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کلیدی الفاظ :مالی امداد
مقصد/پس منظر:
یونیورسٹی آف میری لینڈ میڈیکل سسٹم (" )" UMMSہنگامی یا ضروری عالج معالجے کے ضرورت مند افراد جو اپنی انفرادی مالی حالت کے باعث بیمہ نہیں کرا
سکے ،بیمے کی قسطیں پوری طرح جمع نہیں کرا سکے ،کسی حکومتی پروگرام کے اہل نہیں ہیں ،یا پھر ادائیگی نہیں کر سکتے ،ان سب کو مالی امداد دینے میں
منہمک ہے۔
قابل اطالقیت:

پروگرام کی اہلیت
ان لوگوں کی مدد کرنے کے لئے جو ضروری طبی نگہداشت کے اخراجات ادا کرنے کے اہلیت نہ رکھتے ہوں کو مشن کے مطابق اپنے ہمدردانہ اور اعلی معیار کی
طبی نگہداشت کی خدمات فراہم کرنے کی غرض سے ،UMSMCE ،UMSMCD ،UMSMCC ،UMBWMC ،UMSJMC ،UMROI ،MTC ،UMMC
 UCHS ،UMCRMCاور  UMکیپٹل ہسپتال اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اپنی مالی گنجائش کی کمی کی وجہ سے نگہداشت تالش کرنے
اور اسے حاصل کرنے سے محروم نہ رہے۔
مالی امداد کے پروگرام کے تحت کوریج کے لیے مخصوص مستثنیات:
مالی امداد کا پروگرام عام طور پر ہر  UMMSہسپتال کے ذریعہ فراہم کردہ تمام ہنگامی اور طبی لحاظ سے ضروری دیکھ بھال پر الگو ہوتا ہے؛ تاہم ،مالی امداد کا
پروگرام درج ذیل میں سے کسی پر الگو نہیں ہوتا:
 . 1خدمات ایسے طبی خدمات فراہم کنندان نے فراہم کی ہوں جو  UMMSہسپتال سے ملحق نہ ہوں (مثال پائیدار طبی ساز و سامان ،گھر پر صحت کی خدمات)۔
 . 2ایسے مریض جن کا بیمہ پروگرام یا پالیسی ان کی بیمہ کمپنی کے ذریعے خدمات کی ادائیگی کی اجازت نہ دیتے ہوں (مثال  ،PPO ،HMOیا کارکنوں کے
معاوضے) ،مالی امداد کے پروگرام کے اہل نہیں ہیں۔
 .aعموما مالی امداد کا پروگرام ایسے طبی اخراجات کی ادائیگی نہیں کرتا جن کی اجازت مریض کی بیمہ کمپنی نے نہ دی ہو؛ تاہم کیس کی نوعیت کے مطابق
مختلف کیسز میں امید کی جا سکتی ہے کہ طبی اور پروگرام کی سہولیات کا اطالق ہو سکے۔
 . 3کاسمیٹک یا دیگر ضروری طبی خدمات۔
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 . 4مریض کو سہولت دینے والی اشیاء۔
 . 5مریض کا کھانا پینا اور رہائش۔
 . 6خدمات کی تاریخ سے متعلقہ معالج کے اخراجات  UMMSمالی امداد کی پالیسی سے مستثنی ہوتے ہیں۔ جو مریض معالج سے متعلقہ بلوں میں مالی امداد چاہتے
ہوں ان کا معالج سے براہ راست رابطہ کرنا الزمی ہے۔
 .aفراہم کنندگان کی فہرست ،خود  UMMSہسپتال کے عالوہ ،جو ہر  UMMSہسپتال میں طبی طور پر ضروری دیکھ بھال فراہم کرتے ہیں جو یہ بتاتی ہے کہ
کون سے فراہم کنندگان اس پالیسی میں شامل نہیں ہیں (نیز بعض ایسے فراہم کنندگان جن کا احاطہ کیا گیا ہے) کو ہر  UMMSادارے کی ویب سائٹ پر
حاصل کیا جا سکتا ہے۔
مندرجہ ذیل وجوہات کی بناء پر مریض مالی امداد کے لئے نا اہل ہو سکتے ہیں:
.1
.2
.3
.4

 ، PPO ،HMOکارکنوں کے معاوضے ،میڈیکیڈ یا دیگر بیمہ پروگرامز کے ذریعہ بیمہ کوریج ہو جو بیمہ منصوبے کی حدود کی وجہ سے طبی مرک ز کو رسائی
دینے سے انکار کر دیں۔
مالی کلیئرنس پروگرام میں درخواست جمع کرانے سے پہلے کسی اور امدادی پروگرام میں جائزہ کرانے سے انکار۔
کسی باقی قانونی ذمہ داری کے دعوے کے بارے معلومات دینے سے انکار
غیر ملکی جو ریاستہائے متحدہ امریکہ میں غیر ضروری ،غیر ہنگامی طبی نگہداشت کے لئے سفر کر رہے ہوں۔

جو مریض پروگرام کے لئے نا اہل ہوئے انہیں بقایا جات جمع کرانے ہوں گے اور اگر متفقہ دورانیے میں بقایا جات ادا نہ ہو سکیں تو انہیں کسی قرضہ ادا کرنے والی
خدمت کے پاس بھیجا جا سکتا ہے۔
جب تک کہ وہ ممکنہ مالی امداد کی اہلیت کے معیار پر پورا نہ اتریں ،مریضوں کو مالی امداد کی ایک مکمل درخواست (تمام مطلوبہ معلومات اور دستاویزات کے
ساتھ) جمع کروانے اور مالی امداد حا صل کرنے کے لئے مالی معاونت کے اہل ہونے کا عزم کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ایسے مریض جو یہ ظاہر کریں کہ وہ بے
روزگار ہیں اور کوئی بیمہ نہیں رکھتے تو انہیں غیر ہنگامی طبی دیکھ بھال حاصل کرنے سے پہلے مالی امداد کی درخواست جمع کرانی ہوگی بشرطیکہ وہ مجوزہ
مالی امداد کے معیار پر پورے اترتے ہوں۔ اگر مریض  COBRAکوریج کا اہل ہوا تو مالی مشیر/کوارڈینیٹر مریض کی  COBRAبیمے کی قسطیں ادا کرنے کی
مالی اہلیت کا جائزہ لیں گے اور اعلی قیادت کو سفارشات کی جائیں گی۔ ایسے افراد جو صحت کا بیمہ خریدنے کی اہلیت رکھتے ہوں ان کی ایسا کرنے کے لئے
حوصلہ افزائی کی جائے گی تاکہ ان کی اپنی تمام تر ذاتی صحت کی نگہداشت کو یقینی بنایا جا سکے۔
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میری لینڈ ریاست برائے محکمہ صحت اور دماغی حفظان صحت طبی امداد منصوبہ بندی کا انتظامیہ کی آمدنی کی اہلیت کی حدود کے  200%تک آمدنی والے افراد
کم الگت کی دیکھ بھال (" )" MD DHMHکے لئے مفت دیکھ بھال کے اہل ہیں۔  MD DHMHکے  200%سے  300%کے درمیان والے افراد سالئیڈنگ اسکیل پر
رعایت کے اہل ہیں ،جیسا کہ منسلکہ  Aمیں بیان کیا گیا ہے۔

مجوزہ مالی امداد
مریضوں کو مجوزہ مالی امداد کے لئے اہلیت کے لئے بھی زیر غور ال یا جا سکتا ہے۔ ایسی مثالیں موجود ہیں جن میں فائل پر مالی امداد ک ی کوئی صورت موجود نہ
ہونے کے باوجود بھی مریض کو مالی امداد کا اہل پایا گیا۔ مریض یا دیگر ذرائع سے کافی معلومات موجود ہوتی ہیں جن سے مریض کو مالی ا مداد دینے کے لئے کافی
ثبوت مل جاتا ہے۔ اگر م الی امداد دینے کے لئے مریض کی اہلیت ثابت کرنے کے لئے کوئی ثبوت نہ ہو تو  UMMSایس کسی بیرونی ایجنسی یا معلومات کو استعمال
کرنے کا حق رکھتا ہے تاکہ مالی امداد کی اہلیت اور ممکنہ کم قیمت عالج کی اہلیت کی بنیاد کے لئے امدنی کا اندازہ لگایا جا سکے۔ فیصلہ کرنے کے بعد ،فرضی
حاالت کی بنیادی نوعیت کے باعث ،واحد مالی امداد ہے جس کے لیے کھاتے کے بقایا جات پر  100%چھوٹ دی جا سکتی ہے۔ ممکنہ مالی امداد کی اہلیت صرف
مریض کی خدمت کی مخصوص تاریخ کا احاطہ کرے گی۔ ممکنہ اہلیت کا تعین انفرادی حاالت زندگی کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے جن میں درج ذیل شامل ہو سکتے
ہیں:
.a
.b
.c
.d
.e
.f
.g
.h
.i
.j
.k
.l
.m
.n
.o

فعال طبی تعاون سے فارمیسی کی کوریج
مخصوص کم آمدنی والے میڈیکیئر ( )SLMBکوریج
بنیادی بالغ افراد کی دیکھ بھال ( )PACکوریج
بے گھر ہونا
ان پروگرامز کے کوریج کے عالوہ  ERمیں فراہم کردہ خدمات کے لیے طبی تعاون اور میڈیکیڈ کے زیر انتظام نگہداشت کے مریض
طبی امداد کی خرج ہونے والی رقومات
دیگر ریاستی یا مقامی امداد کے پروگرامز کے اہل ہونا
کسی جائیداد کے معلوم ہوئے بغیر مریض وفات پا جائے
ایسے مریض جن کے بارے میں فیصلہ کیا جا چکا ہو کہ وہ سابقہ صرف ریاست کا طبی امدادی پروگرام کے اہلیت کے معیار پر پورے اترتے ہوں
غیر امریکی شہریوں کو غیر پابند مانا جاتا ہے
طبی امداد کے اہل مریضوں کے لئے غیر اہل طبی امداد کی خدمات
غیر شناخت شدہ مریض (ہمارے پاس موجود ڈی او ای کھاتے تمام تر کوششوں کے باوجود پتہ معلوم کرنے یا شناخت کرنے میں ناکام رہے)
وفاقی عدالتوں نے قانونا دیوالیہ قرار دیا ہو
سینٹ کلیئر آؤٹ ریچ پروگرام کے اہل مریض
 UMSJMCزچگی پروگرام کے اہل مریض
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 UMSJMC .pہرنیا پروگرام کے اہل مریض
خصوصی خدما ت یا معیار جو فرضی مالی امداد کے اہل نہیں ہیں میں شامل ہیں:
 .aجب تک میری لینڈ میڈیکیڈ نفسیات پروگرام کو بل نہ دیے جا سکیں ،بیمے کے بغیر ہنگامی پٹیشن کے تحت ہنگامی شعبے میں دیکھے جانے والے مریضوں
کو مجوزہ مالی امداد کے پروگرام کے تحت زیر غور نہیں الیا جائے گا۔
پالیسی:
اس پالیسی کو  UMMSایگزیکٹو تعمیل کمیٹی ( )ECCبورڈ نے  19اکتوبر  2020کو منظور کیا تھا۔ یہ پالیسی یونیورسٹی برائے میری لینڈ میڈیکل سسٹم (’’ UMMSہسپتالوں‘‘) کی درج ذیل ہسپتال کی سہولیات پر
الگو ہوتی ہے:
 یونیورسٹی برائے میری لینڈ میڈیکل سینٹر ( )UMMC



یونیورسٹی برائے میری لینڈ میڈیکل سینٹر مڈ ٹاؤن کیمپس ( )MTC



یونیورسٹی آف میری لینڈ بحالی اور آرتھوپیڈک انسٹی ٹیوٹ ()UMROI



یونیورسٹی برائے میری لینڈ سینٹ جوزف میڈیکل سینٹر ()UMSJMC



یونیورسٹی برائے میری لینڈ بالٹیمور واشنگٹن میڈیکل سینٹر ()UMBWMC



چیسٹر ٹاؤن میں یونیورسٹی برائے میری لینڈ شور میڈیکل سینٹر ()UMSMCC



ڈورچیسٹر میں یونیورسٹی برائے میری لینڈ شور میڈیکل سینٹر ()UMSMCD



ایسٹن میں یونیورسٹی برائے میری لینڈ شور میڈیکل سینٹر ()UMSME



یونیورسٹی برائے میری لینڈ چارلس عالقائی میڈیکل سینٹر ()UMCRMC



یونیورسٹی برائے میری لینڈ اپر چیسپیک ہیلتھ ()UCHS



یونیورسٹی برائے میری لینڈ کیپیٹل ریجن ہیلتھ ( UMکیپیٹل)

 UMMSہسپتال کی پالیسی ہے کہ مفلسی یا ایسے لوگوں کے بھاری طبی اخراجات مہیا کرے جو مالی معیار پر پورے اترتے ہوں اور ایسی امداد کی درخواست کرے۔
درج ذیل پالیسی بیان کا مطلب مالی امداد کے لئے درخواست دینے کے طریقہ کار ،اہلیت کا معیار ،اور درخواست پر عمل در امد کے مراحل کو واضح کرنا ہے۔
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 UMMSہر  UMMSہسپتال کے ہنگامی کمرے (اگر کوئی ہے) اور داخلے کے عالقوں کے ساتھ ساتھ بلنگ آفس میں مالی امداد کی دستیابی کے نوٹس پوسٹ کرے
گا۔ مریضوں کو دیے جانے والے بلوں کے ساتھ دستیابی کا نوٹس بھی بھیجا جائے گا۔ مریضوں کی پہنچ کے مرکزی مقامات پر بھی سائن بورڈ فراہم کیے جائیں گے۔
ڈسچارج سے پہلے ایک مریض کی بلنگ اور مالی امداد کی معلوماتی شیٹ فراہم کی جائے گی ،اور یہ (اس پالیسی اور مالی امداد کی درخواست کے ساتھ) تمام
مریضوں کو درخواست پر اور بغیر کسی خرچ کے ،ڈاک کے ذریعے اور ہنگامی کمر ے (اگر کوئی ہو) اور داخلے کے عالقے میں دستیاب ہوگی۔ یہ پالیسی ،مریض
کی بلنگ اور مالی امداد کی معلوماتی شیٹ ،اور مالی امداد کی درخواست بھی واضح طور پر  UMMSویب سائٹ ( ) www.umms.orgپر پوسٹ کی جائے گی۔
مریض کے انفرادی مال ی حاالت کا جائزہ لینے اور اس کی دستاویزات تیار ہونے کے بعد مالی امداد میں توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ اس میں مریض کے موجودہ طبی
اخراجات اور واجب االدا رقوم (بشمول ایسے اکاونٹس جو قرضے تلے ا گئے ہوں عالوہ ازیں ان اکاونٹس کے جن پر مقدمہ چل رہا ہو اور ان کے بارے میں کوئی
فیصلہ کر دیا گیا ہو) اور کوئی بھی متوقع طبی اخراجات شامل ہوں۔ مالی امداد کی درخواستیں ان مریضوں کو پیش کی جا سکتی ہیں جن کے اکاؤنٹس جمع کرنے والی
ایجنسی کے پاس ہیں۔
صرف  UMMSہی کو اس بات کا حق ہے کہ مریض کی ادائیگی کرنے کی اہلیت کا تعین کرے۔ ہنگامی خدمات کے لئے انے والے تمام مریضوں کا ان کی ادائیگی
کی اہلیت سے قطع نظر عالج کیا جائے گا۔ ہنگامی /فوری خدمات کے لئے ،مالی کلیئرنس پروگرام کو دی جانے والی درخواستیں مکمل کر لی جائیں گی ،وصول کر
لی جائیں گی اور ماضی کے مطابق ان کا جائزہ لے لیا جائے گا اور مریض کی نگہداشت میں کوئی تاخیر نہیں کی جائے گی۔
یہ پالیسی یونیورسٹی برائے میری لینڈ سینٹ جوزف میڈیکل سینٹر ( )UMSJMCکے لئے  1جون  2013سے نافذ کی گئی تھی۔
یہ پالیسی یونیورسٹی برائے میری لینڈ میڈیکل سینٹر مڈ ٹاؤن کیمپس ( )MTCکے لئے  22ستمبر  2014سے نافذ کی گئی تھی۔
یہ پالیسی یونیورسٹی برائے میری لینڈ بالٹی مور واشنگٹن میڈیکل سینٹر ( ) UMBWMCکے لئے  1جوالئی  2016سے نافذ ہونے کے لئے اختیار کی گئی تھی۔
یہ پالیسی یونیورسٹی برائے میری لینڈ شور میڈیکل سینٹر چیسٹر ٹاؤن ( )UMSMCCکے لئے  1ستمبر  2017سے نافذ ہونے کے لئے اختیار کی گئی تھی۔
یہ پالیسی ڈورچیسٹر یونیورسٹی برائے میری لینڈ شور میڈیکل سینٹر ( )UMSMCDکے لئے  1ستمبر  2017سے نافذ ہونے کے لئے اختیار کی گئی تھی۔
یہ پالیسی یونیورسٹی برائے میری لینڈ شور میڈیکل سینٹر ایسٹن (  )UMSMCCکے لئے  1ستمبر  2017سے نافذ ہونے کے لئے اختیار کی گئی تھی۔
یہ پالیسی یونیورسٹی برائے میری لینڈ چارلس عالقائی میڈیکل سینٹر ( ) UMCRMCکے لئے  2دسمبر  2018سے نافذ ہونے کے لئے اختیار کی گئی تھی۔

سینٹرل بزنس آفس

صفحہ:
 6از 13
مؤثر تاریخ:
19/18/09

پالیسی نمبر:
01 - CBO
نظر ثانی کی تاریخ(تاریخیں):
2020/19/10

موضوع :مالی امداد
یہ پالیسی یونیورسٹی برائے میری لینڈ اپر چیسپیک ہیلتھ ( )UCHSکے لئے  1جوالئی  2019سے نافذ ہونے کے لئے اختیار کی گئی تھی۔
یہ پالیسی یونیورسٹی برائے میری لینڈ کیپیٹل ریجن ہیلتھ ( UMکیپیٹل) کے لئے  18ستمبر  2019سے نافذ ہونے کے لئے اختیار کی گئی تھی۔

طریق کار:
 .1مقررہ افراد ہی مالی امداد کی درخواستیں وصول کریں گے۔ یہ عملہ مالی مشیران ،پیشنٹ فنانشل ریسیوایبل کوارڈینیٹرز ،کسٹمر سروس ک ے نمائندگان وغیرہ ہو
سکتے ہیں۔
 .2جب بھی ممکن ہوا خدمات کی فراہمی کی تاریخ سے قبل ہی مالی کلیئرنس فراہم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جب بھی ممکن ہوا ،مقررہ عملہ مالی امداد کی
درخواست کرنے والے مریضوں سے فون پر بات کرے گا یا مالقات کرے گا تاکہ اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ وہ امداد کے لئے بنیادی معیار پر پورے اترتے
ہیں یا نہیں۔
 .aعملہ خود ادائیگی کرنے والے مریضوں کے لئے میڈیکیڈ پروگرام سے تصدیق کرے گا کہ فی الحال اپ کو کوریج حاصل ہے یا نہیں۔
 .bبنیادی مواد کسی فریق ثالث کے ڈیٹا ایکسچینج سسٹم میں درج کی جائیں گی تاکہ ممکنہ اہلیت معلوم کی جا سکے۔ اس عمل میں اسانی پیدا کرنے کے لئے
ضروری ہے کہ ہر درخواست کرنے واال اپنے کنبے کے حجم اور امدنی کے بارے میں معلومات دے۔ درخواست گزاروں کو اس عمل کی تکمیل میں مدد
دینے کے لئے ہم انہیں ایک درخواست فراہم کریں گے جس سے انہیں معلوم ہو جائے گا اہلیت کے حتمی تعین کے لئے کون سی کاغذی کارروائی ضروری
ہے۔
 .cمریض کی طرف سے داخل کردہ درخواستوں کی پیش رفت کا پتہ رکھا جائے گا ،ان پر کام کیا جائے گا اور فریق ثالث کے ڈیٹا اور ورک فلو ٹول کی مدد
سے اہلیت کا تعین کیا جائے گا۔ اس حتمی تعین کا مراسلہ ہر اس مریض کو دیا جائے گا جس نے با قاعدہ مالی امداد کے لئے درخواست کی ہے۔ ممکنہ اہلیت
کا تعین مریض کے خیراتی معالجے کی ،طبی امداد کی یا دونوں کی درخواست دینے کے دو دنوں کے اندر کر دیا جائے گا
 .dاگر کوئی مریض اہلیت کے حتمی تعین کے لئے درکار معلومات یا دستاویزات کے بغیر مالی امداد کی درخواست جمع کراتا ہے ،تو مریض کو گمشدہ معلومات
یا دستاویزات کے لئے ایک تحریری درخواست بھیجی جائے گی۔ اس تحریری درخواست میں دفتر یا محکمہ کی رابطہ کی معلومات (بشمول ٹیلی فون نمبر
اور جسمانی مقام) بھی شامل ہوگی جو مالی امداد کے پروگرام اور درخواست کے عمل میں مدد کے بارے میں معلومات فراہم کر سکتی ہے۔
 .eمریض کے پاس اس تحریری درخواست کی تاریخ سے تیس ( ) 30دن ہوں گے تاکہ وہ مطلوبہ معلومات یا دستاویزات جمع کرائے جو اہلیت کے لئے زیر غور
ہیں۔ اگر  30دن کے اندر کوئی ڈیٹا فراہم نہیں کیا جاتا تو ایک خط بھیجا جائے گا جس میں مریض کو بتایا جائے گا کہ درکار دستاویزات کے نہ ہونے کی
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وجہ سے کیس بند کر دیا گیا ہے۔ مریض پروگرام میں دوبارہ درخواست دے سکتا ہے اور گمشدہ معلومات/دستاویزات کی تحریری درخواست کی تاریخ کے
 30دن بعد گمشدہ معلومات یا دستاویزات جمع کروا کر نیا کیس شروع کر سکتا ہے۔
 .fنگہداشت کی کسی بھی قسط کے لئے ،مالی امداد کی درخواست کا عمل کم از کم  240دنوں تک کھال رہے گا جب مریض کو نگہداشت کے لئے پہال پوسٹ
ڈسچارج بل بھیجا جائے گا۔
 .gہسپتال میں مالی امداد کی پالیسی کی انفرادی اطالع داخلے سے پہلے یا داخل کرتے وقت ہر ایسے شخص کو دی جائے گی جو ہسپتال میں خدمات حاصل کرنا
چاہیں۔
 ,UCHS ،UMCRMC ،UMSMCE ،UMSMCD ،UMSMCC ،UMBWMC ،UMSJMC ،UMROI ،MTC ،UMMC .3اور  UMکیپیٹل کے لئے
ایک درخواست کا عمل ہوگا۔ مریض کو مالی امداد کی مکمل درخواست زبانی یا تحریری دینا ہو گی۔ عالوہ ازیں ،مندرجہ ذیل بھی درکار ہو سکتے ہیں:
 .aتازہ ترین ٹیکس ادائیگی کی ایک نقل (اگر شادی شدہ ہیں اور الگ الگ جمع کرا رہے ہیں تو پھر شریک حیات کی ٹیکس ادائیگی کی بھی ایک نقل)؛ معذوری
مشاہدے کا ثبوت (اگر اطالق ہو) ،سوشل سیکیورٹی ا مدنی کا ثبوت (اگر اطالق ہو)۔ اگر بے روزگار ہیں تو بے روزگاری کا معقول ثبوت مثال ا فس اف ان
ایمپالئمنٹ انشورنس کا بیان ،موجودہ مالی امداد کے ذریعے کی طرف سے بیان وغیرہ ۔۔۔
 .bتنخواہ کا تازہ ترین بیان (اگر بر سر روزگار ہیں) یا امدنی کا دیگر ثبوت۔
 .cطبی امداد کے تعین کی اطالع (اگر اطالق ہو)۔
 .dگروی یا کرائے کے بل کی نقل (اگر اطالق ہو) ،یا ان کی موجودہ رہائش/گھر کی حالت کی تحریری دستاویز۔
اگر کوئی مریض اپنے حالیہ وفاقی انکم ٹیکس ریٹ رن کی ایک کاپی اور اپنے حالیہ پے اسٹبس (یا آمدنی کے دیگر شواہد) کی ایک کاپی دونوں جمع کراتا ہے اور دو
دستاویزات میں سے صرف ایک مالی امداد کے لئے اہلیت کی نشاندہی کرتا ہے ،تو تازہ ترین دستاویز اہلیت کا تعین کریں گے۔ جہاں کہیں مناسب ہوا درکار معلومات
کی زبانی فراہمی قبول کی جائے گی۔
 .4آمدنی کی بنیاد پر مالی امداد کے لئے اہلیت حاصل کرنے کے عالوہ ،ایک مریض یا تو کافی بیمہ کی کمی یا مالیاتی مشکل کے معیار کی بنیاد پر ضرورت سے
زیادہ طبی اخراجات کے ذریعے مالی امداد کے لئے اہل ہو سکتا ہے۔ مریض کے تمام تر درکار معلومات جمع کرانے کے بعد مالی مشیر درخواست کا جائزہ لے
کر تجزیہ کرے گا اور اسے مریضوں کی مالی امداد کے شعبے کو  UMMSکے رہنما ضوابط کی بناء پر اہلیت کے حتمی تعین کے لئے بھیج دے گا ۔
 .aاگر مریض کی درخواست برائے مالی امداد کے مکمل اور مناسب ہونے کا تعین ہو جاتا ہے تو مالی مشیر مریض کی اہلیت کی سطح کا تعین کر کے دوسری
اور حتمی منظوری کے لئے اگے بھیج دے گا۔
 .iاگر مریض مالی امداد کا اہل ہے تو مالی مشیر کلینیکل عملے کو مطلع کرے گا جو ہسپتال میں مریض کے لئے مناسب خدمات کا اوقات نامہ تیار کریں
گے۔
 .iiاگر مریض مالی امداد کے اہل نہیں ہے تو مالی مشیر کلینیکل عملے کو اس تعین سے اگاہ کرے گا اور غیر ہنگامی/فوری ہسپتال میں دی جانے والی
خدمات کے لئے کوئی اوقات نامہ مرتب نہیں کیا جائے گا۔
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 .1مالی کلیئرنس ایگزیکٹو کمیٹی مریض کے ہسپتال میں دی جانے والی ،غیر ہنگامی/فوری خدمات کا اوقات نامہ مرتب نہ کرنے کے فیصلے کو
کلینیکل کرسی کی درخواست پر دوبارہ زیر غور ال سکتی ہے۔
 .5ایک مرتبہ جب کسی مریض کو مالی امداد کے لئے منظوری مل جاتی ہے ،تو مالی امداد کی کوریج تعین کے مہینے اور تعین سے ایک سال پہلے کے لئے مؤثر
ہوتی ہے۔ تاہم ،ایک  UMMSہسپتال ہر معاملے کی بنیاد پر مالی امداد کی اہلیت کی مدت کو ماضی یا مستقبل میں مزید بڑھانے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اگر اہلیت
کے دورانیے سے زائد کے لئے صحت کی نگہداشت کی خدمات ک ی منظوری دے دی جائے تو ضروری ہے کہ مریض کلیئرنس کے لئے دوبارہ درخواست دیں۔
عالوہ ازیں ،اس بات کی توقع کی جاتی ہے کہ مریض کی امدنی ،اثاثہ جات ،اخراجات یا خاندانی حاالت میں تبدیلیوں سے مالی امداد کے پروگرام کے شعبے کو
اگاہ رکھا جائے گا۔ تمام ایکسٹراارڈن ری کولیکشنز ایکشن کارروائیاں ،جیسا کہ ذیل میں تشریح کی گئی ہے ،مریض کی مالی امداد کی منظوری اور تمام بقایا جات
کی ادائیگی کے بعد بند کر دی جائیں گی۔
 .6اکاؤنٹ بیلنس جن کی ادائیگی نہیں کی گئی ہے وہ خراب ڈیبٹ (غیر معاوضہ نگہداشت سمجھا جاتا ہے) میں منتقل کیا جا سکتا ہے اور قانو نی اور/یا وصولی کی
سرگرمی کے لئے باہر کی وصولی کی ایجنسی یا  UMMSہسپتال کے اٹارنی کو بھیجا جا سکتا ہے۔ جمع کرنے والی ایجنسی یا ہسپتال کے اٹار نی کی طرف سے
ہسپتال کی جانب سے جمع کی جانے والی سرگرمیوں میں درج ذیل غیر معمولی کلیکشن ایکشنز ( ) ECAsشامل ہو سکتے ہیں:
 .aصارف کے کریڈٹ رپورٹنگ ایجنسیوں یا کریڈٹ بیورو کو فرد کے بارے میں منفی معلومات کی اطالع دینا۔
 .bفرد کے خالف سول کارروائی شروع کرنا۔
 .cکسی فرد کی جائیداد پر حق ادا کرنا۔ عدالت کی طرف سے بالٹیمور شہر کے اندر بنیادی رہائش گاہوں پر ایک حق ادا کیا جائے گا۔ ہسپتال کسی بنیادی رہائش
گاہ کی قرقی کی پیروی نہیں کرے گا لیکن اگر کسی جائیداد پر دوسری صورت میں پیش بندی کی جاتی ہے تو میں ایک محفوظ قرض دہندہ کے طور پر اپنی
پوزیشن برقرار رکھتا ہوں۔
 .dکسی فرد کا بینک اکاؤنٹ یا کوئی دوسری ذاتی جائیداد منسلک کرنا یا ضبط کرنا۔
 .eکسی فرد کی اجرت کو سجانا۔
 ECAs .7ان کھاتوں پر لیے جا سکتے ہیں جن پر تنازعہ نہیں ہوا ہے یا ادائیگی کے انتظامات پر نہیں ہیں۔  ECAsمریض کو پہال پوسٹ ڈسچارج بل جمع کرانے
سے  120دن پہلے نہیں ہوگا اور  ECAکے شروع ہونے سے  30دن پہلے ایک تحریری ن وٹس دیا جائے گا۔ یہ تحریری نوٹس اس بات کی نشاندہی کرے گا کہ
مالی امداد اہل افراد کے لئے دستیاب ہے ECAs ،کی نشاندہی کریں کہ ہسپتال (یا اس کی جمع کرنے والی ایجنسی ،اٹارنی ،یا دیگر مجاز ف ریق) دیکھ بھال کے لئے
ادائیگی حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ،اور ایک آخری تاریخ بتائے گا جس کے بعد ایسے  ECAsشروع کئے جا سکتے ہیں۔ اس میں مریض کی بلنگ اور مالی
امداد کی معلوماتی شیٹ بھی شامل ہوگی۔ اس کے عالوہ ،ہسپتال مریض کو مالی امداد کی دستیابی کے بارے میں زبانی طور پر بتانے کی معقول کوشش کرے گا
اور مریض کو بتائے گا کہ وہ د رخواست کے عمل میں کس طرح مدد حاصل کر سکتا ہے۔ کوئی بھی  ECAکے لئے جانے سے پہلے اہلیت کا ممکنہ جائزہ لیا
جائے گا۔ حتمی طور پر CBO ،ریونیو سائیکل سے منظوری حاصل کرنے تک کوئی  ECAشروع نہیں کیا جائے گا۔  UMMSدرج ذیل  ECAsمیں مشغول
نہیں ہوگا:
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 .aدوسری پارٹی کو قرض بیچنا۔
 .bعدالتی فیصلہ آنے سے پہلے مریضوں کے بلوں پر سود وصول کرنا
 .8اگر کوئی خدمت موصول کرنے سے پہلے ،کسی مریض کو اس خدمت کے لئے مالی امداد کے لئے نااہل ہونے کا تعین کیا جاتا ہے ،تو معاون ادائیگیاں ،قابل
منہائی یا خدمت کے لیے متوقع بیلنس ک ے فیصد خدمت کی تاریخ سے قبل کی جائیں گی یا ان کی اوقات بندی خدمت فراہم کیے جانے کے دن کی جا سکتی ہے۔
 .9اس حتمی تعین کا مراسلہ ہر اس مریض کو دیا جائے گا جس نے با قاعدہ درخواست کی ہے۔ خط مریض کو تحریری طور پر اہلیت کے تعین کے بارے میں مطلع
کرے گا (بشمول ،اگ ر قابل اطالق ہو ،وہ امداد جس کے لیے فرد اہل ہے) اور تعین کی بنیاد۔ اگر مفت نگہداشت کے عالوہ مریض کے دیگر امداد کے اہل ہونے کا
تعین کیا جاتا ہے ،تو مریض کو ایک بلنگ اسٹیٹمنٹ بھی فراہم کیا جائے گا جو اس رقم کی نشاندہی کرتا ہے جو مالی امداد کے الگو ہون ے کے بعد مریض کی دیکھ
بھال کے لئے واجب االدا ہے۔
 .10رقم واپس کرنے کے تمام تر فیصلے جب مریض کے بارے میں تعین ہوا کہ وہ ادائیگی کے اہل نہیں ہے کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ جب
ادائیگیاں کی گئیں۔ کریڈٹ بیلنس کے لئے مریض کو رقم کی واپسی ،مریض کی ادائیگ یوں کی وجہ سے ،سمجھے گئے بیلنس پر منظور شدہ مالی امداد کے نتیجے
میں جاری کی جائے گی۔ مالی امداد کی اہلیت کی ونڈو کے دوران دی گئی نگہداشت کے عوض کی گئی وصولیاں واپس کی جائیں گی بشرطیکہ رقم مریض کی
متعین ذمہ داری سے  5.00$یا اس سے زائد بڑھ جائے۔
 .11اگر کوئی م ریض مالی امداد کے اہل ہونے کے لیے پرعزم ہے ،تو ہسپتال (اور/یا اس کی جمع کرنے والی ایجنسی یا اٹارنی) مالی امداد کی اہلیت ونڈو کے دوران
پیش کی جانے والی دیکھ بھال کے لئے ادائیگی حاصل کرنے کے لئے مریض کے خالف لئے گئے کسی بھی  ECAsکو واپس لینے کے لئے تمام معقول دستیاب
اقدامات کرے گا۔ اس طرح کی معقول طور پر دستیاب اقدامات میں مریض کے خالف کسی بھی فیصلے کو ختم کرنے ،مریض کی جائیداد پر لیویز یا حقوق کو
ختم کرنے ،اور مریض کی کریڈٹ رپورٹ سے کسی بھی منفی معلومات کو ہٹانے کے اقدامات شامل ہوں گے جس کی اطالع صارف کی رپورٹنگ ایجنسی یا
کریڈٹ بیورو کو دی گئی تھی۔
 .12ایسے مریض جنہیں دیگر طبی کوریج (مثال بنیادی و ثانوی بیمہ کوریج یا مطلوبہ خدمت فراہم کار جو کارواو ٹ یعنی بیمہ کوریج کے عالوہ خدمات ہیں) تک
رسائی حاصل ہو ان کے لئے ضروری ہے کہ مالی امداد کے پروگرام میں درخواست د ینے سے پہلے اپنے نیٹ ورک کے تمام تر مفادات ضرور حاصل کریں۔
 .13مالیاتی امدادی پروگرام  UMMSمالیاتی امدادی پروگرام کے لئے اہلیت کا تعین کرنے کے لئے فیکلٹی معالجین ،انکارپوریشن ( )FPIکی مکمل مالی امداد کی
درخواستوں کو قبول کرے گا۔ اس میں  FPIکی درخواست کی ضروریات کو قبول کرنا شامل ہے۔
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 .14مالیاتی امدادی پروگرام ،پروگرام کے لئے اہلیت کا تعین کرنے کے لئے  UMMSہسپتال کی تمام مکمل مالی امداد کی درخواستوں کو قبول کرے گا۔ اس میں ہر
سہولت کے درخواست فارمیٹ کو قبول کرنا شامل ہے۔
 .15مالی امداد کا پروگرام کسی مریض کے ڈے پروگرام میں ہونے پر زیر نگرانی رہائش اور کھانے کا احاطہ نہیں کرتا ہے۔
 .16جہاں ایک زبردست تعلیمی اور/یا انسانی فائدہ ہو ،کلینکل کا عملہ درخواست کر سکتا ہے کہ مالیاتی کلیئرنس ایگزیکٹیو کمیٹی مالی امداد کی منظوری کے لئے
مالی امداد پروگرام کے رہنما خطوط کی مستثنیات پر غور کرے۔
 .aاستثنی کی بنیاد پر مالیاتی کلیئرنس/امداد کی درخواست کرنے والی فیکلٹی کو مریض کی خدمات حاصل کرنے سے پہلے ہی مالیاتی کلیئرنس ایگزیکٹو کمیٹی
کو مناسب جواز پیش کرنا الزمی ہے۔
 .bچیف میڈیکل افسر مالیاتی کلی ئرنس ایگزیکٹو کمیٹی کے تعین کے بارے میں حاضر ہونے والے معالج اور مالی معاونت کے عملے کو مطلع کرے گا۔

مالی مشکالت
 ،UCHS ،UMCRMC ،UMSMCE ،UMSMCD ،UMSMCC ،UMBWMC ،UMSJMC ،UMROI ،MTC ،UMMCاور  UMکیپیٹل میں سے کسی
ایک پر ہونے والے غیر بیمہ شدہ طبی اخراجات کی رقم کو مالی امداد کے پروگرام کے لئے مریض کی اہلیت کا تعین کرنے میں غور کیا جائے گا۔ مندرجہ ذیل ہدایات
مالی امداد کے تعین کا علیحدہ ،ضمیمہ جاتی خاکہ ہیں جسے مالی مشکالت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مالی مشکالت ان تمام مریضوں کو پیش کی جائیں گی جو مالی
امداد ک ے لئے درخواست دیتے ہیں اور ان کے اہل ہونے کا تعین ہوتا ہے۔
مالی مشکالت میں طبی امداد ان مریضوں کے لئے مہیا کی جاتی ہے جو بصورت دیگر اس پالیسی کی بنیادی ہدایات کے تحت مالی امداد کے اہل نہیں ہوتے مگر:
 ،UCHS ،UMCRMC ،UMSMCE ،UMSMCD ،UMSMCC ،UMBWMC ،UMSJMC ،UMROI ،MTC ،UMMC .1اور  UMکیپیٹل پر ان کا
طبی قرضہ خاندان کی ساالنہ گھریلو آمدنی کے  25%سے زیادہ ہے ،جس سے طبی مالیاتی مشکالت پیدا ہو رہی ہیں۔
ان مریضوں کے لئے جو دونوں کے لئے اہل ہیں ،بنیادی مالی امداد کے معیار کے تحت کم الگت کی دیکھ بھال اور مالی مشکالت میں مدد کے معیار کے تحت بھی،
 ، UCHS ،UMCRMC ،UMSMCE ،UMSMCD ،UMSMCC ،UMBWMC ،UMSJMC ،UMROI ،MTC ،UMMCاور کیپیٹل اخراجات میں کمی
کی منظوری دے گا ،جو کہ بقایا ہے جو کل ساالنہ گھریلو آمدنی کے  25%سے زیادہ ہے۔
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مالی مشکالت کی وضاحت  ،UMCRMC, UCHS ،UMSMCE ،UMSMCD ،UMSMCC ،UMBWMC ،UMSJMC ،UMROI ،MTC ،UMMCاور
 UMکیپیٹل میں ایک خاندان کے گھرانے کے ذریعہ طبی طور پر ضروری عالج کے لئے بارہ ( ) 12ماہ کی مدت سے زیادہ ہونے والے سہولت کے اخراجات کے
طور پر کی گئی ہے جو اس خاندان کی ساالنہ آمدنی کا  25%سے متجاوز ہے۔
طبی قرض کی وضاحت  ،UCHS ،UMCRMC ،UMSMCE ،UMSMCD ،UMSMCC ،UMBWMC ،UMSJMC ،UMROI ،MTC ،UMMCاور/یا
 UMکیپیٹل میں طبی طور پر ضروری عالج کے لئے ہونے والے سہولت کے اخراجات کے لئے آؤٹ آف پاکیٹ اخراجات کے طور پر کی جاتی ہے۔
ایک بار جب کسی مریض کو مالی مشکالت کی امداد کے لئے منظوری مل جاتی ہے ،تو کوریج خدمت کی پہلی اہلیت کی تاریخ کے مہینے اور تعین سے ایک سال
پہلے کے لیے مؤثر ہوگی۔ تاہم ،ایک  UMMSہسپتال ہر کیس کی بنیاد پر ان کی بیماری/دیکھ بھال کی قسط کے مطابق۔ مالی مشکالت کی اہلیت کی مدت کو ماضی یا
مستقبل میں مزید توسیع دینے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہ مریض اور گھر میں رہنے والے اہل خاندان کے افراد کو منظور شدہ کم الگت اور ط بی طور پر ضروری
دیکھ بھال کے لئے اہلیت کی مدت کا احاطہ کرے گا۔
دیگر تمام اہلیت ،نا اہلی ،اور طریقہ ہائے کار برائے بنیادی مالی امداد پروگرام کے معیارات کا اطالق مالی مشکالت میں مدد کے معیارات پر ہوتا ہے تا وقتیکہ اس
سے مختلف بیان نہ کر دیا جائے۔

اپیلیں









ایسے مریض جن کی مالی امداد کی درخواست مسترد کر دی جائے فیصلے کے خالف اپیل کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔
اپیلیں زبانی یا تحریری دائر کی جا سکتی ہیں۔
مریضوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ اضافی معاون دستاویزات جمع کرائیں جن سے ثابت ہو کہ کیوں تردید واپس لی جائے۔
اپیلوں کی دستاویز سازی فریق ثالث کے ڈیٹا اور ورک فلو ٹول کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اصل درخوا ست رد کرنے والے نمائندے سے اوپر کی
سطح کی انتظامیہ ان کا جائزہ لیتی ہے۔
اگر پہلے درجے پر اپیل کرنے کا نتیجہ تردید کی واپسی کی صورت میں نہ نکلے تو مریضوں کو اضافی زیر غور النے کے لئے مزید اعلی سطحی انتظامیہ
تک جانے کا اختیار ہے۔
اعلی سطحی انتظامیہ میں چیف فنانشل افیسر تک جایا جا سکتا ہے جس کا دیا گیا فیصلہ حتمی ہو گا۔
اس حتمی تعین کا مراسلہ ہر اس مریض کو دیا جائے گا جس نے با قاعدہ اپیل کی ہے۔
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منسلکات:

منسلکہ A

سالئیڈنگ اسکیل – دیکھ بھال کی کم قیمت

UMMS

UMMS

UMMS

UMMS

UMMS

UMMS

UMMS

UMMS

UMMS

UMMS

10% Charity

خیرات 20%

خیرات 30%

خیرات 40%

خیرات 50%

خیرات 60%

خیرات 70%

خیرات 80%

خیرات 90%

خیرات 100%

Equals Up to 290% of
MD DHMH Annual
Income limits

ساالنہ آمدنی  MD DHMHساالنہ آمدنی کی  MD DHMHساالنہ آمدنی کی  MD DHMHساالنہ آمدنی  MD DHMHساالنہ آمدنی کی  MD DHMHساالنہ آمدنی کی  MD DHMHساالنہ آمدنی کی  MD DHMHساالنہ آمدنی کی  MD DHMHساالنہ آمدنی کی MD DHMH
حد کے  200%تک کے برابر
حدود کے  230%تک کے حدود کے  220%تک کے برابر حدود کے  210%تک کے
کی حدود کے  280%تک کے حدود کے  270%تک کے برابر حدود کے  260%تک کے کی حدود کے  250%تک کے حدود کے  240%تک کے
ہے۔
برابر ہے
ہے
برابر ہے
برابر ہے
برابر ہے
برابر ہے
ہے
برابر ہے

) (FPLوفاقی غربت کی حدود 2021
اور میری لینڈ محکمہ صحت اور دماغی
ساالنہ آمدنی ) (DHMHحفظان صحت
کی اہلیت کی حد کے رہنما خطوط

2021 FPL 2021 MD
 If your total annualاگر آپ کی کل ساالنہ  HHاگر آپ کی کل ساالنہ  HHاگر آپ کی کل ساالنہ  HHاگر آپ کی کل ساالنہ  HHاگر آپ کی کل ساالنہ  HHاگر آپ کی کل ساالنہ  HHاگر آپ کی کل ساالنہ  HHاگر آپ کی کل ساالنہ  HHاگر آپ کی کل ساالنہ HH
ساالنہ  DHMHساالنہ آمدنی
 HH income level is atآمدنی کی سطح اس پر یا آمدنی کی سطح اس پر یا اس آمدنی کی سطح اس پر یا آمدنی کی سطح اس پر یا آمدنی کی سطح اس پر یا آمدنی کی سطح اس پر یا آمدنی کی سطح اس پر یا آمدنی کی سطح اس پر یا آمدنی کی سطح اس پر یا اس
آمدنی کی اہلیت کی اہلیت کی
سے کم ہے:
اس سے کم ہے:
اس سے کم ہے:
اس سے کم ہے:
اس سے کم ہے:
اس سے کم ہے:
اس سے کم ہے:
سے کم ہے:
اس سے کم ہے:
or below:
کی حدود
حدود
Up to Max
$53,354
$72,134
$90,914
$109,742
$128,522
$147,299

زیادہ سے زیادہ تک
$49,798
$67,326
$84,854
$102,427
$119,955
$137,480

زیادہ سے زیادہ تک
$48,020
$64,922
$81,824
$98,769
$115,671
$132,570

زیادہ سے زیادہ تک
$46,241
$62,517
$78,793
$95,111
$111,387
$127,660

زیادہ سے زیادہ تک
$44,463
$60,113
$75,763
$91,453
$107,103
$122,750

زیادہ سے زیادہ تک
$42,684
$57,708
$72,732
$87,794
$102,818
$117,840

زیادہ سے زیادہ تک
$40,906
$55,304
$69,702
$84,136
$98,534
$112,930

زیادہ سے زیادہ تک
$39,127
$52,899
$66,671
$80,478
$94,250
$108,020

زیادہ سے زیادہ تک
$37,349
$50,495
$63,641
$76,820
$89,966
$103,110

زیادہ سے زیادہ تک
$35,570
$48,090
$60,610
$73,162
$85,682
$98,200

تک
$17,785
$24,045
$30,305
$36,581
$42,841
$49,100

تک
12,760
17,240
21,720
26,200
31,800
37,400

* اوپر بیان کی گئی تمام رعایتیں اس رقم پر الگو ہوں گی جسے مریض بیمہ کی ادائیگی کے بعد ادا کرنے کے لئے ذاتی طور پر ذمہ دار ہے۔
*سالئیڈنگ اسکیل پر دیکھ بھال کی کم الگت کے لئے اہل مریضوں کو بل کی جانے والی رقم (یا مالی مشکالت میں مدد کے لئے) ان رقوم سے کم ہوں گی جو عام طور پر بیمہ ( )AGBوالے افراد کو بل کی جاتی ہیں ،جو
میری لینڈ میں صحت کی خدمات کے جائزہ کمیشن ( )HSCRCکے ذریعہ قائم کردہ چارج ہے۔  UMMS AGBکا تعین اس رقم کو استعمال کرکے کرتا ہے جو میڈیکیئر دیکھ بھال کے لئے اجازت دے گی (بشمول وہ رقم جو
فائدہ اٹھانے واال ادا کرنے کے لئے ذاتی طور پر ذمہ دار ہوگا ،جو کہ  HSCRCکی رقم ہے؛ اسے ’’ممکنہ طبی طریقہ‘‘ کے نام سے جانا جاتا ہے۔
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