นโนบายการแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงิน
แก้ไขตามระเบียบปฏิบัติด้านรายได้ภายในข้อ 501(r) มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2559

นโยบาย

นี่คือนโยบายของเมโยคลินิก รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิกในเครือของเมโยคลินิก (“เมโยคลินิก”) เพื่อท�ำการเรียกเก็บยอดเงินคงค้างของผู้ป่วยจากผู้ป่วย
ที่มีความสามารถในการจ่ายค่าบริการ เมโยคลินิกจะด�ำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อระบุตัวผู้ป่วยที่อาจมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน จะมีการใช้
ขั้นตอนการเรียกเก็บเงินอย่างเป็นธรรมและสอดคล้องกันส�ำหรับผู้ป่วยทุกคนไม่ว่าสถานะด้านการประกันภัยจะเป็นเช่นไร ขั้นตอนการเรียกเก็บเงินทั้งหมด
จะต้องสอดคลอ้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและภารกิจของเมโยคลินิก ส�ำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถช�ำระเงินทั้งหมดหรือบางส่วน จะมีการปฏิบัติตามนโยบาย
ความช่วยเหลือทางการเงินหรือนโยบายการดูแลด้านการกุศลที่เกี่ยวข้อง
อาจมีการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานเรียกเก็บเงินและบริษัทกฎหมาย หลังจากได้ด�ำเนินการเรียกเก็บเงินและทางเลือกในการช�ำระเงินที่เหมาะสม
ทั้งหมดแล้ว หน่วยงานดังกล่าวอาจช่วยในการแก้ไขบัญชีที่ผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือในการช�ำระเงิน ไม่ช�ำระเงินอย่างเหมาะสม หรือไม่เต็มใจที่จะช�ำระเงิน
อย่างเหมาะสม และข้อมูลอื่นๆ เพื่อสนับสนุนค�ำร้องขอเพื่อการดูแลทางการกุศล ทีมงานของหน่วยงานเรียกเก็บเงินและบริษัทกฎหมายจะรักษาความลับ
และให้เกียรติต่อผู้ป่วยทุกคน หน่วยงานและบริษัทกฎหมายทุกแห่งจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึง ข้อก�ำหนด HIPAA ส�ำหรับการจัดการ
ข้อมูลด้านสุขภาพที่ได้รับความคุ้มครอง

วัตถุประสงค์

นโยบายนี้ได้ก�ำหนดขั้นตอนที่เหมาะสมเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินจากบัญชีผู้ป่วย ซึ่งรวมถึง การด�ำเนินการที่เมโยคลินิก
หรือหน่วยงานเรียกเก็บเงินและบริษัทกฎหมายภายนอกตามสัญญาอาจน�ำมาใช้

ขอบเขต

นโยบายนี้ใช้กับเมโยคลินิก รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิกในเครือที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด

ค�ำประกาศนโยบาย
การด�ำเนินการเรียกเก็บเงินกรณีพิเศษ

การด�ำเนินการที่เมโยคลินิกหรือหน่วยงานเรียกเก็บเงินและบริษัทกฎหมายที่ได้รับอนุญาตอาจน�ำมาใช้เกี่ยวกับการรับช�ำระเงินค่าดูแลรักษาทางการแพทย์
รวมถึงข้อต่อไปนี้:
1. การเลือ่ นเวลา การปฏิเสธ หรือการร้องขอการช�ำระเงินก่อนทีจ่ ะมีการจัดหาการดูแลรักษาทางการแพทย์ทจี่ ำ� เป็นเนือ่ งจากการไม่ชำ� ระเงินตามใบแจ้งหนี้
ตั้งแต่หนึ่งใบขึ้นไปส�ำหรับการดูแลรักษาบุคคลก่อนหน้านี้;
2. การท�ำงานที่ต้องการขั้นตอนทางศาลหรือกฎหมายจะรวมถึง แต่ไม่จ�ำกัดอยู่เพียง
		 ก. การเริ่มต้นด�ำเนินการหรือคดีความทางแพ่งต่อผู้ป่วยหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
		 ข. การอายัดเงินค่าจ้างของบุคคลหลังจากได้รับค�ำตัดสินของศาล
		 ค. การอายัดหรือการยึดบัญชีธนาคารของบุคคล ทรัพ์สินส่วนตัวอื่นๆ หรือการด�ำเนินการบังคับคดีตามค�ำสั่งศาลอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตภายใต้
			 กฎหมายของรัฐหลังจากมีค�ำตัดสินแล้ว;
		 ง.	การเข้าถือสิทธิครอบครองทรัพย์สินของบุคคลหลังจากมีค�ำตัดสินให้เข้าถือสิทธิครอบครองในกรณีที่ต้องท�ำการเยียวยาอาการบาดเจ็บของ
บุคคล การผ่อนช�ำระเป็นงวด การประนีประนอม หรือค�ำตัดสินนั้นไม่ถือว่าเป็นการด�ำเนินการเรียกเก็บเงินกรณีพิเศษ (ECA)
การอายัดบัญชีของผู้ป่วยโดยหน่วยงานเรียกเก็บเงินไม่ใช่การด�ำเนินการเรียกเก็บเงินกรณีพิเศษ

โรงพยาบาลในเครือของเมโยคลินกิ จะด�ำเนินการอย่างเหมาะสมเพือ่ ระบุตวั ผูป้ ว่ ยทีม่ สี ทิ ธิได้รบั ความช่วยเหลือทางการเงิน

เมโยคลินิกจะแจ้งแก่บุคคว่าสามารถขอรับความช่วยเหลือทางการเงินได้ต่อบุคคลที่มีสิทธิเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนด�ำเนินขั้นตอน ECA เพื่อให้ได้
รับการช�ำระเงินส�ำหรับค่าดูแลรักษาที่โรงพยาบาลจัดไว้ให้ตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1. ส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงบุคคลเพื่อระบุว่าสามารถขอรับความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่มีสิทธิ ระบุว่าเมโยคลินิก
		 ประสงค์ที่จะด�ำเนินการหรือให้บุคคลภายนอกด�ำเนินการเพื่อขอรับการช�ำระเงินค่าดูแลรักษา และแจ้งวันครบก�ำหนดซึ่งจะมีการด�ำเนินขั้นตอน
ECA หลังจากนั้น และไม่เกินกว่า 30 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร;
2. ส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการสรุปโดยใช้ภาษาทั่วไปส�ำหรับนโยบายด้านการช่วยเหลือทางการเงิน และ
3. พยายามด�ำเนินการอย่างเหมาะสมในการแจ้งบุคคลด้วยวาจาเกี่ยวกับนโยบายด้านการช่วยเหลือทางการเงิน

ระยะเวลาการแจ้งเตือน

ECA ส�ำหรับการบริการของโรงพยาบาลจะไม่เริ่มต้นขึ้นภายใน 120 วันหลังจากที่ออกใบเรียกเก็บเงินครั้งแรกส�ำหรับการดูแลรักษาทางการแพทย์กรณี
ฉุกเฉินหรือจ�ำเป็นที่มีความเกี่ยวข้อง
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ระยะเวลาการสมัครเพือ่ ขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน

ระยะเวลาการสมัครเพื่อขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจะเริ่มต้นในวันที่ให้การดูแลรักษาทางการแพทย์และสิ้นสุดภายใน 240 วันหลังจากที่ออกใบ
เรียกเก็บเงิน ครั้งแรกหรือ 30 วันหลังจากโรงพยาบาลหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตแจ้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินพิเศษ
ตามแผนที่โรงพยาบาลเป็นผู้เริ่มต้น ขึ้นอยู่กับกรณีใดเกิดก่อน โรงพยาบาลในเครือของเมโยคลินิกจะด�ำเนินการเผยแพร่ในวงกว้างเกี่ยวกับการเปิดให้
ความช่วยเหลือทางการเงินและจะด�ำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อระบุตัวผู้ป่วยที่อาจมีสิทธินี้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติที่มีสิทธิและขั้นตอนการสมัคร
จะระบุอยู่ในนโยบายด้านการช่วยเหลือทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
หากผู้ป่วยส่งใบสมัครเพื่อขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากโรงพยาบาลภายในช่วงการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว เมโยอาจระงับขั้นตอน ECA และท�ำการ
พิจารณาคุณสมบัติก่อนด�ำเนินขั้นตอน ECA ต่อไป

การระบุขนั้ ตอนด�ำเนินการทีเ่ หมาะสม

ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอน ECA ทีมงานด้านวงจรรายได้ของโรงพยาบาลเมโยคลินิกจะด�ำเนินการพิจารณาอย่างมีเหตุผลว่าผู้ป่วยมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ
ทางการเงินหรือไม่ เจ้าหน้าที่ฝายควบคุมกฎระเบียบด้านรายได้ของเมโยคลินิกจะก�ำกับดูแลการด�ำเนินการพิจารณาอย่างมีเหตุผล

ความคาดหวังด้านการเงิน

เมโยคลินิกจะสื่อสารให้ผู้ป่วยทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความคาดหวังด้านการเงินตั้งแต่ต้นในระหว่างการนัดหมายและขั้นตอนการแจ้งหนี้เท่าที่สามารถ
กระท�ำได้โดยให้สอดคล้องกับนโยบายนี้และนโยบายด้านการช่วยเหลือทางการเงิน
•	ผู้ป่วยมีหน้าที่ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับความคุ้มครองจากบริษัทประกันของตนเองและให้เอกสารที่จ�ำเป็นเพื่อช่วยในขั้นตอนการเรียกเก็บเงินจาก
บริษัทประกัน
•	ผู้ป่วยอาจต้องจ่ายเงินมัดจ�ำก่อนรับบริการหรือมีผู้ร่วมจ่ายโดยประมาณและสามารถหักเงินได้ก่อนให้บริการ (ยกเว้นในแผนกฉุกเฉินหรือในกรณี
ฉุกเฉินอื่นๆ) หรือจ�ำนวนเงินที่อาจถูกเรียกเก็บหลังการให้บริการ โดยพิจารณาจากการด�ำเนินธุรกิจปัจจุบันของหน่วยงานของเมโยแต่ละแห่ง
•	โดยทั่วไปผู้ป่วยมีหน้าที่ในการจ่ายเงินที่ค้างอยู่ด้วยตนเอง ซึ่งรวมถึง ยอดเงินที่บริษัทประกันหรือผู้จ่ายเงินที่เป็นบุคคลภายนอกไม่จ่ายให้
•	หากผู้ป่วยเคยมีประวัติหนี้เสียหรือมียอดค้างช�ำระ เมโยคลินิกอาจร้องขอเงินที่เป็นหนี้ก่อนจะอนุญาตให้มีการนัดหมายในอนาคต หากไม่สามารถ
ด�ำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหายอดค้างช�ำระของผู้ป่วยได้ อาจมีการจ�ำกัดหรือปฏิเสธการดูแลรักษาในกรณีที่ไม่ฉุกเฉินในอนาคตได้ ต้องมีการจ่ายเงิน
มัดจ�ำก่อนรับบริการส�ำหรับการดูแลรักษาในกรณีที่ไม่ฉุกเฉิน

การเรียกเก็บเงินจากบริษทั ประกัน

เมโยคลินิกจะดูแลรักษาและปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนตางๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการส่งการเคลมค่ารักษาอย่างถูกต้องและตรงเวลาส�ำหรับแผนสุขภาพ
หลักหรือผู้จ่ายเงินประกัน ("ผู้จ่าย") ที่มีฐานข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ป่วยระบุไว้อย่างชัดเจน หากเมโยคลินิกได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนจากผู้ป่วยเกี่ยว
กับผู้จ่ายแต่ไม่ได้ส่งการเคลมค่ารักษาตรงเวลา และผู้จ่ายปฏิเสธที่จะจ่ายการเคลมค่ารักษาโดยพิจารณาจากการยื่นเรื่องไม่ตรงเวลา ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบ
ต่อจ�ำนวนเงินที่ผู้จ่ายมีหน้าที่ต้องจ่ายส�ำหรับการเคลมค่ารักษาแต่เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ตาม หากเมโยคลินิกพิจารณาว่า มีการส่งการเคลมค่ารักษาตรง
เวลาหรือมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ผู้ป่วยมีหน้าที่รับผิดชอบ ภาระรับผิดชอบด้านการประกันจะไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขการเรียกเก็บเงินจาก
บริษัทประกันเหล่านี้
เมโยคลินิกจะไม่อ้างอิงถึงใบแจ้งหนี้ต่อหน่วยงานเรียกเก็บเงินหรือนักกฎหมายภายนอกส�ำหรับการเรียกเก็บเงิน ในขณะที่ขั้นตอนการเคลมเพื่อให้จ่ายเงิน
ค่าบริการยังคงค้างอยู่ที่ผู้จ่ายเงินตามสัญญา เมโยคลินิกอาจอ้างอิงถึงใบแจ้งหนี้ต่อหน่วยงานเรียกเก็บเงินหรือนักกฎหมายภายนอกภายหลังที่ผู้จ่ายได้
ปฏิเสธที่จะจ่ายเงินครั้งแรกหรือปฏิเสธการจ่ายเงินเนื่องจากยื่นเรื่องไม่ตรงเวลา เมโยคลินิกจะไม่อ้างอิงถึงใบแจ้งหนี้ต่อหน่วยงานเรียกเก็บเงินหรือนักกฎหมาย
ภายนอกส�ำหรับการเรียกเก็บเงิน เมื่อผู้จ่ายภายนอกได้ปฏิเสธที่จะจ่ายเงินส�ำหรับการเคลมค่ารักษา เนื่องจากความผิดพลาดของเมโยคลินิก และผลลัพธ์
จากข้อผิดพลาดดังกล่าวส่งผลให้ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบต่อภาระหนี้โดยที่พวกเขาไม่ควรต้องรับผิดชอบ เมโยคลินิกขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิสูจน์ว่าได้เกิดข้อผิดพลาด
ขึ้น และหากเมโยคลินิกพิจารณาว่าไม่ได้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น ผู้ป่วยอาจต้องรับผิดชอบต่อภาระหนี้ดังกล่าว ผู้ป่วยต้องลงนามอนุญาตให้เมโยคลินิกเรียกเก็บ
เงินจากบริษัทประกันหรือผู้จ่ายภายนอกอื่นๆ ส�ำหรับแผนสุขภาพของผู้ป่วย และต้องให้ความร่วมมือกับเมโยคลินิกอย่างเหมาะสมด้วยการให้ข้อมูลที่ร้องขอ
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกต่อการเรียกเก็บเงินส�ำหรับแผนสุขภาพของผู้ป่วยหรือจากบริษัทประกันอย่างถูกต้อง
เมโยคลินิกจะพยายามด�ำเนินการทุกอย่างตามความเหมาะสมเพื่อเรียกเก็บเงินจากผู้จ่ายที่ทราบทั้งหมด รวมถึงผู้จ่ายตามสัญญาและไม่ใช่ตามสัญญากับ
เมโยส�ำหรับการบริการที่ให้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยแก้ไขปัญหาการเรียกเก็บเงินของพวกเขา

การแก้ไขปัญหายอดค้างช�ำระทีต่ อ้ งจ่ายเอง

เมโยจะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมและสอดคล้องกันเพื่อเรียกเก็บเงินยอดค้างช�ำระที่ผู้ป่วยต้องจ่ายเอง โดยรักษาความลับและให้เกียรติต่อผู้ป่วย
จะมีการเสนอความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ป่วยที่มีรายได้และทรัพย์สินไม่เพียงพอต่อการช�ำระค่าบริการเต็มจ�ำนวนภายในเวลาที่เหมาะสม
•	เมโยคลินิกจะปฏิบัติตามขั้นตอนการเรียกเก็บเงินที่ต้องจ่ายเองและผังกระบวนการ และต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างครบถ้วน เมโยคลินิกและ
บริษัทในเครือได้พัฒนาขั้นตอนที่มีประสิ่ทธิภาพส�ำหรับผู้ป่วยในการสอบถามหรือโต้แย้งเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ รวมถึง หมายเลขโทรฟรีที่ผู้ป่วย
สามารถโทรมาได้ และที่อยู่ในการส่งจดหมายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่จะแสดงอยู่ในใบแจ้งหนี้และหนังสือเรียก
เก็บเงินของผู้ป่วยที่จัดส่งโดยเมโยคลินิก เมโยคลินิกจะพยายามตอบกลับสายที่ผู้ป่วยโทรเข้ามาหมายเลขนี้จอย่างเหมาะสมโดยเร็วที่สุด แต่จะ
ไม่ล่าช้าเกินกว่าห้าวันท�ำการหลังจากวันที่ได้รับโทรศัพท์
• เมโยคลินิกจะพิจารณาแผนการช�ำระเงินอย่างมีเหตุผล ได้แก่ การแบ่งช�ำระในช่วงเวลาสองหรือสามเดือน
• หากผู้ป่วยยังค้างค่าบริการเพิ่มเติมและยอดค้างจ่ายที่ต้องช�ำระเองเพิ่มเติม เมโยจะร้องขอให้เพิ่มแผนการช�ำระเงินปัจจุบันของผู้ป่วย
		 โดยพิจารณาจากความสามารถในการช�ำระเงินของผู้ป่วย
หน้า 2 จาก 3

MC5815-49TH

หน่วยงานเรียกเก็บเงิน

• อาจมีการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานเรียกเก็บหนี้ภายนอกหลังจากได้ด�ำเนินการเรียกเก็บเงินและทางเลือกในการช�ำระเงินที่เหมาะสม
		 ทั้งหมดแล้ว หน่วยงานดังกล่าวอาจช่วยให้บริการในการแก้ไขบัญชีที่ผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือในการช�ำระเงิน ไม่ช�ำระเงินอย่างเหมาะสม หรือไม่
		 เต็มใจที่จะช�ำระเงินอย่างเหมาะสม และข้อมูลอื่นๆ เพื่อสนับสนุนค�ำร้องขอเพื่อการดูแลทางการกุศล
• ทีมงานของหน่วยงานเรียกเก็บเงินจะรักษาความลับและให้เกียรติต่อผู้ป่วยทุกคน หน่วยงานทั้งหมดจะปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของ HIPAA ทั้งหมด
		 ส�ำหรับการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพส่วนบุคคล
• เมื่อมีการพิจารณาบัญชีส�ำหรับการอ้างอิงถึงหน่วยงานเรียกเก็บเงิน บุคคลที่รับผิดชอบจะต้องยืนยันว่า:
		  มีหลักฐานที่น่าเชื่อได้ว่าผู้ป่วยเป็นหนี้อยู่
		  ผู้จ่ายที่ทราบทุกรายได้รับการวางใบแจ้งหนี้อย่างถูกต้องแล้ว และหนี้ค้างจ่ายจึงเป็นความรับผิดชอบทางการเงินของผู้ป่วย ในกรณีที่ผู้ป่วย
			 ได้ระบุว่าไม่มีความสามารถในการช�ำระหนี้เต็มจ�ำนวนด้วยการช�ำระเพียงครั้งเดียว จ�ำเป็นต้องมีการพิจารณาแผนการช�ำระเงินที่เหมาะสม
			 โดยที่เมโยคลินิกอาจก�ำหนดให้ผู้ป่วยต้องแสดงหลักฐานพิสูจน์อย่างมีเหตุผลถึงการไม่มีความสามารถในการช�ำระหนี้เต็มจ�ำนวนด้วยการช�ำระ
			 เพียงครั้งเดียว
		  ผู้ป่วยได้รับโอกาสที่เหมาะสมในการส่งใบสมัครเพื่อขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ
			 เมื่อผู้ป่วยไม่มีประกันหรือก�ำลังอยู่ในขั้นตอนขอรับความช่วยเหลือทางการเงินหรือการบรรเทาทุกข์อื่นๆ ที่จ�ำเป็น
• หากผู้ป่วยส่งใบสมัครเพื่อขอรับความช่วยเหลือทางการเงินครบถ้วนหลังจากมีการอ้างอิงถึงบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน เมโยคลินิก
		 จะระงับขั้นตอน ECA จนกว่าจะมีการด�ำเนินการใบสมัครของผู้ป่วยและแจ้งให้ผู้ป่วยทราบถึงการตัดสินใจของเมโยคลินิก

การด�ำเนินการทางกฎหมาย

เมโยคลินิกอาจด�ำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ป่วยที่ยังคงช�ำระเงินให้บริษัทประกันหรือท�ำการจ่ายหนี้ที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการแพทย์ ผู้ป่วยที่ปฏิเสธ
การจ่ายหนี้และไม่ปรากฏว่ามีคุณสมบัติในการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินหรือไม่ให้ความร่วมกับในขั้นตอนเพื่อการด�ำเนินการดังกล่าว การติดตาม
ทางกฎหมายและการเริ่มต้นคดีความจะมีความเหมาะสมและได้รับอนุญาตในกรณีต่อไปนี้:
• มีการอนุญาตให้ด�ำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ป่วยเพื่อเรียกเก็บหนี้ค่าบริการทางการแพทย์ที่ได้รับเป็นกรณีๆ ไป
• จะไม่มีการด�ำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ป่วยปกติเพื่อเรียกเก็บหนี้ค่าบริการทางการแพทย์จนกว่าเมโยคลินิกจะตัดสินใจว่า:
		  มีหลักฐานที่น่าเชื่อได้ว่าผู้ป่วยเป็นหนี้อยู่
		  ผู้จ่ายที่ทราบทุกรายได้รับการวางใบแจ้งหนี้อย่างถูกต้องแล้ว;
		  ในกรณีที่ผู้ป่วยได้ระบุว่าไม่มีความสามารถในการช�ำระหนี้เต็มจ�ำนวนด้วยการช�ำระเพียงครั้งเดียว, เมโยคลินิกอาจเสนอ แผนการช�ำระเงินที่
			 เหมาะสมให้แก่ผู้ป่วย ผู้ป่วยจะได้รับโอกาสให้ส่งใบสมัครขอรับความช่วยเหลือทางการเงินตามความเหมาะสมหาก ความจริงและเหตุการณ์
			 แวดล้อมสนับสนุนว่าผู้ป่วยรายนั้นมีคุณสมบัติในการขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งรวมถึง ผู้ป่วยรายนั้นไม่มีประกันหรือสมัครเข้าโครงการ
			 ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือมีคุณสมบัติได้รับการบรรเทาทุกข์อื่นๆ ตามความจ�ำเป็น

การบังคับใช้

เป็นนโยบายของเมโยคลินิกผ่านทางการน�ำโยบายนี้มาปฏิบัติโดยคณะกรรมการทรัสตีของเมโยคลินิกที่ก�ำกับดูแล ว่าจะมีการบังคับใช้นโยบายนี้ส�ำหรับ
ทีมงานเรียกเก็บเงิน หน่วยงานเรียกเก็บเงิน และนักกฎหมายทุกคน จะมีการจัดการเกี่ยวกับการใช้ภาษาหรือการด�ำเนินงานที่หมิ่นประมาท คุกคาม หรือ
ท�ำให้เข้าใจผิดจากพนักงานที่รับผิดชอบในการเรียกเก็บหนี้ค่าบริการทางการแพทย์จากผู้ป่วย จากหน่วยงานเรียกเก็บนี้ขององค์กร นักกฎหมาย รวมถึง
ตัวแทนและพนักงานที่เกี่ยวข้องด้วยการใช้ข้ันตอนด�ำเนินการเพื่อแก้ไข

โอกาสทีเ่ ท่าเทียมกัน

เมื่อท�ำการตัดสินใจตลอดขั้นตอนเรียกเก็บเงิน เมโยคลินิกมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐและรัฐบาลกลางที่หลากหลายซึ่งป้องกันไม่ให้มี
การเลือกปฏิบัติโดยพิจารณาจากเชื้อชาติ เพศ อายุ ศาสนา ถิ่นก�ำเนิด สถานะการสมรส เพศวิถี ความพิการ การเป็นทหาร หรือบุคคลประเภทอื่นๆ ที่ได้
รับความคุ้มครองจากกฎหมายท้องถิ่น ของรัฐ หรือของรัฐบาลกลาง

การรักษาความลับ

ทีมงานของเมโยคลินิกจะรักษาความลับและให้เกียรติต่อผู้ป่วยทุกคน เมโยคลินิกจะปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของ HIPAA ทั้งหมดส�ำหรับการจัดการข้อมูล
ด้านสุขภาพส่วนบุคคล

เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง

นโยบายด้านการช่วยเหลือทางการเงิน
การสรุปโดยใช้ภาษาทั่วไป
ใบสมัครเพื่อขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน
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