻ ካስገቡ ዯግሞ፣ MHHS በተገቢው ጊዜ ውስጥ ታካሚው የገንዘብ
ዴጋፍ
ሇማግኘት ብቁ መሆኑ ወይም አሇመሆኑ የሚገሌጽ የጽሑፍ ማሳወቂያ በተገቢው ጊዜ ይሰጣሌ
እንዱሁም ይህ ውሳኔ የተወሰነባቸው ምክንያቶችን ሇታካሚው (የሚቻሌ ከሆነ፣ ታካሚው ብቁ
የሆነበት ዴጋፍ በመግሇጽ ጭምር) በጽሑፍ ያሳውቃሌ። ይህ ማሳወቂያ፣ የተፈቀዯው የገንዘብ ዴጋፍ
መቶኛ መጠን (ተቀባይነት ሊገኙ ማመሌከቻዎች) ወይም ጥያቄያቸው ውዴቅ የተዯረገባቸው
ምክንያት(ቶች)፣ የሚያስኬዴ ከሆነ ዯግሞ ከታካሚው እና/ወይም ከቤተሰቡ የሚጠበቀው ክፍያ
የሚያጠቃሌሌ ይሆናሌ። ታካሚው እና/ወይም ቤተሰቦቹ ሞሌተው ያስረከቡት ማመሌከቻ
በሚገመገምበት ጊዜ መግሇጫዎች ይሊክሊቸዋሌ።
c. የታካሚ መግሇጫዎች: MHHS የታካሚው ሂሳብ እና የሚከፈሇው መጠን የሚገሌጹ ተከታታይ
መግሇጫዎችን ይሌካሌ። የታካሚው መግሇጫዎች ታካሚው የመዴህን ሽፋን ካሇው ሇ MHHS
ማሳወቅ እንዲሇበት የሚያሳስብ ጥያቄ፣ የ MHHS የገንዘብ ዴጋፍ ፖሉሲ ማሳወቂያ፣ የገንዘብ
ዴጋፍ ሇመጠየቅ የሚጠቀሙበት የስሌክ ቁጥር፣ እንዱሁም የገንዘብ ዴጋፍ ፖሉሲው ሰነድች
የሚገኙበት ዴረገጽ የሚያካትቱ ናቸው።
d. የ MHHS ዴረገጽ: MHHS ዴረገጾች የገንዘብ ዴጋፍ መኖሩን እና የገንዘብ ዴጋፍ መጠየቂያ
ማመሌከቻ ሂዯትን የሚገሌጹ ማሳወቂያዎች በስፋት በሚታወቅ ቦታ ሊይ ይሇጥፋለ። MHHS
ይህንን የገንዘብ ዴጋፍ ፖሉሲ ሽፋን ካሊቸው እና ሽፋን ከላሊቸው አቅራቢዎች ዝርዝር ጋር በቀሊሌ
ቋንቋ ከተዘጋጀ ጥቅሌ መረጃ፣ የገንዘብ ዴጋፍ መጠየቂያ ማመሌከቻ፣ እና የክፍያ አጠያየቅ እና
የአሰባሰብ ፖሉሲ ጋር የ MHHS ዴረገጽ ሊይ ይሇጥፋሌ:
http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/. MHHS
የእነዚህ ሰነድች ነጻ ቅጂዎች በጥያቄዎ መሰረት እንዱያገኙ በአስቸኳይ ሕክምና ዱፓርትመንት እና
በመመዝገቢያ ቦታዎች ያዘጋጅሊችኋሌ።
15. በቂ ያሌሆነ መዴህን ያሇው ታካሚ: ሙለ ወይም ከፊሌ የመዴህን ሽፋን ያሇው ሆነው ሲያበቁ ሇአስቸኳይ
ህክምና ወይም ሕክምናዊ ወሳኝነት ያሇው ህክምና የሚያወጡት ወጪ የመዴህን ክፍያው ከሚሸፍነው በሊይ
ሲሆንባቸው ቀሪ ክፍያዉን ከኪሳቸው ሇመሸፈን በቂ የገንዘብ አቅም የላሊቸው ታካሚዎች ናቸው።
16. መዴህን የላሇው ታካሚ: ሙለም ይሁን ከፊሌ የጤና መዴህን ፖሉሲ ሽፋን የላሇው እንዱሁም የመንግስት ወይም
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የግሌ የጤና መዴህን፣ የጤና አበሌ፣ ወይም ላሊ የጤና ሽፋን ፕሮግራም (የግሌ መዴህን፣ Medicare, ወይም
Medicaid, ወይም የወንጀሌ ሰሇባዎች ዴጋፍ እና ላልችም ጭምር) ተጠቃሚ ያሌሆነ ሰው ሆኖ ሲያበቃ፣
የዯረሰበት ጉዲት በሰራተኞች ካሳ አሰራር መሰረት ሲታይ ካሳ ሉከፈሇው የማይችሌ፣ ወይም በእዲ ወይም በሶስተኛ
አካሌ መዴህን ምክንያት ሉካስ የማይችሌ መሆኑን ታካሚው ራሱ ባቀረባቸው መረጃዎች ወይም በ MHHS
ሇሚሰጡ የጤና እንክብካቤ አገሌግልቶች ክፍያ ሲባሌ ከላልች ምንጮች በተገኙ መረጃዎች ሊይ ተመስርቶ
MHHS ያረጋገጠበት ታካሚ ነው።
የግምገማ መስፈርት:
1. ተግባቦት: ታካሚዎች፣ ቤተሰቦች፣ እና ማህበረሰቡ የገንዘብ ዴጋፍ ስሇመኖሩ ግንዛቤ እንዱኖራቸው
ሇማዴረግ፣ MHHS ወዯ ሆስፒታልቹ የሚመጡ ታካሚዎችን እና ጎብኚዎችን የገንዘብ ዴጋፍ መኖሩን
እንዱያውቁ እና ይህንን የገንዘብ ዴጋፍ ፖሉሲ በእያንዲንደ ሆስፒታሌ ሇሚጠቀመው ማህበረሰብ በሰፊው
ሇማስተዋወቅ ብዙ እርምጃዎች ይወስዲሌ። እነዚህ እርምጃዎች የሚከተለትን ያካትታለ:
a. የታካሚ ስምምነት: የጤና እንክብካቤ አገሌግልቶች ሇማግኘት በሚመዘገቡበት ጊዜ የሚፈረመው
የጤና እንክብካቤ ስምምነት የበጎ አዴራጎት አገሌግልቶች የሚያስፈሌጉ ከሆነ፣ ሌክ ወዯ ሆስፒታሌ
እንዯገቡ ወይም ዝርዝር የክፍያ ዯረሰኞች ወይ መግሇጫዎች በሚያቀርቡበት ጊዜ የብቁነት ጥያቄ
መቅረብ አሇበት የሚሌ መግሇጫም ያጠቃሌሊሌ።
b. የገንዘብ ምክር አገሌግልት: የ MHHS ታካሚዎች የሆስፒታለ ክፍያ ዴርሻቸውን መክፈሌ
እንዯማይችለ በሚገምቱበት ጊዜ ከሆስፒታሌ የገንዘብ ምክር አገሌግልት ሰጪ መረጃ እንዱጠይቁ
ይበረታታለ። የገንዘብ ምክር አገሌግልት ሰጪዎቻችን መዴህን ሇላሊቸው፣ በቂ መዴህን ሇላሊቸው፣
ወይም እኛ ሇምናቀርብሊቸው የጤና እንክብካቤ አገሌግልት ክፍያዎች ከመክፈሌ ጋር በተያያዘ ላሊ
የገንዘብ ተግዲረቶች ሊጋጠሙዋቸው ታካሚዎች ሇመርዲት የቻለትን ሁለ ይጥራለ። የገንዘብ ምክር
አገሌግልት ሰጪዎች ታካሚዎችን ሇተሇያዩ በመንግስት የገንዘብ ዴጋፍ የሚሰሩ ፕሮግራሞች የብቁነት
ማጣሪያ ሉያዯርጉባቸው፣ የሰራተኛ ካሳ ወይ እዲ ጥያቄ ሊይ ትብብር ሉያዯርጉ፣ የክፍያ አከፋፈሌ
እቅዴ ሉያራዝሙ፣ ወይም ታካሚዎች የገንዘብ ዴጋፍ እንዱጠይቁ ሉተባበሩዋቸው ይችሊለ።
c. በቀሊሌ ቋንቋ የተዘጋጀ ጥቅሌ መረጃ እና ማመሌከቻ: የ MHHS የገንዘብ ዴጋፍ ፖሉሲው በቀሊሌ
ቋንቋ የቀረበ ጥቅሌ መረጃ የወረቀት ቅጂ እና የገንዘብ ዴጋፍ መጠየቂያ ማመሌከቻው የወረቀት ቅጂ
ሁለም ታካሚዎች አገሌግልት በሚያገኙበት ጊዜ ቶል እንዱዯርሳቸው ይዯረጋሌ። MHHS
የእነዚህ ሰነድች ነጻ ቅጂዎች በጥያቄዎ መሰረት እንዱያገኙ በ አስቸኳይ ሕክምና ዱፓርትመንት እና
በመመዝገቢያ ቦታዎች ያዘጋጅሊቹዋሌ። ነጻ የወረቀት ቅጂዎችን በፖስታ ወይም በ 713-3385502 ወይም በ 1-800-526-2121 በመዯወሌም ማግኘት ይችሊለ፣ አማራጭ 5።
d. የተተረጎሙ ቅጂዎችም አለ: MHHS የገንዘብ ዴጋፍ ፖሉሲው፣ በቀሊሌ ቋንቋ የተዘጋጀው
ጥቅሌ መረጃ፣ የገንዘብ ዴጋፍ መጠየቂያ ማመሌከቻው፣ እና የክፍያ አጠያየቅ እና አሰባሰብ
ፖሉሲ የኢንግሉዝኛ ብቃት ውስኑነት ሊሊቸው ከ አምስት በመቶ (5%) የሚያንሱ ወይም ሇ
1,000 የሆስፒታልቹ ተገሌጋይ የማህበረሰቡ አባሊት ተርጉሞ ይሰጣሌ። MHHS የእነዚህ
ሰነድች ነጻ ቅጂዎችን የMHHS ዴረገጽ ሊይ እንዱሁም ከአስቸኳይ ሕክምና ዱፓርትመንቱ እና
ከሆስፒታሌ መመዝገቢያዎ ቦታዎች ሊይ ጠይቀው ማግኘት እንዱችለ ያዯርጋሌ። በተጨማሪም
ነጻ የወረቀት ቅጂዎችን በፖስታ ወይም በ713-338-5502 ወይም በ 1-800-526-2121
በመዯወሌም ማግኘት ይችሊለ፣ አማራጭ 5።
e. አመሌካች ማሳወቂያ: ሁለም የገንዘብ ዴጋፍ አመሌካች ማሳወቂያዎች በ MHHS የአስቸኳይ
ሕክምና ዱፓርትመንት እና የታካሚዎች መመዝገቢያ ቦታዎችን ጨምሮ ሇህዝቡ በግሌጽ በሚታዩ
ቦታዎች በግሌጽ እና በጉሌህ፣ እንዯሚታዩ ሆነው

ገጽ 7 የ 15
ይሇጣፋለ። አመሌካች ማሳወቂያው የገንዘብ ዴጋፍ መኖሩን እና ተጨማሪ መረጃ ሇመጠየቅ
የሚያስችለ የእያንዲንደን የገንዘብ ምክር አገሌግልት ሰጪ ስሌክቁጥር ያሳያለ።
f. ዴረገጽ: የ MHHS ዴረገጾች የገንዘብ ዴጋፍ መኖሩን የሚገሌጽ ማሳወቂያ ከገንዘብ ዴጋፍ መጠየቂያ
ማመሌከቻው አሰራር ማብራሪያ ጋር በማዴረግ ብዙ ሰው በሚያውቀው ቦታ ይሇጥፋለ። MHHS
የገንዘብ ዴጋፍ ፖሉሲውን ሽፋን ካሊቸው እና ሽፋን ከላሊቸው አቅራቢዎች ዝርዝር ጋር፣ በቀሊሌ ቋንቋ
የተዘጋጀው ጥቅሌ መረጃ፣ የገንዘብ ዴጋፍ መጠየቂያ ማመሌከቻ፣ እና የክፍያ አጠያየቅ እና የአሰባሰብ
ፖሉሲ የ MHHS ዴረገጽ ሊይ ይሇጥፋሌ:
http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/
g. የታካሚ ክፍያ መጠየቂያዎች እና መግሇጫዎች: የታካሚ መግሇጫዎች ታካሚው ማንኛውም አይነት
የጤና መዴህን ካሇው ሇ MHHS የማሳወቅ ሃሊፊነት እዲሇበት የሚገሌጽ ጥያቄ የሚያካትቱ ሲሆን፤ የ
MHHS የገንዘብ ዴጋፍ ፖሉሲ ማሳወቂያ፣ የገንዘብ ዴጋፍ የሚጠይቁበት የስሌክ ቁጥር፣ እንዱሁም
የገንዘብ ዴጋፍ ሰነድች የሚገኙበት የዴረገጽ አዴራሻ ጭምር ያጠቃሌሊለ።
h. ፖስታ ወይም ፋክስ: ታካሚዎች የእነዚህን ሰነድች ነጻ ቅጂዎች ሇማግኘት ሙለ ስማቸውን እና
MHHS ቅጂዎቹን እንዱሌክሊቸው የፖስታ ምሊሽ መሊኪያ አዴራሻቸውን በማካተት ከታች ወዲሇው
አዴራሻ የጽሑፍ ጥያቄያቸውን በፖስታ ወይም በፋክስ መሊክ ይችሊለ።
Memorial Hermann Health System
Attn: Financial Assistance
909 Frostwood
Suite 3:100
Houston, Texas 77024
ፋክስ: 713-338-6500
2. ብቁነትን መወሰን: የገንዘብ ዴጋፍ ውሳኔ የሚተሊሇፈው የግሇሰቡ የገንዘብ ፍሊጎት ግምገማ አሰራርን በመከተሌ
ነው። እነዚህ አሰራሮች ከታች ተገሌጸዋሌ:
a. በአሳማኝ ግምት ሊይ የተመሰረተ የብቁነት ውሳኔ የሚወሰነው ከታች በ ክፍሌ 4 በተቀመጠው መስፈር
መሰረት ነው። አንዴ ታካሚ በአሳማኝ ግምት መሰረት ሇገንዘብ ዴጋፍ ብቁ ሆኖ ከተገኘ፣ የገንዘብ
ዴጋፍ መጠየቂያ ማመሌከቻ መሙሊት አይጠበቅበትም። ይሁን እንጂ፣ ታካሚው ወይም እርዲታ
ሰጪው በማጣራት ሂዯቱ የመተባበር እንዱሁም የአሳማኝ ግምት ብቁነት ሇመወሰን የሚያስፈሌጉ የግሌ
ወይም ገንዘባዊ መረጃ እና ሰነዴ ማቅረብ ይኖርባቸዋሌ፤
b. ታካሚው ወይም እርዲታ ሰጪው በማጣራት ሂዯቱ የመተባበር እንዱሁም የአሳማኝ ግምት
ብቁነት ሇመወሰን የሚያስፈሌጉ የግሌ ወይም ገንዘባዊ መረጃ እና ሰነዴ እንዱያቀርቡ
የሚጠበቁበት የገንዘብ ዴጋፍ መጠየቂያ ማመሌከቻ ሂዯት፤
c. MHHS የአንዴን ግሇሰብ የገንዘብ ዴጋፍ ፖሉሲ-ብቁነት ሇመወሰን በቂ ጥረት ካዯረገ በኋሊ ግሇሰቡ
ከሆስፒታሌ ከመውጣቱ በፊት የ MHHS የገንዘብ ዴጋፍ ፖሉሲን የሚያብራራ በቀሊሌ ቋንቋ የተዘጋጀ
ጥቅሌ መረጃ የያዘ ማሳወቂያ ሇታካሚው ሇመስጠት ጭምር በቂ ጥረት ያዯርጋሌ። በተጨማሪም፣
MHHS ታካሚዎችን ስሇ MHHS የገንዘብ ዴጋፍ ፖሉሲ ሇማሳወቅ የሚከተለትን እርምጃዎች
ይወስዲሌ:
i. ያሌተሟለ ማመሌከቻዎች: ታካሚው እና/ወይም ቤተሰቡ ያሌተሟሊ ማመሌከቻ ቢያስረክቡ፣
MHHS የመጀመሪያው ማመሌከቻ በተቀበሇ በአርባ አምስት (45) ቀናቶች ውስጥ ምን
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ተጨማሪ መረጃ ወይም ሰነዴ እንዯሚያስፈሌግ የሚገሌጽ የጽሑፍ ማሳወቂያ ይሌክሊቸዋሌ።
ii. የታካሚ መግሇጫዎች: የታካሚው መግሇጫዎች ታካሚው የመዴህን ሽፋን ካሇው ሇ
MHHS የማሳወቅ ሀሊፊነት እንዲሇበት የሚገሌጽ ይዘት፣ የ MHHS የገንዘብ ዴጋፍ
ፖሉሲ ማሳወቂያ፣ የገንዘብ ዴጋፍ ሇመጠየቅ የሚጠቀሙበት የስሌክ ቁጥር፣ እንዱሁም
የገንዘብ ዴጋፍ ፖሉሲው ሰነድች የሚገኙበት ዴረገጽ የሚያካትቱ ናቸው።
iii. የMHHS ዴረገጽ: የ MHHS ዴረገጾች የገንዘብ ዴጋፍ መኖሩን እና የገንዘብ ዴጋፍ
መጠየቂያ ማመሌከቻ ሂዯትን የሚገሌጹ ማሳወቂያዎች በስፋት በሚታወቅ ቦታ ሊይ
ይሇጥፋለ። የ MHHS ዴረገጽ:
http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/,
MHHS የገንዘብ ዴጋፍ ፖሉሲውን ሽፋን ካሊቸው እና ሽፋን ከላሊቸው አቅራቢዎች
ዝርዝር ጋር፣ ከቀሊሌ ቋንቋ ጥቅሌ መረጃ፣ የገንዘብ ዴጋፍ መጠየቂያ ማመሌከቻ፣ እና
የክፍያ አጠያየቅ እና አሰባሰብ ፖሉሲይሇጥፋሌ።
iv. ሰነድች ጠይቆ መውሰዴ ይቻሊሌ: MHHS የገንዘብ ዴጋፍ ፖሉሲው ነጻ የወረቀት ቅጂዎችን
ሽፋን ካሊቸው እና ሽፋን ከላሊቸው አቅራቢዎች ዝርዝር ጋር፣ ከቀሊሌ ቋንቋ ጥቅሌ መረጃ፣
የገንዘብ ዴጋፍ መጠየቂያ ማመሌከቻ፣ እና የክፍያ አጠያየቅ እና አሰባሰብ ፖሉሲ ይሇጥፋሌ
በጥያቄ መሰረት መውሰዴ እንዱቻሌ የአስቸኳይ ሕክምና ዱፓርትመንት እና የመመዝገቢያ
ቦታዎች ሊይ እንዯሚገኙ ያዯርጋሌ።
d. በ TransUnion ወይም Experian የመበዯር አቅምዎ ጨምሮ የታካሚው ወይም የእርዲታ ሰጪው
የመክፈሌ ብቃት የሚሳዩ ይፋ የሆኑ ውጫዊ ዲታዎችን መጠቀም፤
e. ቀዯም ሲሌ በ MHHS ሇተሰጡ አገሌግልቶች መክፈያ ሉሆኑ የሚችለ የታካሚው ያሌተከፈለ
ሒሳቦችን እንዱሁም የታካሚው ክፍያዎች እና ሉመሇሱ የማይችለ ወይም የባከኑ ብዴሮችን መገምገም፤
f. በ MHHS የሚሰጥ የገንዘብ ዴጋፍ ዯረጃዎች የገቢ፣ የቤተሰበ አባሊት ብዛት፣ እና የፌዯራሌ ዴህነት
ወሇሌ ሊይ የተመሰረተ ነው። መዴህን ያሊቸው እና የላሊቸው ታካሚዎች ሁሇቱም የገንዘብ ዴጋፍ
መጠየቅ ይችሊለ፤ እንዱሁም
g. የአንዴን ታካሚ የገንዘብ ዴጋፍ ብቁነት ከታች ያሇው መስፈርት ሊይ የተመሰረተ ሲሆን እንዯ
ታካሚው የገንዘብ አቅም ሁኔታ፣ እየቀነሰ የሚሄዴ የገንዘብ አቅም ሁኔታ፣ እንዱሁም የሶስተኛ አካሌ
የጤና ጥቅማጥቅሞች ከመኖር ጋር በተያያዘ የተሇያየ
ሉሆን ይችሊሌ። የብቁነት መመሪያዎች በየአመቱ የፌዯራሌ ዴህነት ወሇሌ መመሪያዎች በፌዯራሌ
መንግስት ከታተሙ በኋሊ ይሻሻሊለ። ከታች ከተጠቀሱት መመሪያዎች የሚሌቅ ገቢ ያሊቸው ቤተሰቦች
ሇ ክፍያ እቅዴ ከግምት እንዱገቡ የማጣራት ስራ ሉሰራባቸው ይችሊሌ።
3. የታካሚ ገንዘባዊ ዴጋፍ ብቁነት: በፌዯራሌ ዴህነት ወሇልች መሰረት፣ የሚከተሇው መስፈርት ሇገንዘባዊ ዴጋፍ
ብቁ ሇሆኑ መዴህን የላሊቸው እና በቂ መዴህን የላሊቸው ታካሚዎች የሚዯረግ ቅናሽ ሇመወሰን ጥቅም ሊይ
መዋሌ ይኖርበታሌ። በቂ መዴህን የላሊቸው ታካሚዎች ሇበጎ አዴራጎት ብቁ ከመሆናቸው በፊት መዴህናቸውን
ማስከፈሌ ይጠበቅባቸዋሌ። ሇገንዘባዊ ዴጋፍ ብቁ ሇሆኑ ታካሚዎች የሚዯረጉ ቅናሾች ታካሚዎቹ ከ AGB
በሊይ ክፍያ አሇመጠየቃቸውን ሇማረጋገጥ ከ AGB መቶኛ ገዯብ አንጻር ይገመገማለ።
a. ነጻ ሕክምና:
i. መዴህን የላሇው ታካሚ አመታዊ ያሌተጣራ የቤተሰብ ገቢ ያሌተጣራ ገቢ ገንዘባዊ ዴጋፍ
ብቁነት ሰንጠረዥ ሊይ እንዯተገሇጸው፣ ከአሁን የፌዯራሌ የዴህነት መመሪያዎች አንጻር በመቶኛ
ሲሰሊ ሁሇት መቶ (200%) ወይም ያነሰ ሆኖ በሚገኝበት ጊዜ፣(ማሳያ A -በአጠቃሊይ ክፍያ
የተሰለ መጠኖች)፣ ታካሚው (ላሊ ሀሊፊነት የሚወስዴ አካሌ) ነጻ ሕክምና (100% ቅናሽ)
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የማግኘት መብት ስሇሚሰጠው ምንም ያሌተከፈሇ ቀሪ ሒሳብ አይኖሮውም።
ii. በ Medicare አማካኝነት አንዯኛ ዯረጃ የጤና ሽፋን የሚያገኙ ሆነው ሲያበቁ በ
Medicaid አማካኝነት ዯግሞ ሇሁሇተኛ ሽፋን ብቁ የሆኑ ታካሚዎች የ Medicaid ክፍያ
ከተከፈሇሌዎ እና ከ THMP ወይም ከ Managed Medicaid ከፋይ የሚጠይቁት ክፍያ
ተወስኖሌዎ ከተቀበለ በኋሊ ሇሚቀረው ያሌተከፈሇ ሒሳብ መጠን መቶ ፐርሰንት (100%)
ቅናሽ ብቻ ይዯረግሌዎታሌ።
b. ቅናሽ የተዯረገበት ሕክምና:
i. ከአሁኑ የፌዯራሌ የዴህነት መመሪያዎች አንጻር ሲታይ ከሁሇት መቶ ፐርሰንት (200%)
የሚሌቅ ከአራት መቶ ፐርሰትንት (400%) ግን የማይበሌጥ ያሌተጣራ አመታዊ የቤተሰብ
ገቢ ያሊቸው ታካሚዎች/ግሇሰቦች መዴህን ያሊቸው ታካሚዎች ከሚከፍለት ጠቅሊሊ የክፍያ
መጠን (AGB) የሚስተካከሌ ቅናሽ ሇማግኘት ብቁ ሉሆኑ ይችሊለ።
ii. የሆስፒታሌ ክፍያ መጠየቂያዎች ሊይ ገና ያሌተከፈሇ ሒሳብ ያሊቸው ታካሚዎች፣
የሚከተለት መስፈርቶች በሙለ የሚያሟለ ከሆነ ቅናሽ ሇማግኘት ብቁ ሉሆኑ ይችሊለ: 1)
የሒሳብ መጠኑ ከግሇሰቡ አመታዊ ያሌተጣራ የቤተሰብ ገቢ አስር በመቶ (10%) የሚበሌጥ
ከሆነ፤ 2) ቀሪ ክፍያውን በሙለ ወይም በከፊሌ መክፈሌ የማይችለ ከሆነ፤ እንዱሁም 3)
ያሌተከፈሇው የሒሳብ መጠን ቢያንስ $5,000 ሲሆን። በእነዚህ አጋጣሚዎች ጊዜ፣ ታካሚው
ወይም ተያዡ ከገንዘባዊ ዴጋፍ ፖሉሲው ሂዯት ጋር መተባበር እና የብቁነት ውሳኔ ሇመወሰን
የሚያስፈሌጉ የግሌ መረጃዎች እና ሰነድች ማቅረብ ይጠበቅባቸዋሌ። ታካሚው ተቀባይነት
ካገኘ ያሌተከፈሇው ቀሪ ሂሳብ ሇመሸፈን ከአመታዊ ያሌተጣራ የቤተሰብ ገቢያቸው ከአስር
በመቶ (10%) የማይበሌጥ መጠን እንዱከፍለ ይዯረጋሌ ወይም ከታካሚው የገንዘብ አቅም
ሁኔታ አንጻር የበሇጠ ታካሚውን ይጠቅመዋሌ ተብል ከታመነ የ AGB ቅናሽ ተግባራዊ
ይዯረጋሌ።
4. አሳማኝ ግምት ሊይ የተመሰረተ ብቁነት: መዴህን የላሊቸው ታካሚዎች ከታች ከተዘረዘሩት መስፈርቶች
ውስጥ አንደን የሚያሟለ ሆነው ከተገኙ ብቁ ሉሆኑ የሚችለበት እዴሌ አሇ። ቢያንስ ከመስፈርቶቹ አንደ
ከተረጋገጠ በኋሊ የገቢ ማረጋገጫ መጠየቅ አያስፈሌግም። ከታች የቀረቡት ሁኔታዎች፣ የታካሚው
የቤተሰብ ገቢ ከፌዯራሌ ዴህነት ወሇሌ በሁሇት እጥፍ ያነሰ የሚሆንበት እና ታካሚው መቶ በመቶ
(100%) የሕክምናዊ ወሳኝነት ያሊቸው ሕክምናዎች ክፍያዎች ቅናሽ ብቁ የሚሆንበት አጋጣሚ የሚያሳይ
ነው። መዴህን በላሇው ታካሚ ሊይ የሚዯረግ የአሳማኝ ግምት ብቁነት ማጣሪያ ሌክ ሕክምናዊ ወሳኝነት
ያሊቸው አገሌግልቶች ከተሰጡት በኋሊ የአገሌግልቶቹ ክፍያ መጠየቂያ ከመዘጋጀቱ በፊት በፍጥነት
መከናወን አሇበት። MHHS አንዴ ታካሚ የአሳማኝ ግምት ብቁነት የማግኘት መስፈርት ሉያሟሊ ይችሊሌ
የሚሌ ማሳወቂያ ከዯረሰው፣ የአሳማኝ ግምት ብቁነት ግምገማ ሂዯቱ እስኪጠናቀቅ ዴረስ ሁለንም
የታካሚው መግሇጫዎች ሇሰሊሳ (30) ቀናቶች እንዱራዘሙ ያዯርጋሌ። የሶስተኛ አካሌ መዴህን (እንዯ
Medicaid ከመሳሰለት የግዛት ወይም የአካባቢው የዴጋፍ ፕሮግራሞች ውጪ) ያሊቸው ታካሚዎች
ሇአሳማኝ ግምት ብቁነት ከግምት አይገቡም እንዱሁም የገንዘብ ዴጋፍ መጠየቂያ ማመሌከቻ ማስረከብ
ይጠበቅባቸዋሌ።
a. የሚከተለት መስፈርቶች የሚያሟለ መዴህን የላሊቸው ታካሚዎች የአስቸኳይ ሕክምና እና
ሕክምናዊ ወሳኝነት ያሇው ሕክምና መቶ በመቶ(100%) ቅናሽ ማግኘት ሇሚያስችሊቸው
የአሳማኝ ግምት ብቁነት ከግምት ይገባለ:
i.
ii.
iii.
iv.

ቤትአሌባ ወይም ከቤትአሌባ ክሉኒክ የሕክምና እንክብካቤ የተሰጠው፤
የሴቶች፣ ጨቅሊዎች እና ህጻናት ፕሮግራሞች (WIC) ሊይ መሳተፍ፤
የምግብ እርዲታ ብቁነት፤
የማሟያ ኒዩትሪሽን ዴጋፍ ፕሮግራም (SNAP)፤

v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.

ገጽ 10 የ 15
የላልች የግዛት ወይም የአካባቢ የዴጋፍ ፕሮግራሞች ብቁነት (ሇምሳላ፣
Medicaid ትርፍ-ገቢ)፤
የዝቅተኛ ገቢ/የዴጎማ መኖሪያ ቤት እንዯ ቅቡሌ አዴራሻ ቀርቧሌ፤
ሇሕክምናዊ አገሌግልቶች የተሰጡ እርዲታዎች ዯረሰኝ፤
የአእምሮ ዴክመት አሇ፣ነገር ግን በታካሚው ፈንታ ነገሮችን ማስኬዴ የሚችሌ ማንም የሇም፤
የቅርብ ጊዜ የግሇሰቡ ኪሳራ፤
በቅጣት ወህኒቤት መታሰር፤
ታካሚው ምንም የሚታወቅ ንብረት ወዯማይገኝሇት ዯረጃ ወርዶሌ ፤ ወይም
በኤላክትሮኒክ ነጥብ መስጫ ሞዳሌ (ከታች የተገሇጸው) በተወሰነው መሰረት።

b. ኤላክትሮኒክ ነጥብ መስጫ ሞዳሌ: መዴህን የላሇው ታካሚ ወይም ተያዥ የገንዘብ ክፍያ ፖሉሲ
ማመሌከቻ ሳይሞሊ ከቀረ ወይም ብቁነት ሇመወሰን የሚያስፈሌጉ ገንዘባዊ ሰነድች ካሊቀረበ፣ ገንዘባዊ
ዯረጃ፣ የከዚህ ቀዯም በጎ አዴራጎት ሁኔታ፣ የስራ ሁኔታ፣ ዚፕ ኮዴ፣ ዕዴሜ፣ የክፍያ ታሪክ፣ የከዚህ
ቀዯም የባከነ ዕዲ፣ እና ወዯ ሕክምናው የተሊከበት ምንጭ በሚያካትት መስፈርት መሰረት ውጤቶችን
የሚሰጥ ኤላክትሮኒክ ነጥብ መስጫ ሞዳሌ (ESM) በመጠቀም ሒሳቡ እንዱጣራ ይዯረጋሌ። የ
ESM ውጤቱ ሂሳቡ ሇገንዘብ ዴጋፍ ፖሉሲው ብቁ የመሆን እዴለ ከፍተኛ መሆኑ የሚያመሊክት
ከሆነ፣ መዴህን አሌባ የሆነው ሂሳብ ይህ የገንዘብ ዴጋፍ ፖሉሲ በሚፈቅዯው መሰረት በአሳማኝ
ግምት ሊይ የተመሰረተ የገንዘብ ዴጋፍ ፖሉሲ ቅናሽ የሚዯረግሇት ይሆናሌ።
5. የቡቅነት የጊዜ ሰላዲ:
a. መዴህን ሇላሊቸው ታካሚዎች፣ የገንዘብ ዴጋፍ እና የአሳማኝ ግምት ብቁነት ውሳኔ ሇሁለም በታካሚው
ሉከፈለ ክፍት የነበሩ የሒሳብ መጠኖች ወዯኋሊ ጭምር ተመሌሶ እንዱሁም አሁን እየተሰጡ የሚገኙት
ሕክምናዎች ሊይ ተፈጻሚ ይሆናለ። የታካሚዎች ብቁነት በአሰራር ክፍሌ 3 ሊይ በተቀመጡት ወሳኝ
ምክንያቶች መሰረት የሚወሰን ሲሆን ፈጣን ወይም ያሌዘገዩ ክፍያዎች አዴርገው በመቆየታቸው ማግኘት
የነበረባቸውን ጥቅም አያሳጣቸውም። በተጨማሪም፣ የገንዘብ ዴጋፍ መጠየቂያ ማመሌከቻ የሞሊ ታካሚ
ዯግሞ ታካሚው ምንም ተጨማሪ እርምጃ መውሰዴ ሳያስፈሌገው ሇስዴስ ወራት ያህሌ ወዯ ኋሊ
ተመሌሶ የሚሰራ ተጨማሪ የገንዘብ ዴጋፍ ያገኛሌ። ማናቸውም ባሇፉት ስዴስት (6) ወራቶች ውስጥ
በታካሚው የገንዘብ አቅም ሁኔታ ሊይ የተፈጠሩ በገንዘብ ዴጋፍ ብቁነት ውሳኔ ሊይ ተጽእኖ ሉያሳዴሩ
የሚችለ ተጨባጭ ሇውጦች በሚኖሩበት ጊዜ ታካሚው ሇውጡ በተከሰተ በሰሊሳ (30) ቀናቶች ውስጥ
ሇ MHHS ማሳወቅ ይኖርበታሌ። ታካሚው በቤተሰብ ገቢያቸው ሊይ የተከሰተው ተጨባጭ ሇውጥ
ሳያሳውቁ ቢቀሩ MHHS ይሰጣቸው የነበረው ማንኛውም የገንዘብ ዴጋፍ ሇውጡ ከተከሰተበት ጊዜ
አንስቶ እንዱያቋርጥ ሉገዯዴ ይችሊሌ።
6. አስቸኳይ ሕክምና ወይም ሕክምናዊ ወሳኝነት ያሊቸው አገሌግልቶች: የገንዘብ ዴጋፍው ሆስፒታሌ ውስጥ
ሇሚሰጡ የአስቸኳይ ሕክምናዎች ወይም ሕክምናዊ ወሳኝነት ሊሇቸው አገሌግልቶች ብቻ የሚሰጥ ነው። በዚህ
ክፍሌ የተካተቱት ይዘቶች በ ፌዯራሌ ወይም ግዛት ሕግ ሊይ ተመስርቶ የታካሚው የመክፈሌ አቅም ምንም ይሁን
ምን ከግምት ሳይገባ በሚሰጠው የአስቸኳይ ሕክምና እና ሕክምናዊ ወሳኝነት ያሊቸው አገሌግልቶች ከማቅረብ
አንጻር የ MHHS ግዳታ ወይም አሰራሮች ሊይ ሇውጥ ሇማዴረግ የታሰቡ አይዯለም።
7. የማመሌከቻ ሂዯት
a. እንዳት ማመሌከት ይችሊለ: የገነዘብ ዴጋፍ መጠየቂያ ማመሌከቻ ሞሌቶ ከተጨማሪ ማጠናከሪያ ሰነድች
ጋር ማስረከብ የግዴ ይሊሌ። ነጻ የማመሌከቻው ቅጂዎች ከ MHHS ዴረገጽ ሊይ ማውረዴ ይቻሊሌ:
http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/. ነጻ የወረቀት
ቅጂዎቹን የአስቸኳይ ሕክምና ዱፓርትመንቱ ሊይ እና የሆስፒታለ መመዝገብያ ቦታዎች ሊይ ማግኘት
ይቻሊሌ። ነጻ የወረቀት ቅጂዎችን በፖስታ ወይም በ 713-338-5502 ወይም በ 1-800-526-

2121 በመወዯወሌም ማግኘት ይችሊለ፣ አማራጭ 5።
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b. አመሌካቾች የሞለዋቸው ማመሌከቻዎችን እና ተጨማሪ ማጠናከሪያ ሰነድችን ወዯ ሆስፒታለ የገንዘብ
ምክር አገሌግልት ሰጪ መሊክ ወይም ከታች ወዯ ተጠቀሰው አዴራሻ በፖስታ መሊክ ይችሊለ።
ታካሚዎች ወዯ መረጃ ዳስክ ሄዯው ከገንዘብ ምክር አገሌግልት ሰጪ ጋር መነጋገር እንዯሚፈሌጉ
በመግሇጽ የገንዘብ ምክር አገሌግልት ሰጪውን ማግኘት ይችሊለ። የማመሌከቻው አሞሊሌ በተመሇከተ
ጥያቄዎች ሇማቅረብ፣ ማመሌከቻው በመሙሊት ሂዯት ዴጋፍ ስሇመጠየቅ፣ ወይም ያስረከቡት ማመሌከቻ
በምን ሁኔታ እንዯሚገኝ ሇማወቅ፣ በአካሌ ሆስፒታሌ ዴረስ በመሄዴ የሆስፒታልቹ የገንዘብ ምክር
አገሌግልት ሰጪዎችን ማናገር ይችሊለ ወይም በ 713-338-5502 ወይም በ 1-800-526-2121
መዯወሌ ይችሊለ፣ አማራጭ 5።
c. የተሞለ ማመሌከቻዎችን ወዳት መሊክ ይችሊለ:
Memorial Hermann Health System
Attn: Financial Assistance
909 Frostwood
Suite 3:100
Houston, Texas 77024
-ወይምፋክስ: 713-338-6500
d. ሇገንዘብ ዴጋፍ ወይም የአሳማኝ ግምት ብቁነት ከግምት የመግባት ጥያቄዎች በማመሌከቻ ጊዜው
ውስጥ በሚከተለት ግሇሰቦች ሉቀርቡ ይችሊለ: (i) ታካሚው ወይም ተያዡ፤ (ii) የታካሚው ወይም
የተያዡ ተወካይ፤ (iii) የ MHHS ተወካይ በ ታካሚው/አመሌካቹ ፋንታ፤ ወይም (iv) ታካሚውን
የሚከታተሌ ሐኪም።
e. በዚህ የገንዘብ ዴጋፍ ፖሉሲ ላሊ ቦታ ሊይ የተገሇጹ ከግምት የመግባት ሁኔታዎች እንዲለ ሆነው፣
ታካሚው ከገንዘብ ዴጋፍ ማመሌከቻ ሂዯቱ ጋር የመተባበር ሙለ ተሳትፎ የማዴረግ ሀሊፊነት አሇበት።
ይህ የሶስተኛ አካሌ የጤና ሽፋን የሚመሇከት መረጃ ማቅረብ፤ ሁለም በመንግስት ወይም በላሊ
ፕሮግራሞች (ሇምሳላ፣ Medicare, Medicaid, ሶስተኛ አካሌ ሀሊፊነት የሚወስዴበት ክፍያ፣
የወንጀሌ ሰሇባዎች ገንዘባዊ እርዲታ፣ ወዘተ) አማካኝነት የገንዘብ ዴጋፍ የማግኘት ጥያቄ ሇማቅረብ
ወይም የታካሚው ሇላሊ የገንዘብ ዴጋፍ ብቁ መሆን ሇመወሰን የሚያስፈሌጉ ሰነድች እና ማረጋገጫዎች
በጊዜው እና ወዴያውኑ ማቅረብን ያጠቃሌሊሌ። እነዚህን ማዴረግ አሇመቻሌ የታካው ሇገንዘብ ዴጋፍ
ብቁነት የመታየት እዴሌ ሊይ አለታዊ ጫና ሉያሳዴር ይችሊሌ። ታካሚዎቹ MHHS ጥያቄ ካቀረበበት
ጊዜ አንስቶ መረጃው፣ ማረጋገጫዎቹ እና ሰነድቹን በሰሊሳ (30) ቀናቶች ውስጥ ማቅረብ
ይጠበቅባቸዋሌ፣ አሇያም ዯግሞ ይህ ሳያዯርጉ የቀሩበት አሳማኝ ምክንያት ሇ MHHS ማቅረብ
ይኖርባቸዋሌ። ከአሳማኝ ግምት ብቁነት በስተቀር፣ የገንዘብ ዴጋፍ መጠየቂያ ማመሌከቻ የግዴ
በታካሚው (ወይም ተያዡ/ ተወካዩ) ነው መሞሊት እና መፈረም ያሇበት።
f. የገንዘብ ዴጋፍ መጠየቂያ ማመሌከቻ በሚሞለበት ጊዜ የገንዘብ ምክር አገሌግልት ሰጪው ሉተባበረዎት
ይችሊሌ። ታካሚው ከሞተ እና በእሱ ፋንታ ሀሊፊነት ሉወስዴ የሚችሌ አካሌ ሇይቶ ማወቅ ካሌተቻሇ፣ የ
MHHS ተወካይ ጥያቄውን ሉያመነጭ እና የተገኙት መረጃዎች እና ሰነድች ተጠቅሞ ማመሌከቻውን
ሉሞሊ ይችሊሌ።
8. የቤተሰብ ገቢ:
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a. ታካሚው የቤተሰብ ገቢ ሇመመስረት ከሚከተለት ሰነድች ውስጥ (ሰነድቹ የሚገኙ ከሆነ) አንዴ ወይም
ከአንዴ በሊይ ማቅረብ ይችሊሌ። የታካሚው ቤተሰብ አባሊቶች ውስጥ ከአንዴ በሊይ ስራ የተቀጠረ ሰው
ካሇ፣ እያንዲንደ ሰው የግዴ ከሚከተለት ሰነድች ውስጥ አንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ ማቅረብ
ይኖርበታሌ:
i. በቅርብ ጊዜ የተሞሊ የፌዯራሌ ገቢ ግብር ቅጽ፤
ii. የግርብ ጊዜ W-2 እና 1099 ቅጾች፤
iii. የክርብ ጊዜ የክፍያ ዯረሰኝ (ወይም፣ የሚያስኬዴ ከሆነ፣ የስራአጥነት መግሇጫ
ቅጂ፣ የማህበራዊ ዋስትና ዯብዲቤ፣ ወዘተ)፤
iv. የጥሬ ገንዘብ ክፍያ የተፈጸመበት የአሰሪ የክፍያ መግሇጫ፤ ወይም
v. ማንኛውም የቤተሰቡ ገቢ በተመሇከተ ከሶስተኛ አካሌ የተገኘ ማረጋገጫ።
b. ታካሚው ቢያንስ ከሊይ ከተጠቀሱት ሰነድች ውስጥ አንዴ የእያንዲንደ የቤተሰብ አባሌ (ታካሚውን
ጨምሮ) ገቢ የሚያንጸባርቅ ሰነዴ ማቅረብ ከቻሇ እና ማረጋገጫው ሊይ ፊርማውን ካኖረ፣ ታካሚው
ሰነድቹን ማቅረብ በማይችሌበት ሁኔታ ዯግሞ ማረጋገጫው ሊይ ፊርማው ያኖረ ሰው ይህ ማዴረግ
ከቻሇ፣ ሙለ ሰነድች አሌቀረቡም ተብል የገንዘብ ዴጋፍ ማመሌከቻው ያሌተሟሊ ሉባሌ አይችሌም።
c. ከአሳማኝ ግምት ብቁነት በስተቀር፣ አመሌካቹ የግዴ የማመሌከቻ ማረጋገጫው ሊይ መፈረም መቻሌ
አሇበት። MHHS በኋሊ ሊይ አመሌካቹ በተጨባጭ የውሸት መረጃ ማቅረቡን የሚያሳይ ማስረጃ
ካገኘ ውሳኔውን ሉሰርዝ ወይም ሉያሻሽሌ ይችሊሌ።

ተጨማሪ ሰነድች: የ MHHS የገንዘብ ዴጋፍ ፖሉሲ የንብረት ወይም ወጪዎች ሰነድች አይጠይቅም። ይሁን
እንጂ አመሌካቾች የገንዘብ ችግራቸውን በማሳየት ይህንን ችግራቸው ሳያሳዩ ሉያገኙት ይችለ ከነበረው የገንዘብ
ዴጋፍ ፖሉሲ ብቁነት እኩሌ ወይም የበሇጠ የገንዘብ ዴጋፍ ሇማግኘት ሉረደዋቸው ይችሊለ ብሇው ያመኑባቸው
ንብረቶች፣ ወጪዎች፣ ገቢ፣ ያሌተከፈሇ እዲ፣ ወይም ላልች ሁኔታዎችን የሚያሳዩ ተጨማሪ ሰነድችን ሇማቅረብ
ሉወስኑ ይችሊለ።
9. የውሸት ወይም አሳሳች መረጃ: አመሌካቾች የሕክምና ወጪዎች የመሸፈን አቅማቸው በሚመሇከት ሆን ብሇው
የውሸት ወይም አሳሳች መረጃ ማቅረባቸው ከተረጋገጠ፣ MHHS የአመሌካቹን የአሁን ወይም የቀጣይ ጊዜ
ማመሌከቻዎች ውዴቅ ሉያዯርግ ይችሊሌ። ሆን ተብል ሳይሆን በስህተት የቀረበ የሀሰት መረጃ በሚኖርበት ጊዜ
ዯግሞ፣ MHHS እውነተኛው መረጃ ሊይ ተመስርቶ ውሳኔውን ይሰጣሌ። አመሌካቹ ሆን ብል ባቀረበው የውሸት
መረጃ መሰረት የገንዘብ ዴጋፍ ማግኘት የጀመረ ከሆነ ዯግሞ፣ MHHS ታካሚው ከዚህ ቀዯም የወሰዯውን
የገንዘብ ዴጋፍ ይሰርዛሌ፣ እንዱሁም MHHS ሕጋዊ መብቶቹን በመጠቀም ታካሚው ቀዯም ሲሌ የወሰዲቸው
ክፍያዎችን እንዱመሌስ ሉያዯርግ ይችሊሌ። የሀሰት መረጃው ሆን ተብል ሳይሆን ባሇማወቅ የቀረበ ከሆነ ዯግሞ፣
MHHS እውነተኛው መረጃ ሊይ ተመስርቶ ውሳኔውን ያሻሽሊሌ።
ማጣቀሻዎች:
የታካሚ ዝውውር ፖሉሲ (EMTALA እና የቴክሳስ ዝውውር ዴንጋጌ ማክበር) የገንዘብ ዴጋፍ
እቅዴ በተመሇከተ በቋንቋ የተዘጋጀ ጥቅሌ መረጃ
የገንዘብ ዴጋፍ ማመሌከቻ
የክፍያ አጠያየቅ እና አሰባሰብ ፖሉሲ

ገጽ 13 የ 15
ማሳያዎች:
ማሳያ A-በአጠቃሊይ ክፍያ የተሰለ መጠኖች
ማሳያ B-የፌዯራሌ ዴህነት መመሪያዎች

በሚቀጥሇው ገጽ ይቀጥሊሌ።

ገጽ 14 የ 15

ማሳያ A-በአጠቃሊይ ክፍያ የተሰለ መጠኖች

ጠቅሊሊ የሚከፈሌ መጠን MHHS በ Medicare አማካኝነት ሇአስቸኳይ ወይንም ሕክምናዊ ወሳኝነት አገሌግልቶች ሇሚከፈሌ
ክፍያ በሚጠቀምበት የክፍያ አጠያየቅ እና የኮዱንግ አሰራር መሰረት የሚሰሊ ይሆናሌ።
ከ Medicare የተፈቀዯ ጠቅሊሊ ክፍያ ሇነዚያ የክፍያ ጥያቄዎች ሇተከፈሇው ጠቅሊሊ ክፍያ በማካፈሌ የተገኘው ውጤት ከ 1
በመቀነስ የ AGB መቶኛ ማስሊት ይቻሊሌ።
AGB % ሇ IP (ተኝቶ ታካሚ) = Medicare IP የተፈቀዯ ክፍያ / Medicare IP ጠቅሊሊ ክፍያዎች
AGB % ሇ OP (ተመሊሊሽ ታካሚ) = Medicare OP የተፈቀደ ክፍያዎች / Medicare OP ጠቅሊሊ ክፍያዎች
በየአመቱ AGB ሇእያንዲንደ ሆስፒታሌ ሇየብቻ ነው የሚሰሊው፣ ነገርግን ሁለም የ MHHS ሆስፒታልች ከሁለም ሆስፒታልች
መካከሌ ያነሰውን AGB ይቀበሊለ።
ተቋማት
Memorial Hermann Greater Heights Hospital
Memorial Hermann – Texas Medical Center
Memorial Hermann Katy Hospital
Memorial Hermann Rehabilitation Hospital – Katy
Memorial Hermann Memorial City Medical Center
Memorial Hermann Northeast Hospital
Memorial Hermann Southeast Hospital
Memorial Hermann Southwest Hospital
Memorial Hermann Sugar Land Hospital
Memorial Hermann The Woodlands Medical Center
TIRR Memorial Hermann
University Place

ተኝቶ ታካሚ
27%
21%
25%
37%
25%
28%
27%
25%
25%
27%
28%
49%

ተመሊሊሽ ታካሚ
11%
11%
10%
12%
13%
12%
11%
14%
11%
12%
16%
N/A

የ 2021 በጀት አመት (ሐምላ 2020 – ሰኔ 2021) AGB መጠኖች የሚከተለት ናቸው:
ጠቅሊሊ የሚከፈሌ መጠን OP: 10%
ጠቅሊሊ የሚከፈሌ መጠን IP: 21%

በሚቀጥሇው ገጽ ይቀጥሊሌ።

ገጽ 15 የ 15
ማሳያ B-የፌዯራሌ ዴህነት መመሪያዎች
ያሌተጣራ ወርሀዊ ገቢ የገንዘብ እገዛ ብቁነት ሰንጠረዥ የፌዯራሌ ዴህነት መመሪያዎች ሊይ ሇውጦች በሚዯረጉበት ጊዜ ነው
የሚሻሻሇው። ሰንጠረዡ በየአመቱ ይሻሻሊሌ።
ያሌተጣራ ወርሀዊ ገቢ የገንዘብ እገዛ ብቁነት ሰንጠረዥ ማሇት MHHS በዚህ FAP ስር ይህንን የገንዘብ እገዛ ብቁነት ሇመሰን
የሚጠቀምበት የአሁኑ የገቢ ሰንጠረዥ ነው።
ያሌተጣራ ወርሀዊ ገቢ የገንዘብ እገዛ ብቁነት ሰንጠረዥ የፌዯራሌ ዴህነት መመሪያ የሃሪስ ካውንቲ ሆስፒታሌ ዱስትሪክት
ብቁነት ሰንጠረዥ ሊይ የጠመሰረተ ሲሆን፣ ይህ በእነዚህ የመንግስት አካሊት ከጊዜ ወዯ ጊዜ የሚሻሻሌ ነው፣
እባክዎ ከታች ያሇውን ሰንጠረዥ ይመሌከቱ:
Memorial Hermann Health System
ያሌተጣራ ወርሀዊ ገቢ የገንዘብ እገዛ ብቁነት ሰንጠረዥ
2020 የፌዯራሌ ዴህነት መመሪያዎች (FPG)
በቤተሰብ አባሊት ብዛት መሰረት ሇገንዘብ እገዛ ብቁ የሚሆን ያሌተጣራ አመታዊ ወይንም ወርሀዊ ገቢ።
100% የ FPG

200% የ FPG

400% የ FPG

የቤተሰብ
አባሊት ብዛት

አመታዊ ገቢ

ወርሀዊ ገቢ

አመታዊ ገቢ

ወርሀዊ ገቢ

አመታዊ ገቢ

ወርሀዊ ገቢ

1

$12,760

$1,063

$25,520

$2,127

$51,040

$4,253

2

$17,240

$1,437

$34,480

$2,873

$68,960

$5,747

3

$21,720

$1,810

$43,440

$3,620

$86,880

$7,240

4

$26,200

$2,183

$52,400

$4,367

$104,800

$8,733

5

$30,680

$2,557

$61,360

$5,113

$122,720

$10,227

6

$35,160

$2,930

$70,320

$5,860

$140,640

$11,720

7

$39,640

$3,303

$79,280

$6,607

$158,560

$13,213

8

$44,120

$3,677

$88,240

$7,353

$176,480

$14,707

ከ 8 አባሊት በሊይ ሊለዋቸው ቤተሰቦች/ቤቶች : ሇእያንዲንደ ተጨማሪ ሰው $4,480 ያክለ።

