ေတာင္းခံျခင္းမူ၀ါဒ
၁။ မူ၀ါဒစာတမ္း
ေအ။

Collection Policy

ဤမူ၀ါဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ Parkview Health ၏ လမ္းညႊန္ခ်ကကို ေဖာ္ျပလိုျခင္း္ျဖစ္ၿပီး Parkview အေနႏွင့္ သမရိုးက်မဟုတ္ေသာ
ေငြေၾကးေတာင္းခံမႈကို မည္သည့္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ ေတာင္းခံျခင္းမျပဳဘဲ
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမူ၀ါဒအရ အက်ံဳး၀င္ေသာ လူနာမ်ားကိုလည္း ေငြေၾကးေကာက္ခံျခင္းမျပဳရန္ လမ္းညႊန္ထားခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ဤမူ၀ါဒတြင္
လူနာမ်ားအေနႏွင့္ ေငြေၾကးေပးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အကယ္၍ မေပးေဆာင္ပါက ႀကံဳရမည့္ အေရးယူမႈမ်ား ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤမူ၀ါဒတြင္ Parkview
ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕၊ Parkview Home Health၊ Home Infusion သို႔မဟုတ္ Parkview Hospice သို႔မဟုတ္ Parkview ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ
ေဆးရံုမ်ားအားလံုးတြင္ ေငြေၾကးေပးေဆာင္ရန္ က်န္ေနသည့္လူနာအားလံုး အက်ံဳး၀င္သည္။ Parkview ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ေဆးရံုမ်ားမွာ
- Parkview Hospital Randallia၊ Parkview Behavioral Health၊ Parkview Regional Medical Center၊ Parkview Orthopedic Hospital၊
Parkview Whitley Hospital၊ Parkview Huntington Hospital၊ Parkview Noble Hospital၊ Parkview LaGrange Hospital၊ Parkview
DeKalb Hospital၊ Parkview Wabash Hospital၊ ႏွင့္ Parkview Warshaw တို႔ျဖစ္သည္။ ဤမူ၀ါကို္ Parkview Health ၏ ဘုတ္အဖြဲ႕၏ကိုယ္စား
အာဏာလႊဲခံရေသာ Parkview Health ၏ ေငြေၾကးဆုိင္ရာေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္သည္။

၂။ စကားလံုးအဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ေအ။

ေလွ်ာက္ထားျခင္းကာလ ဆုိသည္မွာ ကုသမႈခံယူျခင္းစတင္သည့္အခ်ိန္မွစၿပီး လူနာအား ေငြေတာင္းခံလႊာစတင္ထုတ္ေပးသည့္ရက္မွ ရက္ေပါင္း
240 ေျမာက္ရက္အထိအတြင္း သို႔မဟုတ္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ေကာက္ခံျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္စတင္သည့္အခ်ိန္Parkview Health မွ စာျဖင့္ေရးသားၿပီး
ေနာက္ဆံုးရက္သတ္မွတ္ၿပီးသည္မွ ရက္ေပါင္း 30 အတြင္းျဖစ္သည္။

ဘီ။

ECAs ဆိုသည္မွာ သမရုိးက်မဟုတ္ေသာ ေတာင္းခံသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား - ယူအက္စ္အစိုးရဘဏ္တုိက္ႏွင့္ ျပည္တြင္းအခြန္၀န္ေဆာင္မႈဌာနမွ
သတ္မွတ္ထားေသာ ေတာင္းခံသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္စာရင္းျဖစ္ၿပီး ေဆးဘက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ေငြေၾကး
ေထာက္ပံ့မႈအတြက္တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ အက်ံဳး၀င္ျခင္းရွိမရွိ စစ္ေဆးၿပီးမွသာ ေတာင္းခံျခင္းျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္
ေအဂ်င္စီမ်ား သို႔မဟုတ္ အတိုးႏႈန္းဗ်ဴရိုမ်ားသို႔ ၄င္းေပးရန္က်န္ လူနာအေၾကာင္း သတင္းေပးပို႔ျခင္းတို႔ပါ၀င္သည္။

စီ။

FAP ဆိုသည္မွာ Parkview ၏ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံျခင္းမူ၀ါဒကိုဆုိလုိသည္။

ဒီ။

FAP-အက်ံဳး၀င္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ဆိုသည္မွာ Parkview ၏ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံျခင္း မူ၀ါဒအရ အက်ံဳး၀င္ေသာသူမ်ားကို ဆိုလိုသည္။

၃။ နည္းလမ္းမ်ား
ေအ။ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
			

ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ၀န္ေဆာင္မႈယူစဥ္ သို႔မဟုတ္ မယူမွီ ေပးရမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္သည္။

ဘီ။ ပင္မ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
		

လူနာအတြက္ အာမခံကို ပို႔ေပးပါမည္။ ကိုယ္တုိင္ေပးရမည့္အပိုင္းကို ေဆးရံုဆင္းရာတြင္ ေပးေဆာင္ရန္ ေတာင္းခံပါလိမ့္မည္။ စာခ်ဳပ္အရ
တားျမစ္ထားျခင္းမရွိပါက အာမခံေတာင္းခံျခင္းမွ ရက္ 60 အတြင္း ေပးမထားသည့္ ေငြေၾကးကို လူနာသို႔ ေတာင္းခံပါလိမ့္မည္။
1. လူနာမ်ား/အာမခံမ်ားသို႔ ၃ လထက္ပိုေသာ စာတမ္းမ်ားကို ေပးပို႔မည္မဟုတ္ပါ။
2. နည္းလမ္း ၃ မ်ိဳးႏွင့္ ေပးေဆာင္ႏုိင္သည္။
ေအ။ နည္းလမ္း တစ္ - Parkview ၀န္ထမ္းမဟုတ္သူ သို႔မဟုတ္ ၀န္ထမ္း၏ မွီခုိသူမဟုတ္လွ်င္ (ေဆးရံုခ) 10% ခံစားခြင့္ရွိၿပီး
ပထမအာခံစာတမ္းထြက္ခ်ိန္မွ 27 ရက္အတြင္းေပးေဆာင္ရမည္။
ဘီ။ နည္းလမ္း ႏွစ္ - (36) သံုးဆယ့္ေျခာက္လထက္ မပိုေသာ အတိုးမပါသည့္ ေပးေဆာင္မႈပံုစံရႏုိင္သည္။ လစဥ္အနည္းဆံုးေပးေဆာင္ ေငြသည္
$25 ျဖစ္သည္။
စီ။ နည္းလမ္း သံုး - အတိုးသက္သာေသာနည္းလမ္းျဖင့္ တူညီေသာေစ်းေလ်ာ့မႈကို ရႏုိင္ၿပီး ၄င္း ေခ်းယူျခင္းသည္ ပထမ
အာမခံစာတမ္းထြက္ခ်ိန္မွ 27 ရက္အတြင္းသာျဖစ္သည္။ အကယ္၍ လူနာသည္ ေခ်းယူၿပီးေပးေဆာင္ပါက ေစ်းေလ်ာ့ျခင္းကို
ျပန္လည္ႏႈတ္ယူၿပီး လူနာအေကာင့္ကို ေငြေတာင္းခံသည္ ေအဂ်င္စီသို႔ ေပးပို႔ ထားပါလိမ့္မည္။
ဒီ။ ၄င္းတို႔ကုန္က်စရိတ္ကို မေပးႏုိင္သည့္ လူနာမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းရႏိုင္သည္။ ေထာက္ပံ့ျခင္းကို္ အစိုးရအစီအစဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္
ေဆးရံုေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း မူ၀ါဒအရ အခမဲ့ရယူႏုိင္သည္။ စုေဆာင္းျခင္းလမ္းညႊန္ကို Parkview.com၊ ေဆးရံုေငြကိုင္ရံုးခန္းမ်ားတြင္
ရယူႏုိင္ၿပီး 260-266-6700 သို႔မဟုတ္ အခမဲ့ 855-814-0012 သို႔ေခၚဆုိႏုိင္သည္။ လူနာတစ္ေယာက္သည္ ေလွ်ာက္ထားကာလအတြင္း
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မူ၀ါဒ၏ အရပ္သံုးစကားျဖင့္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ (PLS) ႏွင့္
ေလွ်ာက္ထားသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကို လူနာအားေပးပို႔သည့္ ေငြေၾကးရွင္းတမ္းတိုင္းတြင္ ထည့္သြင္းေပးထားသည္။
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စီ။ သမ႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ ေတာင္းခံျခင္းမ်ား အပါအဝင္ မေပးေဆာင္သည့္အတြက္ အေရးယူျခင္းမ်ား
1. အထက္ပါ ဘီ တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အစီအစဥ္အတုိင္း စီစဥ္ရန္ပ်က္ကြက္ပါက ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မူ၀ါဒအတုိင္းေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး
ေတာင္းခသည္ေအဂ်င္စီမွ မေပးသည့္ ကုန္က်စရိတ္ကို ေတာင္းခံမည္ျဖစ္သည္။
2. Parkview သည္ မည္သည့္ ECA မ်ားက ေငြေတာင္းခံမႈ ေတာင္းဆိုျခင္းမျပဳမီ အေၾကာင္းေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ၎က ပထမဆံုး
ေဆး႐ံုဆင္းေငြေတာင္းခံလႊာ ေဖာ္ျပခ်က္ေပးၿပီးသည့္ ရက္မွ အနည္းဆံုး ရက္ေပါင္း 120 အတြင္း အဆိုပါ ECA မ်ားကို တားျမစ္ထားပါမည္။
3. Parkview (သို႔မဟုတ္ အာဏာလႊဲအပ္ခံရသူ)မွ ECA ကို ေအာက္ပါအတုိင္းလုပ္ေဆာင္မည္။ ေတာင္းခံသည့္ေအဂ်င္စီသည္ လူနာ၏
အေၾကြး၀ယ္အမွတ္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ထိခုိက္ေစႏုိင္မည့္ အေၾကြး၀ယ္ခြင့္ အစီရင္ခံ ေအဂ်င္စီ ၁ ခုသို႔မဟုတ္ ၃ ခုလံုးကို အစီရင္ခံမည္ျဖစ္သည္။
ထုိ႔ျပင္ ေတာင္းခံသည့္ေအဂ်င္စီသည္ လူနာ၏ မေပးသည့္အခေၾကးေငြအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်ျခင္း၊ တရားစြဲဆုိျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။
လူနာကို သူတို႔ေပးရမည့္ ပမာဏကို ေဖာ္ျပထားသည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပန္လည္ခ်ိန္းဆိုသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္ ေပးပို႔ထားၿပီး ရက္ေပါင္း 120 မတိုင္မီ
ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။
4. ေအာက္တြင္ ေနာက္ထပ္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ေတာင္းခံသည့္ေအဂ်င္စီတြင္ ထည့္ထားသည့္တုိင္ ေလွ်ာက္ထားကာလအတြင္း လူနာမွ
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။
ဒီ။ ECA မတုိင္မီ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအက်ံဳး၀င္ျခင္းကို သတ္မွတ္ျခင္း
1. လူတစ္ေယာက္ခ်င္း ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းအတြက္ အက်ံဳး၀င္၊ မ၀င္ကို Parkview မွ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္သည္။ Parkview အေနႏွင့္ FAP အရ ECA
ကို လက္ခံမရရွိမွီ ေဆးရံုဆင္းၿပီး ေငြေတာင္းခံလႊာ ေပးပို႔သည့္ အနည္းဆံုး ရက္ေပါင္း 120 အတြင္း ရွင္းလင္းႏုိင္ၿပီး ေက်ာ္မွသာ ECA အတြက္
ေတာင္းခံမည္ျဖစ္သည္။
2. ေငြေၾကးရရွိရန္ အထက္ပါ ECA မ်ားမစမွီ အနည္းဆံုး ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ေအာက္ပါအေရးယူမႈမ်ားကို Parkview မွ လုပ္ေဆာင္မည္။
ေအ။ တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈကို ရႏုိင္ေၾကာင္း စာျဖင့္ေရးသားၿပီး ေဖာ္ျပကာ ECA ကို Parkview (သို႔မဟုတ္
အာဏာလႊဲအပ္ခံရသူမွ) ၄င္းေငြေၾကးကို ရယူလိုေၾကာင္းစာျဖင့္ေရးသားကာ အေၾကာင္းၾကားၿပီး အနည္းဆံုး ရက္ေပါင္း၃၀ၾကာသည္အထိ
စာျဖင့္ေရးသားသတိေပးမည္။
ဘီ။

အရပ္သံုးစကားျဖင့္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို အထက္ေဖာ္ျပပါအတုိင္း စာျဖင့္ေရးသားအသိေပးမည္။

စီ။

Parkview ၏ FAP အေၾကာင္းကို ႏႈတ္ျဖင့္ အသိေပးေျပာဆိုမည္ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားရန္ကူညီေပးမည္။

3. အကယ္၍ Parkview အေနႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကးအတြက္ ECA တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပို၍ ေတာင္းခံရန္မ်ားရွိေနပါက ေဆးရံုဆင္းစဥ္မွ
ရက္ေပါင္း 120 အထိ ECA မစတင္ရန္ အခ်ိန္ဆြဲထားႏုိင္ၿပီး အနည္းဆံုးေပးရန္ရွိသည့္ ၀န္ေဆာင္ခကို ေပးေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္။
အီး။ FAP ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို အဆံုးသတ္ျခင္း
		

အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ FAP ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ေလွ်ာက္ထားကာလအတြင္းေလွ်ာက္ပါက Parkview မွ 1. ECA ကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ေပးမည္ (FAP ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို သံုးသပ္ေနသည္ဟု ယူဆ၍)
2. တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ FAP အက်ံဳး၀င္၊ မ၀င္ အေၾကာင္းၾကားရန္ စာျဖင့္ေရးသားၿပီး (အကယ္၍ အဆုိပါလူနာသည္ အက်ံဳး၀င္သည္ဆုိပါက)
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အေၾကာင္းၾကားေပးမည္
3. အကယ္၍ Parkview မွ FAP အက်ံဳး၀င္သည္ဟု သတ္မွတ္ပါက ေအ။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ၄င္းေပးရန္ရွိကုန္က်စရိတ္မွ FAP အက်ံဳး၀င္သူမွ ( အခမဲ့ကုသမႈမွအပ) ၄င္းေပးရန္က်န္သည့္ကုန္က်စရိတ္မ်ားအား
လံုးကို AGB ႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ ခ်ိတ္ဆက္တြက္ခ်က္ႏုိင္သည္ကို စာျဖင့္ေရးသားအေၾကာင္းၾကားေပးမည္။
ဘီ။ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ သူ သို႔မဟုတ္ သူမ ေပးထားသည့္ ကုန္က်စရိတ္ကို (ေဆးရံုတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္
အေၾကြးကိုေပးေခ်ျခင္း)သည္ FAP အရ ေပးသင့္သည္ထက္ ပိုေပးထားသည္ဟု စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက ၄င္းပိုသည့္ပမာဏသည္ $5
ထက္မနည္းပါက (၄င္းပမာဏသည္ ျပည္တြင္းအခြန္ဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္) ျပန္လည္ေပးအပ္ပါမည္။
စီ။

ECA ကို တန္ျပန္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အတုိင္းအတာမ်ား (အေၾကြးေရာင္းျခင္းမွ တပါး)ကို ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ အခေၾကးေငြရရန္
လုပ္ေဆာင္သြားမည္။

အက္ဖ္။ မျပည့္စံုေသာ FAP ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း
		

အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ FAP ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ေလွ်ာက္ထားကာလအတြင္းေလွ်ာက္ထားမႈ မျပည့္စံုပါက Parkview မွ 1. ECA ကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ေပးမည္ (FAP ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို သံုးသပ္ေနသည္ဟု ယူဆ၍)
2. FAP သို႔မဟုတ္ FAP ေလွ်ာက္ထားျခင္းအရ လိုအပ္ေနသည့္ စာရြက္စာတမ္း သတင္းအခ်က္အလက္ကို စာျဖင့္ေရးသားေတာင္းခံမည္ျဖစ္ၿပီး FAP ကို
ျပည့္စံုေအာင္ျဖည့္ၿပီး Parkview သို႔ ျပန္လည္တင္ျပရမည္။

		

အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ FAP ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ေလွ်ာက္ထားကာလအတြင္းေလွ်ာက္ထားမႈ မျပည့္စံုဘဲ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကာလ
ေနာက္မွသာျပီးျပည့္စံုေသာအခါ (သို႔မဟုတ္ ေနာက္က်ပါက သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်ိန္ကာလအရ လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္
စာရြက္စာတမ္းကို) FAP ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ေလွ်ာက္ထားသည့္ကာလအတြင္းတြင္ ၿပီးစီးသည္ဟု သတ္မွတ္ေပးမည္။
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ဂ်ီ။ အျခား
1. တလြဲအသံုးခ်ျခင္းအား ကာကြယ္သည့္ စည္းမ်ဥ္း - Parkview အေနႏွင့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ မေလ်ာ္ကန္ေသာနည္းျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊
မမွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရယူျခင္းဟု သံသယရွိသည့္ ၄င္း အေတြးအျမင္တစ္ခုတည္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မည္မဟုတ္ပါ။
2. FAP ေလွ်ာက္ထားမႈကို မပယ္ဖ်က္ျခင္း- လူတစ္ဦးသည္ FAP အက်ံုးမဝင္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ရန္ အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္အေနႏွင့္ FAP ၏ အကူအညီကို
မေလွ်ာက္ထားလိုေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရ႐ွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ လက္မွတ္ထိုး
ပယ္ဖ်က္မႈမ်ားကို Parkview က လက္မခံပါ။
3. FAP အက်ံဳးဝင္မႈကို ေနာက္ဆံုးအဆံုးအျဖတ္ျပဳျခင္း- Parkview သည္ လူတစ္ဦးအား FAP အက်ံဳးဝင္ျခင္း ႐ွိမ႐ွိ သတ္မွတ္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ
အားထုတ္မႈျပဳလုပ္၍ ECA တြင္ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္ ပါဝင္ျခင္းကို အဆံုးအျဖတ္ေပးခြင့္သည္ အက်ိဳးအျမတ္စက္ဝန္း အႀကီးတန္း ဒုဥကၠဌ သို႔မဟုတ္
ဘ႑ာေရးအရာ႐ွိခ်ဳပ္ တစ္ဦးဦးတြင္ ႐ွိသည္။
4. အျခားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမႈမ်ား - အကယ္၍ Parkview သည္ လူနာတစ္ေယာက္၏ အေၾကြးကို အျခားအဖြဲ႕သို႔ေရာင္းခ်ပါက Parkview
အေနႏွင့္ ၄င္း အဖြဲ႕ႏွင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ စာျဖင့္ေရးသားခ်ဳပ္ဆုိၿပီး ၄င္း လူနာအား ECA ျပဳလုပ္ျခင္း မလုပ္ေတာ့ရန္ အာမခံၿပီး ၄င္းလူနာသည္ FAP
အက်ံဳး၀င္မႈ ရွိမရွိ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။
5. စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ ေပးပို႔ျခင္း- Parkview သည္ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ သတိေပးခ်က္ သို႔မဟုတ္
ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ ရယူလိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ကိုမဆို ဤမူဝါဒတြင္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္
ေဖာ္ျပထားသည့္ (ဥပမာ အီးေမးလ္ျဖင့္) ေရးသားထားေသာ သတိေပးခ်က္ သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္မႈအားလံုးကို ေပးပို႔မည္ျဖစ္သည္
အိတ္ရွ္။ ေဆးရံုဆက္သြယ္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္
		

ဤမူ၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္သိလိုပါက ေအာက္ပါတုိ႔ကိုဆက္သြယ္ပါ 1. လူနာမ်ား ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဖုန္းေခၚဆိုရန္ 260-266-6700 သို႔ အခမဲ့ေခၚဆိုခြင့္နံပါတ္ 855-814-0012 သို႔

		
		
		
		

ARS အသင္း - လူနာမ်ား ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
Parkview Health
စာပို႔နံပါတ္ 5600
Fort Wayne, IN 46895

2. မနက္ 9 နာရီမွ ညေန 4 နာရီအတြင္း ေအာက္ပါ ေငြကိုင္ရံုးမ်ားကိုလည္း ဆက္သြယ္ႏုိင္သည္။
Parkview Regional Medical Center and
Parkview Ortho Hospital
11109 Parkview Plaza Drive (Entrance 1)
Fort Wayne, IN 46845
Parkview Hospital Randallia
2200 Randallia Drive
Fort Wayne, IN 46805
Parkview DeKalb Hospital
1316 E. 7th Street
Auburn, IN 46706
Parkview Huntington Hospital
2001 Stults Road
Huntington, IN 46750
Parkview LaGrange Hospital
207 North Townline Road
LaGrange, IN 46761
Parkview Noble Hospital
401 Sawyer Road
Kendallville, IN 46755
Parkview Wabash Hospital
10 John Kissinger Drive
Wabash, IN 46992
Parkview Warsaw
1355 Mariners Drive
Warsaw, IN 46582
Parkview Whitley Hospital
1260 E. State Road 205
Columbia City, IN 46725
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