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นโยบายของ
MEMORIAL HERMANN SURGICAL HOSPITAL KINGWOOD
ชื่อนโยบาย:

นโยบายการเรียกเก็บเงินและการเรียกเก็บหนี้

วันที่ตีพิมพ์:
ฉบับที่:

10/1/2018
1

วัตถุประสงค์ของนโยบาย:
นโยบายนี้ช่วยสร้างกระบวนการทีส่ มเหตุสมผลเกีย่ วกับการทวงถามหนี้ของผูป้ ่ วย รวมถึงการดําเนินการต่าง ๆ ของ
Memorial Hermann Surgical Hospital Kingwood ("MHSHK”) หรือบริษทั เรียกเก็บหนี้ภายนอกทีว่ ่าจ้าง
ขอบเขต:
นโยบายนี้ใช้บงั คับกับ Memorial Hermann Surgical Hospital Kingwood
ถ้อยแถลงนโยบาย:
1. MHSHK มีนโยบายในการเรียกเก็บหนี้จากผูป้ ่ วยทีม่ คี วามสามารถในการชําระค่าบริการ
นโยบายนี้อธิบายวิธปี ฏิบตั ขิ อง MHSHK ในการเก็บค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล และ / หรือเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
สําหรับบริการทีส่ ง่ มอบแก่ผปู้ ่ วยของ MHSHK
นโยบายยังอธิบายถึงกระบวนการและกรอบระยะเวลาของกิจกรรมการเรียกเก็บหนี้ต่าง ๆ การดําเนินการของ
MHSHK ในกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยไม่ชาํ ระเงิน และความพยายามตามสมควรของ MHSHK
ในการกําหนดว่าผูป้ ่ วยมีสทิ ธิเข้
์ ารับบริการความช่วยเหลือด้านการเงินหรือไม่
2. นโยบายนี้นยิ ามวิธที ่ี MHSHK สือ่ สารกับผูป้ ่ วยเกีย่ วกับจํานวนเงินค่าบริการของ MHSHK ทีค่ า้ งชําระ
3. MHSHK จะใช้ความพยายามตามสมควรในการกําหนดผูป้ ่ วยทีม่ สี ทิ ธิขอรั
์ บความช่วยเหลือด้านการเงิน
4. นโยบายนี้ยงั กําหนดสถานการณ์ต่าง ๆ ในกรณีท่ี MHSHK
อาจจะตัดบัญชีของผูป้ ่ วยเป็ นหนี้สญ
ู และขัน้ ตอนการควบคุมและตรวจสอบการตัดบัญชีของผูป้ ่ วย
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5. MHSHK จะไม่เก็บเงินเป็ นกรณีพเิ ศษดังทีไ่ ด้ระบุไว้ใน § มาตรา 501(r)
ของประมวลรัษฎากรรวมถึงข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องด้วย
6. นโยบายและกระบวนการต่าง ๆ ทีไ่ ด้ระบุในทีน่ ้มี วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐเท็กซัส §
มาตรา 501(r) ของประมวลรัษฎากรรวมถึงแนวทางทีเ่ กีย่ วข้องด้วย
7. อํานาจเด็ดขาดในการพิจารณาว่า MHSHK
ได้ใช้ความพยายามตามสมควรแล้วหรือไม่ในการพิจารณาผูท้ ม่ี สี ทิ ธิขอรั
์ บความช่วยเหลือด้านการเงินขึน้ อยู่กบั
MHSHK เอง
คําศัพท์และคํานิ ยาม:
1. ใบสมัคร: ใบสมัครขอรับความช่วยเหลือด้านการเงินทีผ่ ปู้ ่ วยต้องดําเนินการให้เสร็จสมบูรณ์
2. ระยะเวลาการสมัคร: ในระหว่างระยะเวลาการสมัคร MHSHK
จะยอมรับและดําเนินการกับใบสมัครขอรับความช่วยเหลือด้านการเงิน
ระยะเวลาการสมัครเริม่ ต้นในวันทีบ่ ุคคลได้รบั การรักษาพยาบาล และสิน้ สุด 240
วันหลังจากวันทีม่ ใี บแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลฉบับแรก
3. การตัดหนี้สญ
ู : การปรับปรุงรายการบัญชีของผูป้ ่ วยสําหรับจํานวนทีถ่ อื ว่าไม่อาจเรียกเก็บได้
แต่ผปู้ ่ วยมีความสามารถในการชําระยอดคงค้างทีเ่ หลืออยู่
การพิจารณานี้ขน้ึ อยู่กบั การใช้เกณฑ์ในการเรียกเก็บเงินทีม่ อี ยูแ่ ละจะเกิดขึน้ หลังจากทีม่ กี ารเรียกเก็บเงินจากบัญชี
และมีความพยายามในการติดตามการเก็บเงินทีเ่ หมาะสมแล้วเท่านัน้
4. การปรับสัญญา:
การปรับปรุงรายการบัญชีของผูป้ ่ วยเพื่อแสดงถึงความแตกต่างระหว่างค่าธรรมเนียมทัง้ หมดของผูป้ ่ วยตามอัตราทีก่ าํ ห
นด
และการชําระเงินคืนตามจริงทีค่ าดหวังจากผูช้ าํ ระเงินภายนอกตามข้อบังคับหรือการตกลงกันทางสัญญาทีช่ อบด้วยกฎ
หมาย
5. การเก็บเงินเป็ นกรณีพเิ ศษ (“ECAs”):
กิจกรรมเหล่านี้คอื การเรียกเก็บเงินทีต่ อ้ งเข้าสูก่ ระบวนการทางกฎหมายหรือกระบวนการศาล
และอาจมีความเกีย่ วข้องกับกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การขายหนี้ให้แก่อกี บุคคลหนึ่ง
หรือการรายงานข้อมูลเชิงลบแก่บริษทั สินเชื่อหรือศูนย์ขอ้ มูลสินเชื่อ MHSHK
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ไม่มีส่วนในการเก็บเงิ นเป็ นกรณี พิเศษ (ECAs) และไม่อนุญาตให้ผเู้ ก็บเงิ นเจ้าต่าง ๆ
ของตนมีส่วนเรียกเก็บเงิ นเป็ นกรณี พิเศษ
6. ความช่วยเหลือด้านการเงิน: ความช่วยเหลือด้านการเงิน หมายถึงความช่วยเหลือที่ MHSHK
เสนอให้แก่ผปู้ ่ วยทีม่ คี ุณสมบัตดิ า้ นการเงินทีก่ าํ หนดและเกณฑ์การมีสทิ ธิอื์ ่น ๆ ดังทีร่ ะบุไว้ในโครงการ FAP
เพื่อช่วยให้พวกเขาได้รบั ความช่วยเหลือด้านแหล่งทรัพยากรทางการเงินทีจ่ าํ เป็ นในการชําระค่าบริการฉุกเฉินหรือค่าดู
แลสุขภาพทีจ่ าํ เป็ นทางการแพทย์ทใ่ี ห้บริการโดย MHSHK ผูป้ ่ วยทีม่ สี ทิ ธิอาจรวมถึ
งผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มปี ระกัน
์
ผูป้ ่ วยทีม่ รี ายได้น้อย และผูป้ ่ วยทีม่ กี ารคุม้ ครองเพียงบางส่วน
แต่ไม่สามารถทีจ่ ะชําระค่าบริการทางการแพทย์ทค่ี า้ งชําระอยู่ ไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้ หมด
ความช่วยเหลือด้านการเงินไม่รวมถึงส่วนต่างของบิลโรงพยาบาลกับเงินทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ประกันภัยและความคุม้ ครอ
งด้านสุขภาพของบุคคลภายนอกอื่น ๆ
7. สรุปใจความแบบเข้าใจง่าย (“PLS”): สรุปใจความแบบเข้าใจง่ายของโครงการ FAP มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(ก) คําอธิบายโดยย่อของคุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิและความช่
วยเหลือทีม่ อบให้ (ข)
์
รายชื่อเว็บไซต์และสถานทีต่ งั ้ จริงทีส่ ามารถสมัครรับความช่วยเหลือด้านการเงิน (ค)
คําชีแ้ จงเกีย่ วกับวิธรี บั สําเนาเอกสารโครงการ FAP ฟรี (ง) ข้อมูลติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือในขัน้ ตอนการสมัคร (จ)
บริการข้อมูลโครงการ FAP และเอกสารต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นภาษาต่าง ๆ และ (ฉ)
หลักฐานทีย่ นื ยันว่าผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การพิจารณาให้มสี ทิ ธิเข้
์ ารับความช่วยเหลือด้านการเงินจะถูกเรียกเก็บเงินไม่เกินไปก
ว่าจํานวนทีเ่ รียกเก็บโดยทัวไปสํ
่ าหรับค่าบริการฉุกเฉินหรือค่าบริการทีจ่ าํ เป็ นทางการแพทย์
8. ความพยายามตามสมควร: MHSHK จะใช้ความพยายามตามสมควรในการแจ้งผูป้ ่ วยเกีย่ วกับโครงการ FAP ของ
MHSHK โดยนําเสนอเป็ นสรุปใจความโครงการ FAP แบบเข้าใจง่ายให้แก่ผปู้ ่ วยโดยเร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทําได้ นอกจากนี้
MHSHK จะปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้เพื่อแจ้งให้ผปู้ ่ วยทราบเกีย่ วกับโครงการ FAP ของ MHSHK
ก. ใบสมัครทีไม่
่ สมบูรณ์: หากผูป้ ่ วยและ / หรือครอบครัวส่งข้อมูลการสมัครเข้าร่วมทีไ่ ม่สมบูรณ์ MHSHK
จะแจ้งเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยระบุว่าต้องการข้อมูลหรือเอกสารเพิม่ เติมใด
ข. ใบสมัครทีส่ มบูรณ์: หากผูป้ ่ วยและ /
หรือสมาชิกในครอบครัวของผูป้ ่ วยส่งใบสมัครขอรับความช่วยเหลือด้านการเงินทีส่ มบูรณ์ MHSHK
จะแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าเอกสารต่าง ๆ
นัน้ กําลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาว่าผูป้ ่ วยมีสทิ ธิรั์ บความช่วยเหลือด้านการเงินหรือไม่อย่างทันท่วงที
และจะแจ้งผูป้ ่ วยให้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกีย่ วกับผลการพิจารณา
(รวมถึงความช่วยเหลือในด้านทีผ่ ปู้ ่ วยมีสทิ ธิได้
์ รบั หากมี) และเกณฑ์การพิจารณาในครัง้ นี้
การแจ้งนี้จะยังรวมถึงจํานวนร้อยละของความช่วยเหลือด้านการเงิน (สําหรับใบสมัครทีไ่ ด้รบั การอนุมตั )ิ
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หรือเหตุผลในการปฏิเสธความช่วยเหลือ และการชําระเงินทีค่ าดหวังจากผูป้ ่ วยและ /
หรือครอบครัวทีเ่ ป็ นไปได้ ผูป้ ่ วยและ /
หรือครอบครัวจะได้รบั หนังสืออย่างต่อเนื่องในระหว่างการประเมินใบสมัครทีส่ มบูรณ์
ค. ใบแจ้งยอดของผูป้ ่ วย: MHSHK จะส่งชุดใบแจ้งยอดต่าง ๆ
ทีม่ รี ายละเอียดบัญชีและจํานวนค้างชําระของผูป้ ่ วย
ใบแจ้งยอดของผูป้ ่ วยจะมีคาํ ร้องขอให้ผปู้ ่ วยรับผิดชอบในการแจ้ง MHSHK
ให้ทราบหากมีการคุม้ ครองจากประกันสุขภาพทีม่ ใี ด ๆ หนังสือบอกกล่าวของโครงการ FAP ของ
MHSHK หมายเลขโทรศัพท์เพือ่ ขอรับความช่วยเหลือด้านการเงิน
และทีอ่ ยู่เว็บไซต์ทส่ี ามารถดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ของโครงการ FAP
ง. เว็บไซต์ของ MHSHK: เว็บไซต์ของ MHSHK
จะโพสต์ประกาศในตําแหน่งทีม่ องเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน
พร้อมกับคําอธิบายขัน้ ตอนการสมัครขอรับความช่วยเหลือด้านการเงิน MHSHK จะโพสต์โครงการ FAP
พร้อมรายชื่อผูใ้ ห้บริการผูท้ อ่ี ยู่ภายใต้และไม่ได้อยู่ภายใต้โครงการ FAP สรุปใจความแบบเข้าใจง่าย
การสมัครขอรับความช่วยเหลือด้านการเงินและบนเว็บไซต์ของ MHSHK:
http://www.memorialhermannkingwood.com/financial-assistance-program/ MHSHK
จะมีสาํ เนาเอกสารต่าง ๆ เหล่านี้แจกฟรีเมื่อมีการขอ ทีแ่ ผนกฉุกเฉินและบริเวณจุดลงทะเบียน
เกณฑ์การตรวจสอบ:
1. การสือสารกั
่
บผูป้ ่ วย: ในขัน้ ตอนวงจรรายได้ในระยะแรก
ผูป้ ่ วยจะได้รบั แจ้งทางวาจาหรือเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกีย่ วกับยอดเงินทีค่ า้ งชําระของตนรวมถึงความคาดหวังด้านการ
ชําระเงินของ MHSHK การสือ่ สารทัง้ หมดกับผูป้ ่ วยจะรวมถึงประกาศเกีย่ วกับความพร้อมให้บริการของโครงการ FAP
หมายเลขโทรศัพท์เพื่อโทรติดต่อขอข้อมูลเพิม่ เติม และทีอ่ ยู่เว็บไซต์ทส่ี ามารถรับสําเนาเอกสารต่าง ๆ ของโครงการ
FAP และเอกสารอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง MHSHK จะให้สาํ เนาเอกสารสรุปใจความเกีย่ วกับโครงการ FAP
แบบเข้าใจง่ายแก่ผปู้ ่ วยทุกคน
ก. ผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มปี ระกันคุม้ ครองต้องร่วมมือกับ MHSHK
ในการพยายามหาแหล่งเงินทุนผ่านโครงการของรัฐบาลกลางและรัฐเพื่อให้คมุ้ ครองค่าใช้จ่ายด้านสุขภา
พของตน ผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มปี ระกันคุม้ ครองจะได้รบั ใบแจ้งยอดรายเดือนซึง่ ระบุถงึ ยอดคงค้างของตนและของ
FAP ไม่เกิน 150 วันหลังวันทีเ่ ข้ารับบริการ
หากผูป้ ่ วยไม่สามารถปฏิบตั ติ ามแผนการชําระเงินหรือชําระคืนยอดคงค้างของตนไม่ได้ MHSHK
จะให้สาํ นักงานเรียกเก็บหนี้ภายนอกเรียกเก็บเงินแทน
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ข. ผูป้ ่ วยทีม่ ปี ระกันคุม้ ครองต้องร่วมมือกับ MHSHK
เพื่อให้ได้รบั การชําระเงินจากผูใ้ ห้บริการประกันของผูป้ ่ วย นอกจากนี้ ผูป้ ่ วยควรเข้าใจว่าการที่ MHSHK
ออกใบเรียกเก็บเงินแก่บริษทั ประกันของผูป้ ่ วยนัน้ เป็ นไปตามธรรมเนียมและไม่เป็ นการปลดเปลือ้ งความ
รับผิดชอบของผูป้ ่ วยในการชําระเงินค่าบริการของ MHSHK ดังนัน้ ในหลาย ๆ ครัง้ MHSHK
จะขอให้ผปู้ ่ วยทีท่ าํ ประกันกับผูใ้ ห้บริการประกันของตนแก้ไขการชําระเงินล่าช้าหรือแก้ไขปั ญหาด้านการ
จัดการอื่น ๆ ทีข่ ดั ขวางการชําระเงินค่าบริการ เมื่อ MHSHK
ได้รบั การชําระเงินค่าบริการและจํานวนเงินเพิม่ ตามสัญญาทีเ่ หมาะสมได้ถูกเรียกเก็บไปยังบัญชีของผูป้ ่ ว
ยแล้ว ผูป้ ่ วยจะได้รบั ใบแจ้งยอดรายเดือนซึง่ ระบุเกีย่ วกับยอดคงค้างของตนและของโครงการ FAP
ไม่เกิน 120 วันหลังจากการชําระเงินของผูใ้ ห้บริการประกัน
หากผูป้ ่ วยไม่สามารถปฏิบตั ติ ามแผนการชําระเงินหรือชําระคืนยอดคงค้างของตนไม่ได้ MHSHK
จะให้สาํ นักงานเรียกเก็บหนี้ภายนอกเรียกเก็บเงินแทน
2. ความช่วยเหลือด้านการเงิน: เป็ นข้อปฏิบตั ขิ อง MHSHK
ในการช่วยเหลือผูป้ ่ วยในการได้รบั เงินคืนจากแหล่งให้บริการภายนอกต่าง ๆ ทีม่ ี
จะมีบริการให้คาํ ปรึกษาด้านการเงินแก้ผปู้ ่ วยเพื่อช่วยระบุโครงการคุม้ ครองการดูแลสุขภาพของรัฐบาลกลางหรือของรั
ฐ ซึง่ ผูป้ ่ วยอาจมีสทิ ธิใช้
โครงการ FAP
์ บริการ รวมถึงเพื่อพิจารณาสิทธิภายใต้
์
การเก็บเงินจะถูกชะลอเพื่อรอผลการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ แต่ยงั จะมีการส่งใบแจ้งยอดของผูป้ ่ วยต่อไป
สําหรับความช่วยเหลือด้านการเงินผ่านทาง MHSHK เกณฑ์ทใ่ี ช้ในการคํานวณส่วนลด มาตรการที่ MHSHK
จะดําเนินการเผยแพร่โครงการ FAP ในวงกว้างภายในชุมชนทีใ่ ห้บริการโดย MHSHK ขัน้ ตอนที่ MHSHK
ใช้ในการพิจารณาสิทธิขอรั
้
ครเข้าร่วม
์ บความช่วยเหลือด้านการเงิน และขันตอนการสมั
ทัง้ หมดมีรายละเอียดอธิบายไว้ใน นโยบายความช่วยเหลือด้านการเงิ น ของ MHSHK
3. แผนการชําระเงิน: MHSHK
เสนอแผนการชําระเงินทีย่ าวนานและปลอดดอกเบีย้ แก่ผปู้ ่ วยทีค่ าดว่าจะประสบปั ญหาในการชําระบิลของตน
ผูป้ ่ วยสามารถเข้าร่วมแผนการชําระเงินโดยการพูดกับเจ้าหน้าทีล่ งทะเบียนในวันทีร่ บั บริการ หรือทีป่ รึกษาทางการเงิน
เมื่อใดก็ได้ก่อนหรือหลังจากวันทีเ่ ข้ารับบริการ
ผูป้ ่ วยจะต้องทําการชําระเงินอย่างน้อยเป็ นรายเดือนเพื่อคงรักษาแผนการชําระเงินให้ดาํ รงอยู่ได้ต่อไป
หากผูป้ ่ วยไม่สามารถดําเนินการชําระเงินตามกําหนด จะถือว่าผูป้ ่ วยผิดนัดชําระเงินยอดคงค้างในบัญชีของตน
จะใช้ความพยายามตามสมควรในการจัดทําแผนการชําระเงินของผูป้ ่ วยขึน้ ใหม่หลังจากทีม่ กี ารผิดนัดชําระเงินครัง้ แรก
หากผูป้ ่ วยไม่สามารถจัดทําแผนการชําระเงินขึน้ ใหม่และ / หรือผิดนัดชําระเงินเป็ นครัง้ ทีส่ อง MHSHK
จะให้สาํ นักงานเรียกเก็บหนี้ภายนอกเรียกเก็บเงินแทน เมื่อให้สาํ นักงานเรียกเก็บหนี้ภายนอกเรียกเก็บเงินแล้ว
ผูป้ ่ วยจะต้องดําเนินการโดยตรงกับสํานักงานเรียกเก็บหนี้ภายนอกเพื่อชําระคืนยอดคงค้างของตน
ผูป้ ่ วยจะไม่มสี ทิ ธิเข้
์ าร่วมแผนการชําระเงินอื่น ๆ กับ MHSHK อีก
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4. การเรียกเก็บหนี้ในกรณีทไี ่ ม่มกี ารชําระเงิน: ในกรณีทไ่ี ม่มกี ารชําระเงิน
จะมีการใช้วธิ กี ารเรียกเก็บหนี้ทห่ี ลากหลายตามยอดคงค้างในบัญชี ภาระการจ่ายเงินคืนของผูช้ าํ ระเงินภายนอก
สิทธิของผู
์ ป้ ่ วยในเงินทุนของรัฐบาลหรือในการได้รบั ช่วยเหลือด้านการเงินความร่วมมือของผูป้ ่ วย
การชําระเงินหรือประวัตหิ นี้สญ
ู และ / หรือความไม่สามารถในการตามหาผูป้ ่ วย
การเรียกเก็บหนี้อาจรวมถึงการเรียกเก็บหนี้ทม่ี กี ารปฏิเสธของผูช้ าํ ระเงินภายนอก
การสือ่ สารติดตามกับผูช้ าํ ระเงินภายนอก ใบแจ้งหนี้ จดหมาย
และการโทรศัพท์หาผูป้ ่ วยเพื่อเสนอความช่วยเหลือด้านการเงิน และ / หรือร้องขอให้มกี ารชําระเงิน
และการแจ้งเตือนครัง้ สุดท้ายแก่ผปู้ ่ วยหรือผูค้ ้าํ ประกันว่ามีการผิดนัดชําระหนี้และกําลังพิจารณาให้สาํ นักงานเรียกเก็บ
หนี้ภายนอกดําเนินการไม่น้อยกว่า 120 วันจากวันทีอ่ อกใบแจ้งเตือนให้ชาํ ระยอดค้างชําระฉบับแรกแก่ผปู้ ่ วย
เว้นเสียแต่ว่าผูป้ ่ วยได้ผดิ นัดชําระเงินตามแผนการชําระเงินทีต่ กลงกันไว้ล่วงหน้าตามข้อ 3 ข้างต้น MHSHK
อาจมีการริเริม่ ดําเนินการตามกฎหมายกับบุคคลภายนอกทีร่ บั ผิดชอบ (ความรับผิดของบุคคลภายนอก)
ให้รบั ผิดชอบชําระหนี้คงค้างของบัญชี
5. หนี้สญ
ู :
บัญชีจะถูกลงเป็ นหนี้สญ
ู หลังจากได้มกี ารส่งบิลเรียกเก็บเงินครัง้ สุดท้ายไปยังผูช้ าํ ระเงินภายนอกทีม่ แี ละแก่ผปู้ ่ วย /
ผูค้ ้าํ ประกัน หลังจากได้ดาํ เนินการเรียกเก็บเงินและสือ่ สารติดตามทวงหนี้แล้ว
หลังจากทีไ่ ด้ดาํ เนินความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้ผปู้ ่ วยทราบเกีย่ วกับความช่วยเหลือด้านการเงิน
หลังจากกรอบเวลาการชําระเงินได้สน้ิ สุดลงและหลังจากบัญชีได้รบั การพิจารณาว่าไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้แล้วเท่านั ้
น
6. การเรียกเก็บหนี้จากภายนอก: เพื่อให้แน่ใจว่าบัญชีทเ่ี หมาะสมเท่านัน้ ทีถ่ ูกลงเป็ นหนี้สญ
ู
และหลังจากทีไ่ ด้มคี วามพยายามในการเรียกเก็บเงินและทวงถามหนี้แล้วเท่านัน้
รวมถึงหลักฐานอ้างอิงทีเ่ หมาะสมจากบริษทั การเรียกเก็บหนี้ภายนอก
ทีมงานฝ่ ายบริการลูกค้าจะตรวจสอบการลงบัญชีหนี้สญ
ู เพื่อการอนุมตั ิ
การใช้ประโยชน์จากเกณฑ์การเรียกเก็บหนี้ทก่ี าํ หนดและขีดจํากัดการอนุญาตให้ตดั หนี้สญ
ู ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
(ดูนโยบายการปรับบริการธุรกิ จแก่ผปู้ ่ วยของ MHSHK)
ผูจ้ ดั การสํานักงานธุรกิจสามารถอนุมตั ใิ ห้ตดั หนี้สญ
ู หรือแนะนําให้มกี ารดําเนินงานทีเ่ หมาะสมแก่ผอู้ าํ นวยการฝ่ ายการเ
งินของโรงพยาบาลได้ นอกจากนี้
อาจยังมีการถ่ายโอนบัญชีโดยอัตโนมัตไิ ปยังบริษทั ภายนอกเพือ่ การเรียกเก็บหนี้โดยระบบบัญชีของผูป้ ่ วย
ตามผูช้ าํ ระค่าใช้จ่าย ยอดคงค้าง และปั จจัยการชําระเงินต่าง ๆ ทีม่ ี
7. การดําเนินการ: สํานักงานธุรกิจของผูป้ ่ วย MHSHK และสํานักงานเรียกเก็บเงินกลาง (CBO)
ต้องรับผิดชอบในการใช้นโยบายนี้และจัดทํากระบวนการดําเนินการทีเ่ หมาะสมกับแต่ละฝ่ าย
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รายการโยง:
ก.
ข.
ค.
ง.

นโยบายการโอนย้ายผูป้ ่ วย (การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย EMTALA และกฎหมายว่าด้วยการโอนย้ายผูป้ ่ วยแห่งรัฐเท็กซัส)
นโยบายความช่วยเหลือด้านการเงิน
สรุปความช่วยเหลือด้านการเงินแบบเข้าใจง่าย
การสมัครขอรับบริการความช่วยเหลือด้านการเงิน

