ಇವರಿಗೆ: ಆಯೋಜಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ುು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳು

ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಿಯು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ವೈದ್ಯಕಿೋಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೋಟಿ ನಿೋಡಬೋಕಾದಾಗ, ಅವನು/ಅವಳು “ವೈದ್ಯಕಿೋಯ ಕಾರ್ಡಿ”, “ವೈದ್ಯಕಿೋಯ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಿಗೆ ವೈದ್ಯಕಿೋಯ ಶುಲ್ಕಗಳ
ವಿವರಣೆ ಪಟಿಿ”( ಉಂಟಾದ್ ವೈದ್ಯಕಿೋಯ ಶುಲ್ಕದ ಂದಿಗೆ AOTSಗೆ ಕ್ಲೋಮಗಾಗಿ ವೈದ್ಯಕಿೋಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಫಾಮಿ) ಮತ್ುು “AOTS
ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕಿೋಯ ಕಾಳಜಿ ಬಗೆೆ ಮಾಗಿದ್ಶಿನಗಳು”(ವೈದ್ಯಕಿೋಯ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಲ್ಗತ್ತುಸಿದ) ಇವುಗಳನುು ಕ್ ಂಡ ಯಯಬೋಕಾಗುತ್ುದ.(ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಿಯು
ಹೆಚ್ುುವರಿ ವೈದ್ಯಸ ಚಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಡಿ ಮತ್ುು ವಿವರಣೆ ಪಟಿಿಯನ ು(ಸ್ಥಿೋಟಮಂಟ) ಫಾಮಿಸಿಗೆ ಕ್ ಂಡ ಯಯಬೋಕಾಗುತ್ುದ)ಆಯೋಜಕ ಕಂಪನಿಯ
ಪರತ್ತನಿಧಿಯು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಲ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಿಯ ಜ ತ್ಸಯಲ್ಲಲರಬೋಕು.

ವೈದ್ಯಕಿೋಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಾಾಗತ್ಕಚೋರಿಯಲ್ಲಲ
ನಿಮಿ ವೈದ್ಯಕಿೋಯ ಕಾರ್ಡಿ ಮತ್ುು “AOTS ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕಿೋಯ ಕಾಳಜಿಯ ಮಾಗಿದ್ಶಿನ”
ಇದ್ನುು ಸ್ಾಾಗತ್ಕಾರಿಣಿಗೆ ತ್ಸ ೋರಿಸಿ.
(ಸ ಚ್ನ) ವೈದ್ಯಕಿೋಯ ವಚ್ುಗಳಂದ್ರ ತ್ರಬೋತ್ತ ಅವಧಿಯ ವೋಳ ಆಕಸಿಿಕ ಅಪಘಾತ್ದ್ ನಂತ್ರ ಯಾವುದೋ
ಅನಾರ ೋಗಯ ಅಥವಾ ದೈಹಕ ಗಾಯಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಉಂಟಾದ್ ವೈದ್ಯಕಿೋಯ ವಚ್ುವಾಗಿದ.
ಆಕಸಿಿಕ ಗಾಯದ್ ನಂತ್ರ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಗರಿಷಠ 180 ದಿನಗಳಲ್ಲಲನ ಮೊದ್ಲ್ ಸಮಾಲ ೋಚ್ನ ಅಥವಾ
ವೈದ್ಯಕಿೋಯ ವಚ್ಛಕ್ಕ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯರುತ್ುದ..
”ವೈಯಕಿುಕ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಿಗೆ ವೈದ್ಯಕಿೋಯ ವಚ್ುಗಳ ವಿವರಣೆ ಪಟಿಿ”ಯಲ್ಲಲ ಎಲಾಲ ಅಗತ್ಯ ಅಂಶಗಳನುು ಅಂದ್ರ
ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು, ರ ೋಗಲ್ಕ್ಷ ಗಳು, ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಿಯ ಆಸಪತ್ಸರ ಭೋಟಿಯನುು ಅನುಮತ್ತಸುವ ಆಯೋಜಕ
ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಲನ ವಯಕಿುಯ ಹೆಸರು, ಇವುಗಳನುು ತ್ುಂಬಿರಿ ಮತ್ುು ಅದ್ನುು ಸ್ಾಾಗತ್ಕಾರಿಣಿಗೆ ಸಲ್ಲಲಸಿರಿ.
ನಿಮಿ ವೈದ್ಯಕಿೋಯ ಕಾರ್ಡಿನ ವಿವರಗಳನುು ತ್ುಂಬಿರಿ.
ರ ೋಗಲ್ಕ್ಷ ಗಳು ಮತ್ುು ಅಕರಮ ದ್ ದಿನಾಂಕ ಸ್ಥೋರಿದ್ಂತ್ಸ , ಎಲಾಲ ಅಗತ್ಯ ಅಂಶಗಳನುು ತ್ುಂಬಿರಿ.
ಆಯೋಜಕ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಲ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಿಗೆ ಜ ತ್ಸಯಾಗುವ ವಯಕಿು, ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಿಯ ಜವಾಬಾೆರಿ ಹೆ ತ್ು
ವಯಕಿುಯ ಹೆಸರನುು ಆಯೋಜಕ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಲ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಿಯ ಆಸಪತ್ಸರ ಭೋಟಿಯನುು ಅನುಮತ್ತಸುವ
ವಯಕಿುಯು ತ್ುಂಬಬೋಕು.

ವೈದ್ಯಕಿೋಯ ಶುಲ್ಕಗಳ ಪಾವತ್ತ
1) ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಂದ್ ಅಥವಾ ಇತ್ರರಿಂದ್ ವೈದ್ಯಕಿೋಯ ಶುಲ್ಕಗಳನುು ವೈದ್ಯಕಿೋಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೋರವಾಗಿ ಪಾವತ್ತಸದೋ ಇದಾೆಗ
ವೈದ್ಯಕಿೋಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿನಾಯತ್ತ ಸ್ೌಜನಯದ್ ಮ ಲ್ಕ, ಉಂಟಾದ್ ವೈದ್ಯಕಿೋಯ ಶುಲ್ಕವನುು ರ ೋಗಿಯಂದ್ ಕ್ಲೋಮ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯಕಿೋಯ
ವಚ್ುಗಳನುು ಕ್ಲೋಮ ಮಾಡಲ್ು AOTSಗೆ “ವೈಯಕಿುಕ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಿಗೆ ವೈದ್ಯಕಿೋಯ ವಚ್ುಗಳ ವಿವರಣೆ ಪಟಿಿ”ಯನುು ಸಲ್ಲಲಸಿದ್ ಬಳಿಕ, ಬಾಕಿ ಮೊತ್ುದ್
ಪಾವತ್ತಯನುು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯ ಮ ಲ್ಕ ವೈದ್ಯಕಿೋಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆನಂತ್ರ ಪಾವತ್ತಸಲಾಗುತ್ುದ.
ಹೋಗಾಗಿ , ತ್ತ್ಾಶಃ, ಸ್ಾಾಗತ್ ಕಚೋರಿಯಲ್ಲಲ ಯಾವುದೋ ಪಾವತ್ತಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
2) ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಆಯೋಜಕ ಕಂಪನಿಯು ವೈದ್ಯಕಿೋಯ ವಚ್ುವನುು ವೈದ್ಯಕಿೋಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪಾವತ್ತಸಿದಾಗ
ಕ್ಲ್ವು ಸಂದ್ರ್ಿಗಳಲ್ಲಲ ಸ್ಾಾಗತ್ ಕಚೋರಿಯಲ್ಲಲ ಪಾವತ್ತಯ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದ್ು. ಅಂತ್ಹ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಲ, ದ್ಯವಿಟುಿ ಹ ಪಾವತ್ತಸಿ.
ಇಂತ್ಹ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲ್ಲಲ, “ವೈಯಕಿುಕ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಿಗೆ ವೈದ್ಯಕಿೋಯ ವಚ್ುಗಳ ವಿವರ ಪಟಿಿ”ಯನುು AOTS ಗೆ ಆಯೋಜಕ ಕಂಪನಿಯಂದ್ ಕಳುಹಸಬೋಕಾಗುತ್ುದ,
ಮತ್ುು ಆಯೋಜಕ ಕಂಪನಿಗೆ ನಂತ್ರ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯಂದ್ ಹ ವನುು ಹಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ುದ.
< ವೈದ್ಯಕಿೋಯ ಶುಲ್ಕಗಳನುು ಕ್ಲೋಮ ಮಾಡುವುದ್ು ಹೆೋಗೆ >
①ಮೊದ್ಲ್ ವೈದ್ಯಕಿೋಯ ಸಮಾಲ ೋಚ್ನಯ ದಿನಾಂಕವನುು ಬರಯರಿ( ದೈಹಕ ಗಾಯದ್ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲ್ಲಲ ಆಕಸಿಿಕ ಗಾಯ ಉಂಟಾದ್ ದಿನಾಂಕ) ಮತ್ುು
ವಿವರಣೆ ಪಟಿಿಯಲ್ಲಲನ ವಿಭಾಗದ್ ಬದಿಯಲ್ಲಲರುವ ಪಾಶಾಿದ್ಲ್ಲಲರುವ ವಾಯಧಿನಿ ಿಯವನುು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಿಯ ಆಸಪತ್ಸರ ಭೋಟಿಯನುು ಅನುಮತ್ತಸುವ
ಆಯೋಜಕ ಕಂಪನಿಯ ವಯಕಿುಯು ತ್ುಂಬಬೋಕು.
②ವಿವರಣೆ ಪಟಿಿಯಲ್ಲಲ .ಹಕುಕಸ್ಾಧಕರಾಗಿ ಆಯೋಜಕ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರನುು ಬರಯಬೋಕು ಮತ್ುು ಪಾವತ್ತ ವಗಾಿವಣೆ ವಿಭಾಗದ್ಲ್ಲಲ ಆಯೋಜಕ ಕಂಪನಿಯ
ಖಾತ್ಸ ವಿವರಗಳನುು ತ್ುಂಬಬೋಕು.
③ವಿವರಣೆ ಪಟಿಿಗೆ ಮ ಲ್ ರಸಿೋದಿಯನುು ಲ್ಗತ್ತುಸಬೋಕು ಮತ್ುು ಅದ್ನುು AOTSಗೆ ಕಳುಹಸಬೋಕು.
④ನಂತ್ರ ಮುಂದಿನ ತ್ತಂಗಳ ಕ್ ನಯಲ್ಲಲ ಗೆ ತ್ುುಪಡಿಸಿದ್ ಖಾತ್ಸಗೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯಂದ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಗಾಿವಣೆಯ ಮ ಲ್ಕ ಹ ಪಾವತ್ತಸಲಾಗುತ್ುದ.

ಫಾಮಿಸಿಯಲ್ಲಲ ಬಿಲ್ ಸಂದಾಯ
ಔಷಧವನುು ಪಡಯಲ್ು ಔಷಧಸ ಚಿಯನುು ಫಾಮಿಸಿಗೆ ತ್ಸಗೆದ್ುಕ್ ಂಡು ಹೆ ೋಗುವಾಗ, ಅದ್ರ ಂದಿಗೆ, “ವೈಯಕಿುಕ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಿಗೆ ವೈದ್ಯಕಿೋಯ ವಚ್ುಗಳ ವಿವರಣೆ
ಪಟಿಿ”, “ವೈದ್ಯಕಿೋಯ ಕಾರ್ಡಿ” ಮತ್ುು “AOTS ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕಿೋಯ ಕಾಳಜಿ ಸಲ್ಹೆ” ಇವುಗಳನುು ಸ್ಾಾಗತ್ ಕಚೋರಿಗೆ ತ್ಸ ೋರಿಸಬೋಕು.
ಪಾವತ್ತ ವಿಧಾನವು ಅದೋ ಆಗಿದ. ಆದ್ರ , ಆಯೋಜಕ ಕಂಪನಿಯು ಫಾಮಿಸಿ ವಚ್ುವನುು ಪಾವತ್ತಸಿದ್ರ, ಭೋಟಿ ಮಾಡಿದ್ ವೈದ್ಯಕಿೋಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು
ತ್ುಂಬಿರುವುದ್ನುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಬೋಕು, ಜ ತ್ಸಗೆ ಮೊದ್ಲ್ ವೈದ್ಯಕಿೋಯ ಭೋಟಿ ಮತ್ುು ರ ೋಗನಿ ಿಯದ್ ದಿನಾಂಕ, ಇವುಗಳನುು “ವೈಯಕಿುಕ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಿಗೆ
ವೈದ್ಯಕಿೋಯ ವಚ್ುಗಳ ವಿವರಣೆ ಪಟಿಿ”ಯ ವಿಭಾಗದ್ ಬದಿಯಲ್ಲಲರುವ ಪಾಶಾಿದ್ಲ್ಲಲ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಿಯ ಆಸಪತ್ಸರ ಭೋಟಿಯನುು ಅನುಮತ್ತಸುವ ಆಯೋಜಕ ಕಂಪನಿಯ
ವಯಕಿುಯು ಬರಯಬೋಕು.
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