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یہ پالیسی ایک فریم ورک قائم کرتی ہے جس کے مطابق سینٹ ڈیوڈ ہیلتھ کئیر پارٹنرشپ ( )SDHPایسے مریضوں
کی شناخت کرے گا جو ہنگامی خدمت یا ضروری طبی نگہداشت کے لحاظ سے مالی امداد کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔
اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ تمام مریضوں کو اس پالیسی کے متعلق مناسب طریقے سے آگاہ کر دیا گیا ہے،
 SDHPنے مندرجہ ذیل کام شروع کیے ہیں:


مالی امداد کی پالیسی کے متعلق معلومات ،پالیسی کا ایک سادہ زبان میں خالصہ ،مالی امداد کی درخواست
سائٹ discount-policy.dot
ویب
کی
SDHP
ہدایات
کی
کرنے
مکمل
اور
 http://stdavids.com/patients-visitors/charity-پر دستیاب ہیں۔



رجسٹریشن پر ،مریضوں کو ایک دستاویز فراہم کیا جاتا ہے جس میں غیر بیمہ شدہ رعایت کی دستیابی اور
ساتھ ہی ساتھ رعایت کے دوسرے آپشنز جو دستیاب ہو سکتے ہیں کی وضاحت کرتا ہے (نمائش )1۔



مالی امداد کی درخواست سہولیات پر اور میل کے ذریعے دستیاب ہے۔



عالمات جو نمایاں طور پر رفاہی مشن اور ہدایات کے متعلق معلومات ظاہر کرتی ہے داخلوں کے تمام
پوائنٹس پر موجود ہیں۔



مریض کو ایک مریض کا دستاویز بعنوان "آپ کے اسپتال کے بل سے متعلق کتابچہ" فراہم کیا جاتا ہے۔ اس
دستاویز میں بل کی کارروائی اور مالی امداد کی پالیسی کی معلومات کی وضاحت ہوتی ہے۔



اس پالیسی کا ایک خالصہ  SDHPاسپتال سے قریب مقامی غیر منافع تنظیم کی فراہم کیا جاتا ہے۔

رفاہی نگہداشت اہلیت کا سسٹم
درخواست۔ رفاہی نگہداشت کے اہل ہونے کے لیے SDHP ،کو  SDHPمالی امداد کی مکمل شدہ درخواست
درکار ہے (نمائش )2۔
مالی امداد کی درخواست ،مالی امداد کی پالیسی ،اور مالی امداد کی پالیسی کی ایک سادہ زبان میں خالصہ
مندرجہ ذیل پتہ پر تحریری درخواست کے ذریعے دستیاب ہیں (براہ کرم واضح کریں انگریزی ،ہسپانوی،
ویتنامی ،آسان چینی ،کوریائی یا عربی)۔ اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو آپ درج ذیل پتہ پر مریض کے
اکاؤنٹ کی خدمات سے رابطہ کر سکتے ہیں یا درج ذیل فہرست شدہ ٹیلی فون نمبر پر کال کر سکتے ہیں:
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Patient Account Services
6000 N.W. Parkway Ste. 124
San Antonio, TX 78249

جارج ٹاؤن اسپتال
آسٹن دل کا اسپتال
شمالی آسٹن میڈیکل سینٹر
راؤنڈ راک میڈیکل سینٹر
جنوبی آسٹن میڈیکل سینٹر
سینٹ ڈیوڈس میڈیکل سینٹر
سینٹ ڈیوڈس سرجیکل اسپتال

866-396-1025
866-291-3547
866-391-2015
866-391-2017
866-391-2018
866-391-2021
855-890-3304

یہ درخواست ریاستی قانون کے مطابق معلومات اور ذیل میں مقرر کردہ آمدنی اور درکار دستاویزات جمع کرنے
کی منظوری دیتی ہے۔ دوبارہ اسپتال کے دوروں کی صورت میں SDHP ،اس کے بعد کی ہر مالقات کے لیے
مریض یا ذمہ دار شریک کے ساتھ درخواست اور آمدنی کی معلومات کو دوبارہ تصدیق کی کوشش کرے گا؛
البتہ ،بارہ مہینوں کے گزرنے جانے کے بعد نئی درخواست اور نئے متعلقہ دستاویز حاصل کرنا ضروری ہوگا۔
خاندان کے افراد کا شمار مالی امداد کے لیے درخواست دینے والے مریض کو اس کے گھر کے
افراد کی تعداد کی توثیق کرنی ضروری ہے۔
بالغان۔ بالغ مریض کے گھر کے افراد میں مریض ،مریض کے شریک حیات اور اس پر
منحصر کوئی بھی شخص کا شمار ہوگا۔
نا بالغان۔ نابالغ مریض کے گھر کے افراد میں مریض ،مریض کی والدہ ،مریض کی والدہ
پر منحصر افراد ،مریض کے والد ،مریض کے والد پر منحصر افراد کا شمار ہوگا۔
آمدنی کا حساب۔ مریض کو اپنی ساالنہ گھریلو آمدنی فراہم کرنی ضروری ہے۔
بالغان۔ بالغان کے لیے ،اس پالیسی کے تحت اصطالح "ساالنہ آمدنی" کا مطلب مریض
اور مریض کے شریک حیات کی مجموعی ساالنہ آمدنی ہے جس کا مقصد ان کی درجہ
بندی بطور مالی طور پر مسکین یا طبی طور پر مسکین میں کرنا ہے۔
نا بالغان۔ اگر مریض نابالغ ہے ،تو اصطالح "ساالنہ آمدنی" کا مطلب مریض ،مریض کی
والدہ اور مریض کے والد کی مجموعی ساالنہ آمدنی ہے۔
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آمدنی کی تصدیق۔ مریض یا ذمہ دار شریک کو مالی امداد کی درخواست میں درج کردہ آمدنی کی ذیل میں
مقرر کردہ درکار دستاویزات کے مطابق تصدیق کرنی ضروری ہے۔
درکار دستاویزات۔ مالی امداد کی درخواست میں درج کردہ آمدنی کی تصدیق درج ذیل میں سے
کسی بھی طریقے سے کی جا سکتی ہے:
آمدنی کے مظہر۔ فریق ثالث کے مالی دستاویزات کی فراہمی بشمول  IRSفارم ،2-W
اجرت اور ٹیکس کے بیانات؛ تنخواہ چیک ترسیل زر؛ انفرادی ٹیکس کی واپسی؛ آجر کے
ذریعے ٹیلی فون کی توثیق؛ سماجی تحفظ کی ادائیگی کی ترسیل زر ،بے روزگاری بیمہ
کے ادائیگی کی نوٹس ،یا روزگاری کے معاوضہ کے تعین کے خطوط لیکن انہیں تک
محدود نہیں ہیں۔ اس کے عالوہ ،کمپنی مریض کی رہائش گاہ کے زپ کوڈ کی اقتصادی
آبادیات پر بھی غور کرتی ہے۔
عوامی بھالئی کے پروگرام میں شرکت۔ دستاویزات کی فراہمی جس میں عوامی بھالئی
کے پروگرام جیسے طبی امداد ،کاؤنٹی مسکین کی صحت کے پروگرام؛ AFDC؛
خوراک نامہ؛  ،WICٹیکساس صحت مند بچے؛ بچوں کی صحت کے بیمہ پروگرام؛ یا
مساکین سے متعلقہ ایسے دیگر پروگرام میں موجودہ شرکت ظاہر ہوتے ہیں۔ مالی امداد
کی درخواست کے ساتھ درج باال کسی بھی پروگرام کی شرکت کا ثبوت درکار ہے۔
توثیق کاری کا عمل۔ مریض کی کل آمدی دریافت کرنے میں SDHP ،مریض کے مالی اثاثے اور
ذمہ داریوں اور ساتھ ہی ساتھ مریض کے خاندان کی آمدنی اور اس کے خاندان کے ادائیگی کرنے
کی اہلیت پر غور کر سکتا ہے۔ اگر تعین کیا گیا کہ مریض بقایا بل ادا کرنے کا اہل ہے تو ایسا تعین
اضافی دستاویزات پیش کرنے پر مریض کی ادائیگی کرنے کی اہلیت کا دوبارہ جائزہ لینے پر روک
نہیں لگاتا ہے۔
زیر التواء آمدنی کی توثیق کی درجہ بندی۔  SDHPمالی امداد کی درخواست خدمت کے پہلے،
دوران میں یا بعد میں کسی بھی وقت کو زیر غور ال سکتے ہیں۔ توثیق کاری کے دوران ،جب تک
 SDHPمریض کی آمدنی کا تعین کرنے کے لیے ضروری معلومات جمع کر رہا ہو ،اس وقت تک
مریض کو  SDHPکی پالیسی کے تحت خود ادائیگی کرنے والے کے مریض کے طور پر سمجھا
جائے گا۔
غیر مطابق یا نامکمل معلومات۔ اگر درخواست کی کارروائی کے دوران مریض کے فراہم کردہ
معلومات غیر مطابق یا نامکمل ظاہر ہونے پر اس پالیسی کے تحت  SDHPکو مریض کی ادائیگی
کی اہلیت کے سلسلے میں درکار اضافی کوشش کرنے پر کوئی روک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر،
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 SDHPاس بات کی جانکاری حاصل کر سکتا ہے کہ اگر مریض کی آمدنی زیادہ ہے تو اثاثوں کی
کم تعداد یا اثاثے بالکل درج کیوں نہیں کیے گئے تھے۔
معلومات کی غلط بیانی۔ معلومات کی غلط بیانی کے نتیجے میں مالی امداد کی درخواست رد ہو
سکتی ہے۔ اگر ،مریض کو مالی امداد کی منظوری حاصل ہوگئی ہے ،اور  SDHPکو مالی امداد
کی فراہم کردہ درخواست میں غلط بیانی کی شناخت ہوتی ہے تو رفاہی نگہداشت کی صورتحال کو
کالعدم کیا جاسکتا ہے اور مالی امداد واپس لی جا سکتی ہے۔
مالی طور پر بطور مسکین درجہ بندی مالی طور پر مسکین کا مطلب ہے بیمہ شدہ یا غیر بیمہ شدہ شخص
جس کو رفاہی نگہداشت اہلیت کے سسٹم کی بنیاد پر انجام دینے والی خدمات کی ادائیگی کے لیے ذمہ داری
یا رعایتی ذمہ داری کے ساتھ نگہداشت کے لیے قبول کیا گیا ہو۔
درجہ بندی۔ مریض کی مالی طور پر بطور مسکین میں درجہ بندی کی جائے گی اگر ان کی آمدنی
ریاست ہائے متحدہ کے ذریعے وفاقی رجسٹر میں ساالنہ اپ ڈیٹ شدہ تنگ حالی کے رہنما خطوط
کے  % 200سے کم یا برابر ہو۔ صحت اور انسانی خدمات کا محکمہ ("وفاقی تنگ حالی کے رہنما
خطوط")۔ اپ ڈیٹ شدہ وفاقی تنگ حالی کے رہنما خطوط کا اطالق اس کے جاری ہونے کے بعد
کے مہینے کے پہلے دن سے ہونا چاہیے۔
طبی طور پر بطور مسکین درجہ بندی طبی طور پر مسکین کا مطلب ہے ایک مریض کے میڈیکل یا اسپتال
کے بلوں کی فریق ثالث کی طرف سے ادائیگی کے بعد ،اس شخص کی ساالنہ آمدنی کے متعین کردہ فی صد
سے تجاوز کر جاتا ہو اور وہ بقایا بل ادا کرنے سے قاصر ہو۔
ابتدائی تشخیص۔ طبی طور پر بطور مسکین درجہ بندی کیے جانے کے لیے ،مریض کو تمام فریق
ثالث عطیہ دہندگان کی طرف سے ادائیگی کرنے کے بعد اس کی ساالنہ آمدنی کے دس فیصد
( )% 10سے زیادہ رقم کا مقروض ہونا ضروری ہے اور مریض کو بقایا بل ادا کرنے سے قاصر
ہونا ضروری ہے۔ اگر مریض اس ابتدائی تشخیص کی کسوٹی پر پورا نہیں اترتا ہو تو مریض کی
درجہ بندی بطور طبی طور پر مسکین میں نہیں ہوگی۔
قبولیت۔  SDHPکے ذریعے ایسے مریض کو قبولیت حاصل ہو سکتی ہے جو ابتدائی تشخیص کی
کسوٹی کو پورا کرتا ہو اور مندرجہ ذیل کسوٹی پر کھرا اترتا ہو:
وفاقی تنگ حالی کے رہنما خطوط کے  %200اور  %500کے درمیان ساالنہ آمدنی ۔ مریض کی
آمدنی وفاقی تنگ حالی کے رہنما خطوط کے  %200سے زیادہ لیکن  %500سے کم یا برابر ہونی
چاہیے۔ ایسے حاالت میں SDHP ،ان مریضوں کے لیے منظور کی گئی مالی رفاہی امداد کی رقم
کا تعین کرے گا جو ریاست ہائے متحدہ کے ذریعے وفاقی رجسٹر میں ساالنہ اپ ڈیٹ شدہ تنگ
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حالی کے رہنما خطوط کے مقابلے مریض کی ساالنہ آمدنی کی بنیاد پر ہوگا۔ صحت اور انسانی
خدمات کا محکمہ ("وفاقی تنگ حالی کے رہنما خطوط")۔ رعایت کی رینچ  %90-40تک تبدیل
ہوگی۔ رفاہی رعایت کے اطالق کے بعد بقایا میزان پر غیر بیمہ شدہ رعایت کا اطالق ہوگا۔
منظوری کا عمل۔  SDHPتمام غیر بیمہ شدہ مریضوں کے لیے طبی امداد اور رفاہی امداد کی اہلیت کا تعین
کرنے کے لیے ان کا ساتھ دے گا ،جیسے بطور نمائش  1منسلک "غیر بیمہ شدہ مریض کی معلومات کے
دستاویز" میں بتایا گیا ہے۔ جیسے ہی درخواست کی جائزہ اور عمل کاری ہوجاتی ہے مریض کو میل کے
ذریعے مالی امداد کی اہلیت کی اطالع دی جائے گی۔ منظوری کیلئے درخواست کا جائزہ لیتے ہوئے،
مشترکہ سروس سینٹر ( )SSCانتظامیہ اہلیت کا تعین کرے گی ،بشمول ایک عزم جس میں اہلیت کا تعین
کرنے کے لیے معقول حد تک کوشش کی گئی تھی۔ ایسے مینیجر دستیاب معلومات جیسے اثاثے وغیرہ میں
مریض کی ادائیگی کی اہلیت کا تعین کرنے کے لیے مزید تفتیش کر سکتے ہیں یا مریض کو حکومتی یا
دیگر مالی امداد کا اہل بنانے کے لیے مزید تفتیش کر سکتے ہیں۔
مریض کے رفاہی امداد کے لیے اہل نہ ہونے  ،یا رفاہی امداد کے اطالق کے بعد میزان کے باقی حصے کے
ل یے مریض کے ذمہ دار ہونے کی صورت میں ،اکاؤنٹ پر غیر بیمہ شدہ رعایت کا اطالق ہوگا۔ واجب االدا
رقم عام طور پر بیمہ شدہ مریض کی بل کی رقم سے زیادہ نہیں ہوگی جیسے کہ اندرونی آمدنی کی خدمت
کے ضوابط میں بیان کردہ نظر ثانی کے طریقے کو استعمال کرتے ہوئے تعین کیا گیا۔ مریض مندرجہ ذیل
پتے پر درخواست بھیج کر اس حساب کی معلومات کی درخواست کر سکتے ہیں:
Patient Account Services
6000 N.W. Parkway Ste. 124
San Antonio, TX 78249

براہ کرم جان لیں کہ اگر آپ نے مالی امداد کی درخواست کو بلنگ اسٹیٹمنٹ کی تاریخ سے  120دن کے
اندر جمع نہیں کیا تو اسپتال کی سہولیات (یا دیگر بااختیار فریق) بل کے ادائیگی کے لیے آپ کے خالف
کارروائی کر سکتے ہیں بشمول لیکن انہیں تک محدود نہیں ،آپ کے اسپتال کی سہولیات کے قرض کے
متعلق منفی معلومات کی اطالع کریڈٹ رپورٹنگ ایجینسیوں یا کریڈٹ بیورو ز کو دینا ،اور/یا آپ کے اسپتال
کی سہولیات کے قرض کی رقم کے لیے آپ کے خالف فیصلہ حاصل کرنا۔

عنوان :مالی امداد کی پالیسی
 13دسمبر 2013
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حقوق کا تحفظ
 SDHPکو اپنی کلی صوابدید پر مالی امداد کو محدود یا رد کرنے کا پورا حق ہے۔

غیر احاطہ خدمات
نمائش  3کے طور پر منسلک اور یہاں حوالہ کیلئے مکمل طور پر شامل ایک فہرست ہے جو  SDHPاسپتال میں
ہنگامی خدمات یا دیگر طبی خدمات فراہم کرتے ہیں۔ نمائش  3وضاحت کرتی ہیکہ کو کون سے فراہم کنندگان اس مالی
امداد کی پالیسی میں شامل ہیں اور کون نہیں ہیں۔ انتخابی طریقہ کار یا دیگر دیکھ بھال جو ہنگامی دیکھ بھال یا
بصورت دیگر طبی ضرویات کے فراہم کنندگان مالی امداد کی پالیسی میں شامل نہیں ہیں۔ منسلکہ نمائش  3ماہانہ اپ
ڈیٹ کی جاتی ہے۔
عوامی ارکان نمائش  3حاصل کرنے کیلئے مندرجہ ذیل پتہ :مریض کی اکاؤنٹنگ سروسیز 6000 N.W. ،پارک وے ،سینٹ
124۔ سین اینٹانیو TX 78249 ،؛ پر تحریری درخواست دے کر یا مالی امداد کی پالیسی میں فہرست زدہ سہولت کے ٹیلی فون
نمبر پر کال کر سکتے ہیں۔ مریض بھی اس ویب سے نمائش  3کی کاپی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں:
http://stdavids.com/patients-visitors/charity-discount-policy.dot۔
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