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িবষয়: িবিলং ও সং�েহর নীিতমালা
I.

নীিতমালা

Maimonides েমিডেকল েস�ার (“Maimonides” অথবা “হাসপাতাল”) নয্ায়স�তভােব িবল করা ও সং�হ করার
অনুশীলন বজায় রাখার জনয্ �িত�িতব�। এই নীিতমালািট Maimonides-এর িবিলং ও সং�েহর অনুশীলনেক
বা�বায়ন কের।
II.

অথর্ পিরেশাধ না করা হেল গৃহীত পদে�প
A.

অথর্ পিরেশাধ না করা হেল েয পদে�পগেলা �হণ করা হয়
িচিকৎসা েসবার জনয্ েকােনা েরাগী িবল পিরেশাধ না করেল, িবল সং�হ করার জনয্ হাসপাতাল
িন�িলিখত বয্ব�াগেলা �হণ করেত পাের:
•
•

অনুে�দ II.B-এ উি�িখত শতর্ সােপে� একিট সং�হকারী (কােলকশন) এেজি�র কােছ
েরাগীর অয্াকাউ� েরফার করা হেত পাের; এবং/অথবা
েরাগীর িবরে� েযেকােনা ধরেনর আইিন অথবা িবচািরক �ি�য়া �হণ করার কমপে� 30
িদন আেগ FAP স�েকর্ েরাগীেক অবিহত করা সহ অনুে�দ III.B-এর শতর্ অনুযায়ী
হাসপাতােলর আিথর্ক সহায়তা নীিতমালা (“FAP”)-এর অধীেন েরাগীর সহায়তা পাওয়ার
েযাগয্তা িনধর্ারেণর জনয্ যুি�স�ত �েচ�ার পেরই েকবল এই ধরেনর আইিন পদে�প �হণ
করা যােব। এছাড়াও, হাসপাতাল েথেক ছাড়া পাওয়ার পের �থম িবিলং ে�টেমে�র িদন
েথেক কমপে� 120 িদেনর মেধয্ Maimonides এই ধরেনর আইিন বয্ব�া �হণ করেব না।

হাসপাতাল যা যা করেব না:
•
•
•

•

B.

েরাগী স�েকর্ েকােনা ধরেনর েনিতবাচক তথয্ িরেপাটর্ করেব না অথবা কনজুয্মার ে�িডট
িরেপাটর্ং এেজি� বা ে�িডট বুয্েরার কােছ বেকয়া অয্াকাউ�গেলা েরফার করেব না;
েরাগীর কাছ েথেক পাওনা তৃ তীয় পে�র কােছ িবি� করেব না;
হাসপাতােলর FAP-এর অধীেন আেগ �দত্ত েসবার জনয্ এক বা একািধক িবল পিরেশাধ না
করার কারেণ েকােনা েরাগীেক িচিকৎসাগতভােব আবশয্ক েসবা �দােন িবল� করেব না বা
তা �দােন অ�ীকৃ িত জানােব না; অথবা
িচিকৎসাগতভােব আবশয্ক েসবা �দােনর আেগ হাসপাতােলর FAP-এর অধীেন আেগ েদয়া
েসবার জনয্ িবল পিরেশাধ করার শতর্ আেরাপ করেব না।

সং�েহর অনুশীলেনর ে�ে� সীমাব�তাসমূহ
অনুে�দ III.B অনুযায়ী েকােনা েরাগী FAP-এর জনয্ েযাগয্ িকনা তা িনধর্ারণ করার জনয্ �হণেযাগয্
�েচ�া না েনয়ার আেগ হাসপাতাল েসই েরাগীর অয্াকাউ�েক সং�েহর জনয্ েরফার করেব না।
একজন েরাগীর কাছ েথেক পাওনা িবল সং�েহর (কােলকশন) কােছ েরফার করার আেগ েরাগীেক
কমপে� 30-িদেনর িলিখত েনািটশ েদয়া হেব। একিট অয্াকাউ� সং�হ িবভােগর কােছ চেল েগেল,
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হাসপাতাল এবং/অথবা তার কমর্চারী, �িতিনিধ অথবা কন�া�ররা িন�িলিখত কাজগেলা করেত
পারেব না:
•
•

•
•
•

েদনাদােরর বয্াংক অয্াকাউ� ি�জ করেত পারেব না;
একজন েদনাদােরর েপেরাল েচক গািনর্শ করেত পারেব না, যিদ না তা েপেশ� অয্াকাউে�র
পিরচালক বা ভাইস ে�িসেড� অথবা হাসপাতােলর সােথ অয্ািফিলেয়েটড িবিলং েকা�ািন, বা
এি�িকউিটভ িফিজিশয়ান িসে�মস (Executive Physician Systems) কতৃর্ ক অনুেমািদত হয়;
েদনাদােরর িবরে� েদওয়ািন ে��ােরর অনুেরাধ জানােত পারেব না;
েদনাদােরর �াথিমক বাস�ান েজারপূবর্ক িবি� অথবা েফারে�াজার (ব�কী স�িত্তর
দখল�হণ) করেত চাইেত পারেব না; অথবা
এমন েকােনা কাযর্�ম �হণ করেত পারেব না যার ফেল েদনাদার �াভািবক মািসক ভাড়া,
ইউিটিলিট বা খাদয্�েবয্র বয্য় িনবর্াহ করেত পারেবন না।

হাসপাতােলর সােথ সং�হকারী সব এেজে�র চু ি�েত অবশয্ই শতর্ থাকেব েয (a) �েযাজয্ ে�ে�
িকভােব আিথর্ক সহায়তার জনয্ আেবদন করেত হয় েস িবষেয় েরাগীেদরেক তথয্ �দান সহ এই
নীিতমালা অনুসরণ করেত হেব; এবং (b) েকােনা ধরেনর আইিন বয্ব�া �হেণর আেগ হাসপাতাল েথেক
িলিখত অনুমিত িনেত হেব।
পিরেষবা �হণ করার সময় যিদ েকােনা েরাগীেক েমিডেকইেডর জনয্ েযাগয্ িহেসেব িনধর্ারণ করা হেয়
থােক, তাহেল েসসব পিরেষবার জনয্ েমিডেকইেডর েপেম� পাওয়া েগেল েরাগীর কাছ েথেক সং�েহর
জনয্ অনুমিত েদওয়া হেব না।
III.

�ি�য়া ও সময়সীমা
A.

সাধারণ শতর্সমূেহর সারসংে�প
হাসপাতাল েথেক �থম ছাড়া পাওয়ার পের পাঠােনা িবেলর তািরখ েথেক কমপে� 240 িদন পযর্�
Maimonides FAP-এর আেবদনপ� �হণ করেব।
েরাগীর কাছ েথেক FAP-এর পূণর্া� আেবদনপ� পাওয়ার 30 িদেনর মেধয্ FAP-এর আেবদন
অনুেমাদন বা �তয্াখয্ােনর িবষয়িট Maimonides েরাগীেদরেক িলিখতভােব অবিহত করেব। FAPঅনুেমাদেনর িব�ি�গেলােত অবশয্ই পাওনা অেথর্র িব�ািরত বয্াখয্া থাকেব। FAP-�তয্াখয্ােনর
িব�ি�েত অবশয্ই �তয্াখয্ােনর িব�ািরত কারণ উে�খ থাকেব।
এই নীিতমালার অধীেন আবশয্ক এমন েকােনা মুি�ত িলিখত িব�ি� অবশয্ই দৃি��াহয্ জায়গায়
লাগােত হেব অথবা েরাগীেক পাঠােনা েকােনা িব�ি� অবশয্ই ��ভােব পাঠ করার মত যেথ� বড়
আকােরর হেত হেব। এই নীিতমালার অধীেন Maimonides েরাগীেদর কােছ েযেকােনা িলিখত েনািটশ
বা েযাগােযাগ ইেলক�িনক উপােয় (েযমন, ইেমইেলর মাধয্েম) পাঠােত পারেব, যিদ েরাগী এই পছ�িট
েবেছ েনয়া স�েকর্ জািনেয় থােকন।

B.

আিথর্ ক সহায়তার জনয্ েযাগয্তা িনধর্ ারেণর ে�ে� যুি�স�ত �েচ�া
শধুমা� েকােনা তৃ তীয় পে�র তথয্ অথবা আেগ FAP-এর জনয্ িনধর্ারণ করা েযাগয্তার িভিত্তেত
Maimonides েকােনা েরাগীর বয্াপাের িস�া� �হণ কের না। িনেচ উি�িখত �েয়াজনীয় শতর্ গেলা
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পূরণ করার মাধয্েম Maimonides েকােনা েরাগীর FAP পাওয়ার েযাগয্তা িনধর্ারেণর জনয্
যুি�স�তভােব েচ�া করেব।
1. সাধারণ িব�ি�র শতর্ াবিল
িন�িলিখত সবগেলা কাজ করার মাধয্েম Maimonides েকােনা েরাগীেক FAP স�েকর্ অবিহত করেব:
•

•
•

েরাগীেক একিট িলিখত েনািটশ �দান করেব েযখােন উে�খ থাকেব েয, েযাগয্ েরাগীেদর
জনয্ আিথর্ক সহায়তার বয্ব�া রেয়েছ, েসবার িবিনমেয় েপেম� সং�েহর জনয্ Maimonides
(অথবা অনয্ েকােনা অনুেমািদত প�) েয পদে�প �হণ করেব তার িববরণ, এবং এমন
একিট তািরখ উে�খ থাকেব যার পের এই ধরেনর কাযর্�ম শর করা হেত পাের, যা
িলিখত েনািটশ �দান করার তািরেখর পর েথেক 30 িদেনর আেগ হেব না;
িলিখত েনািটেশর সােথ সােথ FAP-এর একিট সহজ ভাষায় সারসংে�প; এবং
Maimonides-এর FAP স�েকর্ এবং FAP আেবদন �ি�য়ায় েরাগী িকভােব সহায়তা েপেত
পাের েস িবষেয় েরাগীেক েমৗিখকভােব জানােনার জনয্ যুি�স�তভােব েচ�া করা হেব।

ূ র্ আেবদনপ�
2. FAP-এর জ নয্ অস� ণ
যিদ আেবদনপ� জমা েদয়ার সময়সীমার মেধয্ েকােনা েরাগী FAP-এর জনয্ অস�ূণর্ আেবদনপ�
জমা েদয়, তাহেল Maimonides যা করেব:
•

েরাগীেক একিট িলিখত েনািটশ েদেব েযখােন FAP অথবা FAP আেবদেনর অধীেন �েয়াজনীয়
অিতির� তথয্ ও কাগজপে�র িবষেয় বণর্না থাকেব, যা FAP আেবদন স�� করার জনয্
অবশয্ই জমা িদেত হেব এবং েযখােন েযাগােযােগর িন�িলিখত তথয্ অ�ভুর্ � থাকেব:
Maimonides Medical Center Financial Services Department, 983 48th Street, Brooklyn,
New York 11219।

•

�দত্ত েসবার জনয্ েপেম� সং�েহর েযেকােনা বয্ব�া �িগত রাখেব যত�ণ পযর্� না: একিট
পূণর্া� FAP আেবদেনর উপর িভিত্ত কের েরাগী FAP-এর জনয্ েযাগয্ িকনা তা হাসপাতাল
িনধর্ারণ কের এবং একিট পূণর্া� FAP আেবদন স�� করার জনয্ �েযাজয্ আবশয্ক
শতর্ গেলা পালন কের (এই নীিতমালার অনুে�দ III.B.3-এ বিণর্ত), অথবা FAP-এর
েকােনা অস�ূণর্ আেবদেনর ে�ে�, অিতির� তথয্ এবং/অথবা কাগজপ� �দােনর জনয্
েরাগীেক েয অনুেরাধ জানােনা হেয়েছ েসই অনুেরােধর জনয্ �দত্ত যুি�স�ত সময়সীমার
মেধয্ েরাগী সাড়া িদেত বয্থর্ হেয় থােক।

এই পিরে�ি�েত আেবদন করার সময় শর হয় েযই তািরখ েথেক েসবা �দান করা হেয়েছ েসই
তািরখ েথেক এবং েশষ হয় িনেচ উি�িখত তািরেখর মেধয্ েযিট পের আেস েসই তািরেখ: হাসপাতাল
েথেক ছাড়ার পর �দত্ত েসবার জনয্ েয তািরেখ �থম িবেলর ে�টেম� েদয়া হয় তার 240 িদন পর
অথবা আবশয্ক িলিখত েনািটেশ েয সময়সীমা উে�খ থােক েসই তািরেখ।
যিদ েকােনা েরাগী আেবদন করার সময়সীমার মেধয্ একিট অস�ূণর্ FAP আেবদন জমা িদেয় থােকন
এবং পরবত�েত আেবদন করার সময়সীমার মেধয্ই েসই FAP আেবদন স�� কের থােকন, অথবা যিদ
পের, অিতির� তথয্ এবং/অথবা কাগজপ� জমা েদয়ার জনয্ �দত্ত যুি�স�ত সময়সীমার মেধয্
েসগেলা জমা িদেয় থােকন, তাহেল েরাগী আেবদন করার সময়সীমার মেধয্ই একিট পূণর্া� FAP
আেবদনপ� জমা িদেয়েছন বেল িবেবচনা করা হেব।
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3. FAP-এর প ণ
ূ র্ া � আেবদনপ�
যিদ আেবদনপ� জমা েদয়ার সময়সীমার মেধয্ েকােনা েরাগী পূণর্া� FAP আেবদনপ� জমা েদন,
তাহেল Maimonides িন�িলিখত কাজগেলা করেব:
•

•

পূণর্া� FAP আেবদেনর উপর িভিত্ত কের ঐ েরাগী FAP পাওয়ার জনয্ েযাগয্ িকনা এবং এই
অনুে�েদ বিণর্ত FAP-এর আেবদনপ� স�ূণর্ করার সােথ সংি�� অনয্ানয্ শতর্ গেলা েরাগী
পূরণ কেরেছন িকনা তা িনধর্ারেণর আেগ �দত্ত েসবার জনয্ েপেম� সং�েহর েয েকােনা
বয্ব�া �িগত করেব।
েরাগী েসবার জনয্ FAP পাওয়ার েযাগয্ িকনা তা িনধর্ারণ করেব এবং এই িস�া� স�েকর্
(যার মেধয্ রেয়েছ, �েযাজয্ ে�ে�, েসই সব সহায়তা যা পাওয়ার জনয্ েরাগী েযাগয্) ও এই
িস�াে�র িভিত্ত স�েকর্ Maimonides একিট পূণর্া� আেবদনপ� পাওয়ার 30 িদেনর মেধয্
েরাগীেক িলিখতভােব অবিহত করেব। FAP অনুেমাদেনর িব�ি�গেলােত অবশয্ই পাওনা
অেথর্র পিরমাণ স�েকর্ একিট িব�ািরত বয্াখয্া এবং েরাগী শতকরা েয হাের মূলয্ছাড়
পাওয়ার েযাগয্ তা অ�ভুর্ � থাকেত হেব। FAP �তয্াখয্াত হওয়া স�েকর্ �দত্ত িব�ি�গেলােত
অবশয্ই �তয্াখয্ান করার িভিত্ত, িকভােব �তয্াখয্ােনর িবরে� আিপল করেত হয় এবং
িকভােব �া�য্ িবভাগ (Department of Health)-এর সােথ েযাগােযাগ করেত হেব েস
স�িকর্ ত তথয্ অ�ভুর্ � থাকেত হেব। েযসব ে�ে� মুেখামুিখ সা�াৎকার েনয়া হয়, েসসব

•

ে�ে� েরাগীেদরেক আেবদন অনুেমাদন এবং েরাগী েয পিরমাণ মূলয্ছাড় পােব েস স�েকর্
অথবা আেবদন �তয্াখয্ােনর িবষেয় অিবলে� অবিহত করা হেয় থােক। এই ে�ে� েরাগীর
বাসায় একিট িলিখত িব�ি�ও ডাকেযােগ পাঠােনা হয়।
এছাড়াও, যিদ েরাগীর আিথর্ক সহায়তার আেবদন অনুেমািদত হয়, তাহেল আিথর্ক পিরেষবা
িবভাগ িনব�ন প�িতর (AHS) “ম�বয্” অংেশ েযাগয্তা িনধর্ারেণর িবষয়িট নিথভু � করেব,
যার মেধয্ অ�ভুর্ � থাকেব (a) হাসপাতােল ভিতর্ থাকা েরাগীর পিরেষবার জনয্ এবং (b)
বিহিবর্ভােগর েরাগীর পিরেষবার জনয্ �েযাজয্ সুিনিদর্ � মূলয্ছাড়, এমনিক যিদ েরাগীর বতর্ মান
েসবার ে�ে� শধুমা� এক ধরেনর পিরেষবা �েয়াজন হয় তাহেলও (েযমন, হাসপাতােল ভিতর্
থাকা েরাগীর পিরেষবা)।

Maimonides যিদ েকােনা েরাগীেক FAP-এর জনয্ েযাগয্ িহেসেব িনধর্ারণ কের থােক, তাহেল
Maimonides িন�িলিখত কাজগেলা করেব:
•

েরাগী যিদ িবনামূেলয্ েসবা ছাড়া অনয্ েকােনা ধরেনর সহায়তা পাওয়ার জনয্ েযাগয্ হেয়
থােক, তাহেল েরাগীেক এমন একিট িবিলং ে�টেম� �দান করেব েযখােন FAP পাওয়ার জনয্
েযাগয্তাস�� একজন েরাগী িহেসেব গৃহীত েসবার জনয্ েরাগীেক কত পিরেশাধ করেত হেব,
িকভােব এই পিরমাণিট িনধর্ারণ করা হেয়েছ, এবং েসবার জনয্ েরাগী িকভােব ‘সাধারণভােব
িবলকৃ ত পিরমাণ’ (Amount Generally Billed)-এর তথয্ েপেত পাের তা বিণর্ত থাকেব
(‘সাধারণভােব িবলকৃ ত পিরমাণ’-এর সং�া জানেত FIN-28 ও FIN-29 েদখুন)।

•

FAP-এর জনয্ েযাগয্তাস�� একজন বয্ি� িহেসেব েসবা �হেণর জনয্ েরাগী বয্ি�গতভােব
যতটু কু অথর্ পিরেশােধর জনয্ দায়ব� থাকেবন তার অিতির� েকােনা অথর্ িতিন পিরেশাধ
কের থাকেল (Maimonides-েক অথবা েসবার জনয্ েরাগীর কাছ েথেক পাওনা অথর্
আদােয়র জনয্ Maimonides অনয্ েকােনা পে�র কােছ েরফার কের থাকেল তােদরেক)
তা তােক েফরত েদেব, যিদ না অিতির� অেথর্র পিরমাণ $5 এর কম, অথবা IRS কতৃর্ ক
�কািশত অনয্ েকােনা িনেদর্ শনায় িনধর্ািরত েকােনা পিরমােণর সমান হয়।
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•

েসবার িবিনমেয় অথর্ আদােয়র জনয্ েরাগীর িবরে� গৃহীত েকােনা ধরেনর বয্ব�া বািতল
করেত লভয্ সব যুি�স�ত পদে�প �হণ করেব।

িবল েপেম� না করার জনয্ েরাগীর িবরে� েকােনা বয্ব�া �হণ শর করার আেগ, এই পিরে�ি�েত
আেবদন করার সময় শর হয় েযই তািরখ েথেক েসবা �দান করা হেয়েছ েসই তািরখ েথেক এবং
েশষ হয় িনেচ উি�িখত তািরেখর মেধয্ েযিট পের আেস েসই তািরেখ: হাসপাতাল েথেক ছাড়ার পর
�দত্ত েসবার জনয্ েয তািরেখ �থম িবেলর ে�টেম� েদয়া হয় তার 240 িদন পর অথবা আবশয্ক
িলিখত েনািটেশ েয সময়সীমা উে�খ থােক েসই তািরেখ।
েকােনা েরাগী FAP-এর জনয্ েযাগয্ নয়, তা িনধর্ারেণ Maimonides এমন েকােনা তেথয্র উপর িনভর্ র
করেত পারেব না যা তারা অিনভর্ রেযাগয্ অথবা ভু ল বেল মেন কের অথবা যা েরাগীর কাছ েথেক
েজার কের অথবা বল �েয়াগ করার মাধয্েম সং�হ করা হেয়েছ। এই উে�েশয্, বল �েয়াগ করার
অনুশীলেনর মেধয্ অ�ভুর্ � রেয়েছ, েকােনা েরাগীেক জরির িচিকৎসা েসবা েদয়ার ে�ে� িবল� করা
অথবা িদেত অ�ীকার করা, যত�ণ পযর্� েসই িবলি�ত বা �তয্াখয্াত েসবার জনয্ েসই েরাগীর
FAP-এর েযাগয্তা িনধর্ারেণর জনয্ েরাগীর কাছ েথেক অনুেরাধকৃ ত তথয্ পাওয়া না যায়।
Maimonides যিদ এমন েকােনা েরাগীর কাছ েথেক একিট পূণর্া� FAP আেবদন পায় িযিন
েমিডেকইেডর জনয্ েযাগয্তা অজর্ন করেত পারেবন বেল ধারণা করা হয়, তাহেল েরাগীর েমিডেকইড
আেবদন স�� কের তা জমা েদয়ার পর এবং েরাগীর েমিডেকইেডর জনয্ েযাগয্তা িনধর্ারণ না
হওয়া পযর্� Maimonides েসই েসবার জনয্ েরাগীর FAP-এর জনয্ েযাগয্তা িনধর্ারেণর কাজিট �িগত
রাখেত পাের।
FAP-এর অনুে�দ III.F অনুযায়ী েরাগী FAP-এর েযাগয্তা িনধর্ারণী িস�াে�র িবরে� আিপল করেত
পারেবন।
IV.

দািয়��া� কতর্ৃ প�
হাসপাতােলর FAP-এর অধীেন (FIN-28 ও FIN-29 েদখুন) েকােনা বয্ি�র আিথর্ক সহায়তা �াি�র েযাগয্তা
িনধর্ারণ করেত Maimonides যুি�স�ত পদে�প �হণ কেরেছ িকনা তা িনধর্ারেণর চূ ড়া� কতৃর্ � ও দািয়�
হেলা আিথর্ক পিরেষবা িবভােগর (অনুে�দ III.B-েত েযভােব বণর্না করা হেয়েছ), এবং েকােনা িবল পিরেশাধ
না করার কারেণ েরাগীর িবরে� েকােনা ধরেনর আইিন অথবা িবচািরক �ি�য়া �হণ করার জনয্ হাসপাতাল
েকােনা ধরেনর কাযর্�েম যু� হেত পাের িকনা তা িনধর্ারেণর চূ ড়া� কতৃর্ � ও দািয়� হেলা েপেশ�
অয্াকাউ�স িবভােগর (উপের অনুে�দ II.A-এ েযভােব আেলাচনা করা হেয়েছ)।

V

িনয়�ণসমূহ
এই নীিতমালা েমেন চলা িনি�ত করার জনয্ েপেশ� অয্াকাউ�স-এর িসিনয়র ভাইস ে�িসেড� সংি��
�ি�য়াগেলা িনিদর্ � সময় পর পর পযর্ােলাচনা করেবন।
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পােমলা এস. �াইয়ার (Pamela S. Brier)
ে�িসেড� ও CEO
সূ�:

উৎস
িবভাগ:

26 C.F.R. 1.501(r)-6
আিথর্ক সহায়তা নীিতমালা FIN-28 (সংেশািধত)
বিহিবর্ভােগর েরাগীেদর মানিসক �া�য্ পিরেষবার জনয্ আিথর্ক সহায়তা নীিতমালা
(Outpatient Mental Health Services Financial Assistance Policy) FIN-29
(সংেশািধত)
েপেশ� অয্াকাউ�স-িবিলং অনুশীলেনর নীিতমালা (Patient Accounts-Billing
Practices Policy) FIN-21

আইন িবভাগ/আিথর্ক পিরেষবা
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