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 مقصد:

ہیکنسیک یونیورسٹی میڈیکل سنٹر )جس کو اب کے بعد "میڈیکل سنٹر" کے نام سے ذکر کیا جائے گا( میں مہیا 

اصولوں اور کردہ فسیلیٹی کے مریض کی نگہداشت سے وابستہ سبھی فیسوں کی وصولی کے لیے نافذ العمل 

مریض، ضمانت دار اور میڈیکل سنٹر کی کسٹمر سروس اور رجسٹریشن والے عملہ کے بیچ باہمی تعامل کے 

 لیے کارروائیوں کی نشاندہی کرنا۔  

 
اس پالیسی پر عمل درآمد کا نتیجہ میڈیکل سنٹر کے محصول کی وصولی کی یکسانیت نیز میڈیکل سنٹر جس 

برقرار رکھنے کی شکل میں برآمد ہوگا۔  اس پالیسی پر عمل درآمد سے شہرت کے لیے معروف ہے اس کو 

ہنگامی یا دیگر طبی لحاظ سے ضروری نگہداشت کے ضرورتمند اہل مریضوں کے لیے دستیاب مالی اعانت 

کے اختیارات کی آگہی میں اضافہ ہوگا، اور ان طریق کار کی نشاندہی ہوگی جن کے ذریعے یہ مریض مالی 

 ے درخواست دے سکتے ہیں۔اعانت کے لی
 

ہمارے مریضوں کے ساتھ مواصلت کو بہتر بنانے، قیمت میں شفافیت کو بڑھانے، نقد وصولیابی کی پری 

سروس کو بڑھانے اور ہمارے مریضوں کی نگہداشت کی قیمت کو سمجھنے کے لیے انہیں درکار معلومات 

نے پر توجہ مرکوز ہوگی۔  اس کے عواوہ فراہم کرکے مریض/عوام کے رشتوں میں نمایاں حد تک بہتری ال

میڈیکل سنٹر کمیونٹی کے سبھی ممبران کے ذریعہ کوریج تک وسیع تر رسائی فراہم کرکے اپنی خدمات تک 

 رسائی کو بڑھانے کی بھی جد و جہد کرتا ہے۔
 

 ہیکنسیک یونیورسٹی میڈیکل سنٹر کا فلسفہ:
خدمت انجام دیتا ہے ان کی طبی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس نے ایک ہیکنسیک یونیورسٹی میڈیکل سنٹر جن کمیونٹیز کی 

مشن تشکیل دیا ہے۔  معقول کریڈٹ اور کلیکشن پروٹوکولز، نیز جامع مالی اعانت کے اختیارت کے تئیں پابند عہد ایک ٹھوس مالی 
نیورسٹی میڈیکل سنٹر ہنگامی صدماتی خدمات کے پالیسی میڈیکل سنٹر کے لیے انتہائی اہم اور بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔  ہیکنسیک یو

ماسوا مہیا کردہ خدمات سے قبل ہمارے مریضوں کے تئیں مالی ذمہ داری پر بات چیت کر کے قیمت میں شفافیت کی پالیسی کو 
ار کو برقرار برقرار رکھے گا۔  یہ پالیسی ہمارے مریضوں کےمالی حاالت کا ہمیشہ احترام کرے گی اور اس میں شامل افراد کے وق

 پر نافذ العمل نیو جرسی کے قابل اطواق قانون کے مطابق ہوگا۔ 160، باب P.L. 1992رکھے گی، جو چیریٹی کیئر، 
 

 Emergency Medical]کے ہنگامی طبی معالجہ اور فعال مزدوری قانون  1986براہ کرم نوٹ کر لیں کہ 
Treatment & Active Labor (EMTALA)] امی طبی کیفیات میں مبتوا افراد کی ادائیگی کرنے کی کے مطابق، ہنگ

اہلیت سے قطع نظر ان کی جانچ اور حالت کو مستحکم کرنے کے لیے ان کا عواج کیاجائے گا۔  ادائیگی سے متعلقہ استفسارات سمیت 

ائے گا، یا بصورت دیگر اہل لیکن بوا تحدید، کسی بھی وجہ سے اس طرح کی خدمات میں تاخیر نہیں ہوگی، ان سے انکار نہیں کیا ج

، مریض کی منتقلی اور ہنگامی طبی معالجہ اور فعال مزدوری قانون 1-558انتظامی پالیسی  قرار نہیں دیا جائے گا۔

(EMTALAدیکھیں۔ ) 
 
 
 
I.  عمومی مریض کی تعداد –براہ راست وصولی 
 

 پالیسی:
ادائیگی کے جز" کی تعریف ادائیگی کنندہ کے ذریعہ بیان کردہ اس پالیسی کے مقصد کے تحت، بیمہ شدہ مریضوں کے لیے "خود 

سبھی کھاتوں کے لیے مریض )اور/یا ضمانت دار( پر واجب االدا رقم کے بطور بیان کی گئی ہے۔ "بیمہ شدہ مریض کے لیے خود 

بطور بیان کی ( کی شرح کے Compassionate Careادائیگی کے جز" کی اصطواح کی تعریف ہماری ہمدردانہ نگہداشت )
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 9از  2صفحہ 

گئی ہے۔ "فسیلیٹی" کی اصطواح سے مراد معالج کے دفتر کے لیے قیمتیں نہیں بلکہ "اس فسیلیٹی کے استعمال" کے لیے قیمتیں ہیں۔  

 "الگت میں اشتراک" کی اصطواح سے مراد ایک کٹوتی، ضمنی بیمہ، یا ضمنی ادائیگی کی رقم ہے۔   
 

 ر پر درج ذیل حاالت کے تحت خود ادائیگی کی جوابدہی عائد ہوگی:عام طور پر، کسی مریض اور/یا ضمانت دا
A. مریض کے پاس فسیلیٹی کی خدمات کے لیے نگہداشت صحت کا کوریج نہیں ہے۔ 
B.  مریض کے پاس فسیلیٹی کی خدمات کے لیے نگہداشت صحت کا کوریج ہے؛ تاہم، جو خدمت مہیا کرنی ہے وہ اس کی

 ط نہیں ہے )جیسے، کاسمیٹک سرجری(۔نگہداشت صحت کے کوریج کے ذریعہ محی
C.  مریض کے پاس نگہداشت صحت کا کوریج ہے، مگر، نگہداشت صحت کے کوریج کی توثیق کرنے پر، یہ تعین کیا

جاتا ہے کہ مریض پر الگت میں اشتراک کی رقم واجب االدا ہے۔  یہ رقم ایک ساالنہ کٹوتی، قابل اطواق ضمنی بیمہ، یا 

 کی خدمت کے لیے ضمنی ادائیگی کی شکل میں آ سکتی ہے۔ فسیلیٹیمہیا کردہ 
D.  مریض پر نیٹ ورک سے باہر کی خدمات کے مدنظر جرمانہ عائد ہوا ہے )میڈیکل سنٹر ایک متعین نیٹ ورک کے

لیے غیر شرکت کنندہ ہے(۔  یہ جرمانہ ادائیگی کنندگان کے ذریعہ اس وقت عائد کیا جاتا ہے جب کسی مریض کا عواج 

ورک سے باہر کی کسی فسیلیٹی اور/یا فزیشین کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔  مریض کے ہسپتال کے کوریج کی بنیاد پر نیٹ 

 جرمانہ مختلف ہوگا۔
E.  مریض نے بینیفٹ کے موجودہ عرصہ )بینیفٹ کا سال، تقویمی سال، اور/یا تا حیات زیادہ سے زیادہ( کے لیے اپنی

 ہے۔نگہداشت صحت کے کوریج کو خارج کر دیا 
 

اگر مریض/ضمانت دار کے پاس فسیلیٹی کی نگہداشت صحت کا کوریج ہے تو کسی کو بھی خود ادائیگی کے بیلنسر کا تعین اور/یا 

 اس کی وصولی کے لیے درج ذیل رہنما خطوط کو استعمال کرنا چاہیے:
 

A. ( میڈیکیئر کی ان پیشنٹ کی کٹوتیMedicare Inpatient Deductible) 
 ہے۔ 1,288.00$یکیئر ان پیشنٹ کی کٹوتی کے لیے میڈ 2016

 
B. ( میڈیکیئر کا آؤٹ پیشنٹ کا ضمنی بیمہMedicare Outpatient Coinsurance) 

شیڈیول میں حسب مذکور ضمنی بیمہ کی  پیمنٹ HUMC APCاگر مریض ثانوی بیمہ کے ذریعہ محیط نہیں ہے تو، 

 APCئے۔  صحیح رقم "ضمنی بیمہ" والے کالم میں مل سکتی ہے۔  اگر مہیا کردہ خدمت رقم الزمی طور پر وصول کی جا

کی فہرست میں ظاہر نہیں ہوتی ہے تو، مہیا کردہ خدمت پر مبنی مناسب میڈیکیئر فیس کے شیڈیول )ریہیبلیٹیشن میڈیسن، 

 ، کلینکل لیب، ڈائبیٹیز ایجوکیشن، وغیرہ( سے رجوع کریں۔ MICU/AMB، میموگرامز
براہ کرم استفادہ کنندہ کو بتا دیں کہ یہ ایک تخمینی فاضل خرچ ہے۔  اگر جوابدہی وسیع تر ہےتو، مابقی کے لیے مریض کو 

 دی جائے گی۔ بل دیا جائے گا۔  اگر یہ وصول کردہ رقم سے کم ہے تو، فاضل رقم مریض کو واپس ادا کر
 
 

C. ( میڈیکیڈMedicaid) 
محیط خدمات کے لیے وصول کنندہ/مریض پر کوئی فاضل اخراجات نہیں ہوتے ہیں۔  تاہم، میڈیکیڈ کے کوریج عام طور پر، 

 کی سطح کی بنیاد پر، ضمنی بیمہ اور/یا غیر محیط خدمات کے لیے فاضل خرچ ہو سکتا ہے۔
 

D. ( بلیو کراسBlue Crossاور بلیو شیل )( ڈBlue Shield کوریج ) 
یا ادا کنندہ کی ویب سائٹ( سے توثیق کرکے یا بلیو کراس سے رابطہ کرکے مریض کی ذمہ  RTEالیکٹرانک طریقے )

داری یا فاضل خرچ/قیمت کی تصدیق کریں۔ توثیق کریں کہ آیا مریض کی کوئی ذمہ داری اور/یا غیر محیط خدمت ہے۔ 

کی  RTEکی ضمنی ادائیگی کی رقم کی توثیق  ETCیں اور مریض کو مطلع کریں۔ الگت میں اشتراک کی رقم معلوم کر

کی معرفت یا ادائیگی کنندہ تک رسائی حاصل کرکے کی جانی  (RTE Eligibility Verification)اہلیت کی توثیق 

یا ادائیگی کنندہ کی ویب سائٹ کی معرفت توثیق کرنے سے قاصر ہوں تو، ضمنی ادائیگی کی رقم  RTEچاہیے۔ اگر 

مریض کے بیمہ شناختی کارڈ پر مل سکتی ہے۔ ایک آخری حربہ کے بطور پر، براہ راست متعلقہ ادائیگی کنندہ سے رابطہ 

 کریں۔
 

E. ( کمرشیلCommercial( اور مینیجڈ کیئر )Managed Careکے ادا ) ئیگی کنندگان 
یا ادا کنندہ کی ویب سائٹ( سے توثیق کرکے یا ادائیگی کنندہ سے رابطہ کرکے مریض کی ذمہ  RTEالیکٹرانک طریقے )

داری یا فاضل خرچ/قیمت کی تصدیق کریں۔ توثیق کریں کہ آیا مریض کی کوئی ذمہ داری اور/یا غیر محیط خدمت ہے۔ 

کی  RTEکی ضمنی ادائیگی کی رقم کی توثیق  ETCر مریض کو مطلع کریں۔  الگت میں اشتراک کی رقم معلوم کریں او

کی معرفت یا ادائیگی کنندہ تک رسائی حاصل کرکے کی جانی  (RTE Eligibility Verification)اہلیت کی توثیق 

گی کی رقم یا ادائیگی کنندہ کی ویب سائٹ کی معرفت توثیق کرنے سے قاصر ہوں تو، ضمنی ادائی RTEچاہیے۔ اگر 

مریض کے بیمہ شناختی کارڈ پر مل سکتی ہے۔ ایک آخری حربہ کے طور پر، براہ راست متعلقہ ادائیگی کنندہ سے رابطہ 

 کریں۔



مالی اعانت کی پالیسی

 ________________________________________________________________ 

 9از  3صفحہ 

 
 ان پیشنٹ کے اختیاری داخلے، اسی دن سرجری اور بیڈ پر موجود آؤٹ پیشنٹس )مقررہ مالقاتیں( .1

a.  بیمہ والے یا بغیر بیمہ والے مریضوں کو مالی لحاظ سے تصفیہ شدہ ہونا 
 ضروری ہے:

i. داخلے سے قبل والی جانچ سے پہلے یا اس تاریخ کو؛ یا 
ii. ( کاروباری دن پہلے، 3طریقہ کار سے تین ) 12:00زیادہ سے زیادہ دوپہر 

 بجے تک
       

 
توثیق، سبھی مریضوں کے لیے سبھی فاضل اخراجات کی "مالی لحاظ سے تصفیہ شدہ" کی اصطالح سے بیمہ کی 

وصولی اور سبھی مطلوبہ پیشگی تصدیق، اجازت دہندگی، اور/یا بیمہ والے مریضوں کے لیے حوالوں کی حصولیابی 
مراد ہے۔  بیمہ والے مریضوں کے لیے، فاضل اخراجات میں کٹوتیاں، ضمنی بیمہ، اور ضمنی ادائیگیاں، نیز وہ سبھی 

شامل ہیں جو کوریج سے خارج ہیں )غیر محیط طریق کار(۔ بغیر بیمہ والے مریضوں کے لیے، فاضل اخراجات  الگتیں
 ہیکنسیک یونیورسٹی میڈیکل سنٹر کی ہمدردانہ نگہداشت کی شرحوں کے ساتھ مشروط ہیں۔

 
کے اگر مقررہ پیمانۂ وقت کے اندر کسی مریض کا مالی لحاظ سے تصفیہ نہیں ہوتا ہے تو، خدمت 

شعبے کے کلینکل ڈائریکٹر یا منتظم کو مطلع کیا جائے گا اور بعد ازاں طریق کار/جانچ کے سلسلے 

 میں مریض کی کیفیت کی فوری ضرورت کا تعین کیا جائے گا۔  
 

b. داخلوں سے قبل 
ہیکنسیک یونیورسٹی میڈیکل سنٹر ممکن ہونے پر سبھی اختیاری خدمات کا پیشگی رجسٹریشن کرے 

گا۔  مریض کو بھرتی کیے جانے سے پہلے ادائیگی کے طریقے، بشمول خود ادائیگی والے حصوں 

اور سابقہ بقایا بیلنسز کی نشاندہی ہو جانی چاہیے۔ مالی تشخیصات مریض کے مقررہ طریق کار سے 

میں اس پالیسی کے  II (E)لے انجام دی جائیں گی۔  اگر ضروری ہو تو، اس پالیسی کے سیکشن پہ

آغاز میں بیان کردہ ادائیگی کے متبادل کی بنیاد پر مریض کے مقررہ طریق کار سے پہلے ایک 

 مالی معاہدہ حاصل کیا جائے گا۔  
 

 آؤٹ پیشنٹ کی اختیاری خود ادائیگی  .2
( کاروباری دن پہلے، 3مہ والے مریضوں کا مالی لحاظ سے تصفیہ طریق کار سے تین )بیمہ والے یا بغیر بی

 بجے تک ہو جانا ضروری ہے۔  12:00زیادہ سے زیادہ دوپہر 
 

"مالی لحاظ سے تصفیہ شدہ" کی اصطالح سے بیمہ کی توثیق، سبھی مریضوں کے لیے سبھی فاضل 
اجازت دہندگی اور/یا بیمہ والے مریضوں کے لیے  اخراجات کی وصولی اور سبھی مطلوبہ پیشگی تصدیق،

حوالوں کی حصولیابی مراد ہے۔ بیمہ والے مریضوں کے لیے، فاضل اخراجات میں کٹوتیاں، ضمنی بیمہ، اور 
ضمنی ادائیگیاں نیز وہ سبھی الگتیں شامل ہیں جو کوریج سے خارج ہیں )غیر محیط طریق کار(۔  بغیر بیمہ 

اضل اخراجات ہیکنسیک یونیورسٹی میڈیکل سنٹر کی ہمدردانہ نگہداشت کی والے مریضوں کے لیے، ف
 شرحوں کے ساتھ مشروط ہیں۔

 
اگر مقررہ پیمانۂ وقت کے اندر کسی مریض کا مالی لحاظ سے تصفیہ نہیں ہوتا ہے تو، 

خدمت کے شعبے کے کلینکل ڈائریکٹر یا منتظم کو مطلع کیا جائے گا اور بعد ازاں طریق 

 کار/جانچ کے سلسلے میں مریض کی کیفیت کی فوری ضرورت کا تعین کیا جائے گا۔  
 

 اں/براہ راست بھرتیاںفوری ان پیشنٹ داخلے/منتقلی .3
بینیفٹ کی اہلیت اور توثیق کا عمل ان مریضوں کے لیے جو فوری طلب، منتقلیوں یا براہ 

راست بھرتیوں کے بطور ہیکنسیک یونیورسٹی میڈیکل سنٹر میں بھرتی کیے جاتے ہیں 

 داخلے کے وقت ہی ہوگا۔
 

 [Emergency Trauma Center (ETC)]ایمرجنسی ٹراؤما سنٹر  .4
نسیک یونیورسٹی میڈیکل سنٹر کسی بھی مالی ادائیگی کے انتطامات پر گفتگو کیے جانے سے پہلے مریض ہیک

میں خدمت  ETCکی طبی کیفیت کی قسم بندی اور عواج کرتا رہے گا۔  ہیکنسیک یونیورسٹی میڈیکل سنٹر 

ہے اور مریض کے  سے انکار نہیں کرے گا۔ یہ توثیق ہو جانے کے بعد کہ مریض کی جانچ پڑتال ہو گئی
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کلینیشین کے ذریعہ منظوری دے دی گئی ہے، بیمہ کی معلومات اور مریض کی فاضل ذمہ داری معلوم کرنے 

 کی کوشش کے تحت اس کے پاس پہنچا جائے گا۔
 

ہیکنسیک یونیورسٹی میڈیکل سنٹر اہلیت کی توثیق کے بعد نگہداشت صحت کے سبھی کوریج بشمول میڈیکیئر، 

 تیسرے فریق کے ادائیگی کنندگان کو بل بھیجے گا۔میڈیکیڈ اور 
  

 بیمہ والے مریض –مینیجڈ کیئر کے انتظامات  .5
ہیکنسیک یونیورسٹی میڈیکل سنٹر کے پاس مینیجڈ کیئر کے مخصوص انتظامات موجود ہیں۔  مریض کی ذمہ 

داری کا تعین تیسرے فریق کے ادائیگی کنندگان کے ذریعہ کیا جائے گا۔ ادائیگی کنندہ کے ساتھ اتفاق رائے سے 

 ئے گا۔ طے شدہ معاہدہ بند شرح کا استعمال کرکے ڈالر کی رقم کا حساب کیا جا
 

کی  [Internal Revenue Code §501(r)(6)] (6)(r)501§وصولی کی کارروائی اور داخلی ضابطۂ محصول 

کے پیشنٹ کلیکشن ٹائم الئن کے لیے براہ کرم اس پالیسی کے  UMCتعمیل کے سلسلے میں مزید معلومات کے مدنظر ہیکنسیک 

 سے رجوع کریں۔ Aضمیمہ 
 

II.  مالی اعانت کی پالیسی 
  

، 1846انتظامی پالیسی اہل قرار یافتہ بچوں یا میڈیکیڈ کے مریضوں کے عواج پر مشتمل معاملوں کے لیے، براہ کرم 
 مالی اعانت کی پالیسی )چیریٹی کیئر/کڈ کیئر/میڈیکیڈ( سے رجوع کریں۔

 
براہ کرم نوٹ کر لیں کہ میڈیکل سنٹر کی ہسپتال کی فسیلیٹیز کے اندر فراہم کردہ سبھی خدمات اس پالیسی کے تحت محیط 

سے رجوع کریں جو ہنگامی یا  Aنہیں ہیں۔ براہ کرم محکمے کی جانب سے ان فراہم کنندگان کی فہرست کے لیے ضمیمہ 

ہسپتال کی فسیلیٹی کے اندر ہی فراہم کرتے ہیں۔ یہ ضمیمہ بتاتا دیگر طبی لحاظ سے ضروری نگہداشت صحت کی خدمات 

ہے کہ کون سے فراہم کنندگان اس پالیسی کے تحت محیط ہیں او کون محیط نہیں ہیں۔ فراہم کنندہ کی فہرست پر تین مہینے 

 پر نظرثانی کی جائے گی اور اگر ضرورت ہو تو اسے اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔
 

A.  ہیکنسیکUMC کی ہمدردانہ نگہداشت کی رعایت کی پالیسی 
کسی کھاتے پر ہمدردانہ نگہداشت نگہداشت کی رعایت کا اطواق ہونے پر، کل بقایا رقم مہیا کردہ خدمات کے لیے ان 

پیشنٹ اور آؤٹ پیشنٹ کی خود ادائیگی والی ہمدردانہ نگہداشت کی شرحوں پر مبنی ہوگی۔  ان پیشنٹ کی ہمدردانہ 

کی شرحیں ہی ہیں۔  آؤٹ پیشنٹ کی ہمدردانہ نگہداشت کی  DRGشرحیں رواں سال کے لیے میڈیکیئر  نگہداشت کی

  ***ریٹ گنا دو یا میڈیکیئر فیس شیڈیول ریٹ گنا دو پر مبنی ہیں۔ APCشرحیں مہیا کردہ خدمت کے لحاظ سے میڈیکیئر 

کے اہل کسی بھی فرد پر عام طور پر  FAPتاہم،  ان شرحوں پر مزید رعایتیں الگو نہیں ہوں گی،  یہ حتمی شرحیں ہیں۔

)آگے بیان کیا گیا ہے( اس سے  [Amounts Generally Billed (AGB)]جتنی رقم کا بل بھیجا جاتا ہے 

  زیادہ چارج نہیں لگے گا۔
 

 Q75" – "HUMCکسی مریض کے کھاتے پر ہمدردانہ نگہداشت کی شرح الگو ہونے پر، خود ادائیگی سے "

چیریٹی کیئر" میں بنیادی ادائیگی کنندہ کی نظرثانی کریں۔  یہ کارروائی خود بخود ہمدردانہ نگہداشت کی شرح میں اکاؤنٹ 

 کی اجازت دے گی۔  
 

B.  کی رعایت کی پالیسی 15نیو جرسی اسٹیٹ 
کے  %500اور  %300سے مؤثر، جن مریضوں کی کنبہ جاتی آمدنی افواس کے وفاقی رہنما خطوط کے  2/4/09 

بیچ آتی ہو ان کی جانچ پڑتال چیریٹی کیئر اسکریننگ کی ہماری موجودہ کارروائی کا استعمال کرکے کی جائے گی۔  اہل 

کیئر" میں بنیادی ادائیگی کنندہ کی نظرثانی کریں۔  ان پیشنٹ نیو  15"نیو جرسی اسٹیٹ  – "Q76قرار پا جانے پر، "

کی شرحیں ہی ہیں۔  آؤٹ پیشنٹ نیو جرسی  DRGال کے لیے میڈیکیئر کیئر کی شرحیں رواں س 15جرسی اسٹیٹ 

یا میڈیکیئر فیس شیڈیول  %115ریٹ گنا  APCکیئر کی شرحیں مہیا کردہ خدمت کے لحاظ سے میڈیکیئر  15اسٹیٹ 

 پر مبنی ہیں۔ %115ریٹ گنا 
  

خود ادائیگی کو شمار نہیں کیا جائے گا، االا یہ کہ بیمہ کے بیلنسز )کٹوتیاں، ضمنی بیمے، اور ضمنی ادائیگیاں( کے بعد 

 مریض اس پالیسی کے تحت بصورت دیگر اہل قرار پائے۔
 

C.  ہنگامی اور دیگر طبی لحاظ سے ضروری نگہداشت کے لیے عام طور پر جتنی رقم کا بل بھیجا جاتا ہے[Amounts 
Generally Billed (AGB)]  اس کا حساب کتاب 
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کے مطابق، ہنگامی اور دیگر طبی لحاظ سے ضروری نگہداشت کے معاملے  (5)(r)501§ داخلی ضابطۂ محصول

میں، اس پالیسی کے تحت مالی اعانت کے لیے اہل مریضوں پر اس طرح کی نگہداشت پر محیط بیمہ رکھنے والے کسی 

 فرد سے زیادہ چارج نہیں کیا جائے گا۔ 
 

یسے فرد پر جس کو ہنگامی اور دیگر طبی لحاظ سے ضروری مالی اعانت کے لیے اہل تصور کیے جانے والے ا

 : سے کم چارج کیا جائے گانگہداشت مطلوب ہو درج ذیل 
 

 کے مطابق حساب کردہ رقم؛ یا  (B)-(A)(II)مذکورہ باال سیکشنز  .1
2. AGB۔ 

 
کا حساب کیا جاتا ہے۔   AGBخدمت پلس نجی صحت بیمہ دہندگان کے لیے لک بیک میڈیکیئر فیس کا استعمال کرکے 

 کے فیصد حسب ذیل ہیں: AGBموجودہ 
 %26ان پیشنٹ:  .1
 %32آؤٹ پیشنٹ  .2
 ER: 22%آؤٹ پیشنٹ  .3

 
D. ادائیگی کی شکلیں   

 ہیکنسیک یونیورسٹی میڈیکل سنٹر ادائیگی کی درج ذیل شکلیں قبول کرتا ہے:
 نقد .1
 منی آرڈر .2
 ویزا، ماسٹر کارڈ، امریکن ایکسپریس،  -چنندہ کریڈٹ کارڈ  .3

 ڈسکور      
 ڈیبٹ کارڈ جس پر ویزا یا ماسٹر کارڈ کا لوگو ہو .4
 بینک چیک .5
 ذاتی چیکس  .6

 
E. ہیکنسیک یونیورسٹی میڈیکل سنٹر کا مالی معاہدے کا منصوبہ 

مالی معاہدے درخواست کرنے پر طے کیے جا سکتے ہیں۔  ایک کم از کم ڈپازٹ لینا ہوتا ہے اور اس کے بعد بیلنس کو 

 ایک غیر سودی قسط وار منصوبے پر رکھا جا سکتا ہے۔ 
 

F.    بقایا بیلنسسز والے کھاتوں کے لیے مالی معاہدے 
رکے شروع کیے جائیں گے۔  سبھی مکمل کردہ فارم ذیل کے سبھی انتظامات مالی معاہدے کی ادائیگی کا فارم استعمال ک

 مطابق تقسیم کیے جائیں:
 ایک کاپی مرض کے پاس جاتی ہے۔ -
 ایک کاپی مرض کے اکاؤنٹ/فائل میں جاتی ہے۔ -
 ایک کاپی کسٹمر سروس کے مینیجر کے پاس جاتی ہے۔ -

)ان پیشنٹ  )ان پیشنٹ مالی معاہدہ، انگریزی(اور  آؤٹ پیشنٹ مالی معاہدہ، ہسپانوی() )آؤٹ پیشنٹ مالی معاہدہ، انگریزی(

 مالی معاہدہ، ہسپانوی(
 

مریض/ضمانت دار کے ساتھ مل کر مالی معاہدے کا پوری طرح سے جائزہ لیا جائے گا۔  معاہدے میں درج ذیل سیکشن 

 ظاہر ہوگا:
پورا نہیں کرنے "میں تسلیم کرتا ہوں کہ ادائیگی کے منصوبے میں مذکور کے مطابق ذمہ داریوں کو 

میرا اکاؤنٹ کلیکشنز کو بھیج دے گا۔ میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ  UMCکے نتیجے میں ہیکنسیک 
اگر یہ معاہدہ ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو، اتفاق رائے سے طے شدہ کوئی رعایتی شرحیں پورے چارجز 

گایا جاتا ہے اور فزیشین "رجسٹریشن کے وقت سبھی چارجز کا تخمینہ لاور،  میں تبدیل ہوجائیں گی"
کے  FAPکے معالجاتی منصوبے کی بنیاد پر ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔  براہ کرم نوٹ کر لیں کہ 

 سے زیادہ چارج نہیں لگے گا"    AGBاہل کسی بھی فرد پر 
 

G.   نیو جرسی میڈیکیڈ یا  -مالی اعانت کے پروگرام 
 چیریٹی کیئر 

کی ہمدردانہ نگہداشت کی شرحیں ادا کرنے سے قاصر ہیں انہیں شروع میں  UMCوہ سبھی مریض جو ہیکنسیک 

( کے پاس بھیجا جائے گا۔  اگر مالیاتی صواحکار مالی لحاظ سے Financial Counselorمالیاتی صواحکار )

http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Outpatient%20Financial%20Agreement.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Outpatient%20Financial%20Agreement%20Spanish.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Inpatient%20Financial%20Agreement.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Inpatient%20Financial%20Agreement.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Inpatient%20Financial%20Agreement%20%20Spanish.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Inpatient%20Financial%20Agreement%20%20Spanish.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Inpatient%20Financial%20Agreement%20%20Spanish.doc
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( میں Financial Assistance Unitمریض کا تصفیہ کرنے سے قاصر ہو تو، مریض کو مالی اعانتی اکائی )

ا جائے گا۔  یہ اکائی اس امر کا تعین کرے گی کہ آیا مریض استحقاق کے پروگراموں میں سے ایک کے لیے اہل قرار بھیج

   پاتا ہے۔
 

H. :)بین االقوامی مریضوں کی پالیسی )غیر ملکی مریض 
 کے بین االقوامی مریض کی تعریف: UMCہیکنسیک  
ایسے مریض جو فی الحال بیرون ملک رہ رہے ہیں اور جو مخصوص خدمات کے لیے ہیکنسیک یونیورسٹی  

کا سفر کر رہے ہیں۔  ان خدمات کا پیشگی  .U.Sمیڈیکل سنٹر )"میڈیکل سنٹر"( میں عالج کروانے کے لیے 

 ساتھ مشروط نہیں ہیں۔انتظام کیا گیا ہے، اور اس پالیسی میں بیان کردہ مالی اعانت کے التزامات کے 
 

سبھی بین االقوامی مریض جو پہلے سے انتظام کردہ طبی معالجہ حاصل کرنے کے لیے 

بیرونی ممالک سے ہیکنسیک یونیورسٹی میڈیکل سنٹر آنے کا پیشگی انتظام کرتے ہیں انہیں 

 خدمات کے لیے ایک منظور شدہ باز ادائیگی کی شرح ملے گی بشمول لیکن بوا تحدید:
 ض قلبامرا -
 عضو کی پیوندکاری کے پروگرام  -
 سلعیات -
 امراض عظم -
 امراض بول کے طریق کار -

 
ان مواقاتوں کے لیے ان مریضوں کا پہلے سے وقت طے کیا جائے گا، اور اس وقت معالجے 

کی توافی کے لیے فنڈز کے وائر ٹرانسفر )بشمول وائر ٹرانسفر فون نمبر( کے انتظامات کیے 

( کاروباری 5ائر ٹرانسفر میڈیکل سنٹر میں مریض کی آمد سے پانچ )جائیں گے۔  فنڈز کا و

دن پہلے ہو جانا ضروری ہے۔  پیشگی ادائیگی کا جو بھی حصہ استعمال نہیں ہوا ہو وہ واپس 

 کر دیا جائے گا۔   
 

I.  مالی اعانت کے لیے درخواست دینا 
a.   دستیاب زبانیں 

i.  میڈیکل سنٹر کاFAP درخواست اور ،PLS  انگریزی میں اور انگریزی کی محدود مہارت

[limited proficiency in English (“LEP”)]  رکھنے والی آبادی کی ابتدائی زبان

کو  %5افراد سے کم یا  1,000میں دستیاب ہیں جو میڈیکل سروس کے بنیادی سروس ایریا کے 

درخواست کرنے پر بوا معاوضہ الزم ہوتا ہے۔ یہ دستاویزات میڈیکل سنٹر کی ویب سائٹ پر نیز 

 دستیاب ہیں۔ 
b.  معلومات میڈیکل سنٹر کی ویب سائٹ پر مالحظہ کریں 

i.  ویب سائٹ:  کوئی فرد مالی اعانت کے بارے میں معلومات کو آن الئن درج ذیل ویب سائٹ پر دیکھ

سکتا ہے: 

http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy 
c. درخواست 

i.   کوئی فرد درخواست کی ایک کاغذی کاپی پُر کرکے مالی اعانت کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔

 درج ذیل کسی بھی طریقے سے دستیاب ہے: بوا معاوضہکاغذی درخواست 
a)   :اعانت کی درخواست کی ایک کاغذی درج ذیل پتے پر خط لکھ کر اور مالی بذریعہ ڈاک

 کاپی کی درخواست کر کے:
1) 100 First Street - Suite 300 

Hackensack, NJ  07601 
b)   :فائنانشیل اسسٹنس ڈپارٹمنٹ میں بذات خود جا کر )پیر تا جمعہ، صبح ذاتی طور پر

 بجے(، جو اس پتے پر واقع ہے: 4:00شام  -بجے  8:00
1) 100 First Street - Suite 300 

Hackensack, NJ  07601 
c) :پر ہو  4343-996-(551)فائنانشیل اسسٹنس ڈپارٹمنٹ تک رسائی   بذریعہ فون

 سکتی ہے
 

d.   :درخواست کا عرصہ 

http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy
http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy
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i.  کسی فرد کے پاس اعانت کے لیے درخواست دینے کے واسطے ڈسچارج کے بعد بلنگ کا پہوا

 ( دن کا وقت ہوتا ہے۔365پینسٹھ )اسٹیٹمنٹ انہیں فراہم کیے جانے کی تاریخ سے تین سو 
ii.  نامکمل درخواستوں پر غور نہیں کیا جاتا ہے، لیکن درخواست دہندگان کو مطلع کر دیا جاتا ہے اور

 انہیں چھوٹی ہوئی دستاویزی شہادت/معلومات مکمل کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔
 

e.   :مکمل کردہ درخواستیں 
i.  محکمے کو ڈاک سے بھیجیں )مذکورہ باال پتے سے سبھی مکمل کردہ درخواستیں مالی اعانت کے

 رجوع کریں(:
 

 
 ان پیشنٹ اور آؤٹ پیشنٹ دونوں خدمات کے لیے -پیشنٹ کلیکشنز ٹائم الئن  UMC: ہیکنسیک Aضمیمہ 

 
ہیکنسیک یونیورسٹی میڈیکل سنٹر بیمہ کے ذریعہ دعوے پر کارروائی ہو جانے کے بعد مہیا کردہ خدمت کے 

 اسٹیٹمنٹس فراہم کرتا ہے۔   بیمہ کے بعد والے بیلنسز میں درج ذیل شامل ہیں:لیے بلنگ 
 خود ادائیگی )بغیر بیمہ والے مریض( .1

بیمہ کے بعد خود ادائیگی )بیمہ نے اپنی ذمہ داری کی تسلی کرلی ہے، باقی ماندہ بیلنس مریض کی  .2

 ذمہ داری ہے(

 یتی چارجز(رعا –چیریٹی کیئر )ہمدردانہ نگہداشت  UMCہیکنسیک  .3

 میڈیکیئر کے بعد خود ادائیگی )میڈیکیئر کی تعریف کے مطابق مریض کی ذمہ داری( .4

بغیر بیمہ والے مریضوں کے لیے ڈسچارج یا خدمت کی تاریخ کے تقریباً پانچ دنوں کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ ڈاک 

 سے بھیجا جاتا ہے۔
 

دن ہے۔  بیمہ  62بیلنس کلیکشن کو بھیجے جانے سے پہلے بلنگ کا کل دور  –غیر میڈیکیئر اسٹیٹمنٹ سائیکل 

کے ذریعہ اپنے حصے کی تسلی کر لینے کے بعد مریضوں کو بل بھیجا جاتا ہے۔  اسٹیٹمنٹ پر درج آخری 

تاریخ تک پوری ادائیگی وصول ہو جانا ضروری ہے۔  اگر کل پچھوا بقایا آخری تاریخ تک وصول نہیں ہوتا ہے 

تو، مریض کو بعدازاں اسٹیٹمنٹس )کل تین تک( موصول ہوتے رہے ہیں۔  اگر ادائیگی وصول نہیں ہوتی ہے تو، 

دس دنوں کے اندر ادائیگی کی درخواست کرتے ہوئے مریض کو ایک حتمی پری کلیکشن خط بھیجا جائے گا۔  

( کے Collection Agency) اگر ادائیگی ابھی بھی وصول نہیں ہوتی ہے تو، اکاؤنٹ ایک کلیکشن ایجنسی

 حوالے کر دیا جائے گا۔
 

دن ہے۔   120بیلنس کلیکشن کو بھیجے جانے سے پہلے بلنگ کا کل دور  –میڈیکیئر اسٹیٹمنٹ سائیکل 

میڈیکیئر اور کسی ثانوی بیمے کے ذریعہ ادائیگی ہونے کے بعد مریضوں کو ایک بل بھیجا جاتا ہے۔  اسٹیٹمنٹ 

پوری ادائیگی وصول ہو جانا ضروری ہے۔ اگر کل پچھوا بقایا آخری تاریخ تک پر درج آخری تاریخ تک 

وصول نہیں ہوتا ہے تو، مریض کو بعد ازاں اسٹیٹمنٹس )کل چار تک( موصول ہوتے رہے ہیں۔  اگر ادائیگی 

وصول نہیں ہوتی ہے تو، دس دنوں کے اندر ادائیگی کی درخواست کرتے ہوئے مریض کو ایک حتمی پری 

ن خط بھیجا جائے گا۔  اگر ادائیگی ابھی بھی وصول نہیں ہوتی ہے تو، اکاؤنٹ ایک کلیکشن ایجنسی کلیکش

(Collection Agencyکے حوالے کر دیا جائے گا۔ ) 
 مریض کی ادائیگیوں کے لیے پتہ: 

Hackensack University Medical Center 
P.O. Box 48027 

Newark NJ 07101-4827 
 
پر کال 3355-996-551سلسلے میں استفسارات رکھنے والے مریض کسٹمر سروس کو اپنے بیلنس کے  

 کر سکتے ہیں
پر یہ پتہ  3355-996-551جو مریض اپنے اکاؤنٹ کا بیلنس ادا کرنے سے قاصر ہوں وہ کسٹمر سروس کو 

جو مریض ادائیگی  کرنے کے لیے کال کر سکتے ہیں کہ آیا وہ ادائیگی کے انتظام کے لیے اہل قرار پاتے ہیں۔ 

پر یہ پتہ کرنے کے لیے کال کر  4343-996-551کرنے سے قاصر ہیں وہ مالی اعانت کے ہمارے دفتر کو 

 سکتے ہیں کہ آیا وہ مالی اعانت کے لیے اہل قرار پاتے ہیں۔



 انتظامی پالیسی کا دستی کتابچہ
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فرد کی میں درج ذیل شامل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ انہی تک محدود نہیں ہیں:  وصولی کے غیر معمولی اقدامات

امواک پر حق دعوی کر دینا، فرد کی امواک پر تالہ بندی، فرد کے بینک کھاتے یا کسی دگر ذاتی امواک کو 

ضبط کر لینا یا اسے منسلک کر دینا، فرد کے خواف دیوانی کارروائی شروع کرنا، فرد کی گرفتاری کا باعث 

 ی اقدامات درج ذیل عرصۂ وقت کے تابع ہیں:بننا، اور کسی فرد کی اجرتیں کاٹ لینا۔  وصولی کے غیر معمول
 

اطواع کا عرصہ:  میڈیکل سنٹر ادائیگی حاصل کرنے اور وصولی کی غیر معمولی کارروائیاں شروع   .1

کرنے سے پہلے وصولی، ادائیگی، اور مالی اعانت کی پالیسی کے بارے میں ڈسچارج کے بعد 

دن  120کیے جانے کی تاریخ سے کام از کم نگہداشت کے لیے پہوا بلنگ اسٹیٹمنٹ مریض کو فراہم 

 پہلے اس فرد کو مطلع کرے گا۔ 

درخواست کا عرصہ:  کسی فرد کے پاس درخواست جمع کرانے کے لیے ڈسچارج کے بعد بلنگ کا  .2

 دن کا وقت ہوتا ہے۔   240پہوا اسٹیٹمنٹ انہیں فراہم کیے جانے کی تاریخ سے 

کو وصولی کی کسی  UMCوصولی کی غیر معمولی کارروائیوں کے لیے انتظار کا وقت:  ہیکنسیک  .3

( دن کا نوٹس فراہم 30غیر معمولی کارروائیوں میں شامل ہونے سے پہلے مریض کو کم از کم تیس )

 کرنا ضروری ہے۔  
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کنندگان جو ہنگامی یا دیگر طبی لحاظ سے ضروری نگہداشت صحت کی خدمات ہسپتال کی : محکمہ کی جانب سے فراہم Bضمیمہ 

 فسیلیٹی میں ہی فراہم کرتے ہیں۔
 

 مالی اعانت کی پالیسی کے ذریعہ محیط ہے؟ شعبہ/ادارہ/گروپ

 نہیں شعبہ برائے علم تخدیر
 نہیں شعبہ برائے کینسر سنٹر

 نہیں شعبہ برائے امراض دندان
 نہیں برائے ہنگامی ادویہشعبہ 

 نہیں شعبہ برائے عائلی ادویہ
 نہیں شعبہ برائے داخلی ادویہ

 نہیں شعبہ برائے امراض اعصاب
 نہیں شعبہ برائے زچگی و امراض نسواں

 نہیں شعبہ برائے امراض چشم
 نہیں شعبہ برائے جراحت تقویم االعضاء
 نہیں شعبہ برائے امراض کان و نرخرہ

 نہیں برائے تشخیص امراضشعبہ 
 نہیں شعبہ برائے امراض اطفال

 نہیں شعبہ برائے پواسٹک و باز تخلیقی جراحت
 نہیں شعبہ برائے امراضیات

 نہیں شعبہ برائے طب نفسی و رویہ جاتی ادویہ
 نہیں شعبہ برائے اشعاعی سلعیات

 نہیں شعبہ برائے ریڈیالوجی
 نہیں شعبہ برائے بحالی صحت کی ادویات

 نہیں شعبۂ جراحت
 نہیں شعبہ برائے امراض بول

 نہیں ہاسپٹلسٹس
 نہیں لیبارٹری کی خدمات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


