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MEMORIAL HERMANN SURGICAL HOSPITAL KINGWOOD
નીતિ

નીતિ શીર્ષક:

Billing and Collections Policy

પ્રકાશનની િારીખ:

10/1/2018

સંસ્કરણ:

1

નીતિનો હેિ:ુ
આ નીતિ દદીનાં ખાિાંની વસૂલી તવશેની વાજબી કાર્ષપ્રણાલીઓ સ્થાતપિ કરે છે , જે માં એવી કાર્ષવાહીઓનો પણ સમાવેશ
થાર્ છે જે Memorial Hermann Surgical Hospital Kingwood (“MHSHK”) અથવા બહારની કરારબદ્ધ
વસૂલીની એજં સીઓ દ્વારા કરવામાં આવી શકે છે .
વ્ર્ાપ:
આ નીતિ Memorial Hermann Surgical Hospital Kingwoodને લાગુ પડે છે .
નીતિનું તનવેદન:
1. MHSHKની એ નીતિ રહી છે કે જે ઓ સેવા માટે ચૂકવણી કરવાની ક્ષમિા ધરાવિા હોર્ એવા દદીઓ પાસેથી બાકી
નીકળિી રકમની વસૂલી કરવામાં આવે. MHSHKના દદીઓને પૂરી પાડવામાં આવિી સેવાઓ માટે હૉતસ્પટલ
અને/અથવા અન્ર્ ચાર્જીસ વસૂલ કરવા માટે MHSHK કરી શકે એવી કાર્ષવાહીઓનું આ નીતિ વણષન કરે છે . આ
નીતિ વસૂલીની એ પ્રવૃતિઓ સાથે સંબંતધિ પ્રક્રિર્ા અને સમર્ મર્ાષદાઓ, ચૂકવણી કરવામાં ન આવે એવી તસ્થતિમાં
MHSHK કરી શકે એવી કાર્ષવાહીઓ, અને દદી આર્થષક સહાર્િા માટે લાર્ક છે કે નતહ િે નક્કી કરવા માટે
MHSHKએ કરવા જરૂરી વાજબી પ્રર્ત્નોનું પણ વણષન કરે છે .
2. MHSHK દ્વારા આપવામાં આવિી સેવાઓ માટે બાકી નીકળિી રકમ તવશે MHSHK કઈ રીિે દદીઓ સાથે
વાિચીિ કરે છે િેની વ્ર્ાખ્ર્ા આ નીતિ આપે છે .
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3. જે ઓ આર્થષક સહાર્િા માટે લાર્ક હોઈ શકે એવા દદીઓને ઓળખવા માટે MHSHK વાજબી પ્રર્ત્નો કરશે.
4. MHSHK દદીનાં ખાિાંઓને ઘાલખાધ િરીકે માંડવાળ કરી શકે એવા સંજોગો અને દદીનાં ખાિાના બૅલેન્સની
માંડવાળને તનર્ંતિિ કરવાની અને િેના પર નજર રાખવાની પ્રક્રિર્ાની પણ આ નીતિ વ્ર્ાખ્ર્ા આપે છે .
5. MHSHK I.R.C. § 501(r) અને િેના સંબંતધિ તવતનર્મોમાં આપેલી રૂપરેખા પ્રમાણે વસૂલીની અસાધારણ
કાર્ષવાહીઓમાં સામેલ થશે નતહ.
6. અહીં જણાવેલી નીતિઓ અને કાર્ષપ્રણાલીઓનો આશર્ ટેક્સાસ રાજ્ર્ના કાર્દાઓ અને તવતનર્મો, I.R.C. §
501(r) અને સંબંતધિ માગષદશષનનું પાલન કરવાનો છે .
7. આર્થષક સહાર્િા માટેની ર્ોગ્ર્િા નક્કી કરવા માટે MHSHK િરફથી વાજબી પ્રર્ત્નો કરવામાં આવ્ર્ા છે કે નતહ િે
નક્કી કરવા માટેની આખરી સિા MHSHK પાસે રહેશે.
શબ્દો અને વ્ર્ાખ્ર્ાઓ:
1. અરજી: દદીએ આર્થષક સહાર્િા માટેની અરજી પૂરી કરવાની રહેશે.
2. અરજીનો સમર્ગાળો: અરજીના સમર્ગાળા દરતમર્ાન MHSHK આર્થષક સહાર્િા માટેની અરજી સ્વીકારશે અને
િેના પર કાર્ષવાહી કરશે. અરજીના સમર્ગાળાની શરૂઆિ એ િારીખથી થાર્ છે જ્ર્ારે વ્ર્તક્િને સંભાળ પૂરી પાડવામાં
આવે અને સંભાળ માટે પ્રથમ તબલલંગ સ્ટેટમેન્ટની િારીખથી 240મા ક્રદવસે િેનો અંિ આવે છે .
3. ઘાલખાધની માંડવાળ: રકમો વસૂલી ન શકાર્ એવું માનવામાં આવિું હોર્ પરંિુ બાકી નીકળિી રકમ ચૂકવવા માટે દદી
સક્ષમ હોર્ એવી રકમો માટે દદીના ખાિામાં ફેરફાર. વસૂલીના સ્થાતપિ માપદંડોના ઉપર્ોગના આધારે આ તનણષર્
લેવામાં આવે છે અને ખાિામાં તબલ મોકલવામાં આવ્ર્ા બાદ અને વસૂલી માટે ર્ોગ્ર્ અનુવિી પ્રર્ત્નો કર્ાષ બાદ જ આ
તનણષર્ લેવામાં આવે છે .
4. કરાર આધાક્રરિ ફેરફાર: સ્થાતપિ દરો પર દદીના કુલ ચાર્જીસ અને કાનૂની તવતનર્મો િથા કરાર સાથે સંબંતધિ ગોઠવણો
અનુસાર િાતહિ પક્ષના ચૂકવણીકારો િરફથી અપેતક્ષિ વાસ્િતવક વળિરની વચ્ચેનો િફાવિ દશાષવિા દદીના ખાિામાં
પોસ્ટ કરવામાં આવેલ ફેરફારની રકમ.
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5. વસૂલીની અસાધારણ કાર્ષવાહીઓ (“ECAs”): આ વસૂલીની એવી કાર્ષવાહીઓ છે , જે ના માટે કાનૂની અથવા
ન્ર્ાતર્ક પ્રક્રિર્ાની જરૂર પડે છે અને િેમાં અન્ર્ પક્ષકારને ઋણ વેચવાનો અથવા િેક્રડટ એજં સીઓ કે બ્ર્ુરોને પ્રતિકૂળ
માતહિી તવશે જાણ કરવા જે વી અન્ર્ પ્રવૃતિનો પણ સમાવેશ થઈ શકે છે . MHSHK ECAs જે વી પ્રવૃતિઓમાં
સામેલ થિું નથી કે પોિાના વસૂલી તવિેિાઓને ECAsમાં પ્રવૃિ થવાની પરવાનગી આપિું નથી.
6. આર્થષક સહાર્િા: આર્થષક સહાર્િાનો અથષ છે MHSHK દ્વારા એવા દદીઓને આપવામાં આવિી સહાર્િા જે ઓ
FAPમાં વ્ર્ાખ્ર્ાતર્િ કેટલાક આર્થષક અને અન્ર્ ર્ોગ્ર્િાના માપદંડોને પૂરા કરિા હોર્, જે થી િેઓને MHSHK
દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવિી આકતસ્મક અથવા િબીબી રીિે જરૂરી સ્વાસ્્ર્ સંભાળ સેવાઓ માટે ચૂકવણી કરવા જરૂરી
આર્થષક સંસાધનો પ્રાપ્િ કરવામાં મદદ મળી શકે. લાર્ક દદીઓમાં વીમા આવરણ તવનાના દદીઓ, ઓછી આવકવાળા
દદીઓ અને જે ઓ આંતશક કવરેજ ધરાવિા હોર્, પરંિુ જે ઓ િેમના િબીબી તબલોની બાકીની રકમ પૈકીની અમુક કે
બધી રકમ ચૂકવવા માટે સક્ષમ ન હોર્ એવા દદીઓનો સમાવેશ થઈ શકે છે . આર્થષક સહાર્િામાં વીમા કંપનીઓ અને
અન્ર્ િાતહિ પક્ષના સ્વાસ્્ર્ કવરેજ સાથેના કરાર સંબંતધિ ભ્થાંઓનો સમાવેશ થિો નથી.
7. સરળ ભાર્ામાં સાર (“PLS”): FAPના સરળ સારમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાર્ છે : (a) ર્ોગ્ર્િાની આવશ્ર્કિાઓ
અને આપવામાં આવિી સહાર્િાનું ટૂકં ું તવવરણ; (b) જ્ર્ાં આર્થષક સહાર્િા અરજીઓ મેળવી શકાર્ એવી વેબસાઇટ
અને ભૌતિક સ્થાનોની ર્ાદી; (c) FAPની મફિ પેપર કૉપી કેવી રીિે મેળવવી િે અંગેની સૂચનાઓ; (d) અરજીની
પ્રક્રિર્ામાં સહાર્િા માટે સંપકષની તવગિો; (e) FAP અને સંબંતધિ દસ્િાવેજોના ભાર્ાંિરોની પ્રાપ્ર્િા; અને (f) એ
બાબિની પુતિ કરિું તનવેદન કે જે દદીઓ આર્થષક સહાર્િા માટે લાર્ક હોવાનું માનવામાં આવે િેમની પાસેથી
કટોકટી અથવા િબીબી રીિે જરૂરી સેવાઓ માટેના સામાન્ર્ તબલની રકમ કરિાં વધુ પૈસા લેવામાં આવશે નતહ.
8. વાજબી પ્રર્ત્નો: સેવાના સૌથી વહેલા વ્ર્ાવહાક્રરક સમર્ પર બધા દદીઓને FAPનો સરળ ભાર્ામાં સાર આપીને
MHSHKની FAP તવશે દદીને અતધસૂચના પૂરી પાડવા માટે MHSHK વાજબી પ્રર્ત્નો કરશે. વધુમાં, MHSHK
દદીઓને MHSHKની FAP તવશે જાણ કરવા માટે નીચેનાં પગલાંઓ લેશે:
a. અધૂરી અરજીઓ: જો દદી અને/અથવા કુટુંબીજનો અધૂરી અરજી સુપ્રિ કરે િો MHSHK એવી
લેતખિ અતધસૂચના પૂરી પાડશે જે માં કઈ વધારાની માતહિી અથવા દસ્િાવેજો જરૂરી છે િેનું વણષન
હશે.
b. પૂરી કરેલી અરજીઓ: જો દદી અને/અથવા દદીના કુટુંબીજન સંપૂણષ આર્થષક સહાર્િા અરજી સુપ્રિ કરે
િો MHSHK એવા તનણષર્ને નોંધિી લેતખિ અતધસૂચના પૂરી પાડશે કે દદી સમર્સર આર્થષક સહાર્િા
માટે લાર્ક છે કે નતહ અને િે દદીને તનણષર્ તવશે (જે માં લાગુ પડિું હોર્ િો દદી જે ના માટે લાર્ક હોર્
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િે સહાર્િા સતહિ) અને િે તનણષર્ના આધાર તવશે લેતખિમાં જાણ કરે છે . અતધસૂચનામાં આર્થષક
સહાર્િા માટે ટકાવારીની રકમ (માન્ર્ અરજીઓ માટે) અથવા નકાર માટેનું(નાં) કારણ(ણો) િથા જ્ર્ાં
લાગુ પડિું હોર્ ત્ર્ાં દદી અને/અથવા કુટુંબીજનો િરફથી અપેતક્ષિ ચૂકવણી સામેલ હશે. દદી
અને/અથવા કુટુંબીજનો પૂરી કરાર્ેલ અરજીના મૂલર્ાંકન દરતમર્ાન સ્ટેટમેન્્સ મેળવિાં રહેશ.ે
c. દદીનાં સ્ટેટમેન્્સ: દદીના ખાિા અને બાકી નીકળિી રકમ વણષવિાં શ્રેણીબદ્ધ સ્ટેટમેન્્સ MHSHK
મોકલશે. દદીનાં સ્ટેટમેન્્સમાં એવી તવનંિીનો સમાવેશ થશે કે દદી MHSHKને કોઈ પણ ઉપલબ્ધ
સ્વાસ્્ર્ વીમા કવરેજ, MHSHK FAPની નોક્રટસ, આર્થષક સહાર્િાની તવનંિી કરવા માટે ટેતલફોન
નંબર અને જ્ર્ાં FAPના દસ્િાવેજો મેળવી શકાર્ એવા વેબસાઇટ ઍડ્રેસ અંગે જાણ કરવા માટે
જવાબદાર છે .
d. MHSHKની વેબસાઇટ: MHSHKની વેબસાઇટો મહત્ત્વની જગ્ર્ાએ એવી નોક્રટસ ચોંટાડશે કે
આર્થષક સહાર્િા ઉપલબ્ધ છે અને િેની સાથે આર્થષક સહાર્િાની અરજી પ્રક્રિર્ાની સમજૂ િી
આપવામાં આવી હશે. MHSHK FAP હેઠળ આવરી લેવામાં આવેલા અને ન આવરી લેવામાં
આવેલા પ્રદાિાઓની ર્ાદી, સરળ ભાર્ામાં સાર, આર્થષક સહાર્િા અરજી, અને MHSHKની
વેબસાઇટ પર તબલલંગ અને વસૂલીની નીતિ સાથે આ FAP પોસ્ટ કરશે:
http://www.memorialhermannkingwood.com/financial-assistanceprogram/. MHSHK એવી વ્ર્વસ્થા કરશે કે કટોકટી તવભાગ અને નોંધણીનાં ક્ષેિોમાં તવનંિી
કરવાથી આ દસ્િાવેજોની મફિ પેપર કૉપીઝ ઉપલબ્ધ બને.

સમીક્ષાના માપદંડો:
1. દદી સાથે સંવાદ: રૅવન્ર્ૂ ચિની પ્રક્રિર્ાની શરૂઆિમાં દદીઓ િેમની બાકી નીકળિી રકમ િેમજ MHSHK િરફથી
ચૂકવણીની અપેક્ષાઓ તવશે લેતખિમાં કે મૌતખકમાં જાણકારી મેળવશે. દદી સાથેના િમામ સંવાદોમાં FAPની
પ્રાપ્ર્િા તવશેની નોક્રટસ, વધારાની માતહિી માટે કૉલ કરવા ટેતલફોન નંબર અને જ્ર્ાં FAP અને સંબંતધિ
દસ્િાવેજોની નકલો મેળવી શકાર્ એ વેબસાઇટ ઍડ્રેસનો સમાવેશ થશે. MHSHK બધા દદીઓને FAPના સરળ
ભાર્ાના સારની એક નકલ આપશે.
a. વીમા આવરણથી વંતચિ દદીઓના સ્વાસ્્ર્ સંભાળના ખચાષઓ આવરી લઈ શકાર્ િે માટે સંઘીર્ અને
રાજ્ર્ સરકારની ર્ોજનાઓ દ્વારા ભંડોળના સ્રોિોને ઓળખવાના પોિાના પ્રર્ત્નોમાં આવા દદીઓ
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MHSHKને સહકાર આપે એવી અપેક્ષા િેમની પાસેથી રાખવામાં આવે છે . વીમા આવરણથી વંતચિ
દદીઓ એક માતસક સ્ટેટમેન્ટ મેળવશે, જે FAP િથા સેવાની િારીખ બાદ 150 ક્રદવસો સુધી િેમની
બાકી નીકળિી રકમ દશાષવિું હશે. જો દદી ચૂકવણીના પ્લાનમાં પ્રવેશવામાં કે પોિાની બાકી નીકળિી
રકમની ચૂકવણીમાં તનષ્ફળ જાર્ િો MHSHK આ ખાિાને િાતહિ પક્ષની વસૂલી એજં સીને સોંપવા
માટે મૂલર્ાંકન કરશે.
b. વીમા આવક્રરિ દદીઓ દદીની વીમા કંપની પાસેથી ચૂકવણીઓ મેળવવાના પ્રર્ત્નોમાં MHSHKને
સહકાર આપે એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે . દદીએ એ પણ સમજવું જોઈએ કે જ્ર્ારે MHSHK
દદીની વીમા કંપનીને તબલ મોકલે છે ત્ર્ારે િે સૌજન્ર્ના હેિુથી હોર્ છે અને િેનાથી MHSHK
દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવિી સેવાઓ માટે ચૂકવણી કરવાની દદીની આર્થષક જવાબદારી દૂર થિી નથી.
િેથી ક્ર્ારેક MHSHK એ બાબિ જરૂરી બનાવશે કે દદી ચૂકવણીમાં થિાં તવલંબના ઉકેલ માટે અથવા
સેવા માટે ચૂકવણીમાં અવરોધ આવિો હોર્ એવી અન્ર્ વહીવટી બાબિોના ઉકેલ માટે પોિાની વીમા
કંપની સાથે મળીને ર્ોગ્ર્ કાર્ષવાહી કરે. એક વખિ MHSHK સેવાઓ માટે ચૂકવણી મેળવે અને
ખાિામાં કરાર સાથે સંબતં ધિ ર્ોગ્ર્ ફેરફારો લાગુ કરવામાં આવ્ર્ા બાદ દદી માતસક સ્ટેટમેન્ટ મેળવશે
જે FAP અને વીમા કંપનીની ચૂકવણી બાદ 120 ક્રદવસો સુધીની િેમની બાકી નીકળિી રકમ દશાષવિું
હશે. જો દદી ચૂકવણીના પ્લાનમાં પ્રવેશવામાં કે પોિાની બાકી નીકળિી રકમની ચૂકવણીમાં તનષ્ફળ
જાર્ િો MHSHK આ ખાિાને િાતહિ પક્ષની વસૂલી એજં સીને સોંપવા માટે મૂલર્ાંકન કરશે.
2. આર્થષક સહાર્િા: ઉપલબ્ધ િાતહિ પક્ષકારનાં સંસાધનોમાંથી વળિર સુતનતચચિ કરવામાં દદીઓની સહાર્િા કરવી
એ MHSHKની રીિભાિ છે . દદીઓને ઉપલબ્ધ હોઈ શકે એવી પ્રાપ્ર્ સંઘીર્ કે રાજ્ર્ કક્ષાની સ્વાસ્્ર્સંભાળ
ર્ોજનાઓ ઓળખવામાં દદીઓને મદદ કરવા માટે િેમજ FAP હેઠળ ર્ોગ્ર્િા નક્કી કરવા માટે આર્થષક માગષદશષન
પૂરં પાડવામાં આવશે. આ તનણષર્ોનાં પક્રરણામ ન આવે ત્ર્ાં સુધી વસૂલીની પ્રવૃતિ સ્થતગિ રાખવામાં આવશે, પરંિુ
દદીઓ માટેનાં સ્ટેટમેન્્સ મોકલવાનું ચાલુ રાખવામાં આવશે. MHSHK મારફિ આર્થષક સહાર્િા માટે,
ક્રડસ્કાઉન્ટની રકમ ગણવામાં પ્રર્ોજાર્ેલા માપદંડો, MHSHK જ્ર્ાં સેવાઓ આપિું હોર્ િે સમાજમાં FAPના
બહોળા પ્રચાર માટે MHSHK િરફથી લેવામાં આવનાર પગલાં, આર્થષક સહાર્િા માટેની ર્ોગ્ર્િા નક્કી કરવા માટે
MHSHK દ્વારા ઉપર્ોગમાં લેવાર્ેલી પ્રક્રિર્ા અને અરજીની પ્રક્રિર્ા તવશે MHSHKની આર્થષક સહાર્િા નીતિમાં
તવગિવાર વણષન કરવામાં આવ્ર્ું છે .

3. ચૂકવણીના પ્લાન: જે મને તબલની ચૂકવણી કરવામાં િકલીફ પડવાનો અંદાજ હોર્ એવા દદીઓ માટે MHSHK
વ્ર્ાજમુક્િ, તવસ્િૃિ ચૂકવણી ર્ોજનાઓ ઑફર કરે છે . દદીઓ સેવાની િારીખના રોજ નોંધણી કમષચારી સાથે વાિ
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કરીને અથવા સેવાની િારીખ પહેલાં કે ત્ર્ારબાદ કોઈ પણ સમર્ે આર્થષક પરામશષક સાથે વાિ કરીને ચૂકવણીની
ર્ોજનામાં દાખલ થઈ શકે છે . ચૂકવણીની સક્રિર્ ર્ોજના જાળવવા માટે દદીઓ ઓછામાં ઓછી એક માતસક
ચૂકવણી કરે િે જરૂરી બનશે. જો દદી તનધાષક્રરિ ચૂકવણી કરવામાં તનષ્ફળ જાર્ િો પોિાના ખાિાની બાકી નીકળિી
રકમ ચૂકવવાના પોિાના વચન પર દદીને ફરજ ચૂકનાર ગણવામાં આવશે. ચૂકવણીમાં પ્રથમ વખિ ચૂક થર્ા બાદ
દદીના ચૂકવણીના પ્લાનને ફરીથી સ્થાતપિ કરવા માટે વાજબી પ્રર્ત્ન કરવામાં આવશે. જો દદી ચૂકવણીના પ્લાનને
ફરીથી સ્થાતપિ કરવામાં તનષ્ફળ જાર્ અને/અથવા બીજી વખિ ચૂકી જાર્ િો MHSHK આ ખાિાને િાતહિ પક્ષની
વસૂલી એજં સીમાં મૂકશે. એક વખિ િાતહિ પક્ષની વસૂલી એજં સીમાં ખાિું મૂકવામાં આવે ત્ર્ારબાદ પોિાની બાકી
નીકળિી રકમની સમસ્ર્ાના સમાધાન માટે દદીએ સીધા જ િાતહિ પક્ષની એજં સી સાથે વ્ર્વહાર કરવાનો રહેશે.
દદી MHSHK સાથે ચૂકવણીની અન્ર્ ર્ોજનામાં દાખલ થવા માટે પાિ નતહ હોર્.
4. ચૂકવણી ન થાર્ િેવી તસ્થતિમાં વસૂલીની પ્રવૃતિઓ: ચૂકવણી કરવામાં ન આવે એવી તસ્થતિમાં ખાિાના બૅલેન્સ,
િાતહિ પક્ષના ચૂકવણીકિાષની વળિર આપવાની જવાબદારી, સરકારી ભંડોળ અથવા આર્થષક સહાર્િા માટે દદીની
ર્ોગ્ર્િા, દદી દ્વારા સહકાર, ચૂકવણી અથવા ઘાલખાધનો ઇતિહાસ અને/અથવા દદીને શોધી ન શકાર્ વગેરે
પક્રરબળોના આધારે વસૂલીની તવતવધ પ્રવૃતિઓનો ઉપર્ોગ કરવામાં આવશે. વસૂલીની પ્રવૃતિઓમાં િાતહિ પક્ષના
ચૂકવણીકિાષના નકારની અપીલ; િાતહિ પક્ષના ચૂકવણીકિાષ સાથે અનુવિી સંવાદ; દદીને આર્થષક સહાર્િાનો પ્રસ્િાવ
આપિાં અને/અથવા ચૂકવણીની અરજ કરિાં સ્ટેટમેન્્સ, પિો અને ટેતલફોન કૉલસ; અને ખાિું તનષ્ફળ તસ્થતિમાં
આવ્ર્ું છે અને િે દદીની બાકી નીકળિી રકમ અંગે દદીને જાણ કરિાં પ્રથમ સ્ટેટમેન્ટની િારીખથી મોડામાં મોડા 120
ક્રદવસ સુધીમાં ખાિું વસૂલી એજન્સીને સોંપાવાની પ્રક્રિર્ાને આધીન થશે એવી આખરી અતધસૂચના દદીને અથવા
જામીનને મોકલવાનો સમાવેશ થાર્ છે , તસવાર્ કે દદી ઉપરના મુદ્દા 3 પ્રમાણે સંમિ થર્ેલ ચૂકવણી ર્ોજના પર
ક્રડફૉલટ થર્ા હોર્. ખાિાની રકમની ચૂકવણીમાં થર્ેલી ફરજચૂક બદલ જવાબદાર િાતહિ પક્ષ (િાતહિ પક્ષની
જવાબદારી) સામે MHSHK િરફથી કાનૂની કાર્ષવાહીની પણ શરૂઆિ કરવામાં આવી શકે છે .
5. ઘાલખાધ: ખાિાની રકમ અંગેનું આખરી તબલ ઉપલબ્ધ િાતહિ પક્ષના ચૂકવણીકિાષ(ઓ)ને અને દદી/જામીનને
મોકલવામાં આવ્ર્ા બાદ, સ્થાતપિ તબલલંગ અને અનુવિી સંવાદો થર્ા બાદ, દદીને આર્થષક સહાર્િાની ઉપલબ્ધિા
અંગે જાણ કરવા માટે વાજબી પ્રર્ત્નો કરવામાં આવ્ર્ા બાદ, ચૂકવણીની સમર્ મર્ાષદાઓની મુદિ વીિી ગર્ા બાદ
અને ખાિાની બાકી નીકળિી રકમની વસૂલી થઈ શકે એમ નથી એવો તનણષર્ લેવામાં આવ્ર્ા બાદ જ ખાિાંઓની
ઘાલખાધ િરીકે માંડવાળ કરવામાં આવી શકે છે .
6. વસૂલીની બાહ્ય કાર્ષવાહીઓ: માિ ર્ોગ્ર્ ખાિાંઓની જ ઘાલખાધ િરીકે માંડવાળ કરવામાં આવી શકે અને વસૂલી
માટે બહારની પેઢીને ર્ોગ્ર્ ભલામણ મોકલવા સતહિ તબલલંગ િથા વસૂલીના પ્રર્ત્નો કરવામાં આવ્ર્ા બાદ જ િેમ
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કરવામાં આવી શકે િેની ખાિરી કરવા માટે પેશન્ટ તબઝનેસ ઑક્રફસ ટીમ મંજૂરી માટે ઘાલખાધની માંડવાળોની
સમીક્ષા કરશે. વસૂલીના સ્થાતપિ માપદંડો અને માંડવાળ મંજૂર કરવાની માન્ર્ મર્ાષદાઓ (જુ ઓ MHSHK દદી
વ્ર્ાપારી સેવા સમાર્ોજન નીતિ)નો ઉપર્ોગ કરીને તબઝનેસ ઑક્રફસ મેનેજર માંડવાળ મંજૂર કરી શકે છે અથવા
હૉતસ્પટલના મુખ્ર્ નાણાકીર્ અતધકારીને ર્ોગ્ર્ કાર્ષવાહીની ભલામણ કરી શકે છે . ચૂકવણીકિાષ, બૅલેન્સ અને
ચૂકવણીની પ્રવૃતિનાં સ્થાતપિ પક્રરમાણોના આધારે પેશન્ટ ઍકાઉલન્ટંગ તસસ્ટમ દ્વારા વસૂલી માટે બહારની પેઢીને
ખાિાંઓ આપોઆપ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી શકે છે .
7. અમલીકરણ: આ નીતિનો અમલ કરવો અને ક્રડપાટષમેન્ટ માટે સંચાલનની તવતશિ કાર્ષપ્રણાલીઓ તવકસાવવાની
જવાબદારી MHSHK પેશન્ટ તબઝનેસ ઑક્રફસ અને સેન્ટ્રલ તબલલંગ ઑક્રફસ (CBO)ની છે .

પ્રતિસંદભો:
A. દદી ટ્રાન્સફર નીતિ (EMTALA અને ટેક્સાસ ટ્રાન્સફર ઍક્ટનું પાલન)
B. આર્થષક સહાર્િા નીતિ
C. આર્થષક સહાર્િા નીતિનો સરળ ભાર્ામાં સાર
D. આર્થષક સહાર્િા અરજી

