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పాలసీ ఉద్దేశ్యిం: 

 

Memorial Hermann Surgical Hospital First Colony (“MHSHFC”) లేదా ఒప్పిందిం 

కుదుర్చుకున్న బయటి సేకరణ ఏజన్సీల ద్వారా తీసుకున్న చర్యలతో సహా రోగి 

ఖాతాల యొక్క సేకరణకు సింబింధిించి ఈ పాలసీ సహేతుకమైన విధానాలను 

ఏర్పరుస్తుింది. 

పరిధి: 

 

ఈ పాలసీ Memorial Hermann Surgical Hospital First Colonyకి వర్తిస్తుింది. 

 

పాలసీ ప్రకటన:  

 

1. సేవలకు చెల్లిింపు చేయగల సామర్థ్యిం ఉన్న రోగుల నుిండి రోగి బాకీలను 

సేకరిించడిం కొనసాగిించడానికి ఇది MHSHFC పాలసీ. ఈ పాలసీ, MHSHFC రోగులకు 

అిందిించే సర్వీసుల కొరకు ఆసుపత్రి మరియు/లేదా ఇతర ఛార్జీలను 

సేకరిించడానికి MHSHFC తీసుకునే చర్యల గురిించి వివరిస్తుింది. ఆ సేకరణ 

కార్యకలాపాలతో సింబింధిం గల ప్రక్రియ మరియు సమయ వ్యవధులను, 

చెల్లిింపు చేయని సిందర్భింలో MHSHFC తీసుకోబోయే చర్యలు మరియు 

ఆర్థిక సహాయానికి రోగి అర్హులైతే MHSHFC తప్పనిసరిగా తీసుకోవలసిన 

సహేతుకమైన ప్రయత్నాలను నిర్ధారిించడాన్ని కూడా పాలసీ వివరిస్తుింది.  
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2. MHSHFC ద్వారా అిందిించబడిన సేవల కొరకు బాకీ ఉన్న మొత్తాలకు సింబింధిించి 

రోగులకు MHSHFC ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తుిందో ఈ విధానిం వివరిస్తుింది. 

  

3. ఆర్థిక సహాయిం కొరకు అర్హులు కాగల రోగులను గుర్తిించడిం కొరకు MHSHFC 

సహేతుకమైన ప్రయత్నాలు చేస్తుింది. 

  

4. రికవర్ చేయలేని రుణిం గల రోగి ఖాతాలను MHSHFC రద్దు చేసే మరియు రోగి 

ఖాతా బ్యాలెన్సులను రద్దు చేసే ప్రక్రియను నియింత్రిించడిం మరియు 

పర్యవేక్షిించడింలో గల పరిస్థితులను కూడా ఈ విధానిం నిర్వచిస్తుింది.  

  

5. I.R.C. § 501(r) మరియు దానితో జత చేయబడిన నిబింధనలలో పేర్కొనబడినట్లు 

MHSHFC అసాధారణ వసూలు చర్యలకు పాల్పడదు.  

  

6. ఇక్కడ పేర్కొన్న పాలసీలు మరియు విధానాలు టెక్సాస్ రాష్ట్రిం యొక్క 

చట్టాలు మరియు నిబింధనలకు, I.R.C. § 501(r), మరియు సింబింధిత 

మార్గదర్శకత్వమునకు అనుగుణింగా ఉద్దేశిించబడ్డాయి.  

  

7. ఆర్థిక సహాయానికి అర్హతను నిర్ణయిించడానికి MHSHFC సహేతుకమైన 

ప్రయత్నాలను చేసిిందో లేదో నిర్ణయిించడానికి తుది అధికారిం MHSHFC కి 

ఉింటుింది.  

 

షరతులు మరియు నిర్వచనాలు: 

  

1. దరఖాస్తు: ఆర్థిక సహాయిం కొరకు రోగి ఒక దరఖాస్తుని పూర్తి చేయవలసి 

ఉింటుింది.  

 

2. దరఖాస్తు చేసే వ్యవధి: దరఖాస్తు చేసే వ్యవధిలో, ఆర్థిక సహాయిం 

కొరకు దరఖాస్తును MHSHFC స్వీకరిించి ప్రాసెస్ చేస్తుింది. వ్యక్తికి 

సింరక్షణ అిందిించిన తేదీన దరఖాస్తు వ్యవధి ప్రారింభిం అవుతుింది మరియు 

సింరక్షణ కొరకు మొదటి బిల్లిింగ్ స్టేట్మెింట్ తేదీ తర్వాత 240వ 

రోజుతో ముగుస్తుింది.  
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3. రికవర్ చేయలేని రుణాలను రద్దు చేయడిం: సేకరిించలేమని భావిించిన మొత్తాల 

కొరకు రోగి ఖాతాకు సర్దుబాటు కాని ఇింకనూ బాకీ ఉన్న మొత్తాన్ని 

చెల్లిించగలిగే సామర్థ్యిం రోగికి ఉింది. ఏర్పరచబడిన సేకరణ ప్రాతిపదికను 

ఉపయోగిించుకొని ఈ నిర్ధారణ జరుగుతుింది మరియు ఒక ఖాతా బిల్ చేయబడి 

మరియు తగిన సేకరణ అనుసరణ ప్రయత్నాలు తీసుకున్న తర్వాత మాత్రమే 

చేయబడుతుింది.  

 

4. ఒప్పిందపరమైన సర్దుబాటు: నిర్ణయిించిన రేట్ల వద్ద రోగి యొక్క 

మొత్తిం ఛార్జీలు మరియు మూడవ పక్షిం చెల్లిింపుదారుల నుిండి ఆశిించబడిన 

వాస్తవ తిరిగి చెల్లిింపుకు మధ్య తేడాను ప్రతిబిింబిించడానికి రోగి ఖాతాకు 

పోస్ట్ చేసిన సర్దుబాటు చట్టపరమైన నిబింధనలు లేదా ఒప్పిందపరమైన 

ఏర్పాట్లకు అనుగుణింగా ఉిండాలి.  

 

5. అసాధారణ వసూలు చర్యలు (ఎక్స్ట్రాఆర్డినరీ కలెక్షన్ ఆక్షన్స్) 

(“ECAs”): ఇవి చట్టపరమైన లేదా న్యాయ ప్రక్రియ అవసరమైన కలెక్షన్ 

చర్యలు మరియు మరొక పక్షానికి రుణాన్ని అమ్మడిం లేదా క్రెడిట్ 

ఏజన్సీలు లేదా బ్యూరోలకు ప్రతికూల సమాచారాన్ని నివేదిించడిం వింటి ఇతర 

కార్యకలాపాలు కూడా ఇిందులో ఉిండవచ్చు. ECAలలో MHSHFC జోక్యిం 

చేసుకోదు, లేదా దాని కలెక్షన్ వెిండర్లను ECAలలో జోక్యిం 

చేసుకోవడానికి అనుమతిించదు.  

 

6. ఆర్థిక సహాయిం: ఆర్థిక సహాయిం అింటే రోగులకు MHSHFC ద్వారా 

అిందిించబడే అత్యవసర లేదా వైద్యపరింగా అవసరమైన ఆరోగ్య సింరక్షణ 

సేవల కొరకు అవసరమైన ఆర్థిక వనరులు పొిందడింలో సహాయపడడిం కొరకు రోగులకు 

సహాయిం చేయడానికి FAP లో పేర్కొన్న నిర్ధిష్ట ఆర్థిక మరియు ఇతర 

అర్హత ప్రాతిపదికను నెరవేర్చుకున్న రోగులకు MHSHFC అిందిించే సహాయిం. 

అర్హత గల రోగులలో బీమా లేని రోగులు, తక్కువ ఆదాయిం గల రోగులు మరియు 

పాక్షిక కవరేజ్ ఉన్నవారు, వారి వైద్య బిల్లులలో కొన్ని లేదా మిగిలిన 

వాటికి చెల్లిించలేని వారు కానీ పాక్షిక కవరేజ్ ఉన్నవారు ఉిండవచ్చు. 
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ఆర్థిక సహాయింలో బీమా కింపెనీలతో ఒప్పిందపరమైన భత్యములు మరియు ఇతర 

మూడవ పక్షిం ఆరోగ్య కవరేజీ చేరి ఉిండదు.  

 

7. సాదా భాష సారాింశిం (“PLS”): FAP యొక్క సాధారణ సారాింశింలో ఈ క్రిిందివి 

ఉన్నాయి: (a) అర్హతా అవసరాలు మరియు ఇవ్వబడే సహాయిం యొక్క 

క్లుప్తమైన వివరణ; (b) ఆర్థిక సహాయిం కొరకు దరఖాస్తులు పొిందగల 

వెబ్సైట్ల జాబితా మరియు భౌతిక ప్రదేశాలు; (c) FAP యొక్క ఉచిత పేపర్ 

కాపీ ఎలా పొిందాలో సూచనలు; (d) దరఖాస్తు ప్రక్రియతో సహాయిం కొరకు 

సింప్రదిింపు సమాచారిం; (e) అిందుబాటులో గల FAP మరియు సింబింధిత 

డాక్యుమెింట్ల యొక్క భాషా అనువాదాలు; మరియు (f) ఆర్థిక సహాయిం కొరకు 

నిర్ణయిించబడిన రోగులు అత్యవసర లేదా వైద్యపరింగా అవసరమైన సర్వీసుల 

కొరకు సాధారణింగా బిల్ చేయబడిన మొత్తాల కన్నా ఎక్కువ ఛార్జ్ 

చేయబడరని తెలుపుతూ ధృవీకరిించే ప్రకటన.  

 

8. సహేతుకమైన ప్రయత్నాలు: సర్వీసు యొక్క ప్రారింభ ఆచరణ సమయింలో 

రోగులిందరికీ FAP యొక్క సాధారణ భాష సారాింశాన్ని అిందజేయడిం ద్వారా 

MHSHFC యొక్క FAP గురిించి రోగికి నోటిఫికేషన్ అిందజేయడానికి MHSHFC 

సహేతుకమైన ప్రయత్నాలు చేస్తుింది. అింతేకాకుిండా, MHSHFC యొక్క FAP 

గురిించి రోగులకు తెలియజేయడానికి MHSHFC ఈ క్రిింది చర్యలు 

తీసుకుింటుింది:  

 

a. అసింపూర్ణ దరఖాస్తులు: ఒకవేళ రోగి మరియు/లేదా కుటుింబిం 

అసింపూర్ణమైన దరఖాస్తును ఇస్తే, అప్పుడు, ఏ అదనపు సమాచారిం 

లేక డాక్యుమెింటేషన్ అవసరమో వివరిస్తూ MHSHFC లిఖితపూర్వక 

నోటిఫికేషన్ని అిందిస్తుింది.  

 

b. పూర్తి అయిన దరఖాస్తులు: ఒకవేళ రోగి మరియు/లేదా కుటుింబిం 

పూర్తి అయిన ఆర్థిక సహాయిం దరఖాస్తును ఇస్తే, రోగి ఆర్థిక 

సహాయిం కొరకు అర్హులా కాదా అనే నిర్ణయాన్ని సకాలములో 

MHSHFC లిఖితపూర్వక నోటిఫికేషన్ అిందిస్తుింది మరియు 
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నిర్ణయాన్ని (వర్తిస్తే, రోగి ఏ సహాయానికి అర్హులో 

తెలియజేయడింతో సహా) మరియు ఈ నిర్ణయిం పట్ల ఆధారాలను 

లిఖితపూర్వకింగా రోగికి తెలియజేస్తుింది. ఈ నోటిఫికేషన్లో 

ఆర్థిక సహాయ శాతిం మొత్తము (ఆమోదిించిన దరఖాస్తుల కొరకు) 

లేదా తిరస్కరణ కొరకు కారణము(లు) మరియు వర్తిించినచోట రోగి 

మరియు/లేదా కుటుింబిం నుిండి ఆశిించబడే చెల్లిింపు ఉింటాయి. పూర్తి 

అయిన దరఖాస్తు యొక్క మూల్యీకరణ సమయింలో రోగి మరియు/లేదా 

కుటుింబిం స్టేట్మెింట్లను అిందుకుింటూ ఉింటారు.  

 

c. రోగి స్టేట్మెింట్స్: రోగి యొక్క ఖాతా మరియు బాకీ ఉన్న 

మొత్తిం వివరిస్తూ MHSHFC స్టేట్మెింట్లను వరుసగా 

పింపిస్తుింది. రోగి స్టేట్మెింట్స్లో, రోగికి అిందుబాటులో గల 

ఏవైనా బీమా కవరేజీ గురిించి MHSHFCకి తెలియజేయవలసిన బాధ్యత 

రోగిదేనని తెలియజేసే అభ్యర్థనతోపాటు MHSHFC యొక్క FAP, 

ఆర్థిక సహాయిం అడగడిం కొరకు ఒక టెలిఫోన్ నింబరు, FAP 

డాక్యుమెింట్లు పొిందే వెబ్సైట్ అడ్రసు ఉింటాయి.  

 

d. MHSHFC వెబ్సైట్: ఆర్థిక సహాయిం దరఖాస్తు ప్రక్రియ 

యొక్క వివరణతో, ఆర్థిక సహాయిం అిందుబాటులో ఉిందని MHSHFC 

యొక్క వెబ్సైట్లో బాగా కనబడే ప్రదేశింలో నోటీసును 

పోస్ట్ చేస్తుింది. FAP ప్రకారిం ఎవరు కవర్ అవుతారు మరియు ఎవరు 

కవర్ కారు అనే ప్రొవైడర్ల జాబితాతో సాదాసీదా భాష సారాింశిం, 

ఆర్థిక సహాయిం దరఖాస్తు మరియు బిల్లిింగ్ మరియు సేకరణ 

పాలసీని MHSHFC వెబ్సైట్పై MHSHFC, FAPని పోస్ట్ 

చేస్తుింది: http://www.memorialhermannFirstColony.com/financial-

assistance-program/. కోరిన మీదట, అత్యవసర విభాగిం మరియు 

రిజిస్ట్రేషన్ ప్రదేశాలలో ఈ డాక్యుమెింట్ల యొక్క ఉచిత 

పేపర్ కాపీలను MHSHFC అిందుబాటులో ఉించుతుింది.  

 

సమీక్ష ప్రాతిపదిక:  

 

http://www.memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/
http://www.memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/
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1. రోగితో కమ్యూనికేషన్స్: రెవెన్యూ సైకిల్ ప్రారింభింలో, రోగుల 

యొక్క మిగిలి ఉన్న బాకీ మరియు MHSHFC యొక్క చెల్లిింపు ఆకాింక్షలకు 

సింబింధిించి, రోగులు లిఖితపూర్వకమైన లేదా మౌఖికమైన 

కమ్యూనికేషన్స్ని అిందుకుింటారు. రోగితో అన్ని కమ్యూనికేషన్లలోనూ 

FAP లభ్యతను గురిించిన ఒక నోటీసు, అదనపు సమాచారిం కొరకు కాల్ చేయవలసిన 

ఒక టెలిఫోన్ నింబరు మరియు FAP, ఇతర సింబింధిత డాక్యుమెింట్ల కాపీలను 

పొిందగల వెబ్సైట్ అడ్రసు ఉింటాయి. రోగులిందరికీ MHSHFC, FAP యొక్క 

సాదాసీదా భాష సారాింశిం యొక్క కాపీని అిందిస్తుింది.  

 

a. రోగుల ఆరోగ్య సింరక్షణ ఖర్చులకు కవర్ చేయడిం కొరకు సమాఖ్య 

మరియు రాష్ట్ర కార్యక్రమాల ద్వారా నిధులను గుర్తిించడింలో 

MHSHFC యొక్క ప్రయత్నాలలో దానికి బీమా లేని రోగులు 

సహకరిించాలని ఆశిించబడిింది. FAP మరియు సర్వీసు తేదీ తర్వాత 150 

రోజుల వరకు వారి బాకీ ఉన్న మొత్తాన్ని వివరిస్తూ బీమా లేని 

రోగులు నెలవారీ స్టేట్మెింట్ను అిందుకుింటారు. ఒకవేళ చెల్లిింపు 

ప్లాన్లోకి రోగి ప్రవేశిించలేకపోయినా లేదా వారి బాకీ ఉన్న 

మొత్తాలను తీర్చలేకపోయినా, ఖాతాను మూడవ పక్షిం సేకరణ 

ఏజన్సీల వద్ద ఉించే విషయాన్ని MHSHFC మదిింపు చేస్తుింది.  

 

b. బీమా గల రోగులు, రోగి యొక్క బీమా సింస్థ నుిండి చెల్లిింపులు 

అిందుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నాలలో MHSHFCకు 

సహకరిించాల్సిిందిగా ఆశిించడమైనది. రోగి యొక్క బీమా సింస్థకు 

MHSHFC బిల్ చేసినపుడు అది కేవలిం మర్యాద పూర్వకమేననీ 

మరియు MHSHFC ద్వారా అిందిించబడిన సర్వీసుల కొరకు చెల్లిింపులు 

చేయడానికి రోగి యొక్క ఆర్థికపరమైన బాధ్యతను అది 

తొలగిించదనీ రోగి అర్థిం చేసుకోవాలి. కాబట్టి, తన చెల్లిింపుల 

ఆలస్యాలు పరిష్కరిించడానికి లేదా సర్వీసు కొరకు చెల్లిింపులను 

అవరోధిస్తున్న ఇతర అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అింశాలను 

పరిష్కరిించడింలో బీమా సింస్థతో రోగి జోక్యిం చేసుకోవాలని 

కొన్నిసార్లు MHSHFC ఆశిస్తుింది. సర్వీసుల కొరకు ఒకసారి 
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MHSHFC చెల్లిింపు అిందుకుిందింటే మరియు ఖాతాకు తగిన 

ఒప్పిందపరమైన సర్దుబాట్లు అమలు అయ్యాయింటే, రోగి ఒక 

నెలవారీ స్టేట్మెింటును అిందుకుింటారు, ఇది బీమా సింస్థ యొక్క 

చెల్లిింపు తర్వాత 120 రోజుల వరకు వారి బాకీ ఉన్న మొత్తిం 

మరియు FAPని వివరిస్తుింది. ఒకవేళ రోగి చెల్లిింపు ప్లాన్లోకి 

ప్రవేశిించలేకపోయినా లేదా వారి బాకీ ఉన్న మొత్తాలను 

తీర్చలేకపోయినా, ఖాతాను మూడవ పక్షిం సేకరణ ఏజన్సీల వద్ద 

ఉించే విషయాన్ని MHSHFC మదిింపు చేస్తుింది. 

 

2. ఆర్థిక సహాయిం: అిందుబాటులో ఉన్న మూడవ పక్షిం మూలాల నుిండి తిరిగి 

చెల్లిింపులను భద్రపరచడింలో రోగికి సహాయిం చేయడిం MHSHFC యొక్క 

పద్ధతి. రోగులకు అిందుబాటులో ఉన్న అిందుబాటులో గల సమాఖ్య లేదా 

రాష్ట్ర ఆరోగ్య సింరక్షణ కవరేజ్ ప్రోగ్రాింలను గుర్తిించడింలో మరియు 

FAP ప్రకారిం వారి అర్హతను నిర్ణయిించడింలో రోగులకు సహాయిం చేయడానికి 

ఆర్థిక కౌన్సెలిింగ్ ఇవ్వబడుతుింది. ఈ నిర్ణయాల యొక్క ఫలితాలను 

పెిండిింగులో ఉించి వసూలు చేసే చర్య నిలిపి ఉించబడుతుింది, ఐతే రోగుల 

స్టేట్మెింట్లు పింపడిం కొనసాగుతుింది. MHSHFC ద్వారా ఆర్థిక సహాయిం 

కొరకు, రాయితీ మొత్తిం లెక్కిించడానికి ఉపయోగిించే ప్రాతిపదిక, MHSHFC 

ద్వారా సేవలిందిించబడే కమ్యూనిటీ లోపల FAP విస్తృతింగా ప్రచారిం 

చేయడానికి MHSHFC తీసుకునే చర్యలు, ఆర్థిక సహాయిం అర్హతను 

నిర్ణయిించడానికి MHSHFC ద్వారా ఉపయోగిించబడే ప్రక్రియ, మరియు 

దరఖాస్తు ప్రక్రియని MHSHFC ఆర్థిక సహాయక విధానింలో వివరణాత్మకింగా 

వివరిస్తుింది. 

 

3. చెల్లిింపు ప్రణాళికలు: తమ బిల్లులను చెల్లిించడింలో ఇబ్బిందిని 

ఎదుర్కొనే రోగులకు MHSHFC వడ్డీ లేని, పొడిగిింపు చెల్లిింపు ప్లాన్లను 

అిందజేస్తుింది. సేవ పొిందుతున్న రోజున రోగులు రిజిస్ట్రేషన్ 

సిబ్బిందితో లేక సేవ పొిందే రోజుకు ముిందు లేక తరువాత ఏ సమయింలోనైనా 

ఆర్థిక సలహాదారుతో మాట్లాడటిం ద్వారా చెల్లిింపు ప్రణాళికలో 

చేరగలుగుతారు. ఒక క్రియాశీలకమైన చెల్లిింపు ప్లాన్ను 

http://www.memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program


10లో 8వ పేజీ  

నిర్వహిించుకోవడానికి రోగులు నెలకు కనీసిం ఒక చెల్లిింపు అయినా చేయాల్సిన 

అవసరిం ఉింటుింది. ఒకవేళ షెడ్యూల్ చేసిన ప్రకారిం రోగి చెల్లిింపు 

చేయకపోతే ఆ రోగిని వారి ఖాతాలో బాకీ ఉన్న మొత్తాన్ని చెల్లిించే 

వాగ్దానాన్ని తప్పినవారిగా పరిగణిస్తారు. మొదటి సారి చెల్లిింపు 

చేయకపోయినా తర్వాత రోగి చెల్లిింపు ప్లాన్ మరల ఏర్పరచుకోవడానికి 

సహేతుకమైన ప్రయత్నిం చేయబడుతుింది. ఒకవేళ ఒక చెల్లిింపు ప్లాన్ మళ్ళీ 

ఏర్పరచుకోవడానికి రోగి విఫలమైతే మరియు/లేదా రెిండవసారి కూడా తప్పు 

చేస్తే, MHSHFC ఆ ఖాతాను మూడవ పక్షిం సేకరణ ఏజన్సీలకు అప్పగిస్తుింది. 

ఒకసారి మూడవ పక్షిం సేకరణ ఏజన్సీలకు ఇచ్చిన తర్వాత, రోగి తమ నిల్వ బాకీ 

తీర్చడానికి నేరుగా మూడవ పక్షిం ఏజన్సీతో కలిసి పని చేయవలసి ఉింటుింది. 

రోగికి MHSHFCతో మరొక చెల్లిింపు ప్లాన్లో చేరే అర్హతని 

కోల్పోతారు.   

 

4. చెల్లిింపు-చేయని పక్షింలో సేకరణ కార్యక్రమాలు: చెల్లిింపు చేయని 

సిందర్భింలో, ఖాతా నిల్వ, మూడవ పక్షిం చెల్లిింపుదారు తిరిగి చెల్లిించే 

బాధ్యత, ప్రభుత్వ నిధి లేదా ఆర్థిక సహాయిం కొరకు రోగి యొక్క అర్హత, 

రోగి సహకారిం, చెల్లిింపు లేదా రికవర్ కాని రుణిం చరిత్ర, మరియు/లేదా 

రోగిని కనుక్కోలేకపోవడింపై ఆధారపడి వివిధ సేకరణ కార్యక్రమాలు 

ఉపయోగిించబడతాయి. వసూలు కార్యకలాపాలలో మూడవ పార్టీ 

చెల్లిింపుదారుని నిరాకరణపై అప్పీలు చేయడిం; మూడవ పార్టీ 

చెల్లిింపుదారుతో ఫాలో- అప్ సింప్రదిింపులు చేయడిం; ఆర్థిక సహాయిం 

ప్రతిపాదిస్తూ మరియు/లేక చెల్లిింపు కోరుతూ రోగికి స్టేట్మెింట్స్, 

ఉత్తరాలు మరియు ఫోన్ కాల్స్; మరియు పైన పేర్కొన్న ఐటమ్ 3 ద్వారా 

రోగి అింగీకరిించిన చెల్లిింపు ప్లానును అమలు చేయకపోతే తప్ప, ఈ ఖాతా 

దోషము కలిగి ఉన్నదనీ మరియు రోగి చెల్లిించవలసిన బాకీని రోగికి 

తెలియజేసే మొదటి స్టేట్మెింట్ తేదీ నుిండి 120 రోజుల కింటే ముిందు 

కాకుిండా ఒక వసూలు ఏజన్సీకి అప్పగిించడానికి లోబడి ఉన్నదని రోగికి లేక 

హామీ ఇచ్చిన వ్యక్తికి అింతిమ నోటీసు ఇవ్వడిం ఉిండవచ్చు. ఖాతా యొక్క 

చెల్లిింపు తిరస్కరిించడానికి బాధ్యత గల మూడవ పక్షానికి (బాధ్యులైన 
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మూడవ పక్షిం) వ్యతిరేకింగా MHSHFCచే చట్టపరమైన చర్య కూడా 

ప్రారింభిించబడవచ్చు.  

 

5. రికవర్ చేయలేని రుణిం: అిందుబాటులో ఉన్న మూడవ పక్షిం చెల్లిింపుదారు(ల)కు 

మరియు రోగి/హామీదారుకు ఖాతా అింతిమింగా బిల్ చేయబడిన తర్వాత, చేసిన 

బిల్లిింగ్ మరియు అనుసరణ కమ్యూనికేషన్స్ జరిగిన తర్వాత, అిందుబాటులో 

గల ఆర్థిక సహాయిం గురిించి రోగికి తెలియజేయడానికి సహేతుకమైన 

ప్రయత్నాలు చేయబడిన తర్వాత, చెల్లిింపు సమయ వ్యవధుల గడువు 

దాటిపోయిన తర్వాత, మరియు ఖాతా సేకరిించతగినది కాదని నిర్ధారిించబడిన 

తర్వాత మాత్రమే రికవరీ కాలేని రుణింగా పేర్కొింటూ ఖాతాలు రద్దు 

చేయబడతాయి.  

 

6. బాహ్య సేకరణ చర్యలు: సముచిత ఖాతాలు మాత్రమే తిరిగి రాని అప్పుగా 

మాఫీ చేయబడేలా నిర్ధారిించడానికి మరియు వసూలు కోసిం ఒక బయటి సింస్థకు 

తగిన విధింగా అప్పగిించడింతో సహా, అది కూడా బిల్లిింగ్ మరియు వసూలు 

ప్రయత్నాలు చేపట్టబడిన తరువాత మాత్రమే రోగి బిజినెస్ ఆఫీసు బృిందిం 

ఆమోదిం కోసిం తిరిగి రాని అప్పు మాఫీలను సమీక్షిస్తుింది. అమలులో ఉన్న 

వసూలు ప్రాతిపదిక మరియు ఆమోదిించబడిన మాఫీ అధీకరణ పరిమితులను 

ఉపయోగిించుకుింటూ (MHSHFC పేషింట్ బిజినెస్ సర్వీస్ అడ్జస్ట్మెింట్ 

పాలసీ ని చూడిండి), బిజినెస్ ఆఫీస్ మేనేజర్ మాఫీని ఆమోదిించడిం గానీ లేక 

తగిన చర్య కోసిం హాస్పిటల్ ఛీఫ్ ఫైనాన్సియల్ ఆఫీసర్కు సిఫార్సు 

చేయడిం గానీ చేస్తారు. సుస్థాపిత చెల్లిింపుదారు, బ్యాలెన్స్ మరియు 

చెల్లిింపు కార్యాచరణ పరామితులపై ఆధారపడి రోగి అకౌింటిింగ్ వ్యవస్థ 

ద్వారా సేకరణ కొరకు ఖాతాలు బహిర్గత సింస్థకు స్వయించాలితింగా కూడా 

బదిలీ చేయబడవచ్చు.  

 

7. అమలు: ఈ పాలసీని అమలు చేయడిం మరియు డిపార్ట్మెింట్ నిర్దిష్ట 

ఆపరేటిింగ్ పద్ధతులను అభివృద్ధిపరచడిం MHSHFC రోగి బిజినెస్ ఆఫీసు 

మరియు సెింట్రల్ బిల్లిింగ్ ఆఫీస్ (CBO) యొక్క బాధ్యత.  

http://www.memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program
http://www.memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program
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అింతర-సూచనలు: 

 

A. రోగి బదిలీ పాలసీ (EMTALA మరియు టెక్సాస్ బదిలీ చట్టిం అన్వయిింపు)  

B. ఆర్థిక సహాయ విధానిం  

C. ఆర్థిక సహాయ సాదా భాష సారాింశిం  

D. ఆర్థిక సహాయానికి దరఖాస్తు  

 


