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துடை: நநாயாளி நிதிச்நேடவகள் 
 

 

‘சேல்ஃப் நே ஃோந ா-அப்’ சகாள்டக 

 
‘சேல்ஃப்-நே கச க்க்ஷன்களுக்கான’ சகாள்டகயும், நடைமுடையும் 

  

சகாள்டக: 

ஓவர்லேக் மருத்துவமனை மருத்துவ னமயமும் (Overlake Hospital Medical Center (OHMC)), ஓவர்லேக் 

மருத்துவச் சிகிச்னைனமயங்களும் (Overlake Medical Clinics (OMC)), ல ோயோளிக் கணக்குகளின் 

‘சைல்ஃப்-லே’ ேங்குகனை வசூலிப்ேது, மருத்துவமனையின் நிதிநினே ஆல ோக்கியத்திற்கும், அதன் 

வருமோைச் சுழற்சிக்கும் முக்கியமோைனவயோக இருப்ேதோக அதன் முக்கியத்துவத்னதப் புரிந்துணர்ந்து 

சகோள்கிறது.  தனியோர் ேணம் சைலுத்துகிற ல ோயோளி எனும் நினேயில், ல ோயோளிக் கணக்கில் 100% 

சதோனகச் சைலுத்துவதற்கும் ல ோயோளிலய சேோறுப்ேோைவ ோவோர்.  சுகோதோ க் கவனிப்புச் 

லைனவகனைப் சேறுவலதோடு நிதிக் கஷ்டங்களும் லைர்ந்து வ ேோம் என்ேனதயும் OHMC மற்றும் OMC 

புரிந்துணர்ந்து சகோள்கிறது, அலதோடு தைது ேண வசூலிப்புக் சகோள்னககளிலும், 

 னடமுனறகளிலும், அலத லேோே அதன் தைது நிதியுதவித் திட்டங்களிலும் இந்த உண்னமநினேக்கு 

மிகவும் உணர்வுள்ைதோக இருக்கிறது.  OHMC மற்றும் OMC ‘உத்தி வோதமளிப்ேவர்’ இ சீதிடும் 

முனறனய உேலயோகிக்கிறது, இது லகோரிக்னககளுக்கோை ல ோயோளியின் சேோறுப்புகனைக் 

கணக்கிலுள்ை மீதத்சதோனககனை சைலுத்துவதற்குப் சேோறுப்புள்ை  ேருக்கு அனுப்பி (அதோவது, 

கணக்குகளுக்கு உத்தி வோதமளிப்ேவர்) னவக்கிற ஒல  இ சீது அறிக்னகயினுள் ஒன்றோகச் லைர்க்கிறது.  

இந்தக் கட்டனமப்னேத் தோன் ‘சிங்கிள் பில்லிங் ஆஃபீஸ் (SBO) என்று சைோல்கிலறோம் அலதோடு 

ல ோயோளிப் சேோறுப்புகள் ைம்ேந்தமோை சகோள்னககள், OHMC மற்றும் OMC இ ண்டின் கணக்கு மீதத் 

சதோனககளுக்கும் சேோருந்துகின்றை. 

  

நடைமுடை    
ஒரு ல ோயோளிக்குக் கோப்பீட்டுப் ேோதுகோப்ேளிக்கிற கோப்பீட்டு நிறுவைங்கள் அனைத்தும், 

கோப்பீட்டுக் லகோரிக்னக ஒன்றுக்குப் ேணம் சைலுத்தி விட்ட பிறகு அல்ேது ேணம் சைலுத்த மறுத்து 

விட்ட பிறகு, இ சீதிடும் கணினியில், ேணம் சைலுத்துேவர்களின் ேணம் சைலுத்தும் குறிப்பு இைம் 

கோட்டும் ல ோயோளியின் சேோறுப்னே “ல ோயோளிப் சேோறுப்பு” வரினைக்கு மோற்றி விடுகிறது.  

கோப்பீட்டுப் ேணம் சைலுத்தும் நிறுவைம் எதுவும் இல்ேோத, தனியோர் ேணம் சைலுத்தும் ல ோயோளி 

எனும் நினேயில், சுருக்க அறிக்னக தயோரிக்கும்/குறியீடு இடும் துனறகள் கணக்னக இறுதி சைய்வதன் 

லேரில் உடைடியோகக் கோப்பீட்டுக் லகோரிக்னகயின் மீதத்சதோனக முழுவதும், கணினியின் PR 

வரினைக்குச் சைன்று விடுகிறது.    

  

ல ோயோளி சைலுத்த லவண்டிய மீதத்சதோனகயோைது, ல ோயோளிப் சேோறுப்பு வரினைக்குச் சைன்றதும், 

அலதோடு, சதோடர்புனடய கணக்குகள் அனைத்திற்கும் உத்தி வோதம் சகோடுத்துள்ைவர் சைலுத்த 

லவண்டிய மீதத்சதோனக $14.99 அைவிற்கு லமல் (சிறு மீதத்சதோனகனயத் தள்ளுேடி சைய்யும் வ ம்பு) 

சைல்கிற கோேம் வன , கணினியோைது சவளிச் சைல்லும் இ சீது அறிக்னகயில் உரிய அறிக்னகச் 

சைய்தினய உருவோக்குகிறது.  அறிக்னகச் சைய்தி என்ேது, ல ோயோளியின் / உத்தி வோதமளிப்ேவரின் 

இ சீதோகும் அலதோடு அது அவர்கள் சைலுத்தப் சேோறுப்புள்ை கணக்கு மீதத்சதோனகனயக் 

சகோண்டுள்ைது.  ல ோயோளி/உத்தி வோதமளித்துள்ைவர் முழுப் ேணத்னதயும் சைலுத்தியிருக்கவில்னே 

என்றோலேோ அல்ேது மற்ற ஏற்ேோடுகனைச் சைய்திருக்கவில்னே என்றோலேோ (கீழுள்ை நிதியுதவித் 

திட்டங்கள் பிரிவில் லகோடிட்டுக் கோண்பித்துள்ைேடி), கணினி அறிக்னகச் சைய்தி #1-ஐ உருவோக்கிய 

முப்ேது (30)  ோட்களுக்குள், கணினி அறிக்னகச் சைய்தி #2-ஐ உருவோக்குகிறது.   

  

ல ோயோளி முழுப் ேணத்னதயும் சைலுத்தியிருக்கவில்னே என்றோலேோ அல்ேது OHMC-ல் மற்ற 

ஏற்ேோடுகனைச் சைய்திருக்கவில்னே என்றோலேோ, கணினி அறிக்னகச் சைய்தி #2-ஐ 



 

 

உருவோக்கியதிலிருந்து முப்ேது (30)  ோட்களுக்குள், கணினி அறிக்னகச் சைய்தி #3-ஐ உருவோக்குகிறது.  

இந்த அறிக்னகச் சைய்தி, சதோடர்ந்து முழுப் ேணத்னதயும் சைலுத்தோமல் இருக்கிற அல்ேது OHMC –

இல் மற்ற ஏற்ேோடுகனை சைய்வதற்கோை  டவடிக்னக எடுக்கோமல் இருக்கிற ல ோயோளிகனை 

சவளிப்புற ேண வசூல் முகனமயிடம் ஒப்ேனடப்ேதில் லேோய் முடியேோம் என்ேதோக எச்ைரிக்கிறது.  

கணினி அறிக்னகச் சைய்தி #3-ஐ உருவோக்கிய பிறகு முப்ேது (30)  ோட்களில் ல ோயோளியோைவர் முழுத் 

சதோனகனயயும் சைலுத்துவதற்கு அல்ேது மற்ற  டவடிக்னகனய எடுக்கத் தவறுகிறோர் தவறுகிறோர் 

என்றோல், கணினி அறிக்னகச் சைய்தி #4-ஐ உருவோக்குகிறது, அச்சைய்தி ல ோயோளியோைவர் முப்ேது (30) 

 ோட்களுக்குள் ேணம் சைலுத்தியோக லவண்டும் என்றும், இல்னேசயன்றோல் அவர்கனை சவளிப்புற 

ேண வசூலிப்பு முகனமயிடம் ஒப்ேனடத்து விடுவோர்கள் என்றும் சதரிவிக்கிறது.  இந்நினேயில் 

ல ோயோளியின் த ப்பில் இருந்து  டவடிக்னக எதுவும் எடுக்கத் தவறுவது, ல ோயோளினய லமோைமோைக் 

கடன்தோ ர் எைக் கருதச் சைய்து, அக்கணக்னக சவளிப்புறப் ேண வசூலிப்பு முகனமயிடம் 

ஒப்ேனடத்து விடுகிறோர்கள்.   

 

உத்தி வோதம் தருேவர்களிடமிருந்து சதோனேலேசி அனழப்புகனைப் சேறுகிற அல்ேது 

சதோனேலேசி அனழப்புகனைச் சைய்கிற ல ோயோளிக் கணக்குப் பி திநிதிகள், தங்கைது கணக்குகளில் 

இருக்கிற நிலுனவத் சதோனககனைத் தீர்த்துக் சகோள்வதற்கு உத்தி வோதமளிப்ேவர்களுக்கு 

உதவுவதற்கோக பின்வரும் நிதியுதவி ஆவணங்கனை உேலயோகித்துக் சகோள்வோர்கள். 

  

‘ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்ைன்ஸ்’ திட்ைங்கள் 

சுகோதோ க் கவனிப்புச் லைனவகளுக்குப் ேணம் சைலுத்துவது என்ற நிதிச் சுனமனயச் ைமோளிப்ேதில் 

ல ோயோளிகளுக்கு உதவுவதற்கோக OHMC ேல்லவறு திட்டங்கனை வழங்குகிறது.  ல ோயோளிகளின் 

முழுப் சேோறுப்பு மீதத்சதோனகனயயும் வசூலிப்ேதில் உதவுவதற்கு ல ோயோளிகளுக்குப் 

சேோருந்துகிற திட்டங்கனை உேலயோகிப்ேதற்கு நிதி ஆலேோைகர்கலை சேோறுப்ேோைவர்கைோவர்.  

சதோண்டு/இழப்பீடு சைய்யோத கவனிப்பு என்கிற நினேயில், ல ோயோளி சைலுத்த லவண்டிய 

மீதத்சதோனகயில் 65% முதல் 100% அைவிற்கு இனடயிேோை சதோனகனயத் தள்ளுேடி சைய்யேோம்.  

தனியோைலதோர் சகோள்னக மற்றும்  னடமுனறயின் கீழ் OHMC–ன் மருத்துவக் கவனிப்புத் சதோண்டு 

திட்டத்னதக் லகோடிட்டுக் கோண்பித்துள்லைோம்.  அத்திட்டங்கள் பின்வருமோறு: 

  

‘புராம்ப்ட் நே டிஸ்கவுண்ட்’ திட்ைங்கள்  இந்தத் திட்டம், கோப்பீட்டுப் ேோதுகோப்பு இல்ேோத, மருத்துவ 

ரீதியோக அவசியமோை லைனவகளுக்கு மட்டுலம கினடக்கின்றது. (இந்தத் திட்டம், மருத்துவக் 

கோப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் தகுதியனடந்து, வ ம்பு கடந்து விட்டதோல் அச்லைனவக்குக் கோப்பீட்டுப் 

ேோதுகோப்பு இல்ேோத ல ோயோளிகளுக்கும் சேோருந்துகிறது.  லைனவயளிக்கும் ல  த்தில் OHMC–க்கு 

கணக்கிட்டுள்ை கட்டணங்களில் 50% அைனவச் சைலுத்துவதன் மூேமோகவும், மீதமுள்ை 50% 

கணக்குத் சதோனகனய, மருத்துவமனையிலிருந்து விடுவித்த 30  ோட்களுக்குள் சைலுத்துவதன் 

மூேமோகவும் ல ோயோளிக்கு சமோத்தக் கணக்குக் கட்டணங்களிலிருந்து 30% தள்ளுேடினய 

வழங்குகிலறோம்.  ல ோயோளியோைவர் லைனவனயப் சேறுகிற ல  த்தில் கணக்கிட்ட 

மீதத்சதோனகயின் எந்தப் ேங்னகயும் சைலுத்தவில்னே என்றோலும் கூட, அவர்கள் OHMC –க்கு 

முழு மீதத்சதோனகனயயும் அவர்கைது முதல் இ சீது அறிக்னகத்லததியிலிருந்து 30 

 ோட்களுக்குள் சைலுத்துவதன் மூேம் 30% தள்ளுேடிக்கும் தகுதியனடயேோம்.   

  

‘எக்ஸ்சைண்ைட் நேசமண்ட் பிளான்’ திட்ைம்  இந்தத் திட்டம், கோப்பீட்டு நிறுவைம் ேணம் சைலுத்தி 

விட்ட பிறகு, ல ோயோளி சைலுத்த லவண்டிய ேங்குத் சதோனகயில், அல்ேது கோப்பீட்டுப் ேேன்கள் 

எதுவும் இல்ேோத லேோது, ல ோயோளிக்கு நிதி உதவி சைய்து தருவதற்குக் கினடக்கிறது.  ல ோயோளிக் 

கணக்குப் பி திநிதிகள், நீட்டித்த ேணம் சைலுத்தும் திட்டம் ஒன்னற அனமத்துக் 

சகோடுப்ேதற்கோக ல ோயோளிலயோடு லைர்ந்து உனழக்க முடியும்.  OHMC பின்வரும் ேணம் 

சைலுத்தும் திட்டக் கட்டனமப்பு: 

                         சைலுத்த லவண்டிய சதோனக                         சைலுத்த லவண்டிய அதிகேட்ை மோதங்கள் 

       < $75                                         1 

$  76 to $  250                                  3 

$  251 to $  750                                6 

$  751 to $1,500                              12 



 

 

$1,501 to $2,500                             18 

       > $2,500                                  25  

ேணம் சைலுத்தும் ஏற்ேோடுகள் அவற்றின் கோே அைவில் 25 மோதங்களுக்கு மிகோமல் இருக்க 

லவண்டும்.  இத்தனகய நிேந்தனைகளின் கீழ் ல ோயோளியோல் ேணம் சைலுத்த இயேவில்னே 

என்றோல், குறிப்பிட்டலதோர் கோே அைவிற்குப் பிறகு மறுமதிப்பீடு சைய்து, 

தற்கோலிகமோைலதோர் ேணம் சைலுத்தும் ஏற்ேோட்னடச் சைய்து சகோள்ைேோம்.  அந்தத் 

தற்கோலிக ஏற்ேோடுகள், இந்தக் சகோள்னகயில் லதோற்றுவித்துள்ை குனறந்தேட்ைங்களுக்குள் 

இருந்தோக லவண்டும், அதில் முதன் முனற ேணம் சைலுத்துவது ேணம் சைலுத்தும் 

திட்டத்னதத் லதோற்றுவிப்ேதன் லேரில் இருக்க லவண்டும். 

ல ோயோளிக் கணக்குப் பி திநிதிகளுக்கு, நீட்டித்த ேணம் சைலுத்தும் திட்டத்னத 

உேலயோகித்துக் சகோள்ைத் சதரிவு சைய்கிற ல ோயோளிகளுக்கு அனுப்புவதற்கோகத் 

தகவல்சதோடர்பு வைதிகளும் எழுத்துப்பூர்வமோை ஒப்ேந்தங்களும் இருக்கின்றை.   ல ோயோளி 

ஒருவர் ஒருமுனற ேணம் சைலுத்தத் தவறுகிற ேட்ைத்தில், ல ோயோளிக் கணக்குப் பி திநிதி, 

அதற்கோை கோ ணத்னதத் சதரிந்து சகோள்ைவும், ேணம் சைலுத்துமோறு அறிவுறுத்தவும் 

அந்ல ோயோளினயத் சதோடர்பு சகோள்கிறோர்.  ேணம் சைலுத்துவதில் சதோடர்ந்து தோமதம் 

சைய்வது, அந்தக் கணக்னக லமோைமோை கடன் என்ேதோகச் சைோல்லி வசூலிப்பு முகனமகளிடம் 

ஒப்ேனடப்ேதில் லேோய் முடியேோம்.  

  

மருத்துவக் கவனிப்புத் சதாண்டு / நிதியுதவி. இந்தத் திட்டம், கோப்பீட்டு நிறுவைம் ேணம் 

சைலுத்தி விட்ட பிறகு, அல்ேது கோப்பீட்டுப் ேேன்கள் எதுவும் இல்ேோத லேோது, ஒரு 

லகோரிக்னகயில் ல ோயோளி சைலுத்த லவண்டிய ேங்குத் சதோனகயில் ல ோயோளிக்கு நிதி உதவி 

சைய்து தருவதற்குக் கினடக்கிறது.  மருத்துவக் கவனிப்புத் சதோண்டு விண்ணப்ேம் ஒன்னற 

அனுப்பி னவக்குமோறு லவண்டிக் சகோள்ைேோம் அல்ேது அதனை அனுப்பி னவப்ேதோக 

ல ோயோளிக் கணக்குப் பி திநிதி சைோல்ேேோம்.  பூர்த்தி சைய்த விண்ணப்ேத்னத (அதற்கு 

ஆதோ மோை ஆவணங்கள் உட்ேட) ல ோயோளியோைவர் திருப்பி அனுப்பி னவப்ேதன் லேரில், 

ல ோயோளிக் கணக்குப் பி திநிதி ஒருவர் அவ்விண்ணப்ேம் முழுனமயோைதோக இருக்கிறதோ 

என்ேனதப் ேோர்ப்ேதற்கோக மறுஆய்வு சைய்து, மருத்துவக் கவனிப்புத் சடோண்டு / நிதியுதவிக் 

சகோள்னகயில் லகோடிட்டுக் கோண்பித்துள்ைேடி ல ோயோளியின் வருமோைத்னதக் 

கணக்கிடுகிறோர்.  ல ோயோளிக்கு மருத்துவக் கவனிப்புத் சதோண்டு விண்ணப்ேத்னத அனுப்பி 

னவக்கிற ல ோயோளிக் கணக்குப் பி திநிதிலய, மருத்துவக் கவனிப்புத் சதோண்டிற்கோை 

ல ோயோளியின் தகுதினய OHMC கணக்கிட்டுக் சகோண்டிருக்கும் கோேத்தின் லேோது, ல ோயோளி 

சதோடர்ந்து அறிக்னகச் சைய்திகனைப் சேற்றுக் சகோண்டி ோதேடி, இ சீதிடும் கணினியில் 

ல ோயோளியின் கணக்னக தக்க னவப்ேதற்குப் சேோறுப்ேோைவ ோவோர்.   கூடுதேோக, 

விண்ணப்ேத்னத மறுஆய்வு சைய்கிற ல ோயோளிக் கணக்குப் பி திநிதியோைவர், அதனை 

அங்கீகரித்தனத (தள்ளுேடித் சதோனக உட்ேட) அல்ேது மருத்துவக் கவனிப்புத் சதோண்னட 

மறுத்தனத எழுத்துப்பூர்வமோக ல ோயோளிக்குத் சதரிவித்தோக லவண்டும்.  ல ோயோளி நிதிச் 

லைனவகள் லமேோண்னம, மருத்துவக் கவனிப்புத் சதோண்டுக் கூட்டிக் குனறப்புகனை 

மறுஆய்வு சைய்து, கணக்கிடுவதில் ஈடுேடுகின்றை அலதோடு மருத்துவக் கவனிப்புத் 

சதோண்டு ைதவீதத்னத OHMC–யின் கண்ட்ல ோேரிடம் ேோர்த்துத் சதரிந்து சகோள்ைேோம்.     

மருத்துவக் கவனிப்புத் சதோண்டுத் தள்ளுேடிகளுக்குத் தகுதியனடயோத ல ோயோளிகளுக்கு 

அந்த ஆ ம்ேகட்ட முடினவ எதிர்த்து, வருமோை வட்ட இயக்கு ர் அவர்களிடம் 

லமல்முனறயீடு சைய்வதற்கோை உரினமயுள்ைது. 

  

  

திரும்பி வந்த அஞ்ேல் மற்றும் ேரியல் ாத சதாட நேசி எண்கள் 

அறிக்னகச் சைய்திகள் அஞ்ைல் லைனவயிலிருந்து OHMC-க்குத் திரும்பி வந்து விடுகிற ேட்ைத்தில், 

திருத்திய முகவரினயப் சேறுவதற்கோை முயற்சிகனை லமற்சகோள்லவோம்.  அதன் முதல் ேடிலய, 

OHMC-யில் ைரியோை முகவரிலயோடு கணினியில் மற்ற கணக்குகள் ல ோயோளிக்கு இருக்கிறதோ 

என்ேனதத் தீர்மோனிப்ேதற்கோக, ல ோயோளிகளின் கணக்கு வ ேோற்னறச் ைரிேோர்ப்ேதற்கோைலதயோகும்.  

இந்தத் தகவல் கினடக்கவில்னே என்றோல், ைரியோை முகவரினய லவண்டிப் சேறுவதற்கோக, ல ோயோளி 



 

 

வழங்கிய அனைத்துத் சதோனேலேசி எண்கனையும் அனழத்துப் லேசுலவோம்.  திருத்திய 

தகவல்கனைப் சேற்றதும், ல ோயோளிக் கணக்குப் பி திநிதிகள் அல்ேது ல ோயோளி அணுகல் லைனவ 

ஒருங்கினணப்ேோைர், அப்புதிய தகவல்கனை, ல ோயோளினயச் லைர்ந்த அனைத்து திறந்துள்ை 

கணக்குக்கள் அனைத்திலும் இ சீதிடுவதில் லைர்த்து விடுவோர்.   இவ்வழிகள் எதன் வோயிேோகவும் 

திருத்திய தகவல்கள் கினடக்கவில்னே என்றோல், ல ோயோளிக் கணக்னக லமோைமோை கடன் என்று 

கருதி, அனதக் னகயோளுவதற்கோக சவளிப்புற கடன் வசூலிப்பு முகனமயிடம் ஒப்ேனடத்து 

விடுலவோம். 

  

கணக்கு ஒன்னற ேண வசூலிப்பு முகனமகளிடம் ஒப்ேனடப்ேதும், கடன் வசூலிப்பு முகனமகளின் 

சையல்திறனைக் கண்கோணித்தல் -     

 அனைத்து 4 இ சீதிடும் அறிக்னககனையும் சேற்றி ோத கணக்குகனையும், முன் சைன்ற 30  ோட்களில் 

ேணம் சைலுத்தும் சையல்ேோடு இல்ேோத கணக்குகனையும், சதோடர்ந்து கண்கோணிக்கும் 

ல ோக்கத்திற்கோக ேணம் வசூலிக்கும் முகனமகளிடம் ஒப்ேனடத்து விடுலவோம்.  ேண வசூலிப்பு 

முகனமயிடம் வருகிற கணக்குகள், கணினி அனமப்புகளின் அடிப்ேனடயில் அனவ 

தகுதியனடனகயில், ேணி வரினைகனைக் குறிப்பிடுகின்றை.  அக்கணக்குகனை இயக்கு ர், வருமோை 

சுழற்சி அவர்கள், வோ ோந்தி  ேணிக் லகோப்புகனை உருவோக்குவதற்கோக கணக்குகனைப் 

ேகுத்தோ ோய்கிறோர். வசூலிப்பு முகனமயின் ேணமோக்கும் விகிதங்கனை, மோதோந்தி  முக்கியச் 

சையல்திறன் சுட்டிக்கோட்டிகள் அறிக்னகயில் ஒப்பீட்டுப் ேட்டியேோக அனமக்கிலறோம்.  

  
  


