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MEMORIAL HERMANN SURGICAL HOSPITAL FIRST COLONY 

നയം 
 
 
നയത്തിന്റെ പേര്: ബില്ലല ിംഗ ം േണമീടാക്കല് ം സംബന്ധിച്ച നയം 
 
പ്േസിദ്ധീകരണ തീയതി: 10/1/2018 
േതിപ്്പ:   1 
             
 
നയത്തിന്റെ ഉപേശ്യം: 
 
Memorial Hermann Surgical Hospital First Colony (“MHSHFC”) അന്റല്ല ങ്കിൽ 
കരാറിപല്ർന്റപ്പട്ടിരിക്ക ന്ന ബാഹ്യ േണമീടാക്കൽ ഏജൻസികൾ കകന്റക്കാപേക്കാവ ന്ന 
നടേടികൾ ഉൾന്റപ്പന്റട, പരാഗി അക്കൗേ കള ന്റട േണമീടാക്കൽ സംബന്ധിച്ച നയായമായ 
നടേടിപ്കമങ്ങളാണ് ഈ നയംവയക്തമാക്ക ന്നത്. 

വയാേ്തി: 
 
ഈ നയം, Memorial Hermann Surgical Hospital First Colony-ക്്ക ബാധകമാണ്. 
 
നയ പ്േസ്താവന:  

 
1. പസവനങ്ങള ന്റട ശ്രിയായ നിരക്ക കൾ നൽകാൻ കഴിവ ള്ള പരാഗികളിൽ നിന്്ന ബാക്കി 

ത ക വാങ്ങ കയാണ് MHSHFC-യ ന്റട നയം. പരാഗികൾക്്ക MHSHFC നൽക ന്ന 
ആശ് േപ്തി പസവനങ്ങള പടയ ം ഒപ്പം/അന്റല്ല ങ്കിൽ മറ്്റ പസവനങ്ങള പടയ ം 
നിരക്ക പ്േകാരമ ള്ള ത കകൾ വാങ്ങ ന്നതിനാവശ്യമായ MHSHFC എട ക്ക ന്ന 
നടേടികൾ ഈ നയം വിവരിക്ക ന്ന . അത്തരം േണമീടാക്കൽ പ്േവർത്തനങ്ങള മായി 
ബന്ധന്റപ്പട്ട ള്ള പ്േപ്കിയകള ം സമയ േരിധികള ം, േണം അടയ്ക്കാത്ത 
സാഹ്ചരയത്തിൽ MHSHFC കകന്റക്കാപേക്കാവ ന്ന നടേടികള ം സാമ്പത്തിക 
സഹ്ായത്തിന് പരാഗിക്്ക അർഹ്തയ പോ എന്്ന നിർണണ യിക്ക ന്നതിന് MHSHFC 
നടപത്തേനയായമായ പ്ശ്മങ്ങള ം ഈ നയം വിവരിക്ക ന്ന .  

2. MHSHFC നൽക ന്ന പസവനങ്ങള മായി ബന്ധന്റപ്പട്്ട ല്ഭിക്കാന ള്ള ത ക സംബന്ധിച്്ച, 
എങ്ങന്റനയാണ് പരാഗികള മായി MHSHFC ആശ്യവിനിമയം നടത്ത കന്റയന്്ന ഈ 
നയം നിർവചിക്ക ന്ന . 
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3. സാമ്പത്തിക സഹ്ായം ല്ഭിക്കാൻ അർഹ്തയ ള്ള പരാഗികന്റള കന്റേത്ത ന്നതിന് 

നയായമായ എല്ല ാ പ്ശ്മങ്ങള ം MHSHFC നടത്ത ം. 
  

4. പരാഗിയ ന്റട അക്കൗേ കൾ കിട്ടാക്കടമായി MHSHFC എഴ തിത്തള്ള ന്നതിന ള്ള 
സാഹ്ചരയങ്ങള ം പരാഗിയ ന്റട അക്കൗേ് ബാല്ൻസ കൾ എഴ തിത്തള്ള ന്നത് 
നിയപ്രിക്ക ന്നതിന ം നിരീക്ഷിക്ക ന്നതിന മ ള്ള പ്േപ്കിയയ ം ഈ നയം നിർവചിക്ക ന്ന .  
  

5. I.R.C. § 501(r)-ല് ം അന ബന്ധ ചട്ടങ്ങളില് ം പ്േതിോദിച്ചിട്ട ള്ള പ്േകാരമ ള്ള 
അസാധാരണ േണമീടാക്കൽനടേടികളിൽ MHSHFC ഏർന്റപ്പടില്ല .  
  

6. ഇതിൽ പ്േസ്താവിച്ചിട്ട ള്ള നയങ്ങള ം നടേടിപ്കമങ്ങള ം, ന്റടക്സാസ് സ്പറ്ററ്റിന്റല് നിയമ 
വയവസഥകൾ, I.R.C. § 501(r), അത മായി ബന്ധന്റപ്പട്ട മാർഗഗ നിർപേശ്ങ്ങൾ, എന്നിവ 
ോല്ിക്ക ന്നതിന് ഉപേശ്ിച്ച ള്ളതാണ്.  
  

7. സാമ്പത്തിക സഹ്ായത്തിന ള്ള അർഹ്ത നിർണണ യിക്ക ന്നതിന് നയായമായ പ്ശ്മങ്ങൾ 
MHSHFC നടത്തിയിട്ട പോ എന്്ന നിർണണ യിക്ക ന്നതിന ള്ള അരിമ അധികാരം 
MHSHFC-ൽ നിക്ഷിേ്തമാണ്.  

 
വയവസഥകള ം നിർവചനങ്ങള ം: 
  
1. അപേക്ഷ: സാമ്പത്തിക സഹ്ായത്തിന് ഒര  പരാഗി േൂരിപ്പിപക്കേ അപേക്ഷ.  
 
2. അപേക്ഷാ കാല്യളവ്: അപേക്ഷാ കാല്യളവിൽ, MHSHFC, സാമ്പത്തിക 

സഹ്ായത്തിനായ ള്ള അപേക്ഷ സവീകരിക്ക കയ ം, പപ്ോസസസ ് ന്റചയ്യ കയ ം ന്റചയ്യ ന്ന . 
വയക്തിക്്ക േരിചരണം നൽകിയ ദിവസം മ തൽ അപേക്ഷാ കാല്യളവ് 
ആരംഭിക്ക കയ ം, േരിചരണത്തിനായ ള്ള ആദയ ബില്ല ിംഗ് പ്േസ് താവനയ ന്റട തീയതി 
കഴിഞ്്ഞ 240-മന്റത്ത ദിവസം അവസാനിക്ക കയ ം ന്റചയ്യ ന്ന .  

 
3. കിട്ടാക്കടം എഴ തിത്തള്ളൽ: തിരിച്ചടയ് ക്കാൻ കഴിയാത്തതായി കര ത ന്ന ത കയ മായി 

ബന്ധന്റപ്പട്്ട, പരാഗിയ ന്റട അക്കൗേിൽ വര ത്ത ന്ന ഒര  പ്കമീകരണം, എന്നാൽ 
പശ്ഷിക്ക ന്ന ത ക തിരിച്ചടയ് ക്കാൻ പരാഗിക്്ക കഴിവ ോയിരിക്ക ം. ഈ തീര മാനം, 
വയവസഥാേിത കളക്ഷൻ മാനദണ്ഡന്റത്ത അടിസഥാനമാക്കിയ ള്ളതാണ്, അക്കൗേ് 
ബിൽ ന്റചയ്യ കയ ം േണമീടാക്ക ന്നതിന ള്ള ഉചിതമായ കളക്ഷൻ ത ടരപനവഷണ 
പ്ശ്മങ്ങൾ കകന്റക്കാേതിന ം പശ്ഷം മാപ്തമാണ് ഈ തീര മാനം എട ക്ക ന്നത്.  
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4. കരാർേരമായ പ്കമന്റപ്പട ത്തൽ: വയവസഥാേിത നിരക്ക കൾ അന സരിച്്ച പരാഗി 
നൽപകേ ത കയ ം, നിയമേരമായ ചട്ടങ്ങപളാ കരാർേരമായ സജ്ജീകരണങ്ങപളാ 
ോല്ിച്ച ന്റകാേ്, മൂ ന്നാം കക്ഷി ദാതാക്കളിൽനിന്്ന പ്േതീക്ഷിക്കന്റപ്പട ന്ന തിരിച്ചടവ് 
ത കയ ം തമ്മില് ള്ള വയതയാസം പ്േതിഫല്ിപ്പിക്ക ന്നതിന് പരാഗിയ ന്റട അക്കൗേിപല്ക്്ക 
പോസ്റ്്റ ന്റചയ്യ ന്ന പ്കമന്റപ്പട ത്തൽ. 

 
5. അസാധാരണ കളക്ഷൻ നടേടികൾ (“ECA-കൾ”): നിയമേരമായ അന്റല്ല ങ്കിൽ 

ജ ഡീഷയൽ നടേടിപ്കമം ആവശ്യന്റപ്പട ന്ന േണമീടാക്കൽ നടേടികളാണിത്, ഇവയിൽ 
മന്ററ്റാര  കക്ഷിക്്ക കടം വിൽക്ക ന്നപതാ, ന്റപ്കഡിറ്്റ ഏജൻസികൾപക്കാ ബയൂ പറാകൾപക്കാ 
പ്േതികൂല് വിവരങ്ങൾ റിപപ്പാർട്്ട ന്റചയ്യ ന്നപതാ പോല് ള്ള മറ്്റ നടേടികള ം ഉൾന്റപ്പടാം. 
ECA-കളിൽ MHSHFC ഏർന്റപ്പട കപയാ ECA-കളിൽ ഏർന്റപ്പടാൻ അതിന്റെ കളക്ഷൻ 
ന്റവേർമാന്റര അന വദിക്ക കപയാ ന്റചയ്യ ന്നില്ല .  

 
6. സാമ്പത്തിക സഹ്ായം: FAP-യിൽ നിർവചിക്കന്റപ്പട ന്ന പ്േകാരമ ള്ള ചില് 

സാമ്പത്തികവ ം മറ്്റ തരത്തില് മ ള്ള പയാഗയതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിറപവറ്റ ന്ന 
പരാഗികൾക്്ക, MHSHFC മ പേന നൽകന്റപ്പട ന്ന, അടിയരിരപമാ കവദയേരമായി 
ആവശ്യമായപതാ ആയ ആപരാഗയ േരിചരണ പസവനങ്ങൾക്കായി േണമടയ്ക്ക ന്നതിന് 
ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക വിഭവസാമപ്ഗികൾ കരസഥമാക്കാൻMHSHFC നൽക ന്ന 
സഹ്ായത്തിന്റനയാണ് സാമ്പത്തിക സഹ്ായംഎന്നത ന്റകാേ് അർത്ഥമാക്ക ന്നത്. 
ഇൻഷൂറൻസ് ഇല്ല ാത്ത പരാഗികൾ, താഴ്ന്ന വര മാനമ ള്ള പരാഗികൾ, ഭാഗിക േരിരക്ഷ 
ഉള്ളവര ം എന്നാൽ ചില് ന്റമഡിക്കൽ ബില്ല  കൾ േൂർണണ മാപയാ ഭാഗികമാപയാ 
അടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തവര മായ പരാഗികൾ എന്നിവർ അർഹ്രായവരിൽ ഉൾന്റപ്പടാം. 
സാമ്പത്തിക സഹ്ായത്തിൽ, ഇൻഷൂറൻസ് കമ്പനികൾക്ക ള്ള കരാർേരമായ 
ആന കൂല്യങ്ങള ം മറ്്റ മൂ ന്നാം കക്ഷി ആപരാഗയ േരിരക്ഷയ ം ഉൾന്റപ്പടില്ല .  

 
7. ല്ളിത ഭാഷയില് ള്ള സംപ്ഗഹ്ം (“PLS”): FAP-യ ന്റട ഒര  ല്ളിതമായ സംപ്ഗഹ്ത്തിൽ 

ഇനിപ്പറയ ന്നവ ഉൾന്റപ്പട ന്ന : (a) അർഹ്തയ മായി ബന്ധന്റപ്പട്ട ആവശ്യതകള ന്റടയ ം 
നൽകന്റപ്പട ന്ന സഹ്ായത്തിന്റെയ ം ഒര  സംക്ഷിേ്ത വിവരണം; (b) സാമ്പത്തിക 
സഹ്ായത്തിന ള്ള അപേക്ഷകൾ കരസഥമാക്കാനാവ ന്ന ന്റവബ്കസറ്റിന്റെയ ം ഭൗതിക 
ന്റല്ാപക്കഷന കള ന്റടയ ം ഒര  േട്ടിക; (c) FAP-യ ന്റട ഒര  സൗജനയ കടല്ാസ് േകർപ്്പ 
എങ്ങന്റന കരസഥമാക്കാം എന്നതിന്റന ക റിച്ച ള്ള നിർപേശ്ങ്ങൾ; (d) അപേക്ഷാ 
നടേടിപ്കമവ മായി ബന്ധന്റപ്പട്ട സഹ്ായം ല്ഭിക്ക ന്നതിന ള്ള സമ്പർക്ക വിവരങ്ങൾ; (e) 
FAP-യ ന്റടയ ം ബന്ധന്റപ്പട്ട പഡാകയ ന്റമെ കള ന്റടയ ം ഭാഷാ വിവർത്തനങ്ങള ന്റട ല്ഭയത; 
ഒപ്പം (f) സാമ്പത്തിക സഹ്ായത്തിന് അർഹ്തയ ള്ളവരായി നിർണണ യിക്കന്റപ്പട ന്ന 
പരാഗികളിൽ നിന്്ന അടിയരിര അന്റല്ല ങ്കിൽ കവദയേരമായി ആവശ്യമായ 
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പസവനങ്ങൾക്കായി, ന്റോത ന്റവ ബിൽ ന്റചയ്യന്റപ്പട ന്ന ത കപയക്കാൾ കൂട തൽ 
ഈടാക്കിന്റല്ല ന്്ന സഥിരീകരിക്ക ന്ന ഒര  പ്േസ്താവന. 

 
8. നയായമായ േരിപ്ശ്മങ്ങൾ: എല്ല ാ പരാഗികൾക്ക ം പസവന കാല്യളവിന്റല് 

പ്ോപയാഗികമായ ഏറ്റവ ം ആദയ അവസരത്തിൽ തന്റന്ന FAP-യ ന്റട ല്ളിത ഭാഷയില് ള്ള 
സംപ്ഗഹ്ം നൽകിന്റക്കാേ്, MHSHFC-യ ന്റട FAP-ന്റയ ക റിച്്ച അവന്റര 
അറിയിക്ക ന്നതിന് MHSHFC നയായമായ പ്ശ്മങ്ങൾ നടത്ത ം. അത കൂടാന്റത, MHSHFC-
യ ന്റട FAP-ന്റയ ക റിച്്ച, പരാഗികന്റള അറിയിക്ക ന്നതിന് ഇനിപ്പറയ ന്ന നടേടികള ം 
MHSHFC കകന്റക്കാള്ള ം:  

 
a. േൂർണണ മല്ല ാത്ത അപേക്ഷകൾ: േൂർണണ മല്ല ാത്ത അപേക്ഷയാണ് പരാഗി 

കൂടാന്റത/അന്റല്ല ങ്കിൽ ക ട ംബം സമർപ്പിക്ക ന്നന്റതങ്കിൽ, എന്റരാന്റക്ക അധിക 
വിവരങ്ങളാണ്, അന്റല്ല ങ്കിൽ പ്േമാണങ്ങളാണ് ആവശ്യന്റമന്്ന വിവരിക്ക ന്ന 
പരോമൂ ല്മായ ഒര  അറിയിപ്്പ MHSHFC നൽക ം.  
 

b. േൂർണണ മായി േൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ: േൂർണണ മായി േൂരിപ്പിച്ച ഒര  
സാമ്പത്തിക സഹ്ായത്തിന ള്ള അപേക്ഷയാണ് പരാഗി കൂടാന്റത/അന്റല്ല ങ്കിൽ 
അയാള ന്റട ക ട ംബാംഗങ്ങൾ സമർപ്പിക്ക ന്നന്റതങ്കിൽ, സമയബന്ധിതമായ 
സാമ്പത്തിക സഹ്ായത്തിന ള്ള പരാഗിയ ന്റട പയാഗയതാനിർണണ യം 
പ്േമാണീകരിക്ക ന്ന പരോമൂ ല്മായ അറിയിപ്്പ, MHSHFC നൽക ം. കൂടാന്റത, 
നിർണണ യന്റത്തക്ക റിച്ച ം (ബാധകന്റമങ്കിൽ, പരാഗിക്്ക എര  
സഹ്ായത്തിനാപണാ അർഹ്തയ ള്ളത്, അത ൾന്റപ്പന്റട) നിർണണ യം 
എരിന്റനന്റയാന്റക്കയാണ് അടിസഥാനമാക്ക ന്നത് എന്നതിന്റന ക റിച്ച ം 
പരാഗിന്റയ പരോമൂ ല്മായി അറിയിക്ക ം. ഈ അറിയിപ്പിൽ, സാമ്പത്തിക 
സഹ്ായ ശ്തമാന ത കപയാ (അന മതി ല്ഭിച്ച അപേക്ഷകൾക്്ക) അന്റല്ല ങ്കിൽ, 
നിരസനത്തിന ള്ള കാരണപമാ(കാരണങ്ങപളാ), ബാധകമായിടത്്ത പരാഗി 
കൂടാന്റത/അന്റല്ല ങ്കിൽ ക ട ംബം അടയ്ക്ക ന്റമന്്ന പ്േതീക്ഷിക്ക ന്ന ത കപയാ 
കൂടി ഈ അറിയിപ്പിൽ ഉൾന്റപ്പട ന്ന . േൂർണണ മായി േൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷയ ന്റട 
വില്യിര ത്തൽ പവളയിൽ, പരാഗിക്്ക കൂടാന്റത/അന്റല്ല ങ്കിൽ ക ട ംബത്തിന് 
പ്േസ്താവനകൾ ല്ഭയമാക ന്നത് ത ടര ം.  
 

c. പരാഗിന്റയ സംബന്ധിച്ച പ്േസ്താവനകൾ: പരാഗിയ ന്റട അക്കൗേ  വിവരവ ം 
നൽകാന ള്ള ത കയ ം വിശ്ദീകരിക്ക ന്ന പ്േസ്താവനകള ന്റട ഒര  േരമ്പര 
MHSHFC അയയ്ക്ക ന്നതാണ്. ല്ഭയമായ ഏന്റതങ്കില് ം ഇൻഷൂറൻസ് 
േരിരക്ഷന്റയ ക റിച്്ച MHSHFC-യിന്റന അറിയിക്കാൻ പരാഗിക്്ക 
ഉത്തരവാദിത്തമ ന്റേന്്ന ഓർമ്മിപ്പിക്ക ന്ന ഒര  അഭയർത്ഥന, MHSHFC-യ ന്റട 



പേജ ്5 /  9 

FAP-യ ന്റട അറിയിപ്്പ, സാമ്പത്തിക സഹ്ായം അഭയർത്ഥിക്ക ന്നതിന ള്ള ഒര  
ന്റടല്ിപഫാൺ നമ്പർ, FAP പഡാകയ ന്റമെ കൾ കരസഥമാക്കാൻ 
സന്ദർശ്ിപക്കേ ന്റവബ്കസറ്്റ വില്ാസം എന്നിവന്റയാന്റക്ക പരാഗിന്റയ 
സംബന്ധിച്ച പ്േസ്താവനയിൽ ഉൾന്റപ്പട ം.  
 

d. MHSHFC ന്റവബ്കസറ്്റ: MHSHFC-യ ന്റട ന്റവബ്കസറ്റ കളിൽ, സാമ്പത്തിക 
സഹ്ായം ല്ഭയമാന്റണന്ന ള്ള അറിയിപ്്പ, സാമ്പത്തിക സഹ്ായത്തിന ള്ള 
അപേക്ഷാ നടേടിപ്കമത്തിന്റെ വിശ്ദീകരണപത്താട കൂടി ആർക്ക ം 
കാണാവ ന്ന ഒരിടത്്ത പോസ്റ്്റ ന്റചയ്യ ന്നതാണ്. FAP-ക്്ക കീഴിൽ 
ഉൾന്റപ്പട്ടവര ം അല്ല ാത്തവര മായ ദാതാക്കള ന്റട ഒര  ല്ിസ്റ്്റ, ല്ളിത 
ഭാഷയില് ള്ള സംപ്ഗഹ്ം, സാമ്പത്തിക സഹ്ായ അപേക്ഷ, ബില്ല ിംഗ ം 
േണമീടാക്കാല് ം സംബന്ധിച്ച നയം എന്നിവ ഇനിപ്പറയ ന്ന MHSHFC 
ന്റവബ്കസറ്റിൽ ല്ഭയമാക ം: 
http://www.memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-
program/. അടിയരിര വിഭാഗത്തില് ം രജിസ്പപ്ടഷൻ സഥല്ങ്ങളില് ം, 
അഭയർത്ഥിക്ക കയാന്റണങ്കിൽ, ഈ പഡാകയ ന്റമെ കള ന്റട സൗജനയ കടല്ാസ് 
േകർപ്പ കൾ MHSHFC ല്ഭയമാക്ക ം.  

 
 
 
 
 
അവപല്ാകന മാനദണ്ഡങ്ങൾ:  
 
1. പരാഗിയ മായ ള്ള ആശ്യവിനിമയങ്ങൾ: ന്ററവനയൂ  കസക്കിൾ നടേടിപ്കമത്തിൻന്ററ 

ആരംഭത്തിൽ, പരാഗികൾക്്ക, അവര ന്റട ബാക്കി നിൽക്ക ന്ന ത കന്റയ ക റിച്ച ം 
MHSHFC പ്േതീക്ഷിക്ക ന്ന തിരിച്ചടവിന്റനക്ക റിച്ച ം പരോമൂ ല്പമാ വാക്കാല് ള്ളപതാ 
ആയ ആശ്യവിനിമയങ്ങൾ ല്ഭിക്ക ം. പരാഗിയ മായ ള്ള എല്ല ാ 
ആശ്യവിനിമയങ്ങളില് ം, FAP-യ ന്റട ല്ഭയതന്റയക്ക റിച്ച ള്ള അറിയിപ്്പ, അധിക 
വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിപക്കേ ന്റടല്ിപഫാൺ നമ്പർ, FAP-യ ന്റടയ ം ബന്ധന്റപ്പട്ട മറ്്റ 
പഡാകയ ന്റമെ കള ന്റടയ ം േകർപ്പ കൾ കരസഥമാക്കാന ള്ള ന്റവബ്കസറ്്റ വില്ാസം 
എന്നിവ ഉൾന്റപ്പട്ടിരിക്ക ം. MHSHFC എല്ല ാ പരാഗികൾക്ക ം FAP-യ ന്റട ല്ളിത 
ഭാഷയില് ള്ള സംപ്ഗഹ്ത്തിന്റെ ഒര  േകർപ്്പ നൽക ം.  

 
a. ഇൻഷൂർ ന്റചയ്യാത്ത പരാഗികൾ, അവര ന്റട ആപരാഗയ േരിോല്ന 

ന്റചല്വ കൾ വഹ്ിക്ക ന്നതിന്, ന്റഫഡറൽ - സ്പറ്ററ്്റ േദ്ധതികളില്ൂന്റട 
ധനസഹ്ായ പപ്സാതസസ  കൾ കന്റേത്ത ന്നതിന ള്ള MHSHFC-യ ന്റട 

http://www.memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/
http://www.memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/
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േരിപ്ശ്മങ്ങളിൽ സഹ്കരിക്ക ന്റമന്്ന പ്േതീക്ഷിക്കന്റപ്പട ന്ന . ഇൻഷൂറൻസ് 
ഇല്ല ാത്ത പരാഗികൾക്്ക, പസവന തീയതി കഴിഞ്്ഞ 150 ദിവസം വന്റര, FAP-
യ ം ബാക്കി നിൽക്ക ന്ന ത കയ ം വിവരിക്ക ന്ന ഒര  പ്േതിമാസ പ്േസ്താവന 
ല്ഭിക്ക ന്നതാണ്. ഒര  പേയ്ന്റമെ് േല ാൻ ഉേയ ക്തമാക്ക ന്നതിപല്ാ ബാക്കി 
നിൽക്ക ന്ന ത ക അടയ്ക്ക ന്നതിപല്ാ പരാഗി േരാജയന്റപ്പട ന്ന ന്റവങ്കിൽ, ഒര  
മൂ ന്നാം കക്ഷി േണമീടാക്കൽ ഏജൻസിന്റയ അക്കൗേിന്റെ േണമീടാക്കല്ിന് 
ഏർന്റപ്പട ത്ത ന്ന കാരയം MHSHFC വില്യിര ത്ത ം.  
 

b. ഇൻഷൂറൻസ് ഉള്ള പരാഗികൾ, പരാഗിയ ന്റട ഇൻഷൂറൻസ് ദാതാവിൽ നിന്്ന 
പേയ്ന്റമെ് സവീകരിക്ക ന്നതിന ള്ള MHSHFC-യ ന്റട പ്ശ്മങ്ങളിൽ 
സഹ്കരിപക്കേതാണ്. പരാഗിയ ന്റട ഇൻഷൂറൻസ് ദാതാവിന് MHSHFC 
ബിൽ അയക്ക പമ്പാൾ, അന്റതാര  സന്മപനാഭാവ നടേടി മാപ്തമാന്റണന്ന ം 
MHSHFC നൽക ന്ന പസവനങ്ങള ന്റട ത കയടയ്ക്ക ന്നതിന ള്ള സാമ്പത്തിക 
ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്്ന പരാഗി ഒഴിവാക്കന്റപ്പട ന്നിന്റല്ല ന്ന ം പരാഗി 
മനസസ ില്ാപക്കേതാണ്. അതിനാൽ, പേയ്ന്റമെ് കാല്താമസങ്ങൾ 
േരിഹ്രിക്ക ന്നതിപനാ പസവനത്തിനായ ള്ള പേയ്ന്റമെ് തടയ ന്ന 
ഭരണേരമായ മറ്്റ തടസസ ങ്ങൾ േരിഹ്രിക്ക ന്നതിപനാ ഇൻഷൂറൻസ് 
ദാതാവ മായി ബന്ധന്റപ്പടാൻ പരാഗിപയാട് ചില് സാഹ്ചരയങ്ങളിൽ MHSHFC 
ആവശ്യന്റപ്പട ന്നതാണ്. പസവനങ്ങള മായി ബന്ധന്റപ്പട്്ട പേയ്ന്റമെ് MHSHFC 
സവീകരിച്ചതിന ം, അക്കൗേിപല്ക്്ക ഉചിതമായ കരാർപ്േകാരമ ള്ള 
പ്കമീകരണങ്ങൾ ബാധകമാക്കി കഴിഞ്ഞതിന ം പശ്ഷം, ഇൻഷൂറൻസ് 
ദാതാവിന്റെ പേയ്ന്റമെിന്റന ത ടർന്്ന, 120 ദിവസം വന്റര, FAP-യ ം പരാഗി 
നൽപകേ പശ്ഷിക്ക ന്ന ത കയ ം വിവരിക്ക ന്ന ഒര  പ്േതിമാസ പ്േസ്താവന 
പരാഗിക്്ക ല്ഭിക്ക ന്നതാണ്. ഒര  പേയ്ന്റമെ് േല ാൻ ഉേയ ക്തമാക്ക ന്നതിപല്ാ 
ബാക്കി നിൽക്ക ന്ന ത ക അടയ്ക്ക ന്നതിപല്ാ പരാഗി 
േരാജയന്റപ്പട ന്ന ന്റവങ്കിൽ, ഒര  മൂ ന്നാം കക്ഷി േണമീടാക്കൽ ഏജൻസിന്റയ 
അക്കൗേിന്റെ േണമീടാക്കല്ിന് ഏർന്റപ്പട ത്ത ന്ന കാരയം MHSHFC 
വില്യിര ത്ത ം. 

 
2. സാമ്പത്തിക സഹ്ായം: ല്ഭയമായ മൂ ന്നാം കക്ഷി പപ്സാതസസ  കളിൽ നിന്്ന തിരിച്ചടയ്

ക്ക വാന ള്ള േണം വാങ്ങിന്റക്കാട ക്ക വാൻ പരാഗികന്റള സഹ്ായിക്ക ന്നത് MHSHFC-
യ ന്റട സപ്മ്പദായമാണ്. പരാഗികൾക്്ക ല്ഭയമാപയക്കാവ ന്ന ന്റഫഡറൽ അന്റല്ല ങ്കിൽ 
സ്പറ്ററ്്റ േരിരക്ഷാ േദ്ധതികൾ കന്റേത്ത ന്നതിന ം FAP-ക്്ക കീഴില് ള്ള അർഹ്ത 
നിർണണ യിക്ക ന്നതിന ംഅവന്റര സഹ്ായിക്ക ന്നതിന് സാമ്പത്തിക ഉേപദശ്ം 
നൽക ന്നതാണ്. ഈ തീര മാനങ്ങള ന്റട അനരരഫല്ം തീർച്ചയാക ന്നത വന്റര 
േണമീടാക്കൽ പ്േവർത്തനം നിർത്തിവയ്ക്കന്റപ്പട ന്നതാണ്, എന്നാൽ പരാഗികന്റള 
സംബന്ധിച്ച പ്േസ്താവനകൾ അയയ്ക്ക ന്നത് ത ടര ം. MHSHFC-യില്ൂന്റടയ ള്ള 
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സാമ്പത്തിക സഹ്ായത്തിനായി ഡിസ്കൗേ് ത ക കണക്കാക്ക ന്നതിന് 
ഉേപയാഗിക്ക ന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ, MHSHFC പസവനം നൽക ന്ന കമ്മയൂ ണിറ്റിക്ക ള്ളിൽ 
FAP-ക്്ക വിേ ല്മായ പ്േചാരണം നൽക ന്നതിന് MHSHFC കകന്റക്കാള്ള ന്ന 
നടേടിപ്കമങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക സഹ്ായത്തിന ള്ള അർഹ്ത നിർണണ യിക്ക ന്നതിന് 
MHSHFC ഉേപയാഗിക്ക ന്ന നടേടിപ്കമം, അപേക്ഷയ മായി ബന്ധന്റപ്പട്ട നടേടിപ്കമം 
എന്നിവ MHSHFC സാമ്പത്തിക സഹ്ായ നയത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ട േ്  
 

3. പേയ്ന്റമെ് േല ാന കൾ: ബിൽ അടയ്ക്ക ന്നതിന് ബ ദ്ധിമ ട്്ട അന ഭവന്റപ്പപട്ടക്കാവ ന്ന 
പരാഗികൾക്്ക, േല്ിശ്രഹ്ിതവ ം ദീർഘ കാല്ാവധിയ ള്ളത മായ പേയ്ന്റമെ് 
േല ാന കളാണ് MHSHFC നൽകിവര ന്നത്. പസവനം ല്ഭയമാക ന്ന ദിവസം 
രജിസ്പപ്ടഷൻ ഉപദയാഗസഥപരാട് സംസാരിക്ക ക വഴിപയാ പസവനം ല്ഭിക്ക ന്നതിന് 
മ പമ്പാ േിപമ്പാ ഏത് സമയത്ത ം ഒര  ഫിനാൻഷയൽ കൗൺസില്പറാട് സംസാരിക്ക ക 
വഴിപയാ പരാഗികൾന്റക്കാര  പേയ്ന്റമെ് േല ാനിൽ പ്േപവശ്ിക്കാവ ന്നതാണ്. ഒര  
പേയ്ന്റമെ് േല ാൻ സജീവമായി േരിോല്ിക്ക ന്നതിന്, പരാഗികൾ ച ര ങ്ങിയത് ഒര  
പ്േതിമാസ പേയ്ന്റമന്റെങ്കില് ം നടപത്തേത േ്. ന്റഷഡയൂ ൾ ന്റചയ്ത പേയ്ന്റമെ് 
അടയ്ക്ക ന്നതിൽ പരാഗി േരാജയന്റപ്പട ന്ന േക്ഷം, ബാക്കിനിൽക്ക ന്ന അക്കൗേ് 
ബാല്ൻസ് അടയ്ക്ക ന്റമന്ന വാഗ്ദാനം ോല്ിക്ക ന്നതിൽ പരാഗി വീഴ്ച വര ത്തിയതായി 
കണക്കാക്കന്റപ്പട ം. വീഴ്ച വര ത്തിയ ആദയ പേയ്ന്റമെിന്റന ത ടർന്്ന, പേയ്ന്റമെ് േല ാൻ 
വീേ ം നില്വിൽ ന്റകാേ വര ന്നതിന് നയായമായ പ്ശ്മം നടപത്തേതാണ്. പേയ്ന്റമെ് 
േല ാൻ േ നസഥാേിക്ക ന്നതിൽ പരാഗി േരാജയന്റപ്പട ന്ന ന്റവങ്കിൽ ഒപ്പം/അന്റല്ല ങ്കിൽ 
രോം തവണയ ം പേയ്ന്റമെ് നടത്ത ന്നതിൽ വീഴ്ച വര ത്ത ന്ന ന്റവങ്കിൽ, MHSHFC, 
ഒര  മൂ ന്നാം കക്ഷി േണമീടാക്കൽ ഏജൻസിക്്ക അക്കൗേ് ഏൽപ്പിച്്ച 
ന്റകാട ക്ക ന്നതാണ്. ഒര  മൂ ന്നാം കക്ഷി േണമീടാക്കൽ ഏജൻസിക്്ക അക്കൗേ് 
ഏൽപ്പിച്്ച ന്റകാട ത്്ത കഴിഞ്ഞാൽ, തിരിച്ചടയ്പക്കേ പശ്ഷിക്ക ന്ന ത കയ ന്റട 
കാരയത്തിൽ, പരാഗി, മൂ ന്നാം കക്ഷി ഏജൻസിയ മായി പനരിട്്ട ബന്ധന്റപ്പട്്ട 
പ്േവർത്തിപക്കേതാണ്. MHSHFC-യ ന്റമാത്്ത മന്ററ്റാര  പേയ്ന്റമെ് േല ാനിൽ 
പ്േപവശ്ിക്ക ന്നതിന് പരാഗിക്്ക പയാഗയത ഉോയിരിക്ക ന്നതല്ല .  

 
4. പേയ്ന്റമെ് നൽകാത്ത സാഹ്ചരയത്തിന്റല് േണമീടാക്കൽ നടേടിപ്കമങ്ങൾ: ത കയടയ്

ക്കാത്ത സാഹ്ചരയത്തിൽ, അക്കൗേ് ബാല്ൻസ്, മൂ ന്നാം കക്ഷി ദാതാവിന ള്ള 
തിരിച്ചടവ് ബാധയത, സർക്കാർ ധനസഹ്ായത്തിപനാ സാമ്പത്തിക സഹ്ായത്തിപനാ ഉള്ള 
പരാഗിയ ന്റട അർഹ്ത, പരാഗിയ ന്റട സഹ്കരണം, പേയ്ന്റമെ് അന്റല്ല ങ്കിൽ കിട്ടാക്കട 
ചരിപ്തം ഒപ്പം/അന്റല്ല ങ്കിൽ പരാഗിന്റയ കന്റേത്താന ള്ള ബ ദ്ധിമ ട്്ട എന്നിവന്റയ 
അടിസഥാനമാക്കി, വിവിധ േണമീടാക്കൽ നടേടികൾ ഉേപയാഗിക്കന്റപ്പട ന്നതാണ്. 
നിരസിക്കല് മായി ബന്ധന്റപ്പട്്ട ഒര  മൂ ന്നാം കക്ഷി ദാതാവിന്റെ അപ്പീൽ; മൂ ന്നാം കക്ഷി 
ദാതാവ മായ ള്ള ത ടർ നടേടി ആശ്യവിനിമയങ്ങൾ; സാമ്പത്തിക േിര ണ വാഗ്ദാനം 
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ന്റചയ്ത ന്റകാേ് ഒപ്പം/അന്റല്ല ങ്കിൽ പേയ്ന്റമൻറ് അഭയർത്ഥിച്ച ന്റകാേ്, പരാഗികൾക്്ക 
അയയ്ക്ക ന്ന പ്േസ്താവനകൾ, കത്ത കൾ, പരാഗികൾക്്ക ന്റചയ്യ ന്ന ന്റടല്ിപഫാൺ 
പകാള കൾ എന്നിവ;മ കളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ട ള്ള ഇനം 3 പ്േകാരം, സമ്മതിക്കന്റപ്പട്ടിട്ട ള്ള 
പേയ്ന്റമൻറ് േല ാനില്ല്ല  പരാഗി വീഴ്ച വര ത്തിയിട്ട ള്ളന്റതങ്കിൽ, അക്കൗേിൽ വീഴ്
ചവര ത്തിയതായ ം, പരാഗി ന്റകാട പക്കേ ബാക്കി ത കന്റയ ക റിച്്ച പരാഗിന്റയ 
അറിയിച്ച ന്റകാേ ള്ള ആദയ പ്േസ്താവനയ ന്റട തീയതിയിൽ നിന്്ന 120 ദിവസം 
കഴിഞ്ഞാൽ അക്കൗേ് ഒര  േണമീടാക്കൽ ഏജൻസിന്റയ ഏൽപ്പിക്ക ന്റമന്ന ം 
കാണിച്ച ന്റകാേ് പരാഗിപക്കാ ഗയാരേർപക്കാ നൽക ന്ന അരിമ അറിയിപ്്പ 
എന്നിവന്റയാന്റക്ക േണമീടാക്കൽ നടേടികളിൽ ഉൾന്റപ്പടാം. അക്കൗേിന്റെ േണമടയ്
ക്ക ന്നതിൽ വീഴ്ച വര ത്തിയ മൂ ന്നാം കക്ഷിക്്ക (മൂ ന്നാം കക്ഷി ബാധയത) എതിന്റര 
MHSHFC നിയമ നടേടി സവീകരിക്ക കയ ം ന്റചയ്യാം.  

 
5. കിട്ടാക്കടം: ല്ഭയമായ മൂ ന്നാം കക്ഷി ദാതാവിന ം(ദാതാക്കൾക്ക ം) 

പരാഗിക്ക ം/ഗയാരേർക്ക ം അക്കൗേ മായി ബന്ധന്റപ്പട്്ട അരിമ ബിൽ നൽക കയ ം, 
വയവസഥാേിത ബില്ല ിംഗ ം ത ടരപനവഷണ ആശ്യവിനിമയങ്ങള ം നടത്ത കയ ം, 
സാമ്പത്തിക സഹ്ായത്തിന്റെ ല്ഭയതന്റയ ക റിച്്ച പരാഗിന്റയ അറിയിക്ക ന്നതിന് 
നയായമായ നടേടികൾ കകന്റക്കാള്ള കയ ം, പേയ്ന്റമെ് കാല്േരിധി 
കാല്ഹ്രണന്റപ്പട കയ ം, അക്കൗേിൽ നിന്്ന േണമീടാക്കാൻസാദ്ധയമല്ല  എന്്ന 
നിർണണ യിക്കന്റപ്പട കയ ം ന്റചയ്തതിന് പശ്ഷം മാപ്തമാണ് അക്കൗേ കൾ കിട്ടാക്കടമായി 
എഴ തിത്തള്ള ക.  

 
6. ബാഹ്യ േണമീടാക്കൽ നടേടികൾ: ഉചിതമായ അക്കൗേ കൾ മാപ്തമാണ് 

കിട്ടാക്കടമായി എഴ തിത്തള്ളിയിരിക്ക ന്നത് എന്്ന ഉറപ്പാക്ക ന്നതിന്, േണമീടാക്കല്ിന് 
പവേി ഒര  ബാഹ്യ സഥാേനത്തിന് ഉചിതമായ ന്ററഫറൽ ഉൾന്റപ്പന്റട, ബില്ല ിംഗ ം 
േണമീടാക്കല് മായി ബന്ധന്റപ്പട്ട എല്ല ാ പ്ശ്മങ്ങൾക്ക ം പശ്ഷം മാപ്തപമ, കടം 
എഴ തിത്തള്ള ന്നതിന ള്ള അന മതി പേഷയെ് ബിസിനസ് ഓഫീസ് ടീം അവപല്ാകനം 
ന്റചയ്യ കയ ള്ളൂ. വയവസഥാേിത േണമീടാക്കൽ മാനദണ്ഡവ ം അംഗീകൃത 
എഴ തിത്തള്ളല്ിന ള്ള അധികാര േരിധികള ം (MHSHFC പരാഗി ബിസിനസസ ് പസവന 
പ്കമന്റപ്പട ത്തൽ നയം കാണ ക) ഉേപയാഗിച്്ച, ബിസിനസസ ് ഓഫീസ് മാപനജർക്്ക 
എഴ തിത്തള്ളല്ിന് അന മതി നൽക കപയാ പഹ്ാസ്േിറ്റൽ ചീഫ് ഫിനാൻഷയൽ 
മാപനജർക്്ക ഉചിതമായ നടേടി നിർപേശ്ിക്ക കപയാ ന്റചയ്യാം. വയവസഥാേിത ദാതാവ്, 
ബാല്ൻസ്, പേയ്ന്റമെ് പ്േവർത്തന മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവന്റയ അടിസഥാനമാക്കി, 
പേഷയെ് അക്കൗേിംഗ് സിസ്റ്റം മ പേന അക്കൗേ കൾ സവയപമവ ഒര  ബാഹ്യ 
സഥാേനത്തിന് കകമാറന്റപ്പപട്ടക്കാം.  
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7. നടപ്പാക്കൽ: ഈ നയം നടപ്പാക്ക ന്നത ം വക പ്്പ തിരിച്ച ള്ള പ്േവർത്തന 
നടേടിപ്കമങ്ങൾ വികസിപ്പിക്ക ന്നത ം MHSHFC പേഷയെ് ബിസിനസ് ഓഫീസ്, 
ന്റസൻപ്ടൽ ബില്ല ിംഗ് ഓഫീസ് (CBO) എന്നിവര ന്റട ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.  

 
പപ്കാസ് റഫറൻസ കൾ: 

 
A. പരാഗി കകമാറ്റ നയം (EMTALA, ന്റടക്സാസ് കകമാറ്റ ചട്ട അന വർത്തനം)  
B. സാമ്പത്തിക സഹ്ായ നയം  
C. സാമ്പത്തിക സഹ്ായന്റത്ത ക റിച്്ച ല്ളിത ഭാഷയില് ള്ള സംപ്ഗഹ്ം  
D. സാമ്പത്തിക സഹ്ായത്തിന ള്ള അപേക്ഷ 

 


