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UW Medical Center ਅਤੇ Harborview Medical Center
ਵਿਵ ੰ ਗ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਨੀਤੀ

ਮਕਸਦ:
UW ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ (UWMC) ਅਤੇ ਹਾਰਬੋਰਵਿਊ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ (HMC) ਦਾ ਸੰ ਯੁਕਤ ਵਮਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਅੱ ਗੇ ਿਧਾ ਕੇ, ਖੇਤਰ
ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਬਹੁਤ ਿਧੀਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਭਵਿੱ ਖ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਾਇੰ ਸਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਹਤ
ਪ੍ੇਸ਼ੇਿਰਾਂ ਨੰ ਵਤਆਰ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਸਹਤ ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਮਸ਼ਨ ਨੰ ਪ੍ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੰ ਅਵਜਹੀ ਉਗਰਾਹੀ
ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜੋ:
A. ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਵਹਤ ਕਰੇ।
B. ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿੱ ਤੀ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰ ਿੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਿੇ।
C. ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱ ਤੀ ਵਜ਼ੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕਲ ਅਤੇ ਉਵਚਤ ਸੰ ਵਖਆ ਵਿੱ ਚ ਵਿਕਲਪ੍ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇ।
ਨੀਤੀ:
ਇੰ ਸ਼ੋਅਰੈਂਸ ਵਬਵਲੰਗ:
UW ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ Harborview ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ੇਸ਼ੰਟ ਫਾਇਨੈਂਵਸ਼ਅਲ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਰਾਜ, ਸੰ ਘੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਪ੍ਾਰਕ ਬੀਮਾ ਕੰ ਪ੍ਨੀਆਂ ਨੰ
ਵਬਲ ਦੇਿੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਵਬੱ ਲ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੰ ਵਜ਼ੰ ਮੇਿਾਰ ਨਹੀਂ ਠਵਹਰਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਅਸੀਂ ਬੀਮਾ ਕੰ ਪ੍ਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁੱ ਵਦਆਂ, ਵਜਸ ਵਿੱ ਚ
ਅਪ੍ੀਲਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਵਨਪ੍ਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ। ਵਜੱ ਥੇ ਸੰ ਭਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਾਅਿੇ ਦੇ ਸਿੈ-ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ
ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਬੀਮਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈ ਣ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਿੱ ਜੋਂ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
•
•
•
•

•
•
•
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ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਹੋਰ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਪ੍ਵਹਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦੇ 30 ਵਦਨਾਂ ਅੰ ਦਰ ਸਿੈ-ਭੁਗਤਾਨ ਿਾਲੇ ਖਾਤੇ ਦੇਣਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ।
ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੈ-ਭੁਗਤਾਨ ਬਕਾਏ ਪ੍ਵਹਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦੇ 30 ਵਦਨਾਂ ਅੰ ਦਰ ਦੇਣਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
UW ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ Harborview ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ 120 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਡਵਨੰਗ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱ ਚ ਹਰੇਕ 30 ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਭੇਜਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਮੁਕੰਮਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿੱ ਤੀ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
o ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ
o ਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਚੈਵਰਟੀ)
o ਖਰਵਚਆਂ ਦਾ ਵਿਿਾਦ
o ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ ਜਾਂ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨੰ ਵਬਲ ਦੇਣ ਲਈ ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਵਬਵਲੰਗ ਦੀ ਦਰੁਸਤਤਾ ਦੇ ਮੁੱ ਵਦਆਂ ਦਾ ਵਨਪ੍ਟਾਰਾ ਵਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰ ਭਿ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਵਮਆਰਾਂ
ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭੁਗਤਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿੱ ਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਿੱ ਲ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੌਥੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ “ਅੰ ਵਤਮ ਨੋਵਟਸ” ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਾਰੰ ਟਰ ਨੰ ਇਹ ਸਵਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਜੇ ਅਗਲੇ 30 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ
ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੰ ਵਕਸੇ ਬਾਹਰੀ ਉਗਰਾਹੀ ਏਜੰ ਸੀ ਨੰ ਦੇ ਵਦੱ ਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।
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ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿੱ ਜੋਂ ਮਾਮਲਾ ਉਗਰਾਹੀ ਏਜੰ ਸੀ ਨੰ ਵਦੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਜੋ ਵਿੱ ਤੀ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੰ ਭਾਿੀ ਮੈਡੀਕੇਡ (Medicaid)
ਕਿਰੇਜ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਵਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਗਰਾਹੀ ਏਜੰ ਸੀ ਨੰ ਸੌਂਪ੍ਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਿੀ, ਪ੍ਰ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੰ ਨੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਵਿਕਲਪ੍:
UW ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ Harborview ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਨਕਦੀ, ਚੈੈੱਕ ਜਾਂ ਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ
ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵਬਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪ੍ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਹੱ ਸੇ ਵਡਸਚਾਰਜ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਵਬਵਲੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਮਲਣ
'ਤੇ ਦੇਣਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਵਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਜਮਾਂ ਨਾ ਕਰਿਾਈ ਗਈ ਹੋਿੇ।
ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾਿਾਂ:
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ੇਸ਼ੰਟ ਫਾਇਨੈਂਵਸ਼ਅਲ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਵਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ
ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ 12 ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੱ ਕ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਿਾਨਤ ਹਾਲਾਤ ਲਾਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 24 ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੱ ਕ ਬਰਾਬਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਦੇਿੇਗਾ।
ਅਸਲ ਸਿੈ ਭੁਗਤਾਨ (ਵਬਨਾਂ ਬੀਮੇ ਤੋਂ) ਛੋਟ:
ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਸਹਲਤ ਦੇ ਖਰਵਚਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਸਿੈ-ਭੁਗਤਾਨ (ਬੀਮਾ-ਰਵਹਤ) ਦੀਆੰ ਦੋ ਵਕਸਮ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼
ਕੀਤੀ ਜਾੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱ ਤੀ ਸੇਿਾਿਾਂ (Patient Financial Services) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਬਆਨ ਤੇ
ਇੱ ਕ ਵਿਿਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਾਈ ਜਾੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਉਦੋਂ ਲਾਗ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿੱ ਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ।
•
•

UW ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ Harborview ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ 30% ਦੀ ਛੋਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੀਮਾ-ਰਵਹਤ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
UWMC ਕੋਲ 10% ਦੀ ਛੋਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੀਮਾ-ਰਵਹਤ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੰ ਪ੍ਤੀ 'ਤੇ ਦਾਅਿੇ:
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਵਕਸੇ ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਗਲਤ ਕਾਰਿਾਈ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਬੀਮਾ ਕੰ ਪ੍ਨੀ ਉਸ ਸਰਤ ਵਿੱ ਚ
ਡਾਕਟਰੀ
ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਵਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਦਜੀ ਵਧਰ ਪ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਵਜ਼ੰ ਮੇਿਾਰ ਹੋਿੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ
ਇਲਾਿਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਬੀਮਾ ਨਾ ਹੋਿੇ ਪ੍ਰ ਉਹ ਵਜ਼ੰ ਮੇਿਾਰ ਵਧਰ ਤੋਂ ਵਨਪ੍ਟਾਰੇ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਵਜਹੀਆਂ ਸਵਥਤੀਆਂ
ਵਿੱ ਚ UW ਮੈਡੀਸਨ ਭਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਚ ਵਨੈੱਜੀ ਸੱ ਟ ਦੇ ਵਨਪ੍ਟਾਰੇ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਦਾਅਿਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਦਾਅਿਾ ਕਰਜ਼ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲ ਜਾਂ ਵਨੈੱਜੀ ਸੰ ਪ੍ਤੀ 'ਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਵਹੱ ਤ ਿਜੋਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖੇ ਗਏ ਖਾਤੇ: ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
•
•
•
•

ਇੱ ਕ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਨੋਵਟਸ ਜੋ ਗਾਰੰ ਟਰਾਂ ਨੰ ਸਵਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕਰੈਵਡਟ ਦੀ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 30 ਵਦਨ ਹਨ:
ਕਰੈਵਡਟ ਦੀ ਵਰਪ੍ੋਰਵਟੰ ਗ 45 ਿੇਂ ਵਦਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ।
ਕਾਨੰ ਨੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਕੁਰਕੀ।
ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਵਚਆਂ ਲਈ ਸੰ ਪ੍ਤੀ 'ਤੇ ਦਾਅਿੇ।

ਉਗਰਾਹੀ ਖਾਵਤਆਂ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਿਾਧ ਜਾਣਕਾਰੀ:
• PFS ਨੰ ਵਕਸੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੰ ਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਲਈ ਅਵਧਕਾਰ ਜ਼ਰਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
o ਜੇ ਕੋਈ ਅਰਥਪ੍ਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ PFS ਕਾਨੰ ਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਅਵਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਿੇਗਾ।
o ਏਜੰ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱ ਖੇ ਗਏ ਇੱ ਕ “ਸਪ੍ੈਸ਼ਲ” ਅਵਸਸਟੈਂਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ UW ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ
Harborview ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਿੱ ਲੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।
• ਵਜਹੜੇ ਖਾਵਤਆਂ ਨੰ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਤੱ ਕ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱ ਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇੱ ਕ ਕੋਲ ਵਦੱ ਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਲੇ ਸਮੈਂਟ
ਲਈ ਦਜੀ ਏਜੰ ਸੀ ਨੰ ਵਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਵਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਵਕਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਨੰ ਨੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ
ਹੋਿੇ।
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•

ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਲੇ ਸਮੈਂਟਾਂ ਨੰ ਇੱ ਕ ਿਾਧ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਾਪ੍ਸ ਕਰ ਵਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਵਪ੍ਛਲੇ 90 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੋਈ ਕਾਰਿਾਈ ਨਾ ਹੋਈ
ਹੋਿੇ।

•

ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਲੇ ਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਿਾਪ੍ਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਵਤਆਂ ਨੰ ਨਾ-ਉਗਰਾਹੀ ਯੋਗ ਮੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਲੈ ਕਸ਼ਨ ਏਜੰ ਸੀ A/R ਤੋਂ ਹਟਾ
ਵਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

•

ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਬਕਾਇਆ ਸੱ ਤ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਜੇ ਕਾਨੰ ਨੀ ਫੈਸਲਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰ ਟਰ ਦੀ
ਕਰੈਵਡਟ ਵਹਸਟਰੀ ਵਿੱ ਚ ਰਹੇਗਾ।

ਅਸਧਾਰਣ ਉਗਰਾਹੀ ਕਾਰਿਾਈਆਂ (ECA):
ਅੱ ਗੇ ਵਦੱ ਤੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਿਾਪ੍ਰਨ ਤੱ ਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਖਾਵਤਆਂ ਨੰ UW ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ, Harborview ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਵਕਸੇ
ਉਗਰਾਹੀ ਏਜੰ ਸੀ, ਵਜਸ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਸੌਂਵਪ੍ਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਵਕਸੇ ECAs1 ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ:
1. ਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਗਤਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁਨਾਸਬ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਵਿੱ ਚ ਅੱ ਗੇ ਵਦੱ ਤੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ2;

a. ਮਰੀਜ਼ ਨੰ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਸਾਰ ਅਤੇ
ਦਰਖਾਸਤ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ;
b. ਜੇ ਅਧਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੰ ਛੁੱ ਟ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਲਖਤੀ ਸਚਨਾ
ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਰਤ ਵਿੱ ਚ ਹਸਪ੍ਤਾਲ (ਜਾਂ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦੇ ਏਜੰ ਟ) ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਿੀ ECAs ਸ਼ੁਰ
ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਚਨਾ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ ਤੱ ਕ ਦਰਖਾਸਤ ਜਾਂ
ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ;3
c. ਸਾਰੀਆਂ ਵਬਵਲੰਗ ਸਟੇਟਮੈਟਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਤਾ ਸਬੰ ਧੀ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਨੋਵਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ ਵਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਵਸੱ ਧਾ ਪ੍ਤਾ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਜੱ ਥੋਂ ਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪ੍ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ;
d. ਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼
ਨੰ ਵਨਰਧਾਰਣ ਬਾਰੇ ਵਲਖਤੀ ਰਪ੍ ਵਿੱ ਚ ਸਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਕਾਇਆ ਰਵਹੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪ੍ਡੇਟ
ਕੀਤੀ ਵਬਵਲੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੋਵੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉਸ
ਪ੍ਰਿਾਵਨਤ ਵਮਆਦ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਸਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
e. ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਵਜਸ ਨੇ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਿੱ ਧ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਜਨਤਕ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਪ੍ਲਬਧ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਉਦਾਰ ਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਨਰਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਉਵਚਤ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੰ ਪ੍ਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
f. ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੰ ਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਲੀ
ਦਰਖਾਸਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਦੇਣ ਵਿੱ ਚ ਨਾਕਾਮ ਵਰਹਾ ਹੈ।
2. ਵਡਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਵਹਲੀ ਵਬਵਲੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 120 ਵਦਨ ਲੰਘ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ; ਅਤੇ

1

ECAs ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੰ ਪ੍ਤੀ 'ਤੇ ਦਾਅਿਾ ਕਰਨਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਰੈਵਡਟ ਏਜੰ ਸੀ ਕੋਲ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਕਰਨੀ, ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਅਵਧਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ

ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਵਡਪ੍ਾਵਜ਼ਟ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਨੀ।
2

ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਨੇ ਮਵਹਜ਼ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਅਵਧਤਆਗ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਕੇ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾ

ਹੀ ਇਹ ਮੰ ਵਨਆ ਜਾਿੇਗਾ ਵਕ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਨੇ ਮੁਨਾਵਸਬ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਨਰਧਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਵਜਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱ ਲ ਮੰ ਨਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪ੍ਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ
ਨਾਲ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
3

ਸ਼ੁਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਈ ਿੀ ECAs ਨੰ ਮੁਲਤਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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3. ਅੱ ਗੇ ਵਦੱ ਤੀਆਂ ਸਚਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋ ਚਾਂ ਨੰ ਪ੍ਰਾ ਕਰ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ (ECA ਸ਼ੁਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 30
ਵਦਨ ਪ੍ਵਹਲਾਂ):
a. ਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸਚਨਾ ਵਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਵਲਖਤੀ ਸਚਨਾ ਭੇਜੀ ਗਈ;
b. ਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਸਾਰ ਦੀ ਵਿਿਸਥਾ;
c.

ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈ(ਆਂ) ਦੀ ਸਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ;

d. ਜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਨੋਵਟਸ ਵਜਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਿਾਈ(ਆਂ) ਕੀਤੀ(ਆਂ)
ਜਾਿੇਗੀ(ਜਾਣਗੀਆਂ); ਅਤੇ
e. ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਬਾਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
4. ਵਡਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਵਹਲੇ ਵਬਲ ਤੋਂ 180 ਵਦਨ ਬਾਅਦ ਕਰੈਵਡਟ ਵਰਪ੍ੋਰਵਟੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
5. ਵਡਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਵਹਲੇ ਵਬਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 240 ਵਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਵਪ੍ਛਲੇ ਦੇਣਯੋਗ ਬਕਾਏ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
6. ਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ/ਗਾਰੰ ਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱ ਕੋ ਵਜਹਾ ਵਿਹਾਰ:
UW ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ Harborview ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਖਾਵਤਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਉਗਰਾਹੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਕਸੇ ਿੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱ ਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਮਰ, ਨਸਲ, ਰੰ ਗ, ਧਰਮ, ਵਲੰਗ, ਵਜਨਸੀ ਝੁਕਾਅ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਪ੍ੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ, ਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ
ਦਰਖਾਸਤ ਦੀਆਂ ਕਾਪ੍ੀਆਂ UW Medicine Financial Assistance ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਦਸਤਾਿੇਜ਼ http://www.uwmedicine.org/financialassistance ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍੍ਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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