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NWHMC ਨੀਤੀ  –  
ਪੇਸ਼ੰਟ ਫਾਇਨ� ਿਸ਼ਅਲ 
ਸਰਿਵਿਸਜ਼ 
NWH ਿਬਿਲੰਗ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਨੀਤੀ 

 
I. ਨੀਤੀ 

 
ਨ� ਰਥਵੈਸਟ ਹਾਸਿਪਟਲ ਐਡਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ  )NWHMC ( ਦਾ ਿਮਸ਼ਨ ਨੌਰਥ ਿਸਏਟਲ ਕਿਮਊਿਨਟੀ   ( North Seattle 
Community) ਦੇ ਵਸਨੀਕ� ਨੰੂ ਿਮਆਰੀ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਮਸ਼ਨ ਨੰੂ 
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨੰੂ ਅਿਜਹੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ: 

A. ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆ ਂਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਸਮ� ਿਸਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨੰੂ ਪ�ੋਤਸਾਿਹਤ ਕਰੇ। 
B. ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਪ�ਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ। 
C. ਮਰੀਜ਼� ਨੰੂ ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਿਵੱਤੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਪੂਰੀਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਸੰਿਖਆ ਿਵੱਚ ਿਵਕਲਪ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 

ਕਰੇ। 
 

ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਰੀਜ਼� ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਮ� ਪੇਸ਼ੰਟ ਫਾਇਨ� ਿਸ਼ਅਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਸਟਾਫ  )PFS ( ਨੰੂ ਸੇਧ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ 
ਦੁਆਰਾ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸਿਥਤੀਆ ਂਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਪੇਸ਼ੰਟ ਫਾਇਨ� ਿਸ਼ਅਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਜ� 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫਾਇਨ� ਿਸ਼ਅਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਫੈਸਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗ ੇਜ� ਇਹਨ� ਦਾ ਿਨਚੋੜ ਕੱਢਣਗੇ। 

 
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ  ‘ ਮਰੀਜ਼ ’ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ� ਅਸਲ ਮਰੀਜ਼� ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਿਧਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਖਾਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ  ' ਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 
II. ਨੀਤੀ ਦੇ ਿਬਆਨ ਦਾ ਸਾਰ 

ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆ ਂਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ  NWHMC ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਮੇ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਾ 
ਕੀਤ ੇਗਏ ਬਕਾਇਆ ਂਲਈ ਿਡਸਚਾਰਜ ਤ� ਬਾਅਦ ਆਰੰਭਕ ਿਬਲ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ  ' ਤੇ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ 
ਿਕ ਪੇਸ਼ੰਟ ਫਾਇਨ� ਿਸ਼ਅਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹੋਣ। 

A. ਪ�ਾਪਤੀਯੋਗ ਖਾਿਤਆ ਂਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਿਵਕਲਪ 
 

ਪ�ਾਪਤੀਯੋਗ ਖਾਿਤਆ ਂਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ  8 ਿਵਕਲਪ ਹਨ: 
ਚੋਣ� ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ 
ਚਾਰਜ ਨੰੂ ਉਲਟਾਉਣਾ ਚਾਰਜ ਨੀਤੀ 

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਿਵਵਸਥਾ ਬੀਮੇ ਦਾ ਇਕਰਾਰ 

ਚੈਿਰਟੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ 
ਪ�ਸ਼ਾਸਿਨਕ/ਹੋਰ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਵਸਥਾ ਨੀਤੀ 
ਬੀਮਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਗਰਾਹੀ ਨੀਤੀ 
ਮਰੀਜ਼ ਵੱਲ�  ਭੁਗਤਾਨ ਉਗਰਾਹੀ ਨੀਤੀ 

ਮਾੜਾ ਕਰਜ਼  - ਗੈਰ-ਏਜੰਸੀ/ਹੋਰ ਉਗਰਾਹੀ ਨੀਤੀ 

ਮਾੜਾ ਕਰਜ਼  - ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨੀਤੀ 

 
B. ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਜ�ਚ: 

ਦਾਖਲੇ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ� ਦਾਖਲੇ/ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਿਵੱਤੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰੀਜ਼� ਨੰੂ ਸਕ�ੀਨ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ,ਪਰ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਿਸਹਤ-ਸਮੱਿਸਆਵ� ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼� ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਤ� 
ਪਿਹਲ� ਉਹਨ� ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਿਥਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ 
ਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤ ੇਮੁਕੰਮਲ ਡੈਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗ ੇਿਜਸ ਤ� ਸਟਾਫ ਮਰੀਜ਼ ਦ ੇਭੁਗਤਾਨ ਦੀ 
ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਅੈ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਟਾਫ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਤਰੰੁਤ 
ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

 
ਿਵੱਤੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਿਦੱਤ ੇਕਾਰਜ� ਿਵੱਚ� ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਰਜ ਜ� ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦ ੇਹਨ: 

1. ਿਵੱਤੀ ਜਨ-ਅੰਕਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੀ। 
2. ਬੀਮੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਬੈਨੀਿਫਟ� ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ। 
3. ਗੁਪਤ ਿਵੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਫਾਰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ। 
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4. ਬੀਮੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦਣੇ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ� ਅਤੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ। 
5. ਖਾਤ ੇਿਵੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ। 

 
6. ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਖੱੁਲ� ਮੁਤਾਬਕ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਹ-ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ 

ਆਧਾਰ  ' ਤੇ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ� । 
7. NWHMC ਿਵਖੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨੀ। 

 
C. ਜਮ�� ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ: 

ਿਵੱਤੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਸਵੈ-ਭੁਗਤਾਨ ਬਕਾਇਆ ਂਦੇ ਆਧਾਰ  ' ਤੇ ,ਇਹ  NWHMC ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜ� ਹੀ 
ਰਕਮ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ� ਿਜਵ� ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ,ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ� ਲਈ ਅਤੇ 
ਬੀਮੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਸਿਹ-ਭੁਗਤਾਨ ਬਕਾਇਆ ਂਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਰੀਜ਼� ਵਾਸਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 
ਅਗਾ�-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਤ ੇਕਾਇਮ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਿਮਆਦ ਜ� ਛੁੱ ਟੀ ਿਮਲਣ  ' ਤੇ ਵੀ 
ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਮਰਜ�ਸੀ ਰੂਮ ਿਵੱਚ ,ਰਕਮ� ਜਮ� ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵ� ਿਦੱਤ ੇਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ 
ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਿਥਰ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ� ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ,
ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆ ਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

 
ਕੌਸਮੈਿਟਕ ਜ� ਗੈਰ-ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਤ� ਪਿਹਲ� ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕਰਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ 
ਮੁਕੰਮਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਛੋਟ ਨੰੂ ਉਿਚਤ ਠਿਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ  ' ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਪੇਸ਼ੰਟ ਫਾਇਨ� ਿਸ਼ਅਲ 
ਸਰਿਵਿਸਜ਼/ਪੇਸ਼ੰਟ ਐਕਸੈਸ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਵਾਨਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 
D. ਆਮ ਉਗਰਾਹੀ ਢ�ਚਾ: 

 
ਸਾਰੇ ਖਾਤਾ ਬਕਾਏ ਅੱਗੇ ਿਦੱਤ ੇਸਵੈ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਅਪਵਾਦ� ਨਾਲ ਿਡਸਚਾਰਜ ਤ� ਬਾਅਦ ਪਿਹਲਾ ਿਬਲ ਿਮਲਣ  ' ਤੇ ਦੇਣਯੋਗ ਹੰੁਦ ੇ
ਹਨ: 

1. ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ,ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। 
2. ਵਧੀਕ ਿਵੱਤੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
3. ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਿਬਲ ਿਵੱਚ ਤਰੱੁਟੀਆ ਂ,ਦੇਰੀਆ ਂ,ਜ� ਿਨਪਟਾਏ ਨਾ ਗਏ ਿਬਿਲੰਗ ਿਵਵਾਦ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 
4. ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤ ੇਗਏ ਬੀਮਾ ਦਾਅਿਵਆ ਂਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਨੰੂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਨਰਧਾਰਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ। 
 

E. ਇੰਸ਼ੋਅਰ�ਸ ਿਬਿਲੰਗ ਨੀਤੀ: 

NWHMC ਪੇਸ਼ੰਟ ਫਾਇਨ� ਿਸ਼ਅਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਰਾਜ ,ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੀਆ ਂਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵ� ਨੰੂ ਿਬਲ 
ਦੇਵੇਗੀ। ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰਨ� ਸਰੋਤ� ਨੰੂ ਿਬਲ ਉਦ� ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ� ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡੈਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 
F. ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਕਾਏ: 

ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੇ ਖਾਤ ੇਿਡਸਚਾਰਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਰੰਭਕ ਿਬਲ ਿਮਲਣ  ' ਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯਗੋ ਹੰੁਦ ੇਹਨ ,ਜਦ� ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੰਟ 
ਫਾਇਨ� ਿਸ਼ਅਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹੋਣ। ਅਸ� ਿਬੱਲ ਲਈ ਉਦ� ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� 
ਠਿਹਰਾ�ਦ ੇਜਦ� ਤੱਕ ਅਸ� ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੱੁਿਦਆ ਂ,ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਪੀਲ� ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ,ਦਾ 
ਿਨਪਟਾਰਾ ਨਹ� ਕਰ ਲ�ਦ।ੇ ਅਸ� ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਵੈ-ਭੁਗਤਾਨ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਬੀਮਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੱਜ� ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹ� ,ਪਰ ,ਅਸ� ਬੀਮੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ� ਜ� 
ਿਵਵਾਦਤ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�। 

 
ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਿਬਿਲੰਗ ਦੀ ਦਰੁਸਤਤਾ ਦੇ ਮੱੁਿਦਆ ਂਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ 
ਿਮਆਰ� ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 
ਉਹਨ� ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼� ,ਜੋ ਿਵੱਤੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ,ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ/ਜ� ਸੰਭਾਵੀ ਮੈਡੀਕੇਡ ਕਵਰੇਜ ਲਈ 
ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਉਗਰਾਹੀ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਸ�ਪਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ,ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। 
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III. ਮਰੀਜ਼� ਦੁਆਰਾ ਬਕਾਇਆ  ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਿਵਕਲਪ 
 

A. ਭੁਗਤਾਨ ਦ ੇਤਰੀਕੇ: 

NWHMC ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਨਗਦੀ ,ਚੈ�ਕ ,ਜ� ਵੀਜ਼ਾ/ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕ�ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 
ਫੋਨ ਰਾਹ� ਜ� ਔਨਲਾਈਨ ਿਬਲ ਭੁਗਤਾਨ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤ ੇਜ�ਦ ੇਹਨ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿਹੱਸੇ 
ਿਡਸਚਾਰਜ ਤ� ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਬਲ ਿਮਲਣ  ' ਤੇ ਦੇਣਯੋਗ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕੀਤ ੇਗਏ 
ਹੋਣ ਜ� ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਜਮ� ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। 

 
B. ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾਵ�: 

ਮਰੀਜ਼� ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ੰਟ ਫਾਇਨ� ਿਸ਼ਅਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ  ' ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤ ੇਜ�ਦ ੇ
ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ  ' ਤੇ ,ਇਹ  12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ ਜ� ਜੇਕਰ ਪ�ਵਾਨਤ ਹਾਲਾਤ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦ ੇਹਨ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਲਈ ਬਰਾਬਰ 
ਭੁਗਤਾਨ� ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। 

1. 12 ਮਹੀਿਨਆ ਂਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ� ਲਈ ਗੁਪਤ ਿਵੱਤੀ ਫਾਰਮ  )CFF(  ਪ�ਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ 
ਹੈ। 

 
C. ਉਗਰਾਹੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ: 

ਉਗਰਾਹੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਸ ਸਮ� ਲਾਗੂ ਹੰੁਦ ੇਹਨ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਿਵੱਤੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ� ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਨਹ� ਹੈ ,ਆਪਣੀ 
ਿਵੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੰੂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ,ਬੀਮੇ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਰਕਮ ਅੱਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੰੂ ਨਹ� ਿਦੰਦਾ ਹੈ ,ਜ� ਉਸ ਦਾ  NWHMC ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ 
ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਹੈ  ) ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ(। ਮਰੀਜ਼/ਗਾਰੰਟਰ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਤ� ਛੁੱ ਟੀ ਿਮਲਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਪਿਹਲਾ 
ਿਬਲ ਡਾਕ ਰਾਹ� ਭੇਜਣ ਦੇ  120 ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਕਸਟਮਰ ਸਰਿਵਸ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਪ�ਵਾਨਗੀ  ' ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ 
ਖਾਤਾ ਉਗਰਾਹੀ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

 
D. ਅਸਧਾਰਣ ਉਗਰਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ  )ECAs:(  

 
ਅੱਗੇ ਿਦੱਤੀਆ ਂਗੱਲ� ਵਾਪਰਨ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਖਾਿਤਆ ਂਨੰੂ  NWHMC ਜ� ਿਕਸੇ ਉਗਰਾਹੀ ਏਜੰਸੀ ,ਿਜਸ ਕੋਲ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਸ�ਿਪਆ 
ਿਗਆ ਹੈ ,ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਵੀ  ECA1 ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਨਹ� ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ: 

 
1. ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ। ਮੁਨਾਸਬ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� 

ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਿਦੱਤੀਆ ਂਗੱਲ� ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 2;  
 

a. ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਤ� ਛੁੱ ਟੀ ਦੇਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 
ਦਰਖਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ; 

b. ਜੇ ਅਧੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ,ਤ� ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਛੁੱ ਟ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀ ਿਲਖਤੀ 
ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ ਹਸਪਤਾਲ  ) ਜ� ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਏਜੰਟ (ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ 
ECAs 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜ� ਮੁੜ-ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ,ਜੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸਮ�-ਸੀਮ� ਤੱਕ 
ਦਰਖਾਸਤ ਜ� ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ;3  

c. ਸਾਰੀਆਂ ਿਬਿਲੰਗ ਸਟੇਟਮੈਟ� ਿਵੱਚ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨ� ਿਟਸ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਦਾ 
ਿਸੱਧਾ ਪਤਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥ� ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆ ਂਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂ
ਹਨ; 

 
ECAs1 ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ,ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਕ�ੈਿਡਟ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ,ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਪਤੀ  ' ਤ ੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ,ਬ�ਕ ਖਾਿਤਆ ਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨੀ ,ਦੀਵਾਨੀ 

ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆ ਂ,ਤਨਖਾਹ�  ' ਤ ੇਅਿਧਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ  ' ਤ ੇਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਭੁਗਤਾਨ ਜ� ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਦੀ 
ਮੰਗ ਕਰਨੀ। 
2 ਹਸਪਤਾਲ ਨ�  ਮਿਹਜ਼ ਮਰੀਜ਼ ਤ� ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਅਿਧਤਆਗ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਕੇ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਨਹ� ਕੀਤੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆ ਂ,ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੰਿਨਆ 
ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨ�  ਮੁਨਾਿਸਬ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ ,ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ  ' ਤ ੇਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ 
ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜ� ਗਲਤ ਹੈ ਜ� ਇਹ ਮਰੀਜ਼  ' ਤ ੇਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਜ� ਉਸ  ' ਤ ੇਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 
3 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆ ਂਕੋਈ ਵੀ  ECAs ਨੰੂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
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d. ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭਰੀਆ ਂਗਈਆ ਂਅਰਜ਼ੀਆਂ  ' ਤੇ ਸਮ� ਿਸਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਣ ਬਾਰੇ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ,ਜੇ ਬਕਾਇਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਤ� 
ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਿਬਿਲੰਗ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ,ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਨੰੂ 
ਮੋਿੜਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

e. ਹਸਪਤਾਲ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ  ' ਤੇ ,ਿਜਸ ਨ�  ਇੱਕ ਜ� ਵੱਧ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਜਨਤਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ,ਉਪਲਬਧ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਉਦਾਰ ਿਵੱਤੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਉਿਚਤ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। 

f. ਹਸਪਤਾਲ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀ 
ਦਰਖਾਸਤ  ' ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਨਾਕਾਮ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

 
2. ਿਡਸਚਾਰਜ ਤ� ਬਾਅਦ ਪਿਹਲੀ ਿਬਿਲੰਗ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਤ� ਬਾਅਦ  120 ਿਦਨ ਲੰਘ ਚੱੁਕੇ ਹਨ ;ਅਤ ੇ

 
3. ਅੱਗੇ ਿਦੱਤੀਆ ਂਸੂਚਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ  )ECA ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਘੱਟੋ-ਘੱਟ  30 

ਿਦਨ ਪਿਹਲ�:( 
a. ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਿਦੰਦ ੇਹੋਏ ਿਲਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਗਈ; 
b. ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦ ੇਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਾਰ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ; 
c. ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ  ' ਤੇ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਕਾਰਵਾਈ)ਆਂ (ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ; 
d. ਜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਤ� ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਨ� ਿਟਸ ਿਜਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ)ਆ ਂ(ਕੀਤੀ)ਆ ਂ(

ਜਾਵੇਗੀ)ਜਾਣਗੀਆ ਂ;(ਅਤ ੇ
e. ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਬਾਰੇ ਜ਼ਬੁਾਨੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ।ਂ 
 

4. ਿਡਸਚਾਰਜ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਬਲ ਤ�  180 ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਕ�ੈਿਡਟ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

5. ਿਡਸਚਾਰਜ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਬਲ ਤ� ਬਾਅਦ  240 ਿਦਨ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਪਛਲੇ ਦੇਣਯਗੋ ਬਕਾਏ ਲਈ 
ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

 
6. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਪੇਸ਼ੰਟ ਫਾਇਨ� ਿਸ਼ਅਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼/ਪੇਸ਼ੰਟ ਐਕਸੈਸ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 

 
IV. ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੈ-ਭੁਗਤਾਨ ਛੋਟ ਦੀ ਨੀਤੀ: 

ਮਰੀਜ਼ ਿਬਿਲੰਗ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ� ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡ ੇਮਰੀਜ਼� ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਅਤੇ 
ਉਮੀਦ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਖੱੁਲ� ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਿਦੱਤ ੇਅਨੁਸਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨੀਤੀ ਨੰੂ 
ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਹੇਠ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਛੋਟ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ  ' ਤੇ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਨਾ 
ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼� ਤ� ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

 
ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆ ਂਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਿਕਸੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਿਬਨ� ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਮਰੀਜ਼/ਗਾਰੰਟਰ ਨੰੂ ਿਬਲ ਦੇਣ ਦੇ ਤੀਹ 

)30 ( ਿਦਨ� ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਿਬਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਸਮ� ਤੀਹ  )30 ( ਪ�ਿਤਸ਼ਤ ਦੀ ਛੋਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ,ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਤ� 
ਛੋਟ  NWHMC ਪੈਕੇਜਡ ਪ�ਾਇਿਸੰਗ ਪ�ੋਗਰਾਮ�  ) ਿਮਸਾਲ ਲਈ ਕੌਸਮੈਿਟਕ ਸੇਵਾਵ� ,ਅਤ ੇਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਸਰਜਰੀ ,(ਜ� ਉਹਨ� 
ਮਰੀਜ਼�/ਗਾਰੰਟਰ�  ' ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਚੈਿਰਟੀ/ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
ਐਮਰਜ�ਸੀ ਰੂਮ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ� ਸਮੇਤ ,ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਹੰੁਚ ਵਾਲੀਆ ਂਥ�ਵ� ਿਨ�ਜੀ ਤੌਰ  ' ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼� ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਿਵਕਲਪ� ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹਨ� ਭੁਗਤਾਨ ਿਵਕਲਪ� ਿਵੱਚ 
ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਛੋਟ ,ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਤਾ ,ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਡ ਦਰਖਾਸਤ� ਵਾਸਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੰਪਰਕ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

 
V. ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼�/ਗਾਰੰਟਰ� ਨਾਲ ਇੱਕ ੋਿਜਹਾ ਿਵਹਾਰ: 

 
ਨੌਰਥਵੈਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਖਾਿਤਆਂ  ' ਤੇ ਇਸ ਉਗਰਾਹੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦ ੇ
ਹਨ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮ� ਉਮਰ ,ਨਸਲ ,ਰੰਗ ,ਧਰਮ ,ਿਲੰਗ ,ਿਜਨਸੀ ਝੁਕਾਅ ਜ� 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ  ' ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ। 
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ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ,ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ,ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਰ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ 
ਦਰਖਾਸਤ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅੱਗੇ ਿਦੱਤ ੇਨੰਬਰ�  ' ਤੇ ਪੇਸ਼ੰਟ ਫਾਇਨ� ਿਸ਼ਅਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ 
ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ: 

 
UW Medicine/NW Patient Financial  Services  

  10330 Meridian Ave. N, Suite 260 
Seattle, WA  98133   

206/668-6440 ਜ� ਟਲੋ ਫ�ੀ  877/364-6440 
nwhospital.org/visitorinfo/billing/asp 

 
ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ  :10/05 ,9/06 ,8/07 ,11/07  
ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ  :6/92 ,7/93 ,3/96 ,6/01 ,9/06 ,8/07 ,11/07 ,2/11 ,3/13 ,3/15 ,4/16 ,10/17,19/9  

ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ/ਪ�ਵਾਨਗੀ: 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਸ਼ੰਟ ਫਾਇਨ� ਿਸ਼ਅਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ,ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਰੈਵਿਨਊ ਸਾਈਕਲ ਅਤ ੇਐਗਜ਼ੀਿਕਊਿਟਵ 
ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਟੀਮ ਲਈ ਚੀਫ ਫਾਇਨ� ਿਸ਼ਅਲ ਆਿਫਸਰ :ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ�ੈਜ਼ੀਡ�ਟ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ 
ਐਗਜ਼ੀਿਕਊਿਟਵ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਟੀਮ ਲਈ :ਕਿਲਿਨਕਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਲਈ ਵਾਇਸ ਪ�ੈਜ਼ੀਡ�ਟ /CNO  
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