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นโนบายการแจ้้งหน้�และการเร้ยกเกบ็เงิน
Billing and Collection Policy (Thai)

แก้้ไขตามระเบีียบีปฏิิบีัตด้ิ้านรายได้้ภายในข้อ 501(r) มผีลบีังคับัีใช้้วันัที่ี� 1 มก้ราคัม 2559

นโยบีาย
น่ี่�คืือนี่โยบายของเมโยคืลิินิี่ก รวมถึึงโรงพยาบาลิแลิะคืลิินิี่กในี่เคืรือของเมโยคืลิินิี่ก (“เมโยคืลิินิี่ก”) เพื�อทำำาการเร่ยกเกบ็ยอดเงินี่คืงคืา้งของผู้้ป่้่วยจากผู้้ป่้่วยท่ำ�ม่
คืวามสามารถึในี่การจ่ายค่ืาบริการ เมโยคืลิินิี่กจะดำาเนิี่นี่การอยา่งเหมาะสมเพื�อระบุตัวัผู้้ป่้่วยท่ำ�อาจม่สิทำธิิไดรั้บคืวามช่่วยเหลืิอทำางการเงินี่ จะม่การใช่ ้
ขั�นี่ตัอนี่การเร่ยกเกบ็เงินี่อยา่งเป็่นี่ธิรรมแลิะสอดคืลิอ้งกนัี่สำาหรับผู้้ป่้่วยทุำกคืนี่ไม่วา่สถึานี่ะดา้นี่การป่ระกนัี่ภัยัจะเป็่นี่เช่่นี่ไร ขั�นี่ตัอนี่การเร่ยกเกบ็เงินี่ทำั�งหมด
จะตัอ้งสอดคืลิอ้งกบักฎหมายท่ำ�เก่�ยวขอ้งแลิะภัารกิจของเมโยคืลิินิี่ก สำาหรับผู้้ป่้่วยท่ำ�ไม่สามารถึช่ำาระเงินี่ทำั�งหมดหรือบางส่วนี่ จะม่การป่ฏิิบติััตัามนี่โยบาย
คืวามช่่วยเหลืิอทำางการเงินี่หรือนี่โยบายการด้แลิดา้นี่การกศุลิท่ำ�เก่�ยวขอ้ง

อาจม่การขอคืวามช่่วยเหลืิอจากหน่ี่วยงานี่เร่ยกเก็บเงินี่แลิะบริษัทัำกฎหมาย หลิงัจากไดด้ำาเนิี่นี่การเร่ยกเก็บเงินี่แลิะทำางเลืิอกในี่การช่ำาระเงินี่ท่ำ�เหมาะสม 
ทำั�งหมดแลิว้ หน่ี่วยงานี่ดงักล่ิาวอาจช่่วยในี่การแกไ้ขบญัช่่ท่ำ�ผู้้ป่้่วยไม่ใหค้ืวามร่วมมือในี่การช่ำาระเงินี่ ไม่ช่ำาระเงินี่อยา่งเหมาะสม หรือไม่เตัม็ใจท่ำ�จะช่ำาระเงินี่
อยา่งเหมาะสม แลิะขอ้ม้ลิอื�นี่ๆ เพื�อสนี่บัสนุี่นี่คืำาร้องขอเพื�อการด้แลิทำางการกศุลิ ท่ำมงานี่ของหน่ี่วยงานี่เร่ยกเกบ็เงินี่แลิะบริษัทัำกฎหมายจะรักษัาคืวามลิบั 
แลิะใหเ้ก่ยรติัต่ัอผู้้ป่้่วยทุำกคืนี่ หน่ี่วยงานี่แลิะบริษัทัำกฎหมายทุำกแห่งจะป่ฏิิบติััตัามกฎหมายท่ำ�เก่�ยวขอ้งทำั�งหมด รวมถึึง ขอ้กำาหนี่ด HIPAA สำาหรับการจดัการ
ขอ้ม้ลิดา้นี่สุขภัาพท่ำ�ไดรั้บคืวามคุืม้คืรอง

วัตัถุุประสงค์ั
นี่โยบายน่ี่�ไดก้ ำาหนี่ดขั�นี่ตัอนี่ท่ำ�เหมาะสมเก่�ยวกบัการเร่ยกเกบ็เงินี่จากบญัช่่ผู้้ป่้่วย ซึึ่� งรวมถึึง การดำาเนิี่นี่การท่ำ�เมโยคืลิินิี่ก 
หรือหน่ี่วยงานี่เร่ยกเกบ็เงินี่แลิะบริษัทัำกฎหมายภัายนี่อกตัามสญัญาอาจนี่ำามาใช่้

ขอบีเขต
นี่โยบายน่ี่� ใช่ก้บัเมโยคืลิินิี่ก รวมถึึงโรงพยาบาลิแลิะคืลิินิี่กในี่เคืรือท่ำ�ถ้ึกตัอ้งตัามกฎหมายทำั�งหมด

คัำาประก้าศนโยบีาย 

ก้ารด้ำาเนินก้ารเรียก้เก้บ็ีเงนิก้รณีพีิเิศษ
การดำาเนิี่นี่การท่ำ�เมโยคืลิินิี่กหรือหน่ี่วยงานี่เร่ยกเกบ็เงินี่แลิะบริษัทัำกฎหมายท่ำ�ไดรั้บอนุี่ญาตัอาจนี่ำามาใช่เ้ก่�ยวกบัการรับช่ำาระเงินี่ค่ืาด้แลิรักษัาทำางการแพทำย ์รวม
ถึึงขอ้ต่ัอไป่น่ี่� :
 1. การเลืิ�อนี่เวลิา การป่ฏิิเสธิ หรือการร้องขอการช่ำาระเงินี่ก่อนี่ท่ำ�จะม่การจดัหาการด้แลิรักษัาทำางการแพทำยท่์ำ�จ ำาเป็่นี่เนืี่�องจากการไม่ช่ำาระเงินี่ตัามใบแจง้หน่ี่�  
   ตัั�งแต่ัหนึี่�งใบขึ�นี่ไป่สำาหรับการด้แลิรักษัาบุคืคืลิก่อนี่หนี่า้น่ี่�
 2. การทำำางานี่ท่ำ�ตัอ้งการขั�นี่ตัอนี่ทำางศาลิหรือกฎหมายจะรวมถึึง แต่ัไม่จำากดัอย้เ่พ่ยง
  ก. การเริ�มตัน้ี่ดำาเนิี่นี่การหรือคืด่คืวามทำางแพง่ต่ัอผู้้ป่้่วยหรือผู้้ท่้ำ�ม่หนี่า้ท่ำ�รับผู้ดิช่อบ
  ข. การอายดัเงินี่ค่ืาจา้งของบุคืคืลิหลิงัจากไดรั้บคืำาตัดัสินี่ของศาลิ
  คื. การอายดัหรือการยดึบญัช่่ธินี่าคืารของบุคืคืลิ ทำรัพยสิ์นี่ส่วนี่ตัวัอื�นี่ๆ หรือการดำาเนิี่นี่การบงัคืบัคืด่ตัามคืำาสั�งศาลิอื�นี่ๆ ท่ำ�ไดรั้บอนุี่ญาตัภัายใตั ้   
   กฎหมายของรัฐหลิงัจากม่คืำาตัดัสินี่แลิว้
  ง.  การเขา้ถืึอสิทำธิิคืรอบคืรองทำรัพยสิ์นี่ของบุคืคืลิหลิงัจากม่คืำาตัดัสินี่ใหเ้ขา้ถืึอสิทำธิิคืรอบคืรองในี่กรณ่ีท่ำ�ตัอ้งทำำาการเยย่วยาอาการบาดเจบ็ของบุคืคืลิ 

การผู้อ่นี่ช่ำาระเป็่นี่งวด การป่ระน่ี่ป่ระนี่อม หรือคืำาตัดัสินี่นี่ั�นี่ไม่ถืึอวา่เป็่นี่การดำาเนิี่นี่การเร่ยกเกบ็เงินี่กรณ่ีพิเศษั (ECA)

การอายดับญัช่่ของผู้้ป่้่วยโดยหน่ี่วยงานี่เร่ยกเกบ็เงินี่ไม่ใช่่การดำาเนิี่นี่การเร่ยกเกบ็เงินี่กรณ่ีพิเศษั

โรงพิยาบีาลในเคัรือของเมโยคัลนิิก้จะด้ำาเนินก้ารอย่างเหมาะสมเพืิ�อระบุีตวััผ้้ป่วัยที่ี�มสิีที่ธิิได้้รับีคัวัามช่้วัยเหลือที่างก้ารเงนิ
เมโยคืลิินิี่กจะแจง้แก่บุคืคืลิท่ำ�ม่สิทำธิิวา่สามารถึขอรับคืวามช่่วยเหลืิอทำางการเงินี่ไดเ้ป็่นี่เวลิาอยา่งนี่อ้ย 30 วนัี่ก่อนี่ดำาเนิี่นี่ขั�นี่ตัอนี่ ECA เพื�อใหไ้ดรั้บการช่ำาระ
เงินี่สำาหรับค่ืาด้แลิรักษัาท่ำ�โรงพยาบาลิจดัไวใ้หต้ัามขั�นี่ตัอนี่ต่ัอไป่น่ี่� :
 1. ส่งหนี่งัสือแจง้เป็่นี่ลิายลิกัษัณ์ีอกัษัรถึึงบุคืคืลิเพื�อระบุว่าสามารถึขอรับคืวามช่่วยเหลืิอทำางการเงินี่แก่บุคืคืลิท่ำ�ม่สิทำธิิ ระบุว่าเมโยคืลิินิี่ก  
  ป่ระสงคืท่์ำ�จะดำาเนิี่นี่การหรือใหบุ้คืคืลิภัายนี่อกดำาเนิี่นี่การเพื�อขอรับการช่ำาระเงินี่ค่ืาด้แลิรักษัา แลิะแจง้วนัี่คืรบกำาหนี่ดซึึ่�งจะม่การดำาเนิี่นี่ขั�นี่ตัอนี่ 
  ECA หลิงัจากนี่ั�นี่ แลิะไม่เกินี่กวา่ 30 วนัี่นี่บัจากวนัี่ท่ำ�ไดรั้บหนี่งัสือแจง้เป็่นี่ลิายลิกัษัณ์ีอกัษัร
 2. ส่งหนี่งัสือแจง้เป็่นี่ลิายลิกัษัณ์ีอกัษัรเก่�ยวกบัการสรุป่โดยใช่ภ้ัาษัาทำั�วไป่สำาหรับนี่โยบายดา้นี่การช่่วยเหลืิอทำางการเงินี่ แลิะ
 3. พยายามดำาเนิี่นี่การอยา่งเหมาะสมในี่การแจง้บุคืคืลิดว้ยวาจาเก่�ยวกบันี่โยบายดา้นี่การช่่วยเหลืิอทำางการเงินี่ของโรงพยาบาลิเมโย

ระยะเวัลาก้ารแจ้งเตือน
ECA สำาหรับการบริการของโรงพยาบาลิจะไม่เริ�มตัน้ี่ขึ�นี่ภัายในี่ 120 วนัี่หลิงัจากท่ำ�ออกใบเร่ยกเกบ็เงินี่คืรั� งแรกสำาหรับการด้แลิรักษัาทำางการแพทำยก์รณ่ีฉุุกเฉิุนี่
หรือจำาเป็่นี่ท่ำ�ม่คืวามเก่�ยวขอ้ง
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ระยะเวัลาก้ารสมคััรเพืิ�อขอรับีคัวัามช่้วัยเหลือที่างก้ารเงนิ
ระยะเวลิาการสมคัืรเพื�อขอรับคืวามช่่วยเหลืิอทำางการเงินี่จะเริ�มตัน้ี่ในี่วนัี่ท่ำ�ใหก้ารด้แลิรักษัาทำางการแพทำยแ์ลิะสิ�นี่สุดภัายในี่ 240 วนัี่หลิงัจากท่ำ�ออกใบเร่ยกเกบ็
เงินี่ คืรั� งแรกหรือ 30 วนัี่หลิงัจากโรงพยาบาลิหรือบุคืคืลิภัายนี่อกท่ำ�ไดรั้บอนุี่ญาตัแจง้อยา่งเป็่นี่ลิายลิกัษัณ์ีอกัษัรเก่�ยวกบัการเร่ยกเกบ็เงินี่พิเศษัตัามแผู้นี่ท่ำ�โรง
พยาบาลิเป็่นี่ผู้้เ้ริ�มตัน้ี่ ขึ�นี่อย้ก่บักรณ่ีใดเกิดก่อนี่ โรงพยาบาลิในี่เคืรือของเมโยคืลิินิี่กจะดำาเนิี่นี่การเผู้ยแพร่ในี่วงกวา้งเก่�ยวกบัการเปิ่ดใหค้ืวามช่่วยเหลืิอทำางการ
เงินี่แลิะจะดำาเนิี่นี่การอยา่งเหมาะสมเพื�อระบุตัวัผู้้ป่้่วยท่ำ�อาจม่สิทำธิิน่ี่�  หลิกัเกณีฑ์เ์ก่�ยวกบัคุืณีสมบติััท่ำ�ม่สิทำธิิแลิะขั�นี่ตัอนี่การสมคัืรจะระบุอย้ใ่นี่นี่โยบายดา้นี่
การช่่วยเหลืิอทำางการเงินี่ท่ำ�เก่�ยวขอ้ง

หากผู้้ป่้่วยส่งใบสมคัืรเพื�อขอรับคืวามช่่วยเหลืิอทำางการเงินี่จากโรงพยาบาลิภัายในี่ช่่วงการรับสมคัืรเสร็จสิ�นี่แลิว้ เมโยอาจระงบัขั�นี่ตัอนี่ ECA แลิะทำำาการ
พิจารณีาคุืณีสมบติััก่อนี่ดำาเนิี่นี่ขั�นี่ตัอนี่ ECA ต่ัอไป่

ก้ารระบุีขั�นตอนด้ำาเนินก้ารที่ี�เหมาะสม
ก่อนี่ท่ำ�จะเขา้ส่้ขั�นี่ตัอนี่ ECA ท่ำมงานี่ดา้นี่วงจรรายไดข้องโรงพยาบาลิเมโยคืลิินิี่กจะดำาเนิี่นี่การพิจารณีาอยา่งม่เหตุัผู้ลิวา่ผู้้ป่้่วยม่สิทำธิิไดรั้บคืวามช่่วยเหลืิอ
ทำางการเงินี่หรือไม่ เจา้หนี่า้ท่ำ�ฝายคืวบคุืมกฎระเบ่ยบดา้นี่รายไดข้องเมโยคืลิินิี่กจะกำากบัด้แลิการดำาเนิี่นี่การพิจารณีาอยา่งม่เหตุัผู้ลิ

คัวัามคัาด้หวังัด้้านก้ารเงนิ
เมโยคืลิินิี่กจะสื�อสารใหผู้้้ป่้่วยทำราบอยา่งช่ดัเจนี่เก่�ยวกบัคืวามคืาดหวงัดา้นี่การเงินี่ตัั�งแต่ัตัน้ี่ในี่ระหวา่งการนี่ดัหมายแลิะขั�นี่ตัอนี่การแจง้หน่ี่� เท่ำาท่ำ�สามารถึ
กระทำำาไดโ้ดยใหส้อดคืลิอ้งกบันี่โยบายน่ี่�แลิะนี่โยบายดา้นี่การช่่วยเหลืิอทำางการเงินี่
 •  ผู้้ป่้่วยม่หนี่า้ท่ำ�ทำ ำาคืวามเขา้ใจเก่�ยวกบัคืวามคุืม้คืรองจากบริษัทัำป่ระกนัี่ของตันี่เองแลิะใหเ้อกสารท่ำ�จ ำาเป็่นี่เพื�อช่่วยในี่ขั�นี่ตัอนี่การเร่ยกเกบ็เงินี่จากบริษัทัำ

ป่ระกนัี่
 •  ผู้้ป่้่วยอาจตัอ้งจ่ายเงินี่มดัจำาก่อนี่รับบริการหรือม่ผู้้ร่้วมจ่ายโดยป่ระมาณีแลิะสามารถึหกัเงินี่ไดก่้อนี่ใหบ้ริการ (ยกเวน้ี่ในี่แผู้นี่กฉุุกเฉิุนี่หรือในี่กรณ่ี 

ฉุุกเฉิุนี่อื�นี่ๆ) หรือจำานี่วนี่เงินี่ท่ำ�อาจถ้ึกเร่ยกเกบ็หลิงัการใหบ้ริการ โดยพิจารณีาจากการดำาเนิี่นี่ธุิรกิจปั่จจุบนัี่ของหน่ี่วยงานี่ของเมโยแต่ัลิะแห่ง
 •  โดยทำั�วไป่ผู้้ป่้่วยม่หนี่า้ท่ำ�ในี่การจ่ายเงินี่ท่ำ�คืา้งอย้ด่ว้ยตันี่เอง ซึึ่� งรวมถึึง ยอดเงินี่ท่ำ�บริษัทัำป่ระกนัี่หรือผู้้จ่้ายเงินี่ท่ำ�เป็่นี่บุคืคืลิภัายนี่อกไม่จ่ายให้
 •  หากผู้้ป่้่วยเคืยม่ป่ระวติััหน่ี่� เส่ยหรือม่ยอดคืา้งช่ำาระ เมโยคืลิินิี่กอาจร้องขอเงินี่ท่ำ�เป็่นี่หน่ี่� ก่อนี่จะอนุี่ญาตัใหม่้การนี่ดัหมายในี่อนี่าคืตั หากไม่สามารถึ

ดำาเนิี่นี่การเพื�อแกไ้ขปั่ญหายอดคืา้งช่ำาระของผู้้ป่้่วยได ้อาจม่การจำากดัหรือป่ฏิิเสธิการด้แลิรักษัาในี่กรณ่ีท่ำ�ไม่ฉุุกเฉิุนี่ในี่อนี่าคืตัได ้ตัอ้งม่การจ่ายเงินี่
มดัจำาก่อนี่รับบริการสำาหรับการด้แลิรักษัาในี่กรณ่ีท่ำ�ไม่ฉุุกเฉิุนี่

ก้ารเรียก้เก้บ็ีเงนิจาก้บีริษทัี่ประก้นั
เมโยคืลิินิี่กจะด้แลิรักษัาแลิะป่ฏิิบติััตัามนี่โยบายแลิะขั�นี่ตัอนี่ต่ัางๆเพื�อใหม้ั�นี่ใจวา่ม่การส่งการเคืลิมค่ืารักษัาอยา่งถ้ึกตัอ้งแลิะตัรงเวลิาสำาหรับแผู้นี่สุขภัาพหลิกั
หรือผู้้จ่้ายเงินี่ป่ระกนัี่ ("ผู้้จ่้าย") ท่ำ�ม่ฐานี่ขอ้ม้ลิทำั�งหมดท่ำ�ผู้้ป่้่วยระบุไวอ้ยา่งช่ดัเจนี่  หากเมโยคืลิินิี่กไดรั้บขอ้ม้ลิท่ำ�ถ้ึกตัอ้งแลิะคืรบถึว้นี่จากผู้้ป่้่วยเก่�ยวกบัผู้้จ่้ายแต่ั
ไม่ไดส่้งการเคืลิมค่ืารักษัาตัรงเวลิา แลิะผู้้จ่้ายป่ฏิิเสธิท่ำ�จะจ่ายการเคืลิมค่ืารักษัาโดยพิจารณีาจากการยื�นี่เรื�องไม่ตัรงเวลิา ผู้้ป่้่วยตัอ้งรับผู้ดิช่อบต่ัอจำานี่วนี่เงินี่ท่ำ�ผู้้ ้
จ่ายม่หนี่า้ท่ำ�ตัอ้งจ่ายสำาหรับการเคืลิมค่ืารักษัาแต่ัเพ่ยงผู้้เ้ด่ยว อยา่งไรกต็ัาม หากเมโยคืลิินิี่กพิจารณีาวา่ ม่การส่งการเคืลิมค่ืารักษัาตัรงเวลิาหรือม่ขอ้ม้ลิท่ำ�ไม่ถ้ึก
ตัอ้งหรือไม่สมบ้รณ์ี ผู้้ป่้่วยม่หนี่า้ท่ำ�รับผู้ดิช่อบ ภัาระรับผู้ดิช่อบดา้นี่การป่ระกนัี่จะไม่คืรอบคืลุิมตัามเงื�อนี่ไขการเร่ยกเกบ็เงินี่จากบริษัทัำป่ระกนัี่เหล่ิาน่ี่�

เมโยคืลิินิี่กจะไม่อา้งอิงถึึงใบแจง้หน่ี่� ต่ัอหน่ี่วยงานี่เร่ยกเกบ็เงินี่หรือนี่กักฎหมายภัายนี่อกสำาหรับการเร่ยกเกบ็เงินี่ ในี่ขณีะท่ำ�ขั�นี่ตัอนี่การเคืลิมเพื�อใหจ่้ายเงินี่
ค่ืาบริการยงัคืงคืา้งอย้ท่่ำ�ผู้้จ่้ายเงินี่ตัามสญัญา เมโยคืลิินิี่กอาจอา้งอิงถึึงใบแจง้หน่ี่� ต่ัอหน่ี่วยงานี่เร่ยกเกบ็เงินี่หรือนี่กักฎหมายภัายนี่อกภัายหลิงัท่ำ�ผู้้จ่้ายได ้
ป่ฏิิเสธิท่ำ�จะจ่ายเงินี่คืรั� งแรกหรือป่ฏิิเสธิการจ่ายเงินี่เนืี่�องจากยื�นี่เรื�องไม่ตัรงเวลิา เมโยคืลิินิี่กจะไม่อา้งอิงถึึงใบแจง้หน่ี่� ต่ัอหน่ี่วยงานี่เร่ยกเกบ็เงินี่หรือนี่กักฎหมาย
ภัายนี่อกสำาหรับการเร่ยกเกบ็เงินี่ เมื�อผู้้จ่้ายภัายนี่อกไดป้่ฏิิเสธิท่ำ�จะจ่ายเงินี่สำาหรับการเคืลิมค่ืารักษัา เนืี่�องจากคืวามผู้ดิพลิาดของเมโยคืลิินิี่ก แลิะผู้ลิลิพัธ์ิจากขอ้
ผู้ดิพลิาดดงักล่ิาวส่งผู้ลิใหผู้้้ป่้่วยตัอ้งรับผู้ดิช่อบต่ัอภัาระหน่ี่�โดยท่ำ�พวกเขาไม่คืวรตัอ้งรับผู้ดิช่อบ เมโยคืลิินิี่กขอสงวนี่สิทำธิิ� ท่ำ�จะพิส้จนี่์วา่ไดเ้กิดขอ้ผู้ดิพลิาด
ขึ�นี่ แลิะหากเมโยคืลิินิี่กพิจารณีาวา่ไม่ไดเ้กิดขอ้ผู้ดิพลิาดขึ�นี่ ผู้้ป่้่วยอาจตัอ้งรับผู้ดิช่อบต่ัอภัาระหน่ี่�ดงักล่ิาว ผู้้ป่้่วยตัอ้งลิงนี่ามอนุี่ญาตัใหเ้มโยคืลิินิี่กเร่ยกเกบ็
เงินี่จากบริษัทัำป่ระกนัี่หรือผู้้จ่้ายภัายนี่อกอื�นี่ๆ สำาหรับแผู้นี่สุขภัาพของผู้้ป่้่วย แลิะตัอ้งใหค้ืวามร่วมมือกบัเมโยคืลิินิี่กอยา่งเหมาะสมดว้ยการใหข้อ้ม้ลิท่ำ�ร้องขอ
เพื�ออำานี่วยคืวามสะดวกต่ัอการเร่ยกเกบ็เงินี่สำาหรับแผู้นี่สุขภัาพของผู้้ป่้่วยหรือจากบริษัทัำป่ระกนัี่อยา่งถ้ึกตัอ้ง

เมโยคืลิินิี่กจะพยายามดำาเนิี่นี่การทุำกอยา่งตัามคืวามเหมาะสมเพื�อเร่ยกเกบ็เงินี่จากผู้้จ่้ายท่ำ�ทำราบทำั�งหมด รวมถึึงผู้้จ่้ายตัามสญัญาแลิะไม่ใช่่ตัามสญัญากบัเมโย
สำาหรับการบริการท่ำ�ใหเ้พื�อช่่วยเหลืิอผู้้ป่้่วยแกไ้ขปั่ญหาการเร่ยกเกบ็เงินี่ของพวกเขา

ก้ารแก้้ไขปัญหายอด้ค้ัางช้ำาระที่ี�ต้องจ่ายเอง
เมโยจะใช่ข้ั�นี่ตัอนี่ท่ำ�เหมาะสมอยา่งเป็่นี่ธิรรมแลิะสอดคืลิอ้งกนัี่เพื�อเร่ยกเกบ็เงินี่ยอดคืา้งช่ำาระท่ำ�ผู้้ป่้่วยตัอ้งจ่ายเอง โดยรักษัาคืวามลิบัแลิะใหเ้ก่ยรติัต่ัอผู้้ป่้่วย
จะม่การเสนี่อคืวามช่่วยเหลืิอทำางการเงินี่แก่ผู้้ป่้่วยท่ำ�ม่รายไดแ้ลิะทำรัพยสิ์นี่ไม่เพ่ยงพอต่ัอการช่ำาระค่ืาบริการเตัม็จำานี่วนี่ภัายในี่เวลิาท่ำ�เหมาะสม
 •  เมโยคืลิินิี่กจะป่ฏิิบติััตัามขั�นี่ตัอนี่การเร่ยกเกบ็เงินี่ท่ำ�ตัอ้งจ่ายเองแลิะผู้งักระบวนี่การ แลิะตัอ้งป่ฏิิบติััตัามนี่โยบายน่ี่�อยา่งคืรบถึว้นี่ เมโยคืลิินิี่กแลิะบริษัทัำ

ในี่เคืรือไดพ้ฒันี่าขั�นี่ตัอนี่ท่ำ�ม่ป่ระสิ�ทำธิิภัาพสำาหรับผู้้ป่้่วยในี่การสอบถึามหรือโตัแ้ยง้เก่�ยวกบัใบแจง้หน่ี่�  รวมถึึง หมายเลิขโทำรฟร่ท่ำ�ผู้้ป่้่วยสามารถึโทำรมา
ได ้แลิะท่ำ�อย้ใ่นี่การส่งจดหมายอยา่งเป็่นี่ลิายลิกัษัณ์ีอกัษัร  หมายเลิขโทำรศพัทำแ์ลิะท่ำ�อย้จ่ะแสดงอย้ใ่นี่ใบแจง้หน่ี่�แลิะหนี่งัสือเร่ยกเกบ็เงินี่ของผู้้ป่้่วยท่ำ�จดั
ส่งโดยเมโยคืลิินิี่ก เมโยคืลิินิี่กจะพยายามตัอบกลิบัสายท่ำ�ผู้้ป่้่วยโทำรเขา้มาหมายเลิขน่ี่�จอยา่งเหมาะสมโดยเร็วท่ำ�สุด แต่ัจะ 
ไม่ล่ิาช่า้เกินี่กวา่หา้วนัี่ทำำาการหลิงัจากวนัี่ท่ำ�ไดรั้บโทำรศพัทำ์

 • เมโยคืลิินิี่กจะพิจารณีาแผู้นี่การช่ำาระเงินี่อยา่งม่เหตุัผู้ลิ ไดแ้ก่ การแบ่งช่ำาระในี่ช่่วงเวลิาสองหรือสามเดือนี่ 
 • หากผู้้ป่้่วยยงัคืา้งค่ืาบริการเพิ�มเติัมแลิะยอดคืา้งจ่ายท่ำ�ตัอ้งช่ำาระเองเพิ�มเติัม เมโยจะร้องขอใหเ้พิ�มแผู้นี่การช่ำาระเงินี่ปั่จจุบนัี่ของผู้้ป่้่วย  
  โดยพิจารณีาจากคืวามสามารถึในี่การช่ำาระเงินี่ของผู้้ป่้่วย
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หน่วัยงานเรียก้เก้บ็ีเงนิ
 • อาจม่การขอคืวามช่่วยเหลืิอจากหน่ี่วยงานี่เร่ยกเกบ็หน่ี่�ภัายนี่อกหลิงัจากไดด้ำาเนิี่นี่การเร่ยกเกบ็เงินี่แลิะทำางเลืิอกในี่การช่ำาระเงินี่ท่ำ�เหมาะสม 
  ทำั�งหมดแลิว้ หน่ี่วยงานี่ดงักล่ิาวอาจช่่วยใหบ้ริการในี่การแกไ้ขบญัช่่ท่ำ�ผู้้ป่้่วยไม่ใหค้ืวามร่วมมือในี่การช่ำาระเงินี่ ไม่ช่ำาระเงินี่อยา่งเหมาะสม หรือไม่ 
  เตัม็ใจท่ำ�จะช่ำาระเงินี่อยา่งเหมาะสม แลิะขอ้ม้ลิอื�นี่ๆ เพื�อสนี่บัสนุี่นี่คืำาร้องขอเพื�อการด้แลิทำางการกศุลิ
 • ท่ำมงานี่ของหน่ี่วยงานี่เร่ยกเกบ็เงินี่จะรักษัาคืวามลิบัแลิะใหเ้ก่ยรติัต่ัอผู้้ป่้่วยทุำกคืนี่ หน่ี่วยงานี่ทำั�งหมดจะป่ฏิิบติััตัามขอ้กำาหนี่ดของ HIPAA ทำั�งหมด 
  สำาหรับการจดัการขอ้ม้ลิดา้นี่สุขภัาพส่วนี่บุคืคืลิ
 • เมื�อม่การพิจารณีาบญัช่่สำาหรับการอา้งอิงถึึงหน่ี่วยงานี่เร่ยกเกบ็เงินี่ บุคืคืลิท่ำ�รับผู้ดิช่อบจะตัอ้งยนืี่ยนัี่วา่:
  � ม่หลิกัฐานี่ท่ำ�น่ี่าเชื่�อไดว้า่ผู้้ป่้่วยเป็่นี่หน่ี่�อย้่
  � ผู้้จ่้ายท่ำ�ทำราบทุำกรายไดรั้บการวางใบแจง้หน่ี่�อยา่งถ้ึกตัอ้งแลิว้ แลิะหน่ี่�คืา้งจ่ายจึงเป็่นี่คืวามรับผู้ดิช่อบทำางการเงินี่ของผู้้ป่้่วย  ในี่กรณ่ีท่ำ�ผู้้ป่้่วย  
   ไดร้ะบุวา่ไม่ม่คืวามสามารถึในี่การช่ำาระหน่ี่� เตัม็จำานี่วนี่ดว้ยการช่ำาระเพ่ยงคืรั� งเด่ยว จำาเป็่นี่ตัอ้งม่การพิจารณีาแผู้นี่การช่ำาระเงินี่ท่ำ�เหมาะสม   
   โดยท่ำ�เมโยคืลิินิี่กอาจกำาหนี่ดใหผู้้้ป่้่วยตัอ้งแสดงหลิกัฐานี่พิส้จนี่อ์ยา่งม่เหตุัผู้ลิถึึงการไม่ม่คืวามสามารถึในี่การช่ำาระหน่ี่� เตัม็จำานี่วนี่ดว้ยการช่ำาระ 
   เพ่ยงคืรั� งเด่ยว 
  � ผู้้ป่้่วยไดรั้บโอกาสท่ำ�เหมาะสมในี่การส่งใบสมคัืรเพื�อขอรับคืวามช่่วยเหลืิอทำางการเงินี่ คืวรระมดัระวงัเป็่นี่พิเศษั  
   เมื�อผู้้ป่้่วยไม่ม่ป่ระกนัี่หรือกำาลิงัอย้ใ่นี่ขั�นี่ตัอนี่ขอรับคืวามช่่วยเหลืิอทำางการเงินี่หรือการบรรเทำาทุำกขอื์�นี่ๆ ท่ำ�จ ำาเป็่นี่
 • หากผู้้ป่้่วยส่งใบสมคัืรเพื�อขอรับคืวามช่่วยเหลืิอทำางการเงินี่คืรบถึว้นี่หลิงัจากม่การอา้งอิงถึึงบญัช่่เพื�อเร่ยกเกบ็เงินี่ เมโยคืลิินิี่ก  
  จะระงบัขั�นี่ตัอนี่ ECA จนี่กวา่จะม่การดำาเนิี่นี่การใบสมคัืรของผู้้ป่้่วยแลิะแจง้ใหผู้้้ป่้่วยทำราบถึึงการตัดัสินี่ใจของเมโยคืลิินิี่ก
 • เมโยคืลิินิี่กแลิะพนัี่ธิมิตัรบุคืคืลิท่ำ�สามไม่รายงานี่ขอ้ม้ลิเคืรดิตัเก่�ยวกบัหน่ี่�ทำางการแพทำยข์องผู้้ป่้่วย
 • เมโยคืลิินิี่กไม่ขายหน่ี่�ทำางการแพทำยข์องผู้้ป่้่วยท่ำ�คืา้งช่ำาระ

ก้ารด้ำาเนินก้ารที่างก้ฎหมาย
เมโยคืลิินิี่กอาจดำาเนิี่นี่การทำางกฎหมายต่ัอผู้้ป่้่วยท่ำ�ยงัคืงช่ำาระเงินี่ใหบ้ริษัทัำป่ระกนัี่หรือทำำาการจ่ายหน่ี่� ท่ำ�เก่�ยวขอ้งกบับริการทำางการแพทำย ์ ผู้้ป่้่วยท่ำ�ป่ฏิิเสธิการจ่าย
หน่ี่�แลิะไม่ป่รากฏิวา่ม่คุืณีสมบติััในี่การขอรับคืวามช่่วยเหลืิอทำางการเงินี่หรือไม่ใหค้ืวามร่วมกบัในี่ขั�นี่ตัอนี่เพื�อการดำาเนิี่นี่การดงักล่ิาว การติัดตัามทำางกฎหมาย
แลิะการเริ�มตัน้ี่คืด่คืวามจะม่คืวามเหมาะสมแลิะไดรั้บอนุี่ญาตัในี่กรณ่ีต่ัอไป่น่ี่� :
 • ม่การอนุี่ญาตัใหด้ำาเนิี่นี่การทำางกฎหมายต่ัอผู้้ป่้่วยเพื�อเร่ยกเกบ็หน่ี่� ค่ืาบริการทำางการแพทำยท่์ำ�ไดรั้บเป็่นี่กรณ่ีๆ ไป่
 • จะไม่ม่การดำาเนิี่นี่การทำางกฎหมายต่ัอผู้้ป่้่วยป่กติัเพื�อเร่ยกเกบ็หน่ี่� ค่ืาบริการทำางการแพทำยจ์นี่กวา่เมโยคืลิินิี่กจะตัดัสินี่ใจวา่:
  � ม่หลิกัฐานี่ท่ำ�น่ี่าเชื่�อไดว้่าผู้้ป่้่วยเป็่นี่หน่ี่�อย้่
  � ผู้้จ่้ายท่ำ�ทำราบทุำกรายไดรั้บการวางใบแจง้หน่ี่�อยา่งถ้ึกตัอ้งแลิว้
  � ในี่กรณ่ีท่ำ�ผู้้ป่้่วยไดร้ะบุวา่ไม่ม่คืวามสามารถึในี่การช่ำาระหน่ี่� เตัม็จำานี่วนี่ดว้ยการช่ำาระเพ่ยงคืรั� งเด่ยว เมโยคืลิินิี่กอาจเสนี่อ แผู้นี่การช่ำาระเงินี่ท่ำ� 
   เหมาะสมใหแ้ก่ผู้้ป่้่วย ผู้้ป่้่วยจะไดรั้บโอกาสใหส่้งใบสมคัืรขอรับคืวามช่่วยเหลืิอทำางการเงินี่ตัามคืวามเหมาะสมหาก คืวามจริงแลิะเหตุัการณ์ี 
   แวดลิอ้มสนี่บัสนุี่นี่วา่ผู้้ป่้่วยรายนี่ั�นี่ม่คุืณีสมบติััในี่การขอรับคืวามช่่วยเหลืิอทำางการเงินี่ ซึึ่� งรวมถึึง ผู้้ป่้่วยรายนี่ั�นี่ไม่ม่ป่ระกนัี่หรือสมคัืรเขา้โคืรงการ
   คืวามช่่วยเหลืิอทำางการเงินี่ หรือม่คุืณีสมบติััไดรั้บการบรรเทำาทุำกขอื์�นี่ๆ ตัามคืวามจำาเป็่นี่

ก้ารบัีงคับัีใช้้
เป็่นี่นี่โยบายของเมโยคืลิินิี่กผู้า่นี่ทำางการนี่ำาโยบายน่ี่�มาป่ฏิิบติััโดยคืณีะกรรมการทำรัสต่ัของเมโยคืลิินิี่กท่ำ�กำากบัด้แลิ วา่จะม่การบงัคืบัใช่น้ี่โยบายน่ี่�สำาหรับท่ำม
งานี่เร่ยกเกบ็เงินี่ หน่ี่วยงานี่เร่ยกเกบ็เงินี่ แลิะนี่กักฎหมายทุำกคืนี่ จะม่การจดัการเก่�ยวกบัการใช่ภ้ัาษัาหรือการดำาเนิี่นี่งานี่ท่ำ�หมิ�นี่ป่ระมาทำ คุืกคืาม หรือทำำาให้
เขา้ใจผู้ดิจากพนี่กังานี่ท่ำ�รับผู้ดิช่อบในี่การเร่ยกเกบ็หน่ี่� ค่ืาบริการทำางการแพทำยจ์ากผู้้ป่้่วย จากหน่ี่วยงานี่เร่ยกเกบ็น่ี่�ขององคืก์ร นี่กักฎหมาย รวมถึึงตัวัแทำนี่แลิะ
พนี่กังานี่ท่ำ�เก่�ยวขอ้งดว้ยการใช่ข้ั�นี่ตัอนี่ดำาเนิี่นี่การเพื�อแกไ้ข

โอก้าสที่ี�เท่ี่าเที่ยีมก้นั
เมื�อทำำาการตัดัสินี่ใจตัลิอดขั�นี่ตัอนี่เร่ยกเกบ็เงินี่ เมโยคืลิินิี่กม่คืวามมุ่งมั�นี่ในี่การป่ฏิิบติััตัามกฎหมายของรัฐแลิะรัฐบาลิกลิางท่ำ�หลิากหลิายซึึ่�งป้่องกนัี่ไม่ใหม่้การ
เลืิอกป่ฏิิบติััโดยพิจารณีาจากเชื่�อช่าติั เพศ อาย ุศาสนี่า ถิึ�นี่กำาเนิี่ด สถึานี่ะการสมรส เพศวถ่ิึ คืวามพิการ การเป็่นี่ทำหาร หรือบุคืคืลิป่ระเภัทำอื�นี่ๆ ท่ำ�ไดรั้บคืวาม
คุืม้คืรองจากกฎหมายทำอ้งถิึ�นี่ ของรัฐ หรือของรัฐบาลิกลิาง

ก้ารรัก้ษาคัวัามลบัี
ท่ำมงานี่ของเมโยคืลิินิี่กจะรักษัาคืวามลิบัแลิะใหเ้ก่ยรติัต่ัอผู้้ป่้่วยทุำกคืนี่ เมโยคืลิินิี่กจะป่ฏิิบติััตัามขอ้กำาหนี่ดของ HIPAA ทำั�งหมดสำาหรับการจดัการขอ้ม้ลิดา้นี่
สุขภัาพส่วนี่บุคืคืลิ

เอก้สารที่ี�เก้ี�ยวัข้อง
นี่โยบายดา้นี่การช่่วยเหลืิอทำางการเงินี่
การสรุป่โดยใช่ภ้ัาษัาทำั�วไป่
ใบสมคัืรเพื�อขอรับคืวามช่่วยเหลืิอทำางการเงินี่


