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નાણાક�ય સહાય પો�લસી
I.

હ��:ુ
�ફરસન હ�લ્થ એક સંક�લત આરોગ્ય કાળ� િવતરણ પદ્ધિત છે � અમારા દદ�ઓને � ૂણર્ આરોગ્ય
કાળ� સેવાઓ � ૂર� પાડ�ને ઉ�મ તબીબી અને સહા�ુ� ૂિતવાળ� કાળ� ઓફર કર� છે .
�ફરસન હ�લ્થ �ની પાસે વીમો ન હોય, અલ્પ વીમો હોય, આરોગ્ય કાળ�ની જ��રયાત વાળા
વ્ય�ક્તઓ હોય, અન્ય સરકાર� સહાય મેળવવા માટ� અપાત્ર હોય, તબીબી ર�તે અભાવગ્રસ્ત હોય,
અથવા આક�સ્મકતામાં અને અન્ય તબીબી જર��રયાત ધરાવતી સેવાઓ માટ� આરોગ્ય કાળ�નો
ખચ� કરવા સક્ષમ ન હોય તેવા તમામ વ્ય�ક્તઓને તેમની વ્ય�ક્તગત નાણાક�ય પ�ર�સ્થતી અ�ુસાર

II.

એક કાળ� � ૂવર્કની અને સહા�ુ� ૂિત સ�હત આરોગ્ય કાળ� સેવાઓ � ૂર� પાડવા માટ� ક�ટબદ્ધ છે .
પો�લસી:
તમામ લાયક દદ�ઓ આક�સ્મકતા અને અન્ય તબીબી ર�તે જ�ર� આરોગ્ય કાળ� સેવાઓ મેળવી
શક� તે હ�� ુથી �ત�રક આવક કોડ (“આઇઆરસી”) કલમ §501(r) હ�ઠળ, અને ક�ન્દ્ર સરકાર, રા�ય
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સરકાર અને પ્રાદ� િશક કાયદાઓ હ�ઠળ આ નાણાક�ય સહાય પો�લસી (“એફએપી”) નાણાક�ય સહાય
પો�લસીઓ, ધારા ધોરણો અને પદ્ધિતઓ દશાર્વશે.
ક��ન્દ્રય આક�સ્મકતા તબીબી સારવાર અને 1986નામ�ૂર અિધિનયમ (“ઇએમટ�એએલએ”) અને
ઇએમટ�એએલએ ધારાધોરણોના અ�ુસધ
ં ાનમાં �ફરસન હ�લ્થ કોઈ પણ �તના ભેદભાવ વગર અને
નાણાક�ય સહાય યોગ્યતા અથવા � ૂકવવાની સક્ષમતા ધ્યાને લીધા િવના આક�સ્મક તબીબી
પ�ર�સ્થિતઓ માટ� કાળ� � ૂર� પાડશે. એવા દદ�ઓ � આક�સ્મક તબીબી સેવા લેવા ઇચ્છતા હોય
તે સેવાઓ લેતા પહ�લા કોઈ પણ નાણાક�ય તપાસ કરાવવાની શરતોને આધીન રહ�શે નહ�. વ�ુમાં,
�ફરસન હ�લ્થ �બન-ભેદભાવ � ૂણર્ ર�તે, કોઈ પણ પ્રકારના એવા કાય�માં નહ� જોડાય � આક�સ્મક
તબીબી કાળ� લેવા ઇચ્છતા વ્ય�ક્તઓને િનરાશ કર� , �વા ક�, આક�સ્મક તબીબી પ�ર�સ્થિતઓ
માટ�ની સારવાર લેતા પહ�લા દદ�ઓને �ુકવણી કરાવે અથવા આક�સ્મકતા િવભાગના ઋણ વ� ૂલી
પ્ર� ૃિ�ઓને મં�ૂર� આપે, અથવા અન્ય િવસ્તારો �યાં આવી પ્ર� ૃિ�ઓ આક�સ્મકતાની જોગવાઈને
અવરોિધત કર� . નાણાક�ય સહાય � ૂર� પાડવામાં �મર, �િત, વણર્, સમા�ક અથવા ઇિમગ્રેશન
�સ્થિત, �તીય અ�ભગમ, અથવા ધાિમ�ક જોડાણને ગણવામાં આવશે નહ�. �ફરસન હ�લ્થ ક��ન્દ્રય
આક�સ્મકતા તબીબી સારવાર અને મ�ૂર અિધિનયમ (ઇએમટ�એએલએ) હ�ઠળ તપાસ અને
III.

સ્થાનાંતરણ જ��રયાતો સ�હત આરોગ્ય સેવાઓની જોગવાઈ માટ� ની તમામ ક��ન્દ્રય, રા�ય અને
કાયર્ક્ષેત્ર:
પ્રાદ� િશક જ�ર�યાતોની �ુસગ
ં તતા સાથે કામ કરશે.
આ એફએપી �ફરસન હ�લ્થના પ્રાથિમક સેવા િવસ્તારમાં રહ�તા હોય એવા દદ�ઓને લા�ુ પડ� છે .

િવિવધ સ્થળોએ આરોગ્ય કાળ� પ્રદાતા હોવાથી �ફરસન હ�લ્થ �ુખ્યત્વે પેન્સેલ્વેિનયા, ન્�ુ જસ�
અને ડ�લાવેરના રહ�શોને સેવાઓ આપે છે .
નાણાક�ય સહાય માત્ર આક�સ્મકતા માટ� અને અન્ય તબીબી ર�તે જ�ર� આરોગ્ય કાળ� સેવાઓ
માટ� જ ઉપલબ્ધ છે . �ફરસન હ�લ્થ દ્વારા આપવામાં આવતી અ�ુક ચો�સ પ્રકારની સેવાઓ �
તબીબી ર�તે જ�ર� નથી માનવામાં આવતી (�વી ક� વૈક�લ્પક કોસ્મે�ટક શસ્ત્ર�ક્રયા) તેમને કોઈ પણ
�તના વધારાના �ડસ્કા�ટ િવના પેક�જ દરોની �ક�મતે િનધાર્�રત કરવામાં આવ્યા છે , અને આવી
સેવાઓ સાથે સબંિધત તમામ � ૂકવણીઓ સેવા લેતા પહ�લા અથવા સેવા લેતી વખતે કરવાની છે .
વ�ુમાં, �ફરસન હ�લ્થ હો�સ્પટલ �ુિવધાઓ દ્વારા આપવામાં આવતી આક�સ્મક અને અન્ય તબીબી
ર�તે જ�ર� સેવાઓ હો�સ્પટલ �ુિવધા દ્વારા, તેના દ્વારા િન�ુક્ત કરાયેલા �ચ�કત્સકો દ્વારા અથવા
સ્વતંત્ર પ્રદાતાઓ દ્વારા આપવામાં આવી શક�. �બન-િન�ુક્ત �ચ�કત્સકો દ્વારા અને સ્વતંત્ર પ્રદાતાઓ
દ્વારા આપવામાં આવતી સેવાઓ આ એફએપી હ�ઠળ આવરવામાં ન પણ આવી શક�. �ફરસન હ�લ્થ
તેના પ્રદાતાઓની યાદ� આ એફએપીથી અલગ એક દસ્તાવેજમાં �ળવે છે . �ૃપા કર�ને સંસ્થાના
પ્રદાતાઓની યાદ� માટ� એ થી એલ �ુધીનાં કોષ્ઠકો �ુઓ � સમાિવષ્ટ કર� છે એવા પ્રદાતાઓ �
આક�સ્મકતા અથવા અન્ય તબીબી ર�તે જ�ર� આરોગ્ય કાળ� �ુિવધાઓ �ફરસન હ�લ્થ હો�સ્પટલ
�ુિવધાની �દર આપે છે . પ્રદાતા ન�ધ ન�� કર� છે ક� કયા પ્રદાતાઓ આ એફએપી હ�ઠળ આવરવામાં
આવેલા છે અને કયા આવરવામાં આવેલા નથી. યાદ� દર� ક હો�સ્પટલ �ુિવધાઓની વેબસાઇટ પર
ઉપલબ્ધ છે . વ�ુમાં, પ્રદાતા યાદ� કોઈ પણ ચા� વગર, િવનંતી કરવા પર, દર� ક �ફરસન હ�લ્થ
હો�સ્પટલ �ુિવધાની �દર દદ� ન�ધણી સ્થળોએ મફતમાં ઉપલબ્ધ છે . જો જ�ર જણાય તો પ્રદાતાની2
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યાદ�ની દર ત્રણ મ�હને સમીક્ષા કરવામાં આવશે અને તેનEnterprise
ે અપડ�ટFinancial
કરવામાં
આવશે.

આ એફએપીનો ઉદ્દે શ �યાં �ુધી નાણાક�ય �ુશ્ક�લી ન જણાવવામાં આવે ત્યાં �ુધી એવા દદ�ઓને
મફત અથવા �ડસ્કા�ટ પર સેવા આપવાનો નથી � સહ-� ૂકવણીઓ, કપાતો અથવા સહ-વીમાના
કારણે આરોગ્ય વીમાની રકમ ધરાવતા હોય.
IV.

વ્યાખ્યાઓ:
આ એફએપીના હ�� ુ માટ� , નીચે આપેલા શબ્દોને આ પ્રમાણે વ્યાખ્યાિયત કરવામા આવ્યા છે :

સામાન્ય ર�તે �બલ થયેલી રકમો (“એ�બી”): �ત�રક આવક કોડ અિધિનયમ 501(r)(5) હ�ઠળ,
આક�સ્મકતામાં અથવા અન્ય જ�ર� તબીબી કાળ�માં, એફએપી-માન્ય દદ�ઓને એવા દદ�થી
વધાર� ચા� નહ� કરવામાં આવે � આવી કાળ� માટ� વીમો ધરાવતો હોય.

અર� સમય: એવો સમય �માં કોઈ વ્ય�ક્ત નાણાક�ય સહાય માટ� અર� કર� શક�. ન્�ુ જસ� ધારા
ધોરણો અને આઇઆરસી §501(r)(6)માં દશાર્વ્યા પ્રમાણે, �ફરસન હ�લ્થ દદ�ઓને સેવાની તાર�ખ
થી બે વષર્ અથવા વ્ય�ક્તના પ્રથમ ર� આપ્યાના �બ�લ�ગ સ્ટ� ટમેન્ટ બાદના 240 �દવસો �ુધી, � પણ
વધાર� હોય તે, નાણાક�ય સહાય માટ� અર� કરવા �ફરસન હ�લ્થ દદ�ને પરવાનગી આપે છે .
યોગ્યતા માપદંડ: આ એફએપીમાં �ુયો�જત કરવામાં આવેલો માપદંડ (અને પ્ર�ક્રયા દ્વારા સમિથ�ત)
ક� �, દદ�ને નાણાક�ય સહાય માટ� લાયક છે ક� નહ� તે િનધાર્�રત કર� છે .

આક�સ્મક તબીબી પ�ર�સ્થિતઓ: સામા�જક �ુરક્ષા કાયદા (42 �ુ.એસ.સી. 1395ડ�ડ�)ની કલમ
1867ના મતલબ �તગર્ત વ્યાખ્યાિયત.

અસામાન્ય જપ્તીનાં કાય� (“ઇસીએઝ”): વેતનને આપમેળે અટકાવી અને તેમાંથી દ� વાની �ુકવણી
કરવી, સંપિ� પર � ૂવાર્િધકાર � ૂકવો અને ક્ર��ડટ એજન્સીઓને અહ�વાલ આપવો વગેર� સ�હત પરં � ુ
તેનાથી મયાર્�દત ન હોય તેવી તમામ કાયદાક�ય અને ન્યાિયક પ્ર�ક્રયાઓ. ઇસીએઝમાં વ્ય�ક્તના
દ� વાને અન્ય પક્ષને વેચાણ આપ�ુ,ં �ુકદ્દમાઓ, આવાસો પર � ૂવાર્િધકારો, ધરપકડો, કોટર્ સમક્ષ હાજર�
અપાવવી, અથવા અન્ય સમકક્ષ જપ્તીની પ્ર�ક્રયાઓનો સમાવેશ થાય છે .
નાણાક�ય સહાય: વ્ય�ક્તને અથવા સંસ્થાને પૈસા, લોન, ટ�ક્ષમાં કપાત વગેર� સ્વ�પોમાં આપવામાં
આવેલી સ�ાવાર સહાય. આ એફએપી અ�ુસાર, જો દદ�ઓ િનધાર્�રત માપદં ડ અથવા યોગ્યતા
�ુરવાર કર� તો નાણાક�ય સહાયથી દદ�ને આક�સ્મકતામાં અથવા અન્ય તબીબી ર�તે જ�ર� આરોગ્ય
સંભાળમાં મફત અથવા �ડસ્કા�ટ સાથે સેવા આપવામાં આવે છે .
પ�રવાર: વસ્તી ગણતર� કચેર�ની વ્યાખ્યાને ધ્યાને રાખીને, બે અથવા તેથી વધાર� લોકોનો સ�ુદાય �
સાથે રહ� છે અને � જન્મથી, લગ્નથી, અથવા દ�ક સ્વી�ૃિતથી જોડાયેલા છે . �ત�રક આવક સેવા

િનયમો અ�ુસાર, જો દદ� કોઈક વ્ય�ક્તને તેમના આવક વેરા વળતર (ઇન્કમ ટ� ક્ષ �રટનર્) પર આિશ્રત
હોવાનો દાવો કર� , તો નાણાક�ય સહાયની જોગવાઈના હ�� ુ માટ� તેમણે આિશ્રત તર�ક� ગણવામાં આવી
શક� છે .
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પ�રવારની �ુલ આવક: વસ્તી ગણતર�ની કચેર�ની વ્યાખ્યાનો આધાર રાખીને પ�રવારની �ુલ આવક
ન�� કરવામાં આવે છે , � ગર�બી માગર્દિશ�કાઓ ગણતી વખતે નીચે પ્રમાણેની આવક પર આધાર
રાખે છે :
•

આવક કમાણી, બેરોજગાર� ભથ્�ુ,ં કામદાર�ુ ં ભથ્�ુ,ં સામા�જક �ુરક્ષા, � ૂરક �ુરક્ષા આવક,
�હ�ર સહાય, સેવા-િન�ત
ર્ ૃ સૈિનકોની � ૂકવણીઓ, બચી જનારના લાભો, પેન્શન અથવા
િન� ૃિ�-આવક, વ્યાજ, �ડિવડંડ, ભા�ુ,ં હકસાઇ, જમીન-�ગીર અને ટ્રસ્ટ તરફથી મળતી
આવક, શૈક્ષ�ણક સહાય, �ુજરાન ખચર્, બાળકનો પાલન-પોષણનો ખચર્, ઘર-�ુ�ુંબની

•
•
•
•

�બન-રોકડ
લાભોસહાય,
�વાક� ખોરાક
માટ� ન
ા ખચર્
-પત્રો
અને ઘર માટ� ની નાણાક�ય મદદ ગણવામાં
બહારથી મળતી
અને અન્ય
પર�ુ
રણ
સ્ત્રોતો;
આવતી નથી;
ટ�ક્ષ (વેરા)-� ૂવ�ની ગણતર�ના ધોરણે ન�� કરવામાં આવે છે .
� ૂડ� નફા અને �ુકશાનને બાકાત કર� છે ; અને
જો વ્ય�ક્ત પ�રવાર સાથે રહ�તો હોય તો તમામ પ�રવારના સદસ્યોની આવક સમાિવષ્ટ કર� છે .

એફએપી-લાયક: એવા વ્ય�ક્તઓ � � ૂણર્ અથવા �િશક નાણાક�ય સહાય માટ� આ પો�લસી હ�ઠળ
લાયક હોય.

ક��ન્દ્રય ગર�બી સ્તર (“એફપીએલ”): આરોગ્ય અને માનવ સેવાઓ િવભાગ દ્વારા પ્રિતવાિષ�ક �હ�ર
કરવામાં આવતો આવકના સ્તરનો માપદં ડ. નાણાક�ય સહાય માટ� લાયકાત ન�� કરવા ક��ન્દ્રય
ગર�બી સ્તર પર આધાર રાખવામા આવે છે .

�ુલ ખચર્-બો�ઓ: કોઈ પણ કરાર આધા�રત ભથ્થાઓ, �ડસ્કા�ટ અથવા કપાતો લા�ુ કરતાં પહ�લા
દદ� પાસેથી તબીબી સેવાઓ માટ� � ૂણર્, િનધાર્�રત કર� લી ખચર્ની રકમ � સતત અને સમાન�પે ખચર્
�પે વ� ૂલવામાં આવે છે .

તબીબી ર�તે જ�ર� સેવાઓ: એવી આરોગ્ય કાળ� સેવાઓ � એક સક્ષમ તબીબ દ્વારા દદ�ને
માંદગી, ઇ�, રોગ અથવા તેના �ચહ્નોને અટકાવવા, તે� ુ ં િનદાન કરવા, અથવા તેની સારવાર કરવા
માટ� એવી ર�તે આપવામાં આવે ક� તે તબીબી પ્રે�ક્ટસના સામાન્ય ર�તે સ્વી�ૃત ધારા ધોરણોને �ુસગ
ં ત
હોય; પ્રકાર, આવતર્ન, હદ, સ્થળ અને સમય અવિધના સંદભર્માં તબીબી ર�તે યોગ્ય હોય; અને
�ુખ્યર�તે તે દદ�ની �ુલભતા માટ� ન હોય, તેને �ચ�કત્સક દ્વારા અથવા અન્ય આરોગ્ય કાળ� પ્રદાતા
દ્વારા સારવાર આપવામાં આવતી હોય.

� ૂચના અવિધ: 120 �દવસનો સમય ગાળો � દદ�ને ર� આપ્યા બાદના �બ�લ�ગ સ્ટ�ટમેન્ટના પ્રથમ
�દવસથી શ� થાય છે , �માં દદ� સમક્ષ કોઈ ઇસીએઝ શ� કરવામાં ન આવે.

સ્પષ્ટ ભાષા સારાંશ (“પીએલએસ”): એક �લ�ખત પત્રક � વ્ય�ક્તને � ૂ�ચત કર� છે ક� �ફરસન હ�લ્થ
આ એફએપી હ�ઠળ નાણાક�ય સહાય � ૂર� પાડ� છે અને, � િવસ્� ૃત મા�હતી સ્પષ્ટ, સં�ક્ષપ્ત, અને
સમજવા માટ� સરળ ર�તે � ૂર� પાડવામાં આવે.

અલ્પ વીમા ધારક: એવો દદ�ઓ �મની પાસે તબીબી વીમા રક્ષણ અથવા ત્રા�હત પક્ષ સહાય હોય,
પરં � ુ તેમની નાણાક�ય સક્ષમતાઓ કરતાં તેમના ખચાર્ઓ � ૂબ વધાર� હોય.
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વીમા-ર�હત: એવો દદ� � તેની �ુકવણીની જવાબદાર�ઓ પહ�ચી વળવા આરોગ્ય વીમો અથવા
ત્રા�હત પક્ષ સહાય ન ધરાવતો હોય. એવા દદ�ઓ �મના વીમાના લાભો � ૂરા થઈ ગયા હોય, તેવા
દદ�ઓને વીમા ર�હત દદ�ઓ તર�ક� ગણવામાં આવે છે .
V.

નાણાક�ય સહાય યોગ્યતા માપદં ડ:
�ફરસન હ�લ્થ તેના દદ�ઓને િવિવધ પ્રકારના નાણાક�ય સહાયના પ્રોગ્રામ ઓફર કર� છે . નીચે
આપવામાં આવેલા નાણાક�ય સહાયના પ્રોગ્રામ, એવા વ્ય�ક્તઓ � ન�� કરાયેલા માપદં ડો અને
યોગ્યતા ધરાવતા હોય, તેમને મફત અથવા �ડસ્કા�ટ સાથે આક�સ્મકતા અથવા અન્ય તબીબી ર�તે
જ�ર� આરોગ્ય કાળ� �ુિવધાઓ આપે છે .
ુ વણી સહાય પ્રોગ્રામ (“એન� ચે�રટ� ક�ર”)
1) ન્� ુ જસ� હો�સ્પટલ કાળ� �ક

�ૃપા કર�ને ન�ધ લેશો ક�, ન્�ુ જસ� આરોગ્ય ખાતાની માગર્દિશ�કાઓ અ�ુસાર, એન� ચે�રટ� ક�ર માત્ર
�ફરસન હ�લ્થ ન્�ુ જસ� (પહ�લા ક�નેડ� હ�લ્થ તર�ક� �ણીતી)ના દદ�ઓ � નીચે દશાર્વલ
ે �ફરસન હ�લ્થ
તીવ્ર કાળ� હો�સ્પટલ �ુિવધાઓની સેવાઓ મેળવે છે તેમના માટ� જ ઉપલબ્ધ છે . (1) �ફરસન ચેર�

�હલ હો�સ્પટલ, (2) �ફરસન સ્ટ્રાટફોડર્ હો�સ્પટલ અને (3) �ફરસન વોિશ�ગટન ટાઉનિશપ હો�સ્પટલ.
એન� ચે�રટ� ક�ર એ એક ન્�ુ જસ� પ્રોગ્રામ છે �માં મફત અથવા �ડસ્કા�ટ સાથે એવા દદ�ઓ માટ�

�ુિવધા ઉપલબ્ધ છે � આખા ન્�ુ જસ� રા�ય માંથી તીવ્ર કાળ� હોસ્પીટલમાં �દરના અને બહારના
દદ� તર�ક�ની સેવાઓ મેળવતો હોય. હો�સ્પટલ સહાય અને ઘટાડ�લા દરો માત્ર જ�ર� આક�સ્મકતા
અથવા અન્ય તબીબી ર�તે જ�ર� કાળ� માટ� જ ઉપલબ્ધ છે .
�ફરસન હ�લ્થ ન્�ુ જસ� દદ�ઓ એન� ચે�રટ� ક�ર માટ� લાયક બની શક� છે જો તે ન્�ુ જસ� રહ�વાસીઓ
હોય ક� �:
•

� દદ�ઓ આરોગ્ય વીમા રક્ષણ ન ધરાવતા હોય અથવા વીમા રક્ષણ માત્ર હો�સ્પટલ
�બલનો �િશક ભાગ જ � ૂકવવા માટ� સક્ષમ હોય (વીમા ર�હત અથવા અલ્પ વીમો હોય

•

તેવા);
� દદ�ઓ અન્ય ખાનગી અથવા સરકાર પ્રાયો�જત વીમા રક્ષણ માટ� (�મ ક� મે�ડક�ડ)

•

લાયક ન હોય; અને
� દદ�ઓ આવક, સંપિ� અને આવાસ યોગ્યતાના માપદં ડને નીચે િવસ્� ૃત દશાર્વ્યા
પ્રમાણે સેવાની તાર�ખ �ુધી પહ�ચી વળતા હોય,

આવક યોગ્યતા માપદં ડ
દદ�ઓ �મના �ુ�ુંબની �ુલ આવક ક��ન્દ્રય ગર�બી સ્તર (“એફપીએલ”)ના 200% થી ઓછ� હોય
અથવા તેને સમકક્ષ હોય, તેવા દદ�ઓ 100% એન� ચે�રટ� ક�ર (મફત કાળ�) માટ� લાયક છે .
દદ�ઓ �મના �ુ�ુંબની �ુલ આવક એફપીએલનાં 200% થી વ�ુ હોય અથવા એફપીએલનાં 300%
સમકક્ષ હોય, તેવા દદ�ઓ �િશક એન� ચે�રટ� ક�ર (�ડસ્કા�ટ સાથેની કાળ�) માટ� લાયક છે .
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સંપિ� માપદં ડ
એન� ચે�રટ� ક�ર એવી સંપિ�ની યોગ્યતાના માપદં ડોનો સમાવેશ કર� છે � દશાર્વે છે ક� વ્ય�ક્તગત
સંપિ� $7,500 થી વ�ુ ન હોવી જોઈએ અને �ુ�ુંબની સંપિ� $15,000 થી સેવાની તાર�ખના �દવસ
ુ
�ુધી વ�ુ ન હોવી જોઈએ. આ હ��ઓ
માટ�, �ફરસન હ�લ્થ ન્�ુ જસ� એન.�.એ.સી.�તગર્ત

વ્યાખ્યાિયત સંપિ�ની વ્યાખ્યાને અ�ુસર� છે . 10:52 પેટા-પ્રકરણ 11. �ૃપા કર�ને �ફરસન હ�લ્થ ન્�ુ

જસ� નાણાક�ય સહાય અર�(અન્યથા સહભા�ગતા માટ� ન્�ુ જસ� હો�સ્પટલ કાળ� �ુકવણી સહાય
પ્રોગ્રામ અર� તર�ક� પણ �ણીતી)નો સંદભર્ લો.
રહ�ઠાણના માપદં ડ
એન� ચે�રટ� ક�ર ન્�ુ જસ�ના રહ�શો માટ� ઉપલબ્ધ છે . આક�સ્મક તબીબી પ�ર�સ્થિતઓ �
તાત્કા�લક તબીબી ધ્યાન માંગે તેવા �બન-ન્�ુ જસ� રહ�શો એન� ચે�રટ� ક�ર માટ� લાયક બની શક�.
એન� ચે�રટ� ક�ર લાયકાત માગર્િશ�કાઓ ન્�ુ જસ� રા�ય દ્વારા ન�� કરવામાં આવે છે અને િવસ્� ૃત
મા�હતી નીચે આપેલી વેબસાઇટ પરથી મેળવી શકાય છે :
http://www.state.nj.us/health/charitycare/documents/charitycare_factsheet_en.pdf.
2) �ફરસન હ�લ્થ કં પેશનેટ ક�ર પ્રોગ્રામ (“કં પેશનેટ ક�ર”)
કંપેશનેટ ક�ર પ્રોગ્રામ એ �ફરસન હ�લ્થ નાણાક�ય સહાય પ્રોગ્રામ છે �માં મફત અથવા �ડસ્કા�ટ
સાથેની કાળ� દદ�ઓને આક�સ્મકતામાં અથવા અન્ય તબીબી ર�તે જ�ર� આરોગ્ય કાળ� સેવાઓ
માટ� ઉપલબ્ધ છે .
દદ�ઓ કંપેશનેટ ક�ર પ્રોગ્રામ માટ� નીચે પ્રમાણેના માપદંડ અ�ુસાર લાયક બની શક� છે :
•

� દદ�ઓ આરોગ્ય વીમા રક્ષણ ન ધરાવતા હોય અથવા વીમા રક્ષણ માત્ર હો�સ્પટલ
�બલનો �િશક ભાગ જ � ૂકવવા માટ� સક્ષમ હોય (વીમા ર�હત અથવા અલ્પ વીમો હોય

•

તેવા);
� દદ�ઓ અન્ય ખાનગી અથવા સરકાર પ્રાયો�જત વીમા રક્ષણ માટ� (�મ ક� મે�ડક�ર,

•

મે�ડક�ડ, હ�લ્થચોઈિસસ, સીએચઆઇપી, એડલ્ટબે�ઝક, ટ્રાઇક�ર વગેર�) લાયક ન હોય; અને
� દદ�ઓ આવક, સંપિ� અને આવાસ યોગ્યતાના માપદં ડને નીચે િવસ્� ૃત દશાર્વ્યા
પ્રમાણે સેવાની તાર�ખ �ુધી પહ�ચી વળતા હોય,

આવક યોગ્યતા માપદં ડ
દદ�ઓ �મના �ુ�ુંબની �ુલ આવક ક��ન્દ્રય ગર�બી સ્તર (“એફપીએલ”)ના 200% થી ઓછ� હોય
અથવા તેને સમકક્ષ હોય, તેવા દદ�ઓ 100% કંપેશનેટ ક�ર (મફત કાળ�) માટ� લાયક છે .
દદ�ઓ �મના �ુ�ુંબની �ુલ આવક એફપીએલનાં 200% થી વ�ુ હોય અથવા એફપીએલનાં 500%
સમકક્ષ હોય, તેવા દદ�ઓ �િશક કંપેશનેટ ક�ર (�ડસ્કા�ટ સાથેની કાળ�) માટ� લાયક છે .
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સંપિ� માપદં ડ
ુ માટ� , દદ�ની વ્ય�ક્તગત રોકડ અસ્કયામત $7,500 થી વ�ુ ન હોવી જોઈએ અને �ુ�ુંબની
આ હ��ઓ
ુ માટ� ,
રોકડ અસ્કયામત $15,000 થી અર�ની તાર�ખના �દવસ �ુધી વ�ુ ન હોવી જોઈએ. આ હ��ઓ

�ફરસન હ�લ્થ પેન્સેલ્વેનીયા માનવ સંસાધન ખાતાના એમએ �ુલ�ે ટન 01-17-03�તગર્ત વ્યાખ્યાિયત

રોકડ અસ્કયામતોની વ્યાખ્યાને અ�ુસર� છે . વ�ુ મા�હતી માટ� �ૃપા કર�ને �ફરસન હ�લ્થ કંપેશનેટ ક�ર

અર�નો સંદભર્ લો.
રહ�ઠાણના માપદં ડ

કંપેશનેટ ક�ર પ્રોગ્રામ ડ�લાવેર, ન્�ુ જસ� અને પેન્સેલ્વેિનયાના તમામ રહ�શો માટ� ઉપલબ્ધ છે .
આક�સ્મક તબીબી પ�ર�સ્થિતઓ � તાત્કા�લક તબીબી ધ્યાન માંગે તેવા �ુએસના અન્ય રા�યના
રહ�શો અને િવદ� શી દદ�ઓ પણ કંપેશનેટ ક�ર માટ� લાયક બની શક�.

તબીબી અભાવગ્રસ્તતા
તબીબી ર�તે અભાવગ્રસ્ત દદ�ઓ � ઉપર સમાિવષ્ટ યોગ્યતાના માપદં ડોને પહ�ચી વળે તેમ ન હોય,
તેવા દદ�ઓ ક� �મની દદ� તર�ક�ની જવાબદાર� તેમની રોકડ અસ્કયામતોના � ૂલ્યને પહ�ચી શક� તેમ
હોય અથવા બમણી રોકડ અસ્કયામતોના � ૂલ્ય કરતાં વ�ુ હોય તો, કંપેશનેટ ક�ર પ્રોગ્રામ હ�ઠળ
ુ માટ�, તબીબી ર�તે અભાવ ગ્રસ્ત
નાણાક�ય સહાય માટ� લાયક બની શક�. આ એફએપીનાં હ��ઓ
દદ�ઓ એટ્લે એવા દદ�ઓ �, તેમની આવક હોવા છતાં, ઓછ� રોકડ અસ્કયામતો ધરાવતા હોય
અને આથી તેમના તબીબી �બલોની �ુકવણી તેમના પ્રાથિમક નાણાક�ય �ુખાકાર� અને ટક�
શકવાની ક્ષમતા સામે �ુકશાનકારક હોય. દદ� આ સંજોગો હ�ઠળ નાણા�કય સહાય માટ� ધ્યાને લેવા
અર� કર� શક� છે અને �ફરસન હ�લ્થ નાણાક�ય સલાહકારો દદ�ની તબીબી અભાવ ગ્રસ્તતાને
સમથર્ન આપતા વ�ુ દસ્તાવેજો મંગાવશે.

ુ ાિનત પાત્રતા
અ�મ

આઇઆરસી §501(r)(4)નાં અ�ુસધ
ં ાને, �ફરસન હ�લ્થ ધારણાત્મક ર�તે ન�� કર� શક� ક� � ૂવર્
એફએપી-પાત્રતા પર આધાર રાખીને અથવા વ્ય�ક્ત દ્વારા � ૂરા પાડવામાં આવેલી મા�હતી આધા�રત
એફએપી હ�ઠળ વ્ય�ક્ત સહાય માટ� લાયક છે ક� નહ�.
તેથી, �ફરસન હ�લ્થ કંપેશનેટ ક�ર અ�ુમાિનત પાત્રતા માટ� દદ�ના ખાતાની સમીક્ષા કર� શક� છે . આની
�દર, લા�ુ પડતી કા� ૂની જ��રયાતો સાથે �ુસગ
ં તતા, �દા�જત પ�રવાર�ુ ં કદ અને આવકની રકમો
ન�� કરવા દદ�ના ક્ર��ડટ અહ�વાલો અને અન્ય સાવર્જિનક ર�તે પ્રાપ્ત મા�હતીની સમીક્ષાનો સમાિવષ્ટ
થઈ શક� છે . ધારણાત્મક નાણાક�ય સહાય મોડલને ન�� કરવા આ મા�હતી ઘટકોને અન્ય માપણી
લાક્ષ�ણક્તાઓ સાથે સરખાવી શકાય છે �થી કર�ને � લોકો હક�કતમાં �ુકવણી કર� શક� તેમ નથી
તેમની વતર્માન �ુકવણી પર સમય અને �ક�મત ફાળવવામાં ન આવે.
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દદ�ઓને કંપેશનેટ ક�ર માટ� અ�ુમાિનત ર�તે લાયક માનવામાં આવી શક� જો તેઓ (1) ઘર િવહોણા
હોય અથવા ઘર િવહોણા �ચ�કત્સાલય તરફથી કાળ� મેળવતા હોય અથવા (2) રા�ય બહારનાં
મે�ડક�ડ પ્રોગ્રામો માટ� લાયક હોય.
� �ડસ્કા�ટ લા�ુ પડશે તે � ૂણર્ નાણાક�ય સહાય અર� પ્ર�ક્રયા હ�ઠળ લા�ુ પડ� છે તેને સમાન જ રહ�શ.ે
તેમ છતાં, આ ખાતાઓને ચો�સ અ�ુમાિનત નાણાક�ય સહાય વ્યવહાર કોડનો ઉપયોગ કર�ને
ગોઠવવામાં આવશે.
જો કોઈ સંજોગોમાં દદ� 100% કંપેશનેટ ક�ર નાણાક�ય સહાય માટ� લાયક નથી ઠરતો, તો �ફરસન
હ�લ્થ નીચે પ્રમાણે કરશે:
•

દદ�ને તેમની અ�ુમાિનત પાત્રતા ન�� કરવાની પ્ર�ક્રયાનાં સંદભર્માં �ણ કરશે અને વ�ુ ઉદાર

•

સહાય માટ� ક�વી ર�તે અર� કરવી તે માટ� તેમને મા�હતી પ્રદાન કરશે;.
દદ�ને કાળ� માટ� મળવાપાત્ર �ડસ્કા�ટ મેળવવા માટ� ઇસીએઝ શ� કરતાં પહ�લા વ�ુ ઉદાર

•

સહાય માટ� અર� કરવા � ૂરતો સમય આપશે, અને
ુ ી દદ� દ્વારા જમા
યોગ્ય સમય મયાર્દામાં વ�ુ ઉદાર સહાય મેળવવા માટ� અર� કરવાના હ��થ
કરાવવામાં આવેલી કોઈ પણ � ૂણર્ નાણાક�ય સહાય અર�ઓ પર પ્ર�ક્રયા કરશે.

અ�ુમાિનત પાત્રતા માટ� � ખાતા�ુ ં � ૂલ્યાંકન કરવામાં આવી ર�ું હોય તેના પરની તાર�ખ(ખો) માટ�
જ મં�ૂર� લા�ુ પડશે. પાત્રતા ભિવષ્યની સેવાની તાર�ખો માટ� ખાતાઓ પર લા�ુ પડશે નહ�.
VI.

વીમા-ર�હત/સ્વ-�કુ વણી �ડસ્કા�ટ:
�ફરસન હ�લ્થ તેના વીમા ર�હત અને સ્વ-�ુકવણી કરતાં દદ�ઓ ક� � નાણાક�ય સહાય માટ� ના
માપદંડોની યોગ્યતા �ુરવાર ન કરતાં હોય અથવા � સફળતા� ૂવર્ક નાણાક�ય સહાય માટ� અર� � ૂર�
ન કરતાં હોય તેવા દદ�ઓને વીમા-ર�હત/સ્વ-�ુકવણી �ડસ્કા�ટ ઓફર કર� છે . ન્�ુ જસ�
ધારાધોરણોના અ�ુસધ
ં ાનમાં, આ �ડસ્કા�ટ એન� લો-�બલ S-1797/A-2609 માં િન�દ� ષ્ટ કયાર્

પ્રમાણેના માપદં ડની � ૂણર્તા કર� છે .
વ�ુ મા�હતી માટ� �ૃપા કર�ને �ફરસન હ�લ્થ વીમા-ર�હત/સ્વ-�ુકવણી �ડસ્કા�ટ પો�લસીનો સંદભર્ લો.
VII.

નાણાક�ય સહાય માટ� અર� કરવી:
�ફરસન હ�લ્થ નાણાક�ય સલાહકારો (“નાણાક�ય સલાહકારો”) એવા દદ�ઓ ક� � નાણાક�ય સહાય
માટ� અર� કરવા ઇચ્�ક હોય અથવા �ુકવણી વયવસ્થાઓને ગોઠવવા ઇચ્�ક હોય તેવા દદ�ઓને
સહાય કરવા ઉપલબ્ધ છે . નાણાક�ય સલાહકારો દદ�ઓને ક��ન્દ્રય, રા�ય અને હો�સ્પટલના નાણાક�ય
સહાય પ્રોગ્રામો અને પ્ર�ક્રયાઓ િવશે � ૂણર્ �ણકાર� મળે તે હ�� ુથી કામ કરશે. નાણાક�ય સલાહકારો
દદ�ઓને િવિવધ સરકાર� પ્રોગ્રામો માટ� અર� કરવા સહાય કરશે અને સમસ્ત પ્ર�ક્રયા ક�વી ર�તે શ�
કરવી તેના િવશે સલાહ આપશે.
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અર� પ્ર�ક્રયા:
ન્�ુ જસ�માં સેવા મેળવતા �ફરસન હ�લ્થ ન્�ુ જસ� દદ�ઓ � માને છે ક� તેઓ નાણાક�ય સહાય માટ�

લાયક છે , તેમણે ફર�જયાત �ફરસન હ�લ્થ ન્�ુ જસ� નાણાક�ય સહાય અર�પ્રારં �ભક ર�તે � ૂર� કરવી

પડશે. (અન્યથા સહભા�ગતા માટ� ન્�ુ જસ� હો�સ્પટલ કાળ� �ુકવણી સહાય પ્રોગ્રામ અર� તર�ક�
ઓળખાતી).
તમામ અન્ય �ફરસન હ�લ્થ દદ�ઓએ ફર�જયાત �ફરસન હ�લ્થ કંપેશનેટ ક�ર અર�� ૂણર્ કરવાની
રહ�શ.ે અર�ઓને કાંતો �બ�માં નાણાક�ય સલાહકાર સાથે � ૂણર્ કરવી પડશે અથવા વ્ય�ક્તગત
ર�તે � ૂણર્ કર� અને નાણાક�ય સલાહકારને સમીક્ષા અને પ્ર�ક્રયા માટ� જમા કરાવવી પડશે.
જો દદ�ને અર� નાણાક�ય સલાહકાર સાથે � ૂણર્ કરવાની ઈચ્છા હોય તો તેઓ �ુલાકાત ગોઠવવા માટ�
કોલ કર� શક� છે . ન�હતર િવકલ્પ�પે, � ૂછપરછ માટ� અથવા મા�હતી મેળવવા માટ�, તેઓ �ફરસન
હ�લ્થ હો�સ્પટલ �ુિવધાઓ �તગર્ત કોઈ પણ એડિમશન્સ કચેર�ની �ુલાકાત લઈ શક� છે .
નાણાક�ય સલાહકારો દદ�ને પાત્રતા�ુ ં � ૂલ્યાંકન કરવા તમામ જ��રયાતો અને પ્રવતર્માન માપદં ડો
િવશે મા�હતી આપશે અને તેમને તાલીમ આપશે. ત્યારબાદ, દદ�ઓએ નાણાક�ય જ��રયાત ન��
કરવાની પ્ર�ક્રયા સબંિધત સહાયક દસ્તાવેજો સાથે વ્ય�ક્તગત, નાણાક�ય અને અન્ય પર�ુરણ મા�હતી
� ૂર� પાડવાની રહ�શે.
મા�હતીની વ્યાપક યાદ� માટ� અને નાણાક�ય યોગ્યતા માટ� જ�ર� દસ્તાવેજો માટ� �ૃપા કર�ને

�ફરસન ન્�ુ જસ� નાણાક�ય સહાય અર�અને/અથવા �ફરસન હ�લ્થ કંપેશનેટ ક�ર અર�(અને તેને
સબંિધત � ૂચનાઓ)નો સંદભર્ લો.

અર� �ાંથી મેળવવી:
એવા દદ�ઓ � આ એફએપી હ�ઠળ ઓફર કરવામાં આવેલી નાણાક�ય સહાય માટ� અર� કરવા
ઇચ્છતા હોય તે નીચેની વેબસાઈટો પરથી અર� મેળવી શક� છે :
એ�બ�ગ્ટન - �ફરસન હ�લ્થ: https://www.abingtonhealth.org/patients-guests/paymentinformation/financial-assistance-program
�ફરસન હ�લ્થ, ન્�ુ જસ�: https://www.kennedyhealth.org/patients/preparing-your-

visit/financial-assistance
�ફરસન હ�લ્થ, નોથર્ઈસ્ટ: https://www.ariahealth.org/about-aria/financial-assistance-program
મેગી ર�હ�બીલીટ�શન: https://mageerehab.org/about-us/our-standards/insurance-financialassistance/
થોમસ �ફરસન �ુિનવિસ�ટ� હો�સ્પટલ: https://hospitals.jefferson.edu/patients-andvisitors/patient-policies/financial-assistance.html
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પેપર અર�ઓ નીચે આપેલા હો�સ્પટલ દદ� ન�ધણી સ્થળોની જગ્યા પર ઉપલબ્ધ છે . નીચે દશાર્વેલા
ટ��લફોન નંબરો પર કોલ કર�ને પણ અર�ઓ માટ� િવનિત કર� શકાય છે .
એ�બ�ગ્ટન હો�સ્પટલ - �ફરસન હ�લ્થ
1200 ઓલ્ડ યોકર્ રોડ
એ�બ�ગ્ટન, પીએ 19001
(215) 481 -2185

એ�બ�ગ્ટન – લેન્સડ�લ હો�સ્પટલ
100 મેડ�કલ ક�મ્પસ ડ્રાઈવ
લેન્સડ�લ, પીએ 19446
(215) 361 - 4692

�ફરસન બક્સ હો�સ્પટલ
380 નોથર્ ઓક્ષફડર્ વેલી રોડ
લ�ગહોનર્, પીએ 19047
(215) 949-5117

�ફરસન ચેર� �હલ હો�સ્પટલ
2211 ચેપલ એવેન્�ુ વેસ્ટ
ચેર� �હલ, એન� 08002
(856) 922-5115

�ફરસન ફ્ર�ન્કફોડર્ હો�સ્પટલ
4900 ફ્ર�ન્કફોડર્ એવેન્�ુ
�ફલાડ��લ્ફયા, પીએ 19124
(215) 831-2036

�ફરસન હો�સ્પટલ ફોર ન્�ુરોસાયન્સ
900 વોલનટ સ્ટ્ર�ટ
�ફલાડ��લ્ફયા, પીએ 19107
(215) 955-3815

�ફરસન મેથો�ડસ્ટ હો�સ્પટલ
2301 સાઉથ બ્રોડ સ્ટ્ર�ટ
�ફલાડ��લ્ફયા, પીએ 19148
(215) 955-3815

�ફરસન સ્ટ્રાટફોડર્ હો�સ્પટલ
18 ઈસ્ટ લોર� લ રોડ
સ્ટ્રાટફોડર્ , એન� 08084
(856) 346-7810

�ફરસન ટોર� સડ�લ હો�સ્પટલ
10800 નાઇટ્સ રોડ
�ફલાડ��લ્ફયા, પીએ 19114
(215) 612-3393

�ફરસન વોિશ�ગ્ટન ટાઉનિશપ હો�સ્પટલ
435, હફર્ િવલે-ક્રોસ ક�ઝ રોડ
ટનર્સર્િવલે, એન� 08012
(856) 582-2638

મેગી �રહ��બ�લટ�શન હો�સ્પટલ
1513 ર� સ સ્ટ્ર�ટ
�ફલાડ��લ્ફયા, પીએ 19102
(215) 587-3342

થોમસ �ફરસન �ુિનવિસ�ટ� હો�સ્પટલ
111 સાઉથ 11મી સ્ટ્ર�ટ
�ફલાડ��લ્ફયા, પીએ 19107
(215) 955-3815

નાણાક�ય સલાહકારો સહાય માટ� ઉપલબ્ધ છે . �ૃપા કર�ને �ુલાકાત ગોઠવવા માટ� ઉપર આપેલા
ટ��લફોન નંબરો પર કોલ કરો.
� ૂણર્ કરવામાં આવેલી એફએપી અર�ઓ અર� અને/અથવા કવર લેટરમાં સમાિવષ્ટ સરનામે મેઈલ
કરવી પડશે.
VIII.

પ્ર�ક્રયાઓ:
નાણાક�ય સહાય માટ� તપાસ કરાતા પહ�લા, કોઈ પણ ત્રા�હત-પક્ષ વીમા લાભો અથવા તબીબી સહાય
પ્રોગ્રામો � અરજદારો�ુ ં હો�સ્પટલ �બલ � ૂકવી શક�, તેવી સંભિવત પાત્રતા ન�� કરવા અરજદારોને
ચકાસવા ફર�જયાત રહ�શ.ે
જો કોઈ દદ� વીમા ર�હત હોય તો �ફરસન હ�લ્થ પ્રથમ દદ�ને તેઓ સરકાર-પ્રાયો�જત પ્રોગ્રામો અથવા
અન્ય વીમા રક્ષણ માટ� લાયક છે ક� નહ� તે ન�� કરવા સહાય કરશે. કોઈ બાહ્ય સંસ્થાને પણ
વ્યાવહા�રક રા�ય તબીબી સહાય પ્રોગ્રામ અર� પ્ર�ક્રયામાં સહાય માટ� િન�ુક્ત કર� શકાશે, �માં
તમામ જ�ર� સમથર્ક દસ્તાવેજો મેળવવા માટ� દદ�ના ઘર� જઇને �ુલાકાત કરવા સ�હત પ્ર�ક્રયાનો
સમાવેશ થાય છે . સાવર્જિનક ર�તે પ્રાયો�જત વીમા પ્રોગ્રામમાં દદ�ને ન�ધણીમાં સહાય કરવા �ફરસન
હ�લ્થ દ્વારા તમામ નાણાક�ય અને અન્ય જ�ર� મા�હતી પ્રસ્� ુત કરવા માટ� કહ�વામા આવશે. એવા
દદ�ઓ � આવા પ્રોગ્રામોમાં અર� કરવામાં સહકાર નહ� આપે તેમની નાણાક�ય સહાય નામં�ૂર
કરવામાં
આવીર�હત
શક�. વ્ય�ક્ત કોઈ પણ સરકાર પ્રાયો�જત પ્રોગ્રામો માટ� લાયક નહ� હોય તો તેઓને
જો
કોઈ વીમા
વીમા-ર�હત/સ્વ-�ુકવણી �ડસ્કા�ટ આપવામાં આવશે. જો દદ� (વીમા ર�હત અથવા અલ્પ-િવિમત)
લાયક હોય અને જો નાણાક�ય સહાય માટ� અર� કરવા ઇચ્છતો હોય તો તેઓ કંપેશનેટ ક�ર પ્રોગ્રામ
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માટ� અર� કર� શકશે. જો દદ� કંપેશનેટ ક�ર માટ� માપદં ડની � ૂણર્તા કર� તો વીમા-ર�હત �ડસ્કા�ટ
લા�ુ પડશે નહ� અને તેને દદ�ના ખાતા માંથી બાદ કરવામાં આવશે.

િનણર્યો:
ુ વણી સહાય પ્રોગ્રામ (“એન� ચે�રટ� ક�ર”):
1) ન્� ુ જસ� હો�સ્પટલ કાળ� �ક
ન્�ુ જસ� ધારાધોરણો અ�ુસાર, એન� ચે�રટ� ક�રના િનણર્યો � ૂણર્ અર� મળ્યા તાર�ખથી દસ (10)
કામકાજના �દવસોની �દર કરવામાં આવશે.
વીમા-ર�હત ન્�ુ જસ� દદ�ઓ � આ એફએપી �તગર્ત સમાિવષ્ટ કોઈ પણ �ફરસન હ�લ્થ ન્�ુ જસ�
હો�સ્પટલ �ુિવધા તરફથી સેવાઓ પ્રાપ્ત કરશે તેમને એન� ચે�રટ� ક�ર લાયકાત માટ� ચકાસવામાં
આવશે. જો કોઈ દદ� 100% ચે�રટ� ક�ર માટ� ના માપદંડો � ૂણર્ કરશે તો વીમા-ર�હત �ડસ્કા�ટ લા�ુ
પડશે નહ�. (ચા��સ � ૂણર્ પણે વ� ૂલવામાં આવશે.) જો કોઈ દદ�ને �િશક ચે�રટ� ક�ર માટ� લાયક
માનવામાં આવશે તો બાક� રહ�લ દદ�ની સંખ્યા�ુ ં કંપેશનેટ ક�ર પ્રોગ્રામ માટ� � ૂલ્યાંકન કરવામાં
આવશે.
રા�ય માગર્દિશ�કાઓ પ્રમાણે, આ િનણર્ય સેવાની તાર�ખથી એક વષર્ના સમયગાળા માટ� માન્ય
ગણવામાં આવશે.

ે નેટ ક�ર પ્રોગ્રામ (“કં પશ
ે નેટ ક�ર”):
2) �ફરસન હ�લ્થ કં પશ
કંપેશનેટ ક�ર િનણર્યો શ� બને તેટલા જલ્દ� લેવામાં આવશે, પરં � ુ � ૂણર્ અર� મળ્યા તાર�ખથી ત્રીસ
(30) કામકાજના �દવસોથી મોડા નહ�, તે ધોરણે લેવામાં આવશે.
એવા દદ�ઓ �મને તેમની � ૂણર્ અર�ઓ જમા કરાવી દ�ધી છે તેવા દદ�ઓના કંપેશનેટ ક�ર રક્ષણ
માટ�ના િનણર્યો, િનણર્ય લેવાયાની તાર�ખથી એક વષર્ �ુધી માન્ય માનવામાં આવશે. અ�ુમાિનત
કંપેશનેટ ક�ર માટ� ના િનણર્યો � ૂલ્યાંકન થતાં ખાતાઓ પર સેવાની તાર�ખ(ખો) પર જ લા�ુ પડશે. આ
િનણર્યો ભિવષ્યની સેવાઓની તાર�ખો માટ� ખાતાઓ પર લા�ુ પડશે નહ�. જો � ૂર� ું પેપરવકર્ � ૂ�ું
પાડવામાં નહ� આવે તો િનવેદનને અ� ૂણર્ અર� તર�ક� માનવામાં આવશે.

અ� ૂણર્ અર�ઓ માટ�ની પ્ર�ક્રયા:

જો એફએપી-લાયકાતના ત્વ�રત િનણર્ય ન થઈ શક� તેવા સંજોગો હશે તો નાણાક�ય સલાહકારો
ુ કરવા માટ� િવનંતી કર� શકશે. �ફરસન હ�લ્થ અરજદારને લે�ખત
અરજદારને વ�ુ મા�હતી પ્રસ્�ત
નો�ટસ આપશે � �ુસ્� ૃત મા�હતી અને/અથવા એફએપી-લાયકાતના િનણર્ય માટ� જ�ર� દસ્તાવેજો�ુ ં
વણર્ન કરશે, અને દદ�ને જ�ર� દસ્તાવેજો પ્રસ્� ુત કરવા ત્રીસ (30) �દવસોનો યોગ્ય સમય આપશે. આ
સમય દરિમયાન, �ફરસન હ�લ્થ, અથવા તેમના વતી કાયર્ કરતાં અન્ય ત્રા�હત પક્ષો �યાં �ુધી
એફએપી-લાયકાત િનણર્ય ન લેવાય ત્યાં �ુધી �ુકવણી મેળવવા માટ� પહ�લા લીધેલ કોઈ પણ
ઇસીએઝને સ્થ�ગત કરશે.
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� ૂણર્ અર�ઓ માટ�ની પ્ર�ક્રયા:
�યાર� � ૂણર્ અર� મળશે ત્યાર� �ફરસન હ�લ્થ નીચે પ્રમાણે કાયર્ કરશે:
•

�ફરસન હ�લ્થ તે વ્ય�ક્ત સામેના ઇસીએઝને સ્થ�ગત કરશે (�ફરસન હ�લ્થ વતી કાયર્ કરતા

•
•

કોઈ પણ ત્રા�હત પક્ષો પણ હાથ ધર� લા ઇસીએઝને સ્થ�ગત કરશે.)
સમયસર એફએપી-લાયકાત િનણર્યને તૈયાર કરશે અને તે� ુ ં દસ્તાવે�કરણ કરશે; અને
જવાબદાર પક્ષને અથવા � તે વ્ય�ક્તને લે�ખતમાં િનણર્ય અને િનણર્યના આધારની �ણ
કરશે.

એવો વ્ય�ક્ત � નાણાક�ય સહાય માટ� લાયક ઠર� લ હશે તેને અ�ુ�ૂળ િનણર્ય િવશે લે�ખતમાં �ણ
કરવામાં આવશે. આઇઆરસી §501(r) અ�ુસાર, �ફરસન હ�લ્થ આ પ્રમાણે પણ કરશે:
•

એફએપી-યોગ્યતા ધરાવતી બાક� રકમો દશાર્વતો એક �બ�લ�ગ અહ�વાલ પ્રસ્�ુત કરશે, અને
જો લા�ુ પડ� તો તે રકમ ક�વી ર�તે ન�� કરવામાં આવી અને એ�બીના સંદભર્માં મા�હતી ક�વી

•
•

ર�તે પ્રાપ્ત કર� શકાય તે જણાવશે.
� તે વ્ય�ક્ત દ્વારા � ૂકવવામાં આવેલી કોઈ વધારાની રકમ હશે તો તેને પરત કરશે; અને
ઋણ વ� ૂલ કરવા દદ� સામે પહ�લા લેવામાં આવેલા કોઈ પણ ઇસીએઝને ઉલટાવવા માટ�
તમામ વાજબી ઉપલબ્ધ પગલાં લેવા માટ� �ફરસન હ�લ્થ વતી કામ કરતા ત્રા�હત પક્ષો સાથે
કામ કરશે.

અપીલો:
જો �ફરસન હ�લ્થ ન�� કરશે ક� દદ� નાણાક�ય સહાય લેવા માટ� અયોગ્ય છે તેવા �કસ્સામાં, એક
િનણર્ય પત્ર દદ�ને મેઈલ કરવામાં આવશે, � અપીલ ક�વી ર�તે દાખલ કરવામાં આવી શક� તે મા�હતી
બતાવશે. .
IX.

સામાન્ય ર�તે �બલ કરવામાં આવતી રકમોની ગાનગિત કરવાનો આધાર:
નીચે દશાર્વેલી મા�હતી એફએપી-લાયક વ્ય�ક્તઓને આ પો�લસી હ�ઠળ � ૂણર્ અથવા �િશક
નાણાક�ય સહાય માટ� ચા� કરવામાં આવેલી રકમની ગણતર� માટ� લેવામાં આવેલો આધાર દશાર્વે
છે .

ુ વણી સહાય પ્રોગ્રામ (“એન� ચે�રટ� ક�ર”)
1) ન્� ુ જસ� હો�સ્પટલ કાળ� �ક
ફક્ત �ફરસન હ�લ્થ ન્�ુ જસ�ના દદ�ઓ માટ�: જો કોઈ દદ� એન� ચે�રટ� ક�ર માટ� લાયક હશે તો તે
દદ�ની જવાબદાર� ન્�ુ જસ�ના આરોગ્ય િવભાગના ફ� પત્રકનો ઉપયોગ કર�ને ન�� કરવામાં આવશે
(નીચે દશાર્વ્યા પ્રમાણે).
પ્રવતર્માન �ડસ્કા�ટ ગણવામાં આવશે અને તેને ન્�ુ જસ� રા�યને રા�યના િનયમો અને ધારાધોરણો
અ�ુસાર જમા કરાવવામાં આવશે.
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એચએનએસ ગર�બી આવક માગર્ દિશ�કાઓ ના %

દદ�ની જવાબદાર�

તર�ક�ની આવક
200% કરતા ઓછા અથવા તેને સમકક્ષ
200% કરતા વધાર� પરં � ુ 225% કરતા ઓછા અથવા તેને

ચા��સના 0%
ચા��સના 20%

સમકક્ષ
225% કરતા વધાર� પરં � ુ 250% કરતા ઓછા અથવા તેને

ચા��સના 40%

સમકક્ષ
250% કરતા વધાર� પરં � ુ 275% કરતા ઓછા અથવા તેને

ચા��સના 60%

સમકક્ષ
275% કરતા વધાર� પરં � ુ 300% કરતા ઓછા અથવા તેને

ચા��સના 80%

સમકક્ષ
300% કરતા વધાર�

ચા��સના 100%

જો 20% થી 80% પર આવતા સ્લાઇ�ડ�ગ ફ� ધોરણના દદ�ઓ તેમની �ુલ વાિષ�ક આવકના 30%થી
વધાર� પોતાના પ્રત્યક્ષ કરવામાં આવતા યોગ્ય � ૂકવવા પાત્ર તબીબી ખચાર્ઓ (�મક� અન્ય પક્ષો દ્વારા
નહ� � ૂકવાયેલા �બલો) માટ� જવાબદાર હોય તો 30% થી વ�ુની રકમને હો�સ્પટલ કાળ� �ુકવણી
સહાય તર�ક� ગણવામાં આવશે.
ત્યારબાદ, દદ�ના ખાતાને �ફરસન હ�લ્થ કંપેશનેટ ક�ર પ્રોગ્રામ માટ� સંદ�ભ�ત કરવામાં આવશે, �
દદ�ના પ્રત્યક્ષ કરવામાં આવેલા ખચાર્ િનધાર્�રત કરશે (નીચે �ુઓ).

ે નેટ ક�ર પ્રોગ્રામ (“કં પશ
ે નેટ ક�ર”):
2) �ફરસન હ�લ્થ કં પશ
જો કોઈ દદ� કંપેશનેટ ક�ર માટ� લાયક હશે તો દદ�ના પ્રત્યક્ષ કરવામાં આવેલા ખચાર્ �ફરસન હ�લ્થ
કંપેશનેટ ક�ર પ્રોગ્રામ ફ� પત્રકનો ઉપયોગ કર�ને િનધાર્�રત કરવામાં આવશે (નીચે દશાર્વ્યા પ્રમાણે).
એફપીએલ ના % તર�ક�ની આવક
દદ�ની જવાબદાર�
0%
200% કરતા ઓછા અથવા તેને સમકક્ષ
200% કરતા વધાર� પરં � ુ 300% કરતા ઓછા અથવા તેને
અપે�ક્ષત મે�ડક�ર વળતરના
સમકક્ષ
300% કરતા વધાર� પરં � ુ 400% કરતા ઓછા અથવા તેને
સમકક્ષ
400% કરતા વધાર� પરં � ુ 500% કરતા ઓ�ં અથવા તેને

10%
અપે�ક્ષત મે�ડક�ર વળતરના
20%
અપે�ક્ષત મે�ડક�ર વળતરના

સમકક્ષ

100%

સામાન્ય ર�તે �બલ કરવામાં આવેલી રકમો (એ�બી)
�ફરસન હ�લ્થ એ�બીની ગણતર� કરવા સંભિવત મે�ડક�ર પદ્ધિતનો ઉપયોગ કર� છે . એ�બીને
વાિષ�ક ધોરણે ગણવામાં આવે છે અને તેને એજ �બ�લ�ગ અને કો�ડ�ગ પ્ર�ક્રયાનો ઉપયોગ કર�ને
ગણવામાં આવશે �વી ર�તે હો�સ્પટલ �ુિવધા, જો વ્ય�ક્ત મે�ડક�ર સેવા-માટ�-ફ� લાભાથ� હોય ત્યાર�
ઉપયોગ કર� છે . આઇઆરસી §501(r)(5) અ�ુસાર, એ�બીને હો�સ્પટલ �ુિવધા દ્વારા એવી રકમ પર
ન�� કરવામાં આવે છે ક� �માં કાળ� માટ� મે�ડક�ર � �ુલ રકમની મં�ૂર� આપે છે (મે�ડક�ર દ્વારા
ભરપાઈ કરવામાં આવતી રકમ અને સાથે સાથે � રકમ માટ� લાભાથ� વ્ય�ક્તગત ર�તે સહ13
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� ૂકવણીઓ, સહ-િવમાઓ, અને કપાતોના સ્વ�પમાં �ુકવણી કરવા જવાબદાર હોય).
આ એફએપી હ�ઠળ નાણાક�ય સહાય માટ� લાયક ઠર� લ કોઈ પણ વ્ય�ક્ત પાસેથી આક�સ્મકતા અથવા
અન્ય તબીબી ર�તે જ�ર� આરોગ્ય કાળ� સેવાઓ માટ� એ�બીથી વધાર� ચા� વ� ૂલવામાં નહ�
આવે.
આ પો�લસી હ�ઠળ, કોઈ પણ એફએપી-લાયક વ્ય�ક્તને હંમેશા એ�બીથી ઓછ� રકમ અથવા અન્ય
પ્રવતર્માન �ડસ્કા�ટ ચા� કરવામાં આવશે.
X.

નાણાક�ય સહાયને વ્યાપકપણે પ્રિસદ્ધ કરવાની પદ્ધિત:
આ પો�લસીને અમારા સ�ુદાય અને દદ�ઓ માટ� પ્રિસદ્ધ કરવા નીચે દશાર્વેલા ઉપાયો કરવામાં આવે
છે . પત્ર વ્યવહાર મૈત્રી� ૂણર્-ગ્રાહક શૈલીમાં લખવામાં આવશે અને એવી ભાષાઓનો ઉપયોગ કરવામાં
આવશે � દદ�ઓ સમ� શક�. �ફરસન હ�લ્થ યોગ્ય વહ�વટ� અને તબીબી સ્ટાફને તાલીમ � ૂર� પાડ�
છે � નાણાક�ય સહાય ઉપલબ્ધતા િવશે દદ�ઓ સાથે સંપકર્ માં રહ� છે , અને દદ�ને તે સહાયની
ઉપલબ્ધતા ક�વી ર�તે કરાવવી અને દદ�ઓએ યોગ્ય નાણાક�ય સહાય સ્ટાફનો ક�વી ર�તે સંપકર્ કરવો
તે િવશે દોરવણી આપે છે .
એફએપી, અર� અને પીએલએસ નીચે આપેલી વેબસાઈટો પર ઓન-લાઇન ઉપલબ્ધ છે .
એ�બ�ગ્ટન – �ફરસન હ�લ્થ
�ફરસન હ�લ્થ ન્�ુ જસ�
�ફરસન હ�લ્થ નોથર્ઈસ્ટ
મેગી �રહ��બ�લટ� શન
થોમસ �ફરસન �ુિનવિસ�ટ� હો�સ્પટલ
એફએપીની પેપર નકલો, અર� અને પીએલએસ, િવનંતી કરવા પર, મેઈલ દ્વારા િવના � ૂલ્યે ઉપલબ્ધ
છે અને તે �ફરસન હ�લ્થ હો�સ્પટલ �ુિવધાઓ થક� િવિવધ િવસ્તારો �તગર્ત ઉપલબ્ધ છે . આમાં
આક�સ્મકતા માટ� ના �મો અને દદ� ન�ધણી/પ્રવેશ િવસ્તારોનો સમાવેશ થાય છે , પર� ું તેનાથી
મયાર્�દત નથી.
�ફરસન હ�લ્થના તમામ દદ�ઓને ઇનટ� ક પ્ર�ક્રયાના ભાગ �પે પીએલએસની નકલ આપવામાં
આવશે. આક�સ્મક પ�ર�સ્થિતની ઘટનામાં, દદ� જ�ર� તબીબી સેવા મેળવે ત્યારબાદ દદ�ને ન�ધણી
પ્ર�ક્રયા દરિમયાન પીએલએસ આપવામાં આવશે.

નાણાક�ય સહાયની ઉપલબ્ધતા િવશે દદ�ને મા�હતગાર કરતાં �ચહ્નો અને પ્રદશર્નો સ્પષ્ટપણે
આક�સ્મકતા �મો અને દદ� ન�ધણી/પ્રવેશ િવસ્તારો સ�હત સાવર્જિનક સ્થળો પર � ૂકવામાં આવશે.
�ફરસન હ�લ્થ આખા વષર્ દરિમયાન યોજવામાં આવતી સા�ુદાિયક ઘટનાઓ (�વીક�, આરોગ્ય
મેળાઓ, તપાસો, િશક્ષણ સત્રો વગેર�) દરિમયાન સ�ુદાયના સભ્યોને નાણાક�ય સહાયની ઉપલબ્ધતા
િવશે માગર્દશર્ન આપી મા�હતગાર કરવાના યોગ્ય પ્રયત્નો કર� છે .
એફએપી, અર� અને પીએલએસ �ગ્રે�માં અને �ફરસન હ�લ્થ દ્વારા સેવા � ૂર� પાડવામાં આવતા
સ�ુદાયના 5% અથવા 1000 થી ઓછા વ્ય�ક્તઓ � �ગ્રે�માં મયાર્�દત િન�ુણતા ધરાવે છે તેવી
વસ્તીની પ્રાથિમક ભાષામાં ઉપલબ્ધ છે .
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�બ�લ�ગ અને કલેક્શન પો�લસી
I.

હ��:ુ
�બ�લ�ગ, ક્ર��ડટ અને કલેક્શન કાય� ક��ન્દ્રય, રા�ય અને પ્રાદ� િશક કાયદાઓ, ધારાધોરણો,
માગર્દિશ�કાઓ અને નીિતઓ સાથે �ુસગ
ં તતા ધરાવે છે તેવી ખાતર� આપવી.

II.

પો�લસી:
�બ�લ�ગ અને કલેક્શન કાય� સાથે �ુસગ
ં ત અને ચો�સ હો�ુ ં તે �ફરસન હ�લ્થની પો�લસી છે . આ
દસ્તાવેજમાં િનધાર્ર�ત કરવામાં આવેલી પ્ર�ક્રયાઓને અ�ુસર�ને આ પો�લસી સાથે �ુસગ
ં તતા
સાધવાનો હ�� ુ � ૂણર્ કર� શકાય છે .

III.

પ્ર�ક્રયાઓ:
નાણાક�ય સહાય માટ� ની લાયકાત આદશર્ ર�તે સેવાના સમયે અથવા તે પહ�લા ન�� કરવામાં આવતી
હોવાથી, �ફરસન હ�લ્થ આવા િનણર્યોની સમીક્ષા કરવા�ુ ં ચા�ુ રાખશે કારણક� અન્ય નાણાક�ય સ્ત્રોતો
�બ�લ�ગ અને કલેક્શન પ્ર�ક્રયા દરિમયાન શોધાય છે .
એક વાર દદ�ની જવાબદાર� ન�� થઈ �ય ત્યારબાદ �ફરસન હ�લ્થ દદ�ને તેની જવાબદાર� દશાર્વ�ુ
�બલ મોકલશે. આ દદ��ુ પ્રથમ ર� આપ્યા પછ��ુ ં �બ�લ�ગ સ્ટ� ટમેન્ટ હશે. આ સ્ટ� ટમેન્ટ પરની તાર�ખ
અર�ને અને � ૂચના અવધીને શ� કરશે (ઉપર દશાર્વ્યા પ્રમાણે).
આ સમય દરિમયાન, �ફરસન હ�લ્થ સ્ટ� ટમેન્ટો અને/અથવા પત્રો મેઈલ કરવા�ુ ં શ� કરશે અથવા
�ુલ્લી િસલકો પર �ુકવણી મેળવવાના હ�� ુથી દદ�ને ટ� �લફોનથી સંપકર્ કરશે. �ફરસન હ�લ્થ 120�દવસની સમય અવિધ દરિમયાન ઓછામાં ઓછા 3 �બ�લ�ગ સ્ટ� ટમેન્ટ મોકલશે.
� ૂચના અવિધ સમાપ્ત થયા બાદ, �ફરસન હ�લ્થ દદ�ના ખાતાને કલેક્શન્સ માટ� મોકલી શક� છે .
કલેક્શન સંસ્થા ટ� �લફોન કોલ્સ અને પત્રો દ્વારા �ુકવણી મેળવવાની તકનીકો અજમાવે છે . જો
કલેક્શન સંસ્થાઓ ત્યારબાદ પણ અસફળ રહ� તો દદ�ના ખાતાને �ફરસન હ�લ્થને �ુપરત કરવામાં

IV.

આવશે અને તેને ઘાલખાધ ખાતે માંડ� વાળવામાં આવશે.
આઇઆરસી §501(r)(6) � ંુ પાલન:
આઇઆરસી §501(r)(6) અ�ુસાર, �ફરસન હ�લ્થ � ૂચના અવિધની સમા�પ્ત પહ�લા કોઈ પણ પ્રકારના

અસમાન્ય કલેક્શન કાય�(ઇસીએઝ)માં જોડાતા નથી.

� ૂચના અવિધ બાદ �ફરસન હ�લ્થ, અસાધારણ સંજોગોમાં, જો એફએપી-લાયકાત િનણર્ય ન લેવામાં
આવ્યો હોય, અથવા જો વ્ય�ક્ત નાણાક�ય સહાય માટ� અયોગ્ય હોય તો નહ� � ૂકવાયેલા બેલેન્સ માટ�
દદ� સામે નીચે દશાર્વેલ ઇસીએ શ� કર� શકશે.
•

વ્ય�ક્તની િમલકત પર � ૂવાર્િધકાર � ૂકવો
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આ ઇસીએ શ� કરતાં પહ�લા, �ફરસન હ�લ્થ ખાતર� કરશે ક� આ એફએપી હ�ઠળ વ્ય�ક્ત નાણાક�ય
સહાય માટ� લાયક છે ક� નહ� તે ન�� કરવા યોગ્ય પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા છે , અને ઇસીએ શ�
કરવાના ઓછામાં ઓછા 30 �દવસો પહ�લા નીચે પ્રમાણેના કાય� હાથ ધરશે:
1. દદ�ને લે�ખત નો�ટસ આપશે �:
(a) દશાર્વશે ક� લાયક દદ�ઓ માટ� નાણાક�ય સહાય ઉપલબ્ધ છે ;
(b) ઇસીએ(ઝ)ની ઓળખ કરશે, � �ફરસન હ�લ્થ, કાળ� માટ� �ુકવણી મેળવવા શ�
કરવા ઈચ્છે છે ; અને
(c) સમય મયાર્દા બતાવશે �ના બાદ આવી ઇસીએઝ શ� કરવામાં આવી શક�.
2. દદ�ને પીએલએસની નકલ આપશે; અને
3. એફએપી િવશે વ્ય�ક્તને મૌ�ખક �ણ કરવાના વાજબી પ્રયત્નો કરશે અને બતાવશે ક� નાણાક�ય
સહાય પ્ર�ક્રયા સાથે તેઓ ક�વી ર�તે સહાય પ્રાપ્ત કર� શકશે.
�ફરસન હ�લ્થ, અને તેમના વતી કાયર્ કરતા ત્રા�હત-પક્ષ િવક્ર�તાઓ અર� સમય દરિમયાન જમા
કરવામાં આવેલી તમામ અર�ઓને આ પો�લસી હ�ઠળ સ્વીકારશે અને તેની ઉપર પ્ર�ક્રયા કરશે.
�ફરસન હ�લ્થ કા� ૂની િવભાગના સંયોજન સાથે �ફરસન હ�લ્થ મહ�� ૂલ ચક્ર િવભાગ િનણર્ય કરવાની
�િતમ સ�ા ધરાવે છે ક� અસામાન્ય કલેક્શન કાય� હાથ ધરવા પહ�લા નાણાક�ય સહાયની પ્રાપ્યતા
માટ� દદ�ને મા�હતગાર કરવાના તમામ વાજબી પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા છે .
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