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ਲਾਹੀ ਕਲੀਿਨਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੰਕ. ਕ�ੈਿਡਟ ਅਤੇ ਕੁ ਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਿਲਸੀ
ਲੇ ਹੀ ਕਲੀਿਨਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੰਕ., ਡੀਬੀਏ ਲਾਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ ਅਤੇ ਲੇ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ, ਪੀਬੋਡੀ, ਿਜਸ
ਦਾ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਐਲਐਚਐਮਸੀ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤ�, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ
ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਤ� ਿਜਨ�ਾਂ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਯੋਗ ਹੈ । ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ
ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਿਵਕਲਿਪਕ ਕਵਰੇਜ
ਿਵਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱ ਭਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਬੀਮਾ ਰਿਹਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤ�
ਿਬਿਲੰ ਗ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਨਜੀ ਿਵੱਤੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਗੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗੋਪਨੀਅਤਾ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਆਈ ਡੀ
ਚੋਰੀ ਕਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਐਲਐਚਐਮਸੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਿਵਚ ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ,
ਨਾਗਿਰਕਤਾ, ਪਰਦੇਸੀ, ਧਰਮ, ਧਰਮ, ਿਲੰ ਗ, ਿਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ, ਿਲੰ ਗ ਪਛਾਣ, ਉਮਰ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਿਵੱਤੀ
ਪ�ਾਪਤੀ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤ� ਿਵਚ ਿਵਤਕਰਾ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਦਾਖਲਾ ਜਾਂ
ਪ�ੀ-ਟ�ੀਟਮ�ਟ ਜਮ�ਾਂ ਰਕਮ, ਭੁ ਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਮੁਲਤਵੀ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਦਾਖਲੇ , ਮੈਸਾਿਚਟਸ ਆਫ ਮੈਡੀਕੇਡ ਦੇ
ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਥਤੀ, ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼
ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਿਬਿਲੰ ਗ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਅਿਭਆਸਾਂ ਿਵੱਚ ਹੈ।
ਇਹ ਕ�ੈਿਡਟ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਨੀਤੀ ਲਾਹੀ ਕਲੀਿਨਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੰਕ. ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ
ਲਾਇਸ�ਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ।
ੳ. ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵੱਤੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ
ੳ) ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਕੁੰਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ
ਫਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ:
ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ (ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਿਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਥਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਿਕਸੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ), ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਮਾ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਸਮ� ਿਸਰ
ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇ। ਜਨਸੰਿਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਵਰੇਜ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ), ਅਤੇ, ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਟੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਹ-ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਂ
ਲਾਗੂ ਬੀਮੇ ਜਾਂ ਿਵੱਤੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜੀਦੀਆਂ
ਹਨ । ਹਰੇਕ ਇਕਾਈ ਲਈ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹੀ ਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ:
i) ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਜਨਮ ਤਰੀਕ, ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰਬਰ (ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ), ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਿਸਹਤ
ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਿਵਕਲਪ, ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਗੂ ਿਵੱਤੀ ਸਰੋਤ ਜੋ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ
ਿਬੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ;
ii) ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਗਰੰਟਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਜਨਮ ਤਰੀਕ, ਸਮਾਿਜਕ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰਬਰ (ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ), ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਿਵਕਲਪ, ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਿਵੱਤੀ ਸਰੋਤ ਜੋ
ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿਬੱਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ;
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iii) ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਜੋ ਆਪਣੇ ਿਬਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੀਮਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ, ਮੋਟਰ
ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਜੇ ਇਲਾਜ ਿਕਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ
ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਿਜਵ� ਿਵਰਾਸਤ, ਤੋਹਿਫ਼ਆਂ
ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ , ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਟਰੱਸਟ ਤ� ਹੋਰਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਵੰਡ ।
ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ. ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ
ਿਬੱਲਾਂ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹ-ਭੁਗਤਾਨ, ਸਿਹ-ਬੀਮਾ, ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਿਡ
dutyਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੀ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਿਸਹਤ
ਬੀਮਾਕਰਤਾ (ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ) ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀ ਿਜਸਨੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦ� ਪਿਰਵਾਰਕ
ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਜਨਤਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ
ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਅਪਡੇ ਟ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਮੁਹੱਈਆ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ
ਅਿਜਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇ।
ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂ
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਮਾਸਹੈਲਥ, ਕੁਨੈਕਟਰ, ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੈੱਟ, ਜਾਂ ਿਸਹਤ ਸੁਰਿੱ ਖਆ ਨੈੱਟ ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ),
ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹਨ, ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਆਰਾ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇ ਕੋਈ
ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਹੈ (ਿਜਵ� ਿਕ ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਬੀਮੇ ਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹੀ)ਂ ਜੋ ਿਕਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾ
ਕਾਰਨ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ
ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ (ਸਮੇਤ, ਅਿਜਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੁੜ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ
ਅਿਧਕਾਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਾਸਹੈਲਥ, ਕੁਨੈਕਟਰ, ਜਾਂ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੈੱਟ) ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹੀ ਂ ।
ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ. ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਿਸਹਤ ਸੁਰਿੱ ਖਆ ਨੈਟ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਮਾਸਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਜਦ� ਮਰੀਜ਼ ਿਕਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਿਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸੱਟ ਤ�
ਪੀੜਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁ ਕਸਾਨ ਿਜਸਦਾ ਮੁਕਦ
ੱ ਮਾ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਾਅਵਾ ਅਿਜਹੇ
ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ –
i) ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰੋ;
ii) ਐਮ ਜੀ ਐਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ. c.118E ਸਮੇਤ ਪਰ ਸੀਿਮਤ ਨਹੀ:ਂ
a. ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚਲਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸ਼ੁੱਧ
ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁੜ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੈੱਟ ਆਿਫ਼ਸ ਨੂੰ ਸ�ਪਣਾ;
b. ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੈੱਟ ਆਿਫ਼ਸ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ
ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰੋ, ਜਦ ਤਕ ਹੈਲਥ ਸੇਫਟੀ ਨੈੱਟ ਆਿਫਸ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਨਹੀ ਂ
ਕਰਦਾ ਿਕ ਇਹ ਸਿਹਯੋਗ ਗੰਭੀਰ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਂ ਹੈ
c. ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ, ਿਸਵਲ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਹੈਲਥ ਸੇਫਟੀ ਨੈੱਟ ਜਾਂ ਮਾਸਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ
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d. ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਿਮਤੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈਲਥ ਸੇਫਟੀ ਨੈੱਟ
ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈਲਥ ਸੇਫਟੀ ਨੈੱਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਦੇ
ਨਤੀਜੇ ਵੱਜ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸ਼ੁੱਧ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।
ਅ) ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ:
ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਦੀ
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਿਮਹਨਤੀ ਯਤਨ
ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਯਤਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਥਾਨ
'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮ� ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਲਬਧ ਜਨਤਕ
ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰੇਜ ਿਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ
ਕਰੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੈਸਹੈਲਥ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਕੁਨੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪ�ੀਮੀਅਮ
ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ, ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ੋਗਰਾਮ, ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੈੱਟ, ਜਾਂ ਿਸਹਤ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੈੱਟ ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ, ਿਬਿਲੰ ਗ ਚਲਾਨ ਿਵਚ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਿਡਲੀਵਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ
ਗਰੰਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗ�, ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਿਨਜੀ ਿਵੱਤੀ ਤਸਦੀਕ
ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀ ਂ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਿਮਹਨਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਿਕ ਇਹ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਿਨਜੀ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ
ਯੋਗਤਾ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ ਹਸਪਤਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ
ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁਚ
ੰ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਿਵਚ ਦੇਰੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦ� ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਐਮਰਜ�ਸੀ
ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਦੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਿਵੱਚ ਰੋਗੀ ਦੀ ਬੀਮਾ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਪਲੱ ਬਧ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਿਨਜੀ ਬੀਮਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ
ਸੀਮਤ ਨਹੀ ਂ ਹਨ। ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਤ� ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ
ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੇ ਿਬਿਲੰ ਗ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਜਦ� ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਤੀਜੀ ਿਧਰ
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦ� ਵੀ
ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ. ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਸ਼ੋਰ�ਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾੜੇ
ਫੈਸਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਿਵਚ ਅਕਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ�ਾਂ ਅਪੀਲਾਂ
ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ� ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਆਰਾ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦਾਖਲਾ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ, ਿਜਵ�
ਿਕ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਿਜਵ� ਿਕ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਮਤ ਹੋ
ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟਰ / ਸਰਪ�ਸਤ ਲੋ ੜੀਦੀ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਗਾਰੰਟਰ / ਸਰਪ�ਸਤ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਹੋਰ ਉੱਿਚਤ
ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ।
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ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ. ਵੱਲ� ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ d◌ੁਕਵ� ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕ ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦਾ ਬੀਮਾ
ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀ ਂ ਰਿਹ ਸਕਦੇ, ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ
ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਸਮੇਤ: (1) ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੀਤੀ, (2) ਆਮ
ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੱਟ ਤ� ਬਚਾਅ ਨੀਤੀ, (3) ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ, ਅਤੇ (4) ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਬੀਮਾ ਨੀਤੀਆਂ, ਹੋਰ। ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਕ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਜਾਂ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ (ਿਕਸੇ ਿਨੱ ਜੀ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸਮੇਤ) ਤ� ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ
ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਗੂ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਫਸੈਟ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ, ਜੋ ਿਕ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਅਿਵਆਂ
ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੇ ਅਸਲ
ਿਵੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਸ�ਪਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਨ�ਾਂ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲਾਗੂ
ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸਾਈਨਮ�ਟ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅ. ਹਸਪਤਾਲ ਿਬਿਲੰ ਗ ਅਤੇ ਸੰਗ�ਿਹ ਅਿਭਆਸ
ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ. ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਨੂੰ ਜਮ�ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ
ਇਕਸਾਰ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੈ, ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅਦਾਇਗੀ ਮੁੱਲ
ਹੈ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਿਨਜੀ ਕਵਰੇਜ ਿਵਕਲਪ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀ ਂ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਉਿਚਤ ਉਗਰਾਹੀ / ਿਬਿਲੰ ਗ ਿਵਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ:
a) ਇੱਕ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਿਬੱਲ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਿਨੱ ਜੀ ਿਵੱਤੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ; ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਿਬੱਲ ਿਵੱਚ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਹੈਲਥ ਕੁਨੈਕਟਰ, ਿਚਲਡਰਨ
ਮੈਡੀਕਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ, ਹੈਲਥ ਸੇਫਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਸੇਫਟੀ ਨੈੱਟ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਰਡਿਸ਼ਪ) ਦੁਆਰਾ
ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ�ੀਮੀਅਮ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸਮੇਤ, ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ (ਸਮੇਤ, ਪਰ ਮੈਸੇਹੈਲਥ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀ)ਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਿਬੱਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ;
b) ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇ ਿਬਿਲੰ ਗ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਸੰਗ�ਿਹ ਪੱਤਰਾਂ, ਿਨੱ ਜੀ ਸੰਪਰਕ ਨੋਿਟਸਾਂ, ਕੰਿਪਊਟਰ ਨੋਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਜਾਂ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੋਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਿਵਧੀ ਜੋ ਿਬਨਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਿਬੱਲ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਿਧਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗੀ ਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਿਕਵ� ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ
ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ;
c) ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਬਿਲੰ ਗਜ਼ ਜਾਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਿਸਰਨਾਵ� ਲਈ
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਿਧਰ ਨੂੰ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਠਿਹਰਾਉਣ ਲਈ ਿਵਕਲਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼;”
d) ਬੀਮਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪ�ਮਾਣਤ ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਮ ਨੋਿਟਸ ਭੇਜਣਾ (ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੈੱਟ
ਜਾਂ ਮਾਸਹੈਲਥ ਵਰਗੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀ ਂ ਹੋਏ) ਿਜਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ $1000
ਤ� ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਤੁਲਨ ਭੁਗਤਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਥੇ ਨੋਿਟਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਗ਼ਲਤ ਪਤਾ”ਜਾਂ “ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ
ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ,” ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਿਵੱਚ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ;
e) ਸੇਵਾ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� 120 ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਨਰੰਤਰ ਿਬਿਲੰ ਗ ਜਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ
ਪ�ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸੰਘੀ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਰਾਜ ਪ�ੋਗਾ� ਮ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ; ਅਤੇ
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f) ਮੈਸੇਿਚਉਸੇਟਸ ਯੋਗਤਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਪ�ਣਾਲੀ (ਈਵੀਐਸ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਮਰੀਜ਼
ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੈਸਹੈਲਥ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਿਬਨੈ ਪੱਤਰ ਜਮ�ਾ ਨਹੀ ਂ
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਹੈਲਥ ਸੇਫਟੀ ਨੈੱਟ ਦਫਤਰ ਿਵਖੇ ਦਾਅਵੇ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਿਸਹਤ
ਕੁਨੈਕਟਰ, ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ੋਗਰਾਮ, ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੈੱਟ, ਜਾਂ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੈੱਟ ਮੈਡੀਕਲ
ਤੰਗੀ, ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪ�ੀਮੀਅਮ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ।
g) ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ, ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਉਹਨਾਂ
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹ-ਭੁਗਤਾਨ, ਸਿਹ-ਬੀਮਾ, ਜਾਂ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਿਬਲ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਲਾਗੂ ਰਾਜ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਿਵੱਚ
ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਮੈਡੀਕੇਡ ਮੈਨੇਜਮ�ਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਿਸਸਟਮ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਉਨ�ਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਚਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਮੈਸੇਿਚਉਸੇਟਸ ਰਾਜ ਦੇ ਜਨਤਕ
ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ, ਿਜਵ� ਿਕ ਰਾਜ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਿਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਨਤਕ
ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਆਮ ਿਵੱਤੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ�ਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ.
ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਿਜਹੇ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਰੋਗੀ
ਵੀ ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਤ� ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ੲ. ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ ਕੁ ਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਤ� ਮੁਕਤ ਹਨ
ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭੰਡਾਰ ਜਾਂ ਿਬਿਲੰ ਗ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਤ� ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼, ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਮੈਸੇਹੈਲਥ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਅਤੇ
ਬੱਿਚਆਂ (ਆਈ.ਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਲਈ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹੀ ਂ ਹੈ; ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾ (ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.), ਜੇ ਮੈਗੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ FPL ਦੇ 300% ਤ� ਘੱਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ; ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼
ਿਜਵ� ਿਕ ਮਾਸਹੈਲਥ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੈੱਟ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ
ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੈੱਟ ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ ਫੈਮਲੀ ਕਾੱਨਟੇਬਲ ਆਮਦਨ ਐੱਫ ਪੀ ਪੀ ਦੇ 150.1 ਤ� 300% ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ; ਅਤੇ ਿਸਹਤ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੈੱ ਟ ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ, ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ:
ਂ
a) ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਉਪਰੋਕਤ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜੀਦੀਆਂ
ਸਿਹ-ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ�ੋਗਰਾਮ
ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ;
ਂ ਾ ਹੈ ਿਕ
b) ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ. ਿਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਿਬੱਲ ਜਾਂ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਦ
ਉਹ ਜਾਂ ਉਹ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲ� ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਅਿਜਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਬੂਤ ਦੇ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਿਕ ਰੋਗੀ ਿਵੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲ� ਦਾ ਹੈ, (ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਿਬਨੈ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਸਮੇਤ)
ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਆਪਣੀ ਿਬਿਲੰ ਗ ਜਾਂ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ;
c) ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ. ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿਦ�ੜ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਘੱਟ
ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ
ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਿਮਆਦ ਪੁੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ “ਯੋਗਤਾ ਤਸਦੀਕ ਪ�ਣਾਲੀ” ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ
ਹੋਵੇ ਜਾਂ "ਮੈਡੀਕੇਡ ਮੈਨੇਜਮ�ਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਿਸਸਟਮ"। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਮਾਸਹੈਲਥ ਿਵੱਚ ਯੋਗਤਾ
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਕੁਨੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪ�ੀਮੀਅਮ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ
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ਪ�ੋਗਰਾਮ, ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁ ਰੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾ, ਜਾਂ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੈੱਟ ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ, ਐਲਐਚਐਮਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ (ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਕਾੱਪੀਅਮ�ਟਸ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ
ਯੋਗਤਾਵਾਂ) ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
d) ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ. ਗੈਰ-ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ
ਹੋ ਿਗਆ ਹੋਵ।ੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਿਬਲ ਦੀ ਪਿਹਲਾਂ ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ ਲੈ
ਲਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੀ, ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ. ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ
ਦਾਅਿਵਆਂ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਜਾਂ ਿਬਿਲੰ ਗ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ
ਦਾਅਿਵਆਂ ਲਈ ਿਬਲ ਨਹੀ ਂ ਦੇਵੇਗਾ।
e) ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ. ਇੱਕ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਿਬੱਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ
ਂ ਕਾਮਨਹੈਲਥ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਯੋਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਿਜਵ� ਿਕ 130 ਸੀ.ਐੱਮ.ਆਰ. 506.009 ਿਵੱਚ
ਲੋ ੜੀਦਾ
ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ।
ਸ. ਐਮਰਜ�ਸੀ ਮਾੜਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਐਲਐਚਐਮਸੀ 101 ਸੀ ਐਮ ਆਰ 613.06 (2) ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁ ਸਾਰ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਜਮ�ਾਂ ਕਰੇਗਾ।
ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ. ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਜਾਂ ਿਸੱਕੇਸਨ ਿਹੱਸੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਜਮ�ਾ ਨਹੀ ਂ ਕਰੇਗਾ ਿਜਸ ਲਈ ਬੀਮਾਯੁ ਕਤ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ
ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
a) ਇਨਪੇਸ਼�ਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ - ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਿਮਲਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸਮ�
ਜਰੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਗਰੰਟਰ ਤ� ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ
ਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਅਤੇ
ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟਰ / ਸਰਪ�ਸਤ ਲੋ ੜੀਦੀ
ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਗਾਰੰਟਰ / ਸਰਪ�ਸਤ ਅਤੇ / ਜਾਂ
ਹੋਰ ਉੱਿਚਤ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ।
b) ਐਮਰਜ�ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ, ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ. ਰਿਜਸਟ�ੀਕਰਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ
ਸਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਗਰੰਟਰ ਤ� ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ
ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।
ਹ. ਅਸਧਾਰਨ ਸੰਿਗ�ਹ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
a) ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਇਸ ਸਮ� ਤੱਕ ਕੋਈ “ਅਸਾਧਾਰਣ ਉਗਰਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ” ਨਹੀ ਂ ਕਰੇਗੀ ਿਕਉਿਂ ਕ ਇਸ ਨੇ ਵਾਜਬ
ਂ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜੀਦੀ
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ "ਿਵੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ" ਜਾਂ "ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਗ�ਿਹ ਤ� ਛੋਟ" ਜਾਂ "ਇਸ ਕ�ੈਿਡਟ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਬਿਲੰ ਗ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ"
ਹੋਨ। ਮੁੱਖ ਿਵੱਤੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਮ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਨੇ ਇਹ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ
ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਇਕੱਤਰ
ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ. ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖੇਗਾ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ
ਲਾਗੂ ਿਰਕਾਰਡ ਧਾਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਇਸ ਿਦ�ੜਤਾ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ।
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b) ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ. ਪੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ
ਤਿਹਤ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕਰੇਗੀ.” “ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਅਵਧੀ” ਤਾਰੀਖ ਦੇਖਭਾਲ
ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 240 ਵ� ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਿਡਸਚਾਰਜ ਤ� ਬਾਅਦ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਬੱਲ
ਸਟੇਟਮ�ਟ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਮਆਦ
ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ 30 ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਨੋਿਟਸ ਤ� ਬਾਅਦ 30 ਿਦਨਾਂ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੀ।
ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਜੋ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਖੁੱਲ�ੇ ਿਦਲ ਸਹਾਇਤਾ ਤ� ਘੱਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ
ਲਈ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਦ�ੜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਬਹਤਰ ਅਰਸੇ ਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਖਤਮ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ
ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਦਾਰ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਅੱਗੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ।
c) ਅਸਧਾਰਨ ਸੰਗ�ਿਹ ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
i) ਿਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਧਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ (ਿਸਵਾਏ ਜੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਹਨ);
ii) ਕਰੈਿਡਟ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰੈਿਡਟ ਿਬਊਰੋ ਨੂੰ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ;
iii) ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਪਛਲੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਿਬੱਲਾਂ ਦੀ
ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਦੇਣ ਤ�
ਇਨਕਾਰ, ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ (ਜੋ ਿਪਛਲੀ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਸੰਿਗ�ਹ ਿਕਿਰਆ
ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)
iv) ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਜਾਂ ਿਨਆਂਇਕ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:
(1) ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਰੱਖਣਾ;
(2) ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ;
(3) ਿਕਸੇ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਨੱ ਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ; ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਸਵਲ
ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ;
(4) ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਿਗ�ਫਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ;
(5) ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਲਖਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ; ਅਤੇ
(6) ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਿਦਹਾੜੀ ਦੀ ਿਤਆਰੀ।
v) ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੀ ਿਧਰ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਣ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਿਲਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦਾ ਿਜਸਦੇ
ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (i) ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਅਸਾਧਾਰਣ ਸੰਿਗ�ਹ ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ; (ii) ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਆਈ ਆਰ ਐਸ
ਅੰਡਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦਰ ਤ� ਵੱਧ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ' ਤੇ ਿਵਆਜ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ; (iii) ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਆਰਾ
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਯੋਗ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਣ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਿਵੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ; ਅਤੇ (iv) ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹ
ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤ� ਮਰੀਜ਼ ਖੁਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ।
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d)

e)

f)

g)

h)

vi) ਅਸਾਧਾਰਣ ਸੰਗ�ਿਹ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ
ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ
ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਿਬੱਲ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਐੱਲ.ਐੱਚ.ਐੱਮ.ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਿਡਸਚਾਰਜ ਤ� ਬਾਅਦ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਬੱਲ ਿਬਆਨ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 120 ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਿਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਣ ਉਗਰਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
ਕਰਨ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।; ਿਸਵਾਏ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰੀ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ' ਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ 120 ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸੰਗ�ਿਹ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ�
ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਆਪਣੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖਤੀ not◌ੰਗ
ਨਾਲ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਣ ਉਗਰਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
ਂ ਾ ਹੈ ਿਕ
ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ: ਹਸਪਤਾਲ (i) ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਦ
ਯੋਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦੀ
ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ (ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਧਰ) ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰੰਭ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਧਾਰਨ ਸੰਗ�ਿਹ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� 30 ਿਦਨਾਂ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਨਹੀ:ਂ (ii) ਮਰੀਜ਼
ਨੂੰ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਾਧਾਰਣ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ; (iii) ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ
ਰੋਗੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਿਬਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਕਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ
ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਉਿਚਤ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ; ਿਸਵਾਏ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ' ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐੱਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਜਦ� ਉਹ ਅਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ
ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਟਾਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ
ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁ ਸਾਰ 30 ਿਦਨਾਂ ਤ� ਘੱਟ ਦਾ ਨੋਿਟਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ
ਂ ਾ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਰਸਾਉਦ
ਂ ਾ ਹੈ।
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਦਰਸਾਉਦ
ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ
ਨਹੀ ਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨਹੀ ਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਜਾਂ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਦੇਣ ਤ�
ਂ ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ
30 ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਨਹੀ ਂ ਹੋਏਗਾਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਮ�-ਸੀਮਾ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਾਉਦ
ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇ ਕੋਈ ਿਬਮਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂ ਅਧੂਰੇ ਿਬਨੈ ਪੱਤਰ ਜਮ�ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਉਗਰਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਰੰਭ
ਨਹੀ ਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਿਹਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਾਧਾਰਣ ਉਗਰਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਰੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਨਹੀ ਂ ਕਰੇਗਾ (i) ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਰੋਗੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਤਿਹਤ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ ਂ ਜਾਂ (ii ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਧੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ, ਮਰੀਜ਼ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ / ਜਾਂ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਉਿਚਤ ਸਮ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਿਵਚ ਅਸਫਲ ਿਰਹਾ। ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਅਨੁ ਸਾਰ,
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ,ਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਜਦ� ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ
ਜਮ�ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ. ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲ� ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ ਜੇ
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i)

j)

k)

l)

ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਦੇਖਭਾਲ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ (i) ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਿਬਿਲੰ ਗ
ਸਟੇਟਮ�ਟ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਰੋਗੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਿਕੰਨੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵ� ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਿਬਲ ਕੀਤੀ ਰਕਮਾਂ, ਮੁਫਤ ਦੇਖਭਾਲ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਿਥਤੀ ਲਈ, ਹਸਪਤਾਲ
ਕਰੇਗਾ, (ii) ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਣ
ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਾਜਬ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂ
ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਭੁ ਗਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ
ਪਿਹਲਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਿਬਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਸੀ)। ਅਿਜਹੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਉਗਰਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ
ਉਲਟਾਉਣ ਦੇ ਉਿਚਤ ਉਪਾਵਾਂ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਨਰਣੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਲੇ ਵੀ ਜਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ
ਕ�ੈਿਡਟ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ
ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਕ�ੈਿਡਟ ਿਬਊਰੋ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਂ ਵਧੇਰੇ
ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਲੋ ੜੀਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਇਹ ਸੰਭਾਵਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਤਿਹਤ ਿਵੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਰੋਗੀ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿਹਲੇ
ਿਨਰਧਾਰਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਜਦ� ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਿਵੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਉਪਲਬਧ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਖੁੱਲ�ੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤ� ਘੱਟ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ ਿਦ�ੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,: (i)
ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਤਿਹਤ ਉਪਲਬਧ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ�ੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ; (ii) ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸੰਗ�ਿਹ
ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਦਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਉਿਚਤ
ਸਮਾਂ ਿਦਓ.; ਅਤੇ (iii) ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ�ੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪੂਰੀ
ਅਰਜ਼ੀ ਸ�ਪਦਾ ਹੈ, ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਿਕ, ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ�ੀ ਛੂਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ
ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ. ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਗਰੰਟਰ ਦੀ ਿਦਹਾੜੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀ ਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਘੱਟ
ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਗਰੰਟਰ ਦੀ ਿਨਜੀ ਿਨਵਾਸ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਇਸ�ਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਂ ਕਰੇਗਾ
: (1) ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਗਰੰਟਰ ਕੋਲ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, (2) ਮਰੀਜ਼ /
ਗਾਰੰਟਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ / ਗਾਰੰਟਰ ਨੇ ਇੱਕ
ਉਪਲਬਧ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ,
ਅਤੇ (3)ਹੱਕਦਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ' ਤੇ
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ. ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਏਜੰਟ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਿਬੱਲ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ
ਨਹੀ ਂ ਰੱਖਣਗੇ ਜੋ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦਾ ਮ�ਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਿਚਤ ਕ�ਮ ਿਵਚ ਇਕ ਿਰਣਦਾਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਅਿਜਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ) । ਿਜਸ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ)। ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਏਜੰਟ ਘੱਟ
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ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰੇਜ ਦੇ
ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲੈ ਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਲਕ ਨਹੀ ਂ ਲੈ ਣਗੇ।
m) ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਲਾਗੂ ਿਬਿਲੰ ਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ
ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਗੰਭੀਰ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਈਵ�ਟ
(ਐੱਸ. ਆਰ. ਈ.) ਨਾਲ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਨ, ਐਸ.ਆਰ.ਈ. ਦਾ ਤਾੜਨਾ, ਐਸ.ਆਰ.ਈ. ਤ� ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਪੈਦਾ
ਹੋਈ ਪੇਚੀਦਗੀ, ਜਾਂ ਐਸ.ਆਰ.ਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਦਾਖਲਾ ਐਸਆਰਈਜ਼ ਜੋ
ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦ� ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਤ� ਬਾਹਰ ਰੱਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ�
ਤਕ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਐਸਆਰਈ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਪੇ ਨਹੀ ਂ
ਹੁੰਦੇ। ਹਸਪਤਾਲ “ਘੱਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਵਾਲੇ ” ਘੱਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤ� ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦਾ ਿਜਸ ਦੇ
ਦਾਅਿਵਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਬੀਮਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਿਬਿਲੰ ਗ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ
ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਕ. ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ
ਐੱਲ.ਐੱਚ.ਐੱਮ.ਸੀ ਕੁਝ ਖਾਿਤਆਂ ਦੇ ਸੰਗ�ਿਹ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸੰਗ�ਿਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਸਮੇਤ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਰਕਮਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ 120 ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੱਲ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਹਰੀ ਸੰਗ�ਿਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਈਿਡੰ ਗ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਣ ਉਗਰਾਹੀ ਿਕਿਰਆ ਮੰਿਨਆ ਨਹੀ ਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ
ਅਨੁ ਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਧਰ ਨੂੰ
ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਿਧਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਨਹੀ ਂ
ਅਸਾਧਾਰਣ ਸੰਗ�ਿਹ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਦ� ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ� ਤੱਕ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ
ਯਤਨ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ:ਂ (iਜੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ
ਂ ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸੰਗ�ਿਹ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ
ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਾਉਦ
ਦੇਵੇਗੀ; (ii) ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਿਬਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ� ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਿਮਲ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦਾ। ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ
ਤਿਹਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਉਗਰਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ (iii) ਜੇ
ਪਾਰਟੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਧਰ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਿਦਆਂ
ਇੱਕ ਿਲਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁ ਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸੰਗ�ਿਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ
ਂ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸੰਗ�ਿਹ ਏਜੰਸੀ ਿਜਸਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ
ਜਾਣਗੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਲੋ ੜੀਦੀ
ਉਿਚਤ ਉਧਾਰ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਦਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਖ. ਜਮ�ਾਂ ਅਤੇ ਿਕਸ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਮੈਸੇਿਚਉਸੇਟਸ ਹੈਲਥ ਸੇਫਟੀ ਨੈੱਟ ਿਨਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਨ: (1)
"ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼" ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਜਾਂ (2) ਹੈਲਥ ਸੇਫਟੀ ਨੈੱਟ ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਮ�ਾਂ ਰਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ

ਲਾਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ ਕ�ੈਿਡਟ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਿਲਸੀ
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ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱਤੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ 'ਤੇ
ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ' ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਂ ਹੋਏਗੀ ਿਜਨ�ਾਂ ਕੋਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ।
a) ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤ� ਪ�ੀ-ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਪ�ੀ-ਟ�ੀਟਮ�ਟ ਜਮ�ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ ਂ ਹੋਏਗੀ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜ�ਸੀ
ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਿਨਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
b) ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ
ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ. ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਿਨਸ਼ਚਤ ਕੀਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤ� ਜਮ�ਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਿਜਹੀਆਂ ਜਮ�ਾਂ ਰਕਮਾਂ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਰਕਮ ਦੇ 20% ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਰਿਹਣਗੀਆਂ, 500 ਡਾਲਰ ਤੱਕ. ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ 101
ਸੀ.ਐੱਮ.ਆਰ. 613.08 (1) (ਜੀ) ਿਵਚ ਸਥਾਪਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
c) ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੈੱਟ ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਮ�ਾਂ ਰਾਸ਼ੀ
ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੈੱਟ ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ ਲਈ ਯੋਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤ� ਜਮ�ਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਮ�ਾਂ ਰਕਮ $ 1000 ਤੱਕ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੈੱਟ ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ 20% ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ
ਬਕਾਏ 101 ਸੀ.ਐੱਮ.ਆਰ. 613.08 (1) (ਜੀ) ਿਵਚ ਸਥਾਪਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ।
d) ਮੈਸੇਿਚਉਸੇਟਸ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੈਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਜਮ�ਾਂ ਰਕਮ ਦੇ ਬਾਅਦ, $1000 ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਘੱਟ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ
ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ, ਿਵਆਜ ਰਿਹਤ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ $ 25 ਤ� ਵੱਧ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ
ਜਮ�ਾਂ ਰਕਮ ਤ� ਬਾਅਦ, ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਿਜਸਦਾ $1000 ਤ� ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਿਵਆਜ਼ ਰਿਹਤ
ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
e) ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹੈਲਥ ਸ�ਟਰ ਿਵਚ ਿਦੱਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੈਸੇਿਚਉਸੇਟਸ ਹੈਲਥ ਸੇਫਟੀ ਨੈਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ
ਅਨੁ ਸਾਰ ਐਚ.ਐੱਸ.ਐੱਨ. ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਘੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ।
ਸਾਰੇ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੈੱਟ ਅੰਿਸ਼ਕ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਟੌਤੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 100%
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲਾਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ ਕ�ੈਿਡਟ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਿਲਸੀ
ਅਗਸਤ 2020 ਿਵਚ ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ
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