ਮਰੀਜ਼

ਿਵੱ ਤੀ

ਸੇਵ ਾਵ�

ਿਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਪ�ਿ ਕਿਰਆਵ�
ਨੀਤੀ/ਪ�ਿ ਕਿਰਆ ਦਾ ਨਾਮ

UWMC ਅਤੇ HMC ਿਬਿਲੰ ਗ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਨੀਤੀ

ਮਕਸਦ:
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆਫ ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ (UWMC) ਅਤੇ ਹਾਰਬੋਰਿਵਊ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ (HMC) ਦਾ ਸੰ ਯੁਕਤ ਿਮਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾ ਕੇ,
ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਭਿਵੱ ਖ ਦੇ ਡਾਕਟਰ�, ਸਾਇੰ ਸਦਾਨ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ� ਨੂੰ ਿਤਆਰ
ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਿਸਹਤ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਮਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ� ਨੂੰ ਅਿਜਹੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜੋ:

A. ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਸਮ� ਿਸਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਪ�ੋਤਸਾਿਹਤ ਕਰੇ।

B. ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵੱ ਤੀ ਹਾਲਾਤ ਪ�ਤੀ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ।

C. ਮਰੀਜ਼� ਨੂੰ ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਿਵੱ ਤੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਸੰ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਿਵਕਲਪ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇ।
ਨੀਤੀ:
ਇੰ ਸ਼ੋਅਰ�ਸ ਿਬਿਲੰਗ:
UWMC ਅਤੇ HMC ਪੇਸ਼ੰਟ ਫਾਇਨ�ਿਸ਼ਅਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਰਾਜ, ਸੰ ਘੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਿਬਲ ਦੇਵਗ
ੇ ੀ। ਅਸ� ਿਬੱ ਲ ਲਈ ਉਦ� ਤੱ ਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ

ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਠਿਹਰਾ�ਦੇ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਅਸ� ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁੱ ਿਦਆਂ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਅਪੀਲ� ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਨਹ� ਕਰ ਲ� ਦ।ੇ
ਿਜੱ ਥੇ ਸੰ ਭਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਸ� ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਵੈ-ਭੁਗਤਾਨ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਬੀਮਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈ ਣ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੱ ਜ� ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹ�।

•
•
•
•

ਜਦ� ਤੱ ਕ ਹੋਰ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਪਿਹਲੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਦੇ 30 ਿਦਨ� ਅੰ ਦਰ ਸਵੈ-ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਦੇਣਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਬੀਮੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਭੁਗਤਾਨ ਬਕਾਏ ਪਿਹਲੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਦੇ 30 ਿਦਨ� ਅੰ ਦਰ ਦੇਣਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
UWMC ਅਤੇ HMC 120 ਿਦਨ� ਦੇ ਡਿਨੰਗ ਸਾਈਕਲ ਿਵੱ ਚ ਹਰੇਕ 30 ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ, ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਮੁਕੰਮਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜ� ਿਵੱ ਤੀ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
o ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ
o ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਚੈਿਰਟੀ)
o ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ ਿਵਵਾਦ
o ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ ਜ� ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਿਬਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ

•

ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਅਤੇ ਿਬਿਲੰਗ ਦੀ ਦਰੁਸਤਤਾ ਦੇ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਿਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਿਮਆਰ� ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤ�
ਪਿਹਲ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭੁਗਤਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜ� ਿਵੱ ਤੀ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਵੱ ਲ ਕਾਲ� ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੌਥੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ “ਅੰ ਿਤਮ ਨ�ਿਟਸ” ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਾਰੰ ਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਅਗਲੇ 30 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਜ� ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ

•
•

ਨਹ� ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਤ� ਉਹਨ� ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਬਾਹਰੀ ਉਗਰਾਹੀ ਏਜੰ ਸੀ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

•
•

ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜ� ਮੁਕੰਮਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱ ਜ� ਮਾਮਲਾ ਉਗਰਾਹੀ ਏਜੰ ਸੀ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾ ਸ ਕ ਦਾ ਹੈ ।
ਉਹਨ� ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼�, ਜੋ ਿਵੱ ਤੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ/ਜ� ਸੰ ਭਾਵੀ ਮੈਡੀਕੇਡ (Medicaid) ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ

ਜਾਣੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਗਰਾਹੀ ਏਜੰ ਸੀ ਨੂੰ ਸ�ਪਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ
'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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ਮਰੀਜ਼� ਦੁਆਰਾ ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਿਵਕਲਪ:
UWMC ਅਤੇ HMC ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਨਕਦੀ, ਚੈ�ਕ ਜ� ਕ�ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕ�ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਫੋਨ ਰਾਹ� ਜ� ਔਨਲਾਈਨ ਿਬਲ ਭੁਗਤਾਨ
ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਿਡਸਚਾਰਜ ਤ� ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਬਿਲੰਗ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਿਮਲਣ
'ਤੇ ਦੇਣਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜ� ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਜਮ� ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੋਵ।ੇ
ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾਵ�:
ਮਰੀਜ਼� ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ੰਟ ਫਾਇਨ�ਿਸ਼ਅਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ 12
ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱ ਕ ਜ� ਜੇਕਰ ਪ�ਵਾਨਤ ਹਾਲਾਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤ� 24 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱ ਕ ਬਰਾਬਰ ਭੁਗਤਾਨ� ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ।
ਅਸਲ ਸਵੈ ਭੁਗਤਾਨ (ਿਬਨ� ਬੀਮੇ ਤ�) ਛੋਟ:
ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਸਵੈ-ਭੁਗਤਾਨ (ਬੀਮਾ-ਰਿਹਤ) ਦੀਆੰ ਦੋ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਛੋਟ� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ
ਛੋਟ ਮਰੀਜ਼ ਿਵੱ ਤੀ ਸੇਵਾਵ� (Patient Financial Services) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿਬਆਨ ਤੇ ਇੱ ਕ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਾਈ ਜਾੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਛੋਟ ਉਦ� ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਿਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ।

•
•

UWMC ਅਤੇ HMC ਕੋਲ 30% ਦੀ ਛੋਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਬੀਮਾ-ਰਿਹਤ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਜ�ਚ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।
UWMC ਕੋਲ 10% ਦੀ ਛੋਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਬੀਮਾ-ਰਿਹਤ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਜ�ਚ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਰੂਮ ਤ� ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਸੰ ਪਤੀ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇ:
ਜਦ� ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਿਕਸੇ ਹਾਦਸੇ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਹਨ� ਦੀ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀ ਉਸ ਸੂਰਤ ਿਵੱ ਚ ਡਾਕਟਰੀ
ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਕਰੇਗੀ ਜਦ� ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਣ ਨਹ� ਕਰ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੂਜੀ ਿਧਰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਬੀਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਿਧਰ ਤ� ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚ UW ਮੈਡੀਸਨ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਿਨ�ਜੀ ਸੱ ਟ

ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲ ਜ� ਿਨ�ਜੀ ਸੰ ਪਤੀ 'ਤੇ

ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਹੱ ਤ ਵਜ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਉਗਰਾਹੀ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖੇ ਗਏ ਖਾਤੇ: ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

•
•
•
•

ਇੱ ਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨ�ਿਟਸ ਜੋ ਗਾਰੰ ਟਰ� ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕ�ੈਿਡਟ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਹਨ� ਕੋਲ 30 ਿਦਨ ਹਨ: ਕ�ੈਿਡਟ ਦੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰ ਗ 45
ਵ� ਿਦਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ�।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਕੁਰਕੀ।
ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਸੰ ਪਤੀ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇ।

ਉਗਰਾਹੀ ਖਾਿਤਆਂ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ:

•

•

PFS ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
o ਜੇ ਕੋਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹ� ਹੈ ਤ� PFS ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ� ਦੇਵੇਗਾ।
o ਏਜੰ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱ ਖੇ ਗਏ ਇੱ ਕ “ਸਪੈਸ਼ਲ” ਅਿਸਸਟ�ਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ UWMC ਅਤੇ HMC ਦੇ ਵੱ ਲ� ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਿਜਹੜੇ ਖਾਿਤਆਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਤੱ ਕ ਠ�ਕੇ 'ਤੇ ਰੱ ਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਿਵੱ ਚ� ਿਕਸੇ ਇੱ ਕ ਕੋਲ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਲੇ ਸਮ�ਟ ਲਈ ਦੂਜੀ ਏਜੰ ਸੀ ਨੂੰ

ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਨਾ ਿਕਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜ� ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵ।ੇ

•

ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਲੇ ਸਮ�ਟ� ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਵਾਧੂ ਸਾਲ ਤ� ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਿਪਛਲੇ 90 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵ।ੇ

•

ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਲੇ ਸਮ�ਟ ਤ� ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਿਤਆਂ ਨੂੰ ਨਾ-ਉਗਰਾਹੀ ਯੋਗ ਮੰ ਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਲੈ ਕਸ਼ਨ ਏਜੰ ਸੀ A/R ਤ� ਹਟਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

•

ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਬਕਾਇਆ ਸੱ ਤ ਸਾਲ� ਲਈ ਜ� ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਦਸ ਸਾਲ� ਲਈ ਗਾਰੰ ਟਰ ਦੀ ਕ�ੈਿਡਟ ਿਹਸਟਰੀ
ਿਵੱ ਚ ਰਹੇਗਾ।
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ਅਸਧਾਰਣ ਉਗਰਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ECA):
ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗੱ ਲ� ਵਾਪਰਨ ਤੱ ਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਖਾਿਤਆਂ ਨੂੰ UWMC, HMC ਜ� ਿਕਸੇ ਉਗਰਾਹੀ ਏਜੰ ਸੀ, ਿਜਸ ਕੋਲ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਸ�ਿਪਆ
1
ਿਗਆ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ECAs ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਨਹ� ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ:

1. ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
2
ਮੁਨਾਸਬ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗੱ ਲ� ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ;

a. ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤ� ਛੁੱ ਟੀ ਦੇਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰ ਅਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਪੇਸ਼
ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ;

b. ਜੇ ਅਧੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੁੱ ਟ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀ ਿਲਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਸ ਸੂਰਤ ਿਵੱ ਚ ਹਸਪਤਾਲ (ਜ� ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਏਜੰ ਟ) ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ECAs ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜ� ਮੁੜ-ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ
3
ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸਮ�-ਸੀਮ� ਤੱ ਕ ਦਰਖਾਸਤ ਜ� ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ;

c.

ਸਾਰੀਆਂ ਿਬਿਲੰਗ ਸਟੇਟਮੈਟ� ਿਵੱ ਚ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਤਾ ਸਬੰ ਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨ�ਿਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਜਾਣਕਾਰੀ/ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਦਾ ਿਸੱ ਧਾ ਪਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜੱ ਥ� ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ;

d. ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸਮ� ਿਸਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਣ
ਬਾਰੇ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਕਾਇਆ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਤ� ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਿਬਿਲੰਗ ਸਟੇਟਮ�ਟ
ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੋਿੜਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉਸ ਪ�ਵਾਿਨਤ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ
ਿਜਸਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

e. ਹਸਪਤਾਲ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਿਜਸ ਨ� ਇੱ ਕ ਜ� ਵੱ ਧ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਪ�ਗ
ੋ ਰਾਮ� ਲਈ
ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਪਲਬਧ ਸਭ ਤ� ਵੱ ਧ ਉਦਾਰ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਣ
ਕਰਕੇ ਉਿਚਤ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

f.

ਹਸਪਤਾਲ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀ ਦਰਖਾਸਤ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ��
ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਨਾਕਾਮ ਿਰਹਾ ਹੈ।

2. ਿਡਸਚਾਰਜ ਤ� ਬਾਅਦ ਪਿਹਲੀ ਿਬਿਲੰਗ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਤ� ਬਾਅਦ 120 ਿਦਨ ਲੰਘ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ; ਅਤੇ
3. ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋ ਚ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ (ECA ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 30 ਿਦਨ ਪਿਹਲ�):
a. ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਿਲਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਗਈ;
b. ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ;
c.

ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ(ਆਂ) ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ;

d. ਜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਤ� ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਨ�ਿਟਸ ਿਜਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ(ਆਂ) ਕੀਤੀ(ਆਂ) ਜਾਵੇਗੀ(ਜਾਣਗੀਆਂ); ਅਤੇ
e. ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਬਾਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
1

ECAs ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੰ ਪਤੀ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ, ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਕ�ੈਿਡਟ ਏਜੰ ਸੀ ਕੋਲ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ, ਤਨਖਾਹ� 'ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਭੁਗਤਾਨ ਜ� ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਨੀ।
2

ਹਸਪਤਾਲ ਨ� ਮਿਹਜ਼ ਮਰੀਜ਼ ਤ� ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਅਿਧਤਆਗ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਕੇ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਨਹ� ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨ�

ਮੁਨਾਿਸਬ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱ ਲ ਮੰ ਨਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜ� ਗਲਤ
ਹੈ ਜ� ਇਹ ਮਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਜ� ਉਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

3

ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ECAs ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
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4. ਿਡਸਚਾਰਜ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਬਲ ਤ� 150 ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਕ�ਿੈ ਡਟ ਿਰਪੋਰਿਟੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
5. ਿਡਸਚਾਰਜ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਬਲ ਤ� ਬਾਅਦ 240 ਿਦਨ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਪਛਲੇ ਦੇਣਯੋਗ ਬਕਾਏ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ।

6.

ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼�/ਗਾਰੰ ਟਰ� ਨਾਲ ਇੱ ਕੋ ਿਜਹਾ ਿਵਹਾਰ:
UWMC ਅਤੇ HMC ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਖਾਿਤਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਉਗਰਾਹੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮ�
ਉਮਰ, ਨਸਲ, ਰੰ ਗ, ਧਰਮ, ਿਲੰਗ, ਿਜਨਸੀ ਝੁਕਾਅ ਜ� ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ, ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰ ਅਤੇ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ
ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੇ ਨੰਬਰ� 'ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
Harborview Medical Center (HMC)
Financial Counseling
325 9th Ave; Mail Stop 359758
Seattle, WA 98104-2499
206.744.3084
ਸੋਮ ਤ� ਸ਼ੁੱ ਕਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਤ� ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤਕ
UW Medical Center (UWMC)
Financial Counseling
1959 NE Pacific Street, Mail Stop 356142
Seattle, WA 98195-6142
206.598.3806
ਸੋਮ ਤ� ਸ਼ੁੱ ਕਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਤ� ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤਕ
HMC & UWMC
Patient Financial Services
P.O. Box 95459
Seattle, WA 98145-2459
206.598.1950 ਜ� 1.877.780.1121
ਫ਼ੈਕਸ 206.598.2360
ਸੋਮ ਤ� ਸ਼ੁੱ ਕਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਤ� ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤਕ
ਵੈਬਸਾਇਟ: http://www.uwmedicine.org/financialassistance
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