အလွဴခံျခင္း မူဝါဒ
မူဝါဒ ထုတ္ျပန္ခ်က္

Collection Policy

ဤ မူဝါဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူနာျဖစ္သူ၏ ေငြစာရင္းအေကာင့္မ်ားမွ ေငြသိမ္းေကာက္မႈမ်ားသို႔ သက္ဆိုင္ေနသည့္ Parkview Health ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အဓိက ေဖာ္ျပသြားရန္
ျဖစ္သည္။ ေငြေပးေခ်ရာတြင္ရရွိႏိုင္သည့္ ေရြးခ်ယ္မႈနည္းလမ္းမ်ား၊ ထို႔ျပင္ ေငြေပးေခ်ျခင္းမျပဳသည့္ျဖစ္စဥ္တြင္မူ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေကာင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္
မ်ား အစရွိသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို လူနာမ်ားထံသို႔ ဤမူဝါဒေပၚလစီမွ ေဖာ္ျပေပးပါသည္။ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီသည္ Parkview ဆရာဝန္အသင္း (Parkview
Physicians Group) ၊ Parkview ေနအိမ္က်န္းမာေရး (Parkview Home Healh) ၊ ေနအိမ္ ေပါင္းစပ္ပါ၀င္မႈ (Home Infusion) သို႔မဟုုတ္ Parkview ေဂဟာေစာင့္ေရွာက္မႈ (Parkview
Hospice) သုိ႔မွမဟုတ္ အျခားေသာ Parkview ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ မည္သည့္ ေဆးရံု မဆုိ၌ တက္ေရာက္ ေဆးကုသမႈ ခံယူေနျပီး ေဆးကုသစရိတ္ ေၾကြးတင္ေနေသးေသာ လူနာအားလံုး
ႏွင့္ အက်ံဳးဝင္သက္ဆိုင္ပါသည္။ Parkview ၏ မိတ္ဖက္ ေဆးရံုမ်ား မွာ ဤသုိ႔ သတ္မွတ္ ျပဌာန္း ထားပါသည္ - 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 Wabash Hospital ႏွင့္ Parkview Warsaw စသည္တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဤ မူဝါဒ အား Parkview Health ၏ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ မွ
အတည္ျပဳ ထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။

ေ၀ါဟာရ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား
ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာကာလဆိုသည္မွာ တစ္စံုတစ္ဦးထံသို႔ ကုုသေစာင့္ေရွာက္မႈ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ေန႔စြဲ၌ စတင္ျပီး၊ ၎ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္
ေငြေတာင္းခံလႊာထြက္ဆိုခ်က္အား ပထမအၾကိမ္ ေပးပို႔ျပီး ေန႔ရက္မွ ရက္ေပါင္း 240 ေျမာက္ ေန႔ရက္တြင္ အဆံုးသတ္ေသာ ကာလတစ္ခုအား ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
A. စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
		

စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ အခ်ိန္တြင္ သို႔မဟုုတ္ ၎အခ်ိန္မတိုင္မွီတြင္ ေပးေခ်မႈျပဳႏိုင္ပါသည္။

B. စိတ္ၾကိဳက္ မေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
		

လူနာ၏ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ အာမခံ မ်ားကို ဖိုင္တြဲထားပါမည္။ ေဆးရံု ဆင္းခ်ိန္ ေပၚမူတည္ျပီး မိမိကိုယ္တိုင္ ေငြေပးေခ်ရမည့္ အပိုင္းအတြက္ ကုန္က်မႈ ကို အေတာင္းခ
ပါလိမ့္မည္။ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္အရ တားျမစ္ထားသည့္အေျခအေနမွလြဲ၍ အာမခံ ေငြေတာင္းခံလႊာ သတ္မွတ္ရက္ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း မည္သည့္ ေငြ မေပးေခ် ရေသးေသာ
လက္က်န္စာရင္းမ်ားမဆိုအတြက္ လူနာ မွ ေငြေပးေခ်ရပါလိမ့္မည္။
1. လူနာ/ဂရန္တီေပးအာမခံေပးသူထံသုိ႔ လစဥ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို အနည္းဆံုး သံုး ၾကိမ္ထက္မနည္းဘဲ ေပးပို႔ သြားပါလိမ့္မည္။
2. လူနာမ်ားအေနႏွင္ ေငြေပးေခ်ရန္ ေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္း အမ်ိဳးအစား သံုးမ်ိဳးအား ရရွိႏိုင္ပါသည္။
a. ေငြေပးေခ်မႈ ပံုစံ တစ္ - Parkview ၏ ဝန္ထမ္းမဟုတ္သည့္ လူနာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ Parkview ဝန္ထမ္းမ်ား၏ မွီခိုသူမဟုုတ္သူ လူနာမ်ားအေနျဖင့္ ပထမဦးဆံုး

ထုတ္ျပန္သည့္

ဂရန္တီအာမခံေပးသူ ထုတ္ျပန္ခ်က္ မွ ရက္ေပါင္း 27 ရက္ အေတာအတြင္းတြင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအား အျပည့္ ေပးေခ်ႏိုင္ပါက (ေဆးရံု၀န္ ေဆာင္မႈမ်ား အတြက္သာ) 10%
ေလွ်ာ့ေစ်း အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီႏိုင္ပါသည္။
b. ေငြေပးေခ်မႈ ပံုစံ ႏွစ္ - (12) လ ထက္ မေက်ာ္လြန္ေသာ အတိုးမဲ့ ေငြေပးေခ်မႈ တိုက္ရိုက္ ေငြေပးေခ်သည့္ စနစ္ အား ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ယင္း စနစ္ အတြက္ လစဥ္ ေပးေခ်ရမည့္
အနည္းဆံုးသတ္မွတ္ေငြေၾကးပမာဏ မွာ 25 ေဒၚလာ ျဖစ္သည္။
c. ေငြေပးေခ်မႈ ပုံစံ သံုး - ပထမဦးဆံုး အၾကိမ္ ဂရန္တီအာမခံေပးသူ ထုတ္ျပန္ခ်က္ မွ ရက္ေပါင္း 27 ရက္ အေတာအတြင္း ေခ်းေငြအား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထား သမွ်ကာလပတ္လံုး
ေငြသားေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္ ကမ္းလွမ္းထားသည့္ တူညီေသာ ေလွ်ာ့ေစ်းဒစ္စေကာင့္ႏွင့္အတူ အတိုးႏႈန္းေလ်ာ့နည္းသည့္ ေခ်းေငြဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုအား ရရွိႏိုင္ပါသည္။
လူနာသည္ ေခ်းေငြအား ေပးေခ်ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက၊ ေလွ်ာ့ေစ်းကို ေနာက္ျပန္ဆုတ္ျပီး လူနာ၏ အေကာင့္ ကိုေငြသိမ္း ေကာက္မႈျပဳသည့္ ေအဂ်င္စီ စာရင္းထဲ၌ ထည့္သြင္း
လိုက္မည္ ျဖစ္သည္။
d. ေဆးကုသမႈ စရိတ္ မေပးေခ်ႏုိင္သည့္ လူနာမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈအား ရရွိေကာင္း ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈအတြက္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္
သည္မ်ားအတြင္းတြင္ အစိုးရဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေဆးရံု၏ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈ မူ၀ါဒေပၚလစီမွတစ္ဆင့္ အခမဲ့ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား စသည္တို႔
ပါဝင္ပါသည္။ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈ မူ၀ါဒေပၚလစီအား Parkview.com တြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္၊ သို႔မွမဟုုတ္ ေဆးရံုေငြကိုင္ရံုးခန္းတစ္ခုခုသို႔ သြားေရာက္ျခင္းအားျဖင့္၊
သို႔မွမဟုုတ္ လူနာေငြစာရင္းဌာနထံ 260-266-6700 သို႔မဟုုတ္ အေကာက္ခြန္ အခမဲ့ျဖစ္သည့္ 855-814-0012 သို႔ ေခၚဆိုျခင္းျဖင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာကာလ
အေတာအတြင္း မည္သည့္အခ်ိန္၌မဆို ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈအတြက္ လူနာျဖစ္သူသည္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈအား
ရိုးရွင္းေသာဘာသာစကားျဖင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးသားခ်က္ (PLS) ႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား လူနာျဖစ္သူထံသို႔ ေပးပို႔သည့္ ထြက္ဆိုခ်က္တစ္ခုစီအတြင္း
ပါ၀င္ထည့္သြင္းထားပါသည္။

C. ေငြေပးေခ်ရန္ ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
1. အထက္ပါ B ထဲ၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုင္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုုပ္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈ မူ၀ါဒ ေပၚလစီတစ္ခု လက္ေအာက္ရွိ
ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္အတြက္ ေလွ်ာက္ထား၊ လက္ခံရရွိရန္ ပ်က္ကြက္မႈတို႔သည္ ေငြေပးေခ်ျခင္းမရွိသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ေငြသိမ္းေကာက္ျခင္း ဆိုင္ရာ ေအဂ်င္စီကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္း
တစ္ခုအတြင္း ေငြစာရင္းအေကာင့္အား ေနရာခ်ထားျခင္းခံရသည့္ ရလဒ္အား ထြက္ေပၚေကာင္း ထြက္ေပၚေစႏိုင္ေပသည္။
2. ေငြသိမ္းေကာက္ျခင္းဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္း ေအဂ်င္စီသည္ ယင္း အေကာင့္ ကုိ အျခား ခရက္ဒစ္ အေၾကြး အေၾကာင္းၾကားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းေအဂ်င္စီ တစ္ခု
သုိ႔မဟုတ္ သံုးခုစလံုး ထံသုိ႔ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားေကာင္း အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေငြေကာက္သိမ္းမႈျပဳသည့္ ကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းေအဂ်င္စီသည္ တရားဆြဲဆိုမႈ
ျပဳေကာင္းျပဳျပီး၊ ေငြေပးေခ်ျခင္းမရွိသည့္ အတြက္ ေၾကာင့္ လူနာျဖစ္သူႏွင့္ဆန္႔က်င္ျပီး တရားဆံုးျဖတ္မႈတစ္ခုအား ရယူေကာင္း ရယူေပမည္။ လူနာျဖစ္သူ အေၾကြးတင္က်န္ေနသည့္
ပမာဏအား ေဖာ္ျပထားသည့္ ပထမအၾကိမ္ ေနာက္ဆက္တြဲထြက္ဆိုခ်က္တစ္ခုအား လူနာျဖစ္သူထံသို႔ ေပးပို႔ျပီးသည့္ေနာက္မွ ရက္ေပါင္း 120 ၾကာျမင့္ျပီးသည့္အထိ
၎အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္အား ျပဳလုုပ္အံုးမည္မဟုုတ္ေပ။
3. လူနာျဖစ္သူအား ေငြသိမ္းေကာက္မႈျပဳသည့္ ကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းေအဂ်င္စီတစ္ခုအတြင္း ေနရာခ်ထားခံရျပီးျဖစ္သည့္တိုင္ ေလွ်ာက္လႊာကာလ အေတာအတြင္း
မည္သည့္အခ်ိန္၌မဆို လူနာ ျဖစ္သူသည္ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈအတြက္ ေလွ်ာက္ထားေကာင္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေပသည္။ ၎တို႔၏ ေလွ်ာက္လႊာမတိုင္မွီ ရက္ေပါင္း
120 ႏွင့္ 240 ကာလအၾကား အခမဲ့ ကုုသေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ၎တို႔ေလွ်ာက္ထားသည့္အေပၚတြင္ လူနာျဖစ္သူထံသို႔ ၎တို႔၏ ပထမအၾကိမ္ သတိေပးအေၾကာင္းၾကားခ်က္အား
ေပးပို႔ခဲ့ပါလွ်င္ အခမဲ့ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေလွ်ာက္လႊာ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီမႈအား ဆံုးျဖတ္ျပီးသည့္အခ်ိန္အထိ အထက္ C, 2 မွ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ဆိုင္းငံ့ထားမည္ ျဖစ္သည္။
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