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Sentara  ،ہاسپيٹلزSentara  پرنس انے ہاسپيٹل اورPotomac 
  ہاسپيٹل کارپوريشن آف پرنس ويليم کے بورڈز آف ڈائريکٹرز

  
  پيشينٹ اکاؤنٹ: مالک

  

  پاليسی کا بيان:

 فيسليٹيز مشن کے حصہ کے طور پر، ہاسپيٹل Sentara Healthcare (“Sentara”)ہر روز صحت کو بہتر سے بہتر بنانے کے لۓ 
ايمرجنسی سروسز اور طبی طور پر ضروری ديگر سروسز فراہم کرنے پر  اپنی اپنی کيمونيٹيوں کے اندر سبهی مريضوں کو

  ، اس بات سے قطع نظر کہ کوئی مريض ان سروسز کے لۓ ادائيگی کرنے کے الئق ہے يا نہيں۔کاربند ہيں

  :مقصد

پاليسی کا نفاذ کرتی ہے جس کی تعميل مندرجہ ذيل چيزوں سے متعلق ہر اسپتال مالی تعاون سے متعلق يہ پاليسی ("پاليسی") اس 
) ان مريضوں کے لۓ مالی تعاون کی اہليت کا تعين کرنا جن کو ايمرجنسی سروسز اور طبی طور پر 1فيسليٹی کو کرنی ہے: (

ے چارج کيا جاتا ہے جو مالی ) ان رقم کا حساب لگانا جو کسی ايسے مريض س2ضروری ديگر سروسز حاصل ہورہی ہيں؛ (
اسپتال فيسليٹيز کے ذريعہ  ) مريض کے لۓ مالی تعاون کے نفاذ کو آسان بنانا۔ اس کے عالوه، يہ پاليسی3تعاون کا اہل ہو؛ اور (

پيش  کا خاکہجمع کاريوں کے طريقہ کار  کی بيلنگ اور Sentara سز کے لۓطبی نگہداشت سے متعلق سروکی جانے والی  فراہم
، بشمول يہ کہ ايک اسپتال فيسليٹی ادائيگی نہ کرنے کی صورت ميں غير معمولی جمع کاری کاروائياں انجام دينے سے رتی ہےک

  کوششيں کرے۔ کياپہلے مالی تعاون سے متعلق کسی مريض کی اہليت کا تعين کرنے کے لۓ 

  :تعريفات

ايمرجنسی سروسز يا طبی طور پر ضروری سروسز کے لۓ کسی ان افراد کو  -AGBعام طور پر بل ميں شامل ہونے والی رقم يا 
کے ذريعہ عام طور پر بل ميں شامل کی جانے والی رقم جن کے پاس مندرجہ ذيل چيزوں کا انشورنس ہو جيسے  اسپتال فيسليٹی

     کے مطابق متعين کئے گئے ہوں۔ 5(b)‐(r)1.501کہ نگہداشت، جو ٹريز رجسٹريشن سيکشن 

دن مجموعی  240ڈسچارج کے بعد سے مريض کا پہال بيلنگ اسٹيٹمنٹ کی فراہمی کے بعد مريض کی  – ئڈايپلی کيشن پيري
  نگہداشت کی شروعات کا وقت۔

ايمرجنسی سروسز اور طبی طور پر ضروری ديگر سروسز جو کسی اسپتال فيسليٹی کے ذريعہ فراہم کی  –احاطہ کرده سروسز 
  جائيں۔

کسی "ايمرجنسی طبی حالت" کے لۓ کسی اسپتال فيسيلٹی کے ذريعہ فراہم کرده نگہداشت يا عالج، اس کی  –ايمرجنسی سروسز 
  ميں متعين ہے۔ EMTALAميعاد 

EMTALA –  ايمرجنسی طبی عالج اور اکٹيو ليبر ايکٹ(42 U.S.C. § 1395dd; 42 C.F.R. § 489.24)  

 Treas. Reg. Sec. 1.501(r)‐6(b)غير معمولی جمع کاری کی کاروائياں جيسا کہ  – ECAsغير معمولی جمع کاری کی کاروائياں يا 
  ميں متعين ہيں۔
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مرکزی غريبی گائيڈ الئنس جو کہ ہر سال يو۔ايس کے محکمہ صحت اور انسانی سروسز کی طرف  –مرکزی غريبی گائيڈ الئنس 
  مالحظہ فرمائيں http://aspe.hhs.gov/poverty/index.cfmشائع ہوتی ہيں۔ موجوده گائيڈ الئنس کے لۓ 

ان مريضوں کے لۓ ہاسپيٹل فيسليٹی کے مجموعی چارج کی مقدار ميں کمی جو اس پاليسی کے تحت مالی امداد  –مالی تعاون 
  کے اہل ہيں۔

ان طبی نگہداشت کی سروسز کے لۓ ايک ہاسپيٹل فيسليٹی کی مکمل، متعين  قيمت جو ہاسپيٹل فيسليٹی مسلسل  –مجموعی چارج 
  ۔ی ہےوظيفہ، چهوٹ يا کٹوتی کے نافذ کرنے سے پہلے مريضوں کو چارج کرت معاہداتیاور يکساں طور پر کسی 

کے تحت  5، چيپٹر 32.1س کو کوڈ آف ورجينيا کے ٹائٹل کے تحت کام کرنے واال ہاسپيٹل فيسليٹی ج Sentara –ہاسپيٹل فيسليٹی 
، Sentara Hospitals کے تحت (3)(c)501انٹرنل ريوينو کوڈ کے سيکشن  اسپتال کی اجازت ضروری ہے۔ اس پاليسی کا اطالق

Sentara Princess Anne Hospital اور ،Potomac Hospital Corporation of Prince Williamکی  ل کے اداروں، اور سبهی اسپتا
  :مندرجہ ذيل ہاسپيٹل فيسليٹيز پر ہوتا ہے

Sentara Careplex Hospital  بشمول)Port Warwick ASC(  Sentara Obici Hospital  
Sentara Leigh Hospital  بشمول)ASC( Sentara Princess Anne Hospital 

Sentara Norfolk Genera Hospital Sentara Virginia Beach General Hospital 
Sentara Northern Virginia Medical Center Sentara  Williamsburg  Regional  Medical  Center  بشمول)

Geddy Outpatient Center( 
   

کے تحت منظور شده ہو يا منظوری  (3)(c)501ايک ايسا آرگنائزيشن جو انٹرنل ريوينو کوڈ کے سيکشن  –ہاسپيٹل آرگنائزيشن 
  رنے کی کوشش کررہا ہو جو ايک يا ايک سے زياده ہاسپيٹل فيسليٹيز چالتا ہو۔حاصل ک

کسی مريض اور اس کے گهر کے سبهی ممبران کی ساالنہ مجموع آمدنی جس کا دعوی اسی فيڈرل ٹيکس ريٹرن  –گهر کی آمدنی 
  پر کيا جا رہا ہو۔

  ہيلته انشورنس کی طرف سے انتظام کرده نگہداشت حاصل ہو۔وه افراد جن کو حکومت، تجارت يا پرائيويٹ  –بيمہ شده مريض 

معقول اور ضروری سروسز جو کسی بيماری، انجری يا حمل سے جڑی حالت کی تشخيص يا  –طبی طور پر ضروری سروسز 
 اور وه خاص طور جو سروس کے وقت منظور شده نگہداشت کے معيار کے مطابق انجام دی جاتی ہيں ںعالج کے لۓ درکار ہو

  سے مريض کے لۓ يا مريض کے جسمانی يا ديگر صحت نگہداشت فراہم کار کی سہوليت کے لۓ نہيں ہوتی ہيں۔

کے تحت اسپتال کی اجازت  5، چيپٹر 32.1ايک ايسی فيسليٹی جس کے لۓ کوڈ آف ورجينيا کے ٹائٹل  –غير ہسپتال فيسليٹی 
کا آفس جس کا مالک کسی ايسے اسپتال کا آرگنائزيشن ہو اور ضروری نہيں ہے، بشمول ليکن غير محدود، کسی ايسے فيزيشين 

  کے تحت اسپتال کی اجازت کے ان تقاضوں سے مستثنی ہو۔ 124‐32.1اسی کے ذريعہ چل رہا ہو جو کوڈ آف ورجينيا سيکشن 

کسی ہاسپيٹل آرگنائزيشن کے تحت کام کرنے والی کسی ہاسپيٹل فيسليٹی سے متعلق، ايک اداره جس  –معقول حد تک متعلقہ اداره 
ہاسپيٹل آرگنائزيشن کسی سرمايہ يا منافع کے سود کا کو فيڈرل ٹيکس کے مقاصد کے لۓ ايک شراکت داری مانا جاتا ہے جس ميں 

نائزيشن واحد ممبر يا مالک ہو، جو اس ہاسپيٹل فيسيليٹی ميں بيمہ شده مالک  ہوتا ہے يا کوئی غير متعلقہ اداره جس کا ہاسپيٹل آرگ
  سروسز فراہم کرتا ہو۔

کوئی بهی دعوی جو کسی مريض کو کسی ديگر فرد، بيمہ کار يا کسی ايسے اداره کے خالف  –فريق ثالث الئبليٹی کے دعوے 
  ہو۔حاصل ہو جو مريض کی طبی سروسز کی الگت کو پورا کرنے کا ذمہ دار 

وه افراد جن کے پاس حکومت، تجارت کا انتظام کرده يا پرائيويٹ ہيلته انشورنس نہ ہو يا جن کے  –غير بيمہ شده مريض 
  انشورنس کے فوائد ختم ہو چکے ہوں۔
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  :بيمہ شده سروسز

ی کے تحت مريض کسی ہاسپيٹل فيسليٹی يا اس کے متعلقہ اداره کے ذريعہ فراہم کرده بيمہ شده سروسز کو ہی صرف اس پاليس
ايک ہاسپيٹل فيسليٹی کے پاس فيزيشين يا ديگر صحت کے ان پيشہ واران سے لے جانے والے کے لۓ اہل نگہداشت مانا جاتا ہے۔ 

  چارج سے متعلق مالی تعاون پيش کرنے کا اختيار نہيں ہوتا ہے جو ہاسپيٹل کے فيسليٹی ميں مالزم نہ ہوں۔

فراہم کاروں کی ايک فہرست، جو ہر ہاسپيٹل فيسليٹی ميں ايمرجنسی سروسز يا طبی طور پر  خود کسی ہاسپيٹل فيسليٹی کے عالوه،
اور چاہے ان کی سروسز اس پاليسی کے تحت احاطہ شده نہ ہوں، ايک عليحده دستاويز  ضروری ديگر سروسز فراہم کررہے ہوں

فيسليٹی کے اندر مريض کے رجسٹريشن کے ايريا ) ہر ہاسپيٹل 1ميں درج کی جاتی ہے جو مفت ميں حاصل کيا جا سکتا ہے: (
) اس پاليسی ميں بيان کرده پتہ پر ايک تحريری درخواست بهيج 3) اس پاليسی ميں بيان کرده ٹيليفون نمبر پر فون کرکے؛ (2سے؛ (

  مالحظہ پر جاکر۔ www.sentara.com/financialassistance) 4کر؛ يا (

  بيمہ کے اندر احاطہ شده نہيں ہيں۔سروسز اس پاليسی کے تحت  غير ہاسپيٹل فيسيلٹی ميں فراہم کرده

  مالی تعاون کی نا اہليت:

مالی تعاون ان مريضوں کے لۓ دستياب نہيں ہے جو معقول حد تک قرض دہنده سے متعلق قابل اطالق تقاضوں کی تعميل کرنے 
کے لۓ منظورياں، ريفرل يا ديگر تقاضوں کے ميں ناکام ہوں، بشمول ليکن غير محدود، جو دعوی سے متعق قانونی فيصلہ 

  حصول ميں ناکام ہو۔

استثناء کا تعين ق ثالث الئبليٹی کليم مريض کو دستياب ہو۔ مالی تعاون اس وقت دستياب نہيں ہوتے ہيں جب کوئی متعلقہ فري
  ل فسيليٹی کے ذريعہ ہوتا ہے۔مخصوص حقائق اور صورتحال کی بنياد پر، الگ الگ صورت حال کی بنياد پر قابل اطالق ہاسپيٹ

مالی تعاون نہيں فراہم کيا جائے گا اگر کوئی مريض يا مريض کا معقول فريق / گرانٹيئر اپنی آمدنی، کنبہ کے سائز، امالک، 
الئبليٹيز، اخراجات يا ديگر دستياب وسائل سے متعلق غلط معلومات فراہم کرے جو احاطہ کرده سروسز کے لۓ ادائيگی کرنے کی 

  اطر کسی مالی وسائل کا اشاره کر سکتا ہے۔خ

  :مالی تعاون کی رقم کی اہليتی کرائٹيريا اور تعين

ی درخواست دينے مالی تعاون ک سے متعلقکے دوران کسی بهی وقت اس پاليسی کے تحت احاطہ شده سروسز  ايپليکيشن پيريئد
ہر مريض کی گهريلو آمدنی کا متعلقہ حقائق اور صورتحال کی روشنی ميں تخمينہ لگايا جاتا ہے، جيسے  لۓ مريض اہل ہيں۔کے 
رپورٹ کرده آمدنی، امالک، الئبليٹيز، اخراجات اور ديگر وسائل جو مريض کے لۓ يا مريض کے ذمہ دار فريق کے لۓ کہ 

  درخواست دہنده اس پاليسی کے تحت اہل ہے۔ دستياب ہو، اس مالی تعاون کی سطح کا تعين کرتے وقت جس کا ايک

ان ديگر سبهی عوامل کو ملحوظ رکهتے ہوئے، مندرجہ ذيل گهريلو آمدنی کی کرائٹيريا کا استعمال اس بات کا تعين کے لۓ ہوتا 
لی ہے کہ کسی مريض کے لۓ احاطہ شده سروسز سے متعلق آوٹ اسٹنڈنگ پيشينٹ اکاؤنٹ بيلينس کی رقم، اگر کوئی ہو، ما

  تعاون کے طور پر منسوخ کرديا جائے گا۔

  فيصد مرکزی غريبی گائيڈ الئنس پر يا اس سے نيچے کی گهريلو آمدنی والے غير بيمہ شده مريض  200اس وقت موجود
فيصد منہا  100اس پاليسی کے تحت احاطہ شده سروسز سے متعلق ہاسپيٹل فيسليٹی کے مجموعی چارجيز کا ايک مکمل، 

 کے اہل ہيں۔

  فيصد مرکزی غريبی گائيڈ الئنس پر يا اس سے نيچے کی گهريلو آمدنی والے بيمہ شده مريض اس  200اس وقت موجود
پاليسی کے تحت احاطہ شده سروسز پر انشورنس ادا کردينے کے بعد مريض کی کسی بهی بقيہ ذمہ داری بيلينس کا ايک 

 فيصد منہا کے اہل ہيں۔ 100مکمل، 

 فيصد پر يا اس سے نيچے کی  400فيصد سے اوپر، ليکن  200ی غريبی گائيڈ الئنس کے اس وقت کے موجود مرکز
گهريلو آمدنی والے غير بيمہ شده مريض اس پاليسی کے تحت احاطہ شده سروسز سے متعلق ہاسپيٹل فيسليٹی کے مجموعی 

 فيصد چهوٹ کے اہل ہيں۔ 75چارج کے 
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  فيصد پر يا اس سے نيچے کی گهريلو آمدنی والے غير بيمہ شده  400اس وقت کے موجود مرکزی غريبی گائيڈ الئنس کے
مالی تعاون کے اہل ہيں۔ ان غير بيمہ شده مريضوں کے لۓ جو اس پاليسی کے تحت مالی مريض اس پاليسی کے تحت 

 ئی ہوگا۔اپالکا فيصد اسپتال فيسليٹی کے مجموعی چارجيز کے برابر ايک انتظامی ايڈجٹسمنٹ  30 تعاون سے مستثنی ہيں،

اس پاليسی کے تحت مالی تعاون کے لۓ درخواست دہندگان کے ضروری ہو سکتا ہے کہ وه ايپلی کيشن پيريئڈ کے دوران گهريلو 
درخواست کے وقت حاليہ ترين پے اسٹب؛ آمدنی کی تصديق کرنے کے لۓ مندرجہ ذيل ميں سے کوئی دستاويز جمع کريں: 

؛ کمپنی کی تصديق؛ سرکاری تعاون کے دستاويزات؛ سوشل W‐2درخواست کے وقت حاليہ ترين ساالنہ فيڈرل ٹيکس ريٹرن يا 
سيکورٹی، ورکرس کا معاوضہ، يا بے روزگاری معاوضہ تعين خطوط؛ بينک اسٹيٹمنٹ؛ يا اسی طرح کے ديگر دستاويزات جو 

ايک ہاسپيٹل  فيسليٹی اس پاليسی کے تحت مالی تعاون کی اہليت کے لۓ آمدنی، امالک، نی کا ثبوت فراہم کريں۔ گهريلو آمد
الئبليٹی، اخراجات اور فريق ثالث  کريڈٹ انکوائری کے ديگر وسائل ڈيٹا اور عوام ميں دستياب ڈيٹا کے وسائل کو کسی درخواست 

  تصديق کرنے کے لۓ ثبوت کے طور پر استعمال کر سکتی ہے۔دہنده کی گهريلو آمدنی کا تعين کرنے اور 

فريق ثالث کريڈٹ انکوائری اور عوام ميں دستياب ڈيٹا کے وسائل کا استعمال کرتے ہوئے کسی ہاسپيٹل فيسليٹی کے ذريعہ ايک 
يہ ڈيٹا اشاره کرتا ہے کہ اس ہے۔ اگر احتمالی تعين انجام ديا جا سکتا ہے اگر کوئی مريض اس پاليسی کے تحت مالی تعاون کا اہل 

فيصد پر يا اس سے نيچے ہے تو احاطہ شده  200مريض کی گهريلو آمدنی اس کی موجوده مرکزی غريبی گائيڈ الئنس کے 
  و سکتا ہے۔فيصد بقيہ بيلينس کٹوتی کئے جانے کا اہل ہ 100سروسز کے لۓ مريض کا 

ن اس مريض کے لۓ نئے ايپيسوڈ کی اپالئی کے لۓ کافی نہيں ہيں۔ مالی تعاون سے متعلق کسی مريض کی اہليت کا پيشگی تعي
  مالی تعاون کے لۓ ايک نئی درخواست مکمل کرنا ضروری ہے۔

اس پاليسی کے تحت جب مالی تعاون کے لۓ کسی مريض کو اہل پاليا جائے تو اس پاليسی کے تحت احاطہ شده سروسز کے لۓ 
فيصد کے ذريعہ کسی ايمرجنسی   AGBکا تعين کسی ہاسپيٹل فيسليٹی کے  AGBگا۔ سے زياده چارج نہيں کيا جائے  AGBاس سے 

، جو ميڈيکيئر اور سروسز يا طبی طور پر ضروری سروسز کی فراہمی کے لۓ مجموعی چارجيز کو دوگنا کرکے کيا جاتا ہے
اليسی کے تحت احاطہ شده ہر ہاسپيٹل اس پ پرائيويٹ ہيلته انشورنس دونوں کے تحت اجازت شده سبهی کليم (دعووں) پر مبنی ہے۔

فيصد کے حساب کے طريقہ کو بيان کرنے والی ايک معلوماتی شيٹ مفت ميں  AGBفيصد بيان کرنے والی اور  AGBفيسليٹی کے 
) اس پاليسی ميں بيان کرده ٹيليفون 2) ہر ہاسپيٹل فيسليٹی کے اندر مريض رجسٹريشن ايريا سے؛ (1حاصل کی جا سکتی ہے: (

) 4) اس پاليسی ميں بيان کرده پتہ پر ايک تحريری درخواست بهيج کر؛ يا (3ر پر فون کرکے؛ (نمب
www.sentara.com/financialassistance  پر جا کر۔       

وه غير بيمہ شده مريض جو اس پاليسی کے تحت مالی تعاون کے اہليتی تقاضوں کو پورا نہيں کرتے ہيں انہيں اس بات کا تعين 
سے رابطہ کرنا چاہئے کہ کيا وه اس پاليسی کے باہر پيش کرده   Sentaraکرنے کے لۓ اس پاليسی ميں بيان کرده کے مطابق 

    ے ہيں۔چهوٹ کے اہل ہو سکت

   اون کے لۓ اپالئی کرنے اور حاصل کرنے کے طريقے:مالی تع

مالی تعاون کی درخواست ہر ہاسپيٹل فيسليٹی کے مريض رجسٹريشن ايريا پر دستياب ہے اور اس کو 
www.sentara.com/financialassistance مالی تعاون کی درخواست فون   اون لوڈ کيا جا سکتا ہے۔پر مفت ميں انٹرنيٹ سے بهی ڈ

کے ذريعہ درخواست کرنے پر يا مندرجہ ذيل پتہ پر ايک تحريری درخواست بهيجنے پر مريضوں کو مفت ميں بهيجی جا سکتی 
  ہے:

Sentara Healthcare 

ATTNفائننشيل اسسٹنس کوآرڈينيٹر :  
  700انڈيپينڈينس پارک وے، سوٹ  535

  23320ورجينيا چيساپيکے، 
  4600‐233‐757ٹيليفون: 
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مالی تعاون کے لۓ مکمل کرده درخواستيں، اور ساته ميں گهريلو آمدنی کا ثبوت اس پاليسی ميں مذکور پتہ پر ميل کيا جانا چاہئے۔ 
ن ايريا کو يا کوئی مريض ايک مکمل کرده درخواست اور گهريلو آمدنی کا ثبوت کسی ہاسپيٹل فيسيليٹی کے کسی مريض رجسٹريش

  ميل کر سکتا ہے۔
  

وه مريض جنہيں اس پاليسی کے بارے ميں اضافی معلومات کی ضرورت ہے يا وه جنہيں مالی تعاون کی درخواست کے طريقے 
کار سے متعلق تعاون درکار ہے وه نارمل کاروباری اوقات ميں پير سے جمعہ تک اوپر مذکور مقام پر فون کرسکتے ہيں يا دوره 

  کے کسی فائننشيل اسسٹنس کوآرڈينيٹر سے بات کر سکتے ہيں۔ Sentaraں اور کر سکتے ہي
  

  اہليت کا دائره:
تاريخ کی  آخری احاطہ شده سروسز کے لۓ الگو ہيں جو مالی تعاون کی منظوری کیان اس پاليسی کے تحت اہليت کے تعين 

منظوری کی آخری تاريخ کے بعد پيش کی جانے ، اور اس مالی تعاون کی دنوں تک پيش کی گئی ہوں 240درخواست سے پہلے 
  والی سروس کی تاريخوں پر الگو نہيں ہوتا ہے۔

  
  ) کی صورت ميں کی گئی کاروائياں:کليکشنغير ادائيگی (

کسی مريض سے متعلق جمع کاريوں کی کوششيں شروع کرنے سے پہلے احاطہ شده سروسز سے متعلق اس پاليسی کے تحت 
مالی تعاون سے متعلق اس مريض کی اہليت کا تعين کرنے کے لۓ معقول کوششوں کی جاتی ہے۔ ان کوششوں ميں شامل ہے کسی 

ن کے لۓ ايک غير مکمل درخواست کے تدارک ميں کسی مريض کی مريض کو اس پاليسی کے بارے ميں مطلع کرنا، مالی تعاو
مدد کرنا، اور جب مکمل شده درخواست حاصل ہو چکی ہو تو کسی درخواست کننده کی اہليت کے تعين سے متعلق اسے مالی 

  تعاون کے بارے ميں خبر دينا۔ 
  

تو اس پاليسی کے تحت مالی تعاون کے اہل نہيں ہے يا  اگر، معقول اقدام کئے جانے کے بعد، کسی مريض کو پايا جاتا ہے کہ وه يا
کے تئيں مالی تعاون کی اہليت کا تعين کرنے کے لۓ ضروری معلومات حاصل کرنے سے متعلق ہاسپيٹل فيسليٹی کی کووشوں 

کے کليکشن  Sentaraمريض کا اکاؤنٹ بيڈ ڈيبٹ (برے قرض) ميں ڈاال جا سکتا ہے اور ڈيليکوينٹ اکاؤنٹ  غير جواب ده ہے تو
کسی ہاسپيٹل فيسليٹی  ECAsکے کليکشن ڈپارٹمنٹ ميں بهيجا جا چکا ہو تو  Sentaraجب کوئی اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کو بهيجا سکتا ہے۔ 
ميں شامل ہو سکتا ہے اکاؤنٹ کو ايک ايسی کليکشن ايجنسی کے پاس آوٹ سورس کرنا جو  ECAsکے ذريعہ ليا جا سکتا ہے۔ 

يک يا ايک سے زياده صارفين رپورٹنگ ايجنسيوں (کريڈٹ بيورو) کے پاس رپورٹ کر سکتا ہے۔ اس کے ڈيليکوينٹ اکاؤنٹ کو ا
ايک ہاسپيٹل فيسليٹی مقدمہ درج کراسکتی ہے، فيصلے لے سکتی ہے، فيصلہ يا اعتماد کا معاہده، حقيقت سے متعلق پاليسی عالوه 

  قرقی ضبطی کا نوٹس دے سکتی ہے۔ الئن ريکارڈ کر سکتی ہے  اور اجرتوں اور ديگر امالک کی 
  

اس پاليسی کے تحت ايک مريض کی کو شروع کرنے سے پہلے، ايک ہاسپيٹل فيسليٹی  ECAsايک معقول مدت کے بعد اور کسی 
، جب کوئی مريض مالی معلومات احاطہ شده سروسز سے متعلق اس مريض اور منہا بيلنس کو اہل قرار دينے کی کوشش کرے گی

يا اس کريڈٹ رپورٹنگ ڈيٹا کی بنياد پر مالی تعاون فراہم کرنے کی کوششوں کا جواب نہ دے جو آمدنی اور کريڈٹ  فراہم نہ کرے
کی قيمت کے تعين ميں مدد کرتے ہيں۔ جب کريڈٹ ڈيٹا اشاره کرے کہ کسی مريض کی مکمل گهريلو آمدنی موجوده مرکزی 

تو اس مريض کے احاطہ شده سروسز کے اکاؤنٹ بيلينس احتمالی  فيصد پر يا اس سے نيچے ہے 200غريبی گائيڈ الئنس کے 
  جا سکتا ہے۔ دياخيرات ميں 

  
مريض کے اکاؤنٹ کو بيڈ ڈيبٹ کے زمرے ميں رکهنے سے پہلے، ايک ہاسپيٹل فيسليٹی، اپنے حسب معمول کليکشن عمل کے 

اور فون کے ذريعہ مريضوں سے رابطہ کرنے حصہ کے طور پر، تين مريضوں کے اسٹيٹمنٹ کو ايک ساته ميل کر سکتی ہے 
کی کوشش کر سکتی ہے۔ ہاسپيٹل فيسليٹيز ميڈيکيڈ جيسے سرکاری پروگراموں کے لۓ اپالئی کرنے ميں غير بيمہ شده مريضوں 

ايک ہاسپيٹل فيسليٹی اس وقت کسی مريض  کی مدد کرنے کے لۓ اہليتی وينڈر کی سروسز کی فہرست بهی تيار کر سکتی ہے۔ 
کا پتہ لگانے کے لۓ ٹيکنالوجی يا ديگر وينڈر سروسز کا استعمال کرتی ہے جب يہ معلومات  معلوماتسے متعلق ادائيگی  کی

  مريض کے رجسٹريشن عمل کے دوران ہاسپيٹل فيسليٹی کو فراہم نہيں کی گئی ہوں۔
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ورت ميں، کوئی ہاسپيٹل فيسليٹی ايک اکاؤنٹ ادائيگی نہ کرنے يا باہمی طور پر معاہده شده ادائيگی کی فراہمی کی ناکامی کی ص
 ECAsدنوں کے بعد  120کو بيڈ اکاؤنٹ سمجهے گا اور کسی مريض کے ڈسچارج کے بعد پہال بيلنگ اسٹيٹمنٹ کی فراہمی سے 

ايک مريض کے پاس مريض کے تين اسٹيٹمنٹ کی ايک اضافی سيريز ميل کيا جائے گا جب اکاؤنٹ کو بيڈ انجام دے سکتا ہے۔ 
مريض کو ديئے جانے والے اسٹيٹمنٹ کی اس دوسری سيريز کے آخر ميں بقيہ غير ادا شده کسی بهی اکاؤنٹ يبٹ سمجها جائے۔ ڈ

  کا قانونی طور پر يا کسی باہری کليکشن ايجنسی کے ساته ممکنہ پليسمنٹ کے لۓ جائزه ليا جائے گا۔  (اکاؤنٹس)
  

مالی تعاون کے تخمينہ کے اہل ہيں۔ ايپلی کيشن پيريئد کے دوران مالی تعاون سے مريض کے بيلينس ايپلی کيشن پيريئڈ کے دوران 
کو معطل کرديا جائے گا يہاں تک کہ ہاسپيٹل فيسليٹی کے  ECAs، کسی بهی طرح کے متعلق کوئی درخواست موصول ہونے پر

پلی کيشن پيريئد کے دوران غير مکمل مالی تعاون کا ايک درخواست دہنده جو ايذريعہ اہليت کا ايک حتمی تعين کيا جائے۔ 
کے ذريعہ ہوتا ہے اور وه مخصوص حقائق  Sentaraمعلومات فراہم کرتا ہے اسے ايک معقول مدت دی جاتی ہے، جس کا تعين 

اور صورتحال پر مبنی ہوتا ہے، کسی ہاسپيٹل کی فيسليٹی کے تحريری نوٹس کا جواب دينے کے لۓ جس ميں درخواست کو 
اگر کوئی درخواست دہنده کسی معقول مدت کے اندر ے لۓ درکار اضافی معلومات اور / يا تحرير موجود ہوں۔ مکمل کرنے ک

کے ذريعہ متعين ہے اور  Sentaraکسی ہاسپيٹل فيسليٹی کی اضافی معلومات کے لۓ درخواست کا جواب نہيں ديتا ہے، جيسا کہ 
  کو دوباره شروع کيا جا سکتا ہے۔  ECAsمخصوص حقائق اور صورتحال پر مبنی ہے، تو 

  
  ECAsدن پہلے، ايک مريض کو ان  30شروع کرنے سے کم سے کم  ECAsکسی ہاسپيٹل فيسليٹی کے ذريعہ کسی بهی طرح کے 
جن کو ايک ہاسپيٹل فيسليٹی ادائيگی حاصل کرنے کے لۓ شروع کرنا چاہتا  کے بارے ميں تحريری طور پر اطالع دی جاتی ہے

ل افراد کے لۓ مالی تعاون کی دستيابی کی بهی اطالع دی جاتی ہے۔ نوٹس کے ساته ساته، مريض کو اس پاليسی کا ہے اور اہ
آسان زبان ميں ايک خالصہ بهی فراہم کيا جاتا ہے۔ ايک ہاسپيٹل فيسليٹی اپنے مريضوں کو اس پاليسی کے بارے ميں اور اس 

 ECAsشروع کرنے کے نوٹس کو ميل کرنے اور  ECAش کرے گی کہ وه بارے ميں زبانی مطلع کرنے کے لۓ ايک معقول کوش
دوباره شروع کرنے يا شروع کرنے کے بيچ مدت کے دوران کيسے وه مالی تعاون سے متعلق درخواست کے عمل سے متعلق مدد 

کے بعد ہی واقع  دنوں 120) مريض کے ڈسچارج کے بعد پہال بيلنگ اسٹيٹمنٹ کی فراہمی سے ECA )ECAsحاصل کر سکتے ہيں۔ 
  مذکور ہے۔ ميں  6(c)(3)(i)‐(r)1.501ہو سکتا ہے، جيسا کہ ٹريز رجسٹريشن سيکشن 

  
کے ڈائريکٹر کی ذمہ داری ہے کہ کسی ہاسپيٹل فيسليٹی نے کسی بهی طرح کے  کے حساب و کتاباس بات کا تعين کرنا مريض 

ECAs  ميں مصروف ہونے سے پہلے اس پاليسی کے تحت مالی تعاون سے متعلق مريض کی اہليت کا تعين کرنے کی معقول
  کوششيں کی ہيں۔

  
  سے استثنیاس پاليسی 

کا چيف  Sentaraچيف کليکشن کاونسل، ريوينو سائيکل کا نائب صدر اور  Sentaraمريض کے حساب و کتاب کا ڈائريکٹر، 
کو کسی انفرادی مريض کی حقائق اور صورتحال کے مطابق عليحده عليحده صورتحال کی بنياد پر اس پاليسی  فائننشيل افسر سبهی

اگر کوئی مريض اس پاليسی ميں مذکور احاطہ شده سروسز سے  سے استثناء کی اہليت اور تعين فراہم کرنے کا اختيار ديا گيا ہے۔
     کرتا ہے تو مريض کسی بهی صورت ميں مالی تعاون سے محروم نہيں ہوگا۔ متعلق مذکوره اہليتی اور تعين کے تقاضوں کو پورا

  

 

  

  


