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વીમા-ર�હત/સ્વ-�કુ વણી �ડસ્કા�ટ પો�લસી
I.

હ��:ુ
આ વીમા-ર�હત/સ્વ-�ુકવણી �ડસ્કા�ટ પો�લસી (“પો�લસી”)નો હ�� ુ � દદ�ઓ પાસે વીમો નથી અથવા
�ફરસન હ�લ્થની હો�સ્પટલ �ુિવધાઓ �તગર્ત આક�સ્મકતા અને અન્ય તબીબી ર�તે જ�ર� આરોગ્ય
કાળ� સેવાઓ મેળવે છે તેવા દદ�ઓને ઓફર કરતાં �ડસ્કા�ટ માટ� યોગ્યતા માપદંડ ન�� કરવાનો છે .

II.

પો�લસી:
�ફરસન હ�લ્થ �ની પાસે વીમો ન હોય, અથવા અ�ુક �કસ્સાઓમાં, વીમો હોય પરં � ુ અ�ુક ચો�સ
આક�સ્મકતા અથવા અન્ય તબીબી ર�તે જ�ર� આરોગ્ય કાળ� સેવાઓ માટ� વીમા રક્ષણ ર�હત હોય
તેવા વ્ય�ક્તઓને યોગ્ય �ડસ્કા�ટ સતત � ૂ�ું પાડવા માટ� ક�ટબદ્ધ છે . આ પો�લસી વીમા-ર�હત/સ્વ-

III.

�ુકવણી દદ� �ડસ્કા�ટ માટ� માગર્દિશ�કાઓ ન�� કર� છે .
કાયર્ક્ષેત્ર:
આ પો�લસી �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 .
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આ �ડસ્કા�ટ માત્ર આક�સ્મકતા અથવા 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
IV.

સ્થળોએ મફતમાં
ઉપલબ્ધમાપદં
છે . જોડજ�ર
જણાય તો પ્રદાતાની યાદ�ની દર ત્રણ મ�હને સમીક્ષા કરવામાં
વીમા-ર�હત
દદ� લાયકાત
:
આવશે અને તેને અપડ�ટ કરવામાં આવશે.
�ફરસન હ�લ્થ વીમા-ર�હત/સ્વ-�ુકવણી દદ� �ડસ્કા�ટ એવા વ્ય�ક્તઓને આપશે � નીચે દશાર્વ્યા
પ્રમાણે વીમા-ર�હત અથવા સ્વ-�ુકવણીની વ્યાખ્યાને �ુસગ
ં ત હોય:
વીમા-ર�હત: એવા દદ�ઓ � તેમની �ુકવણીની જવાબદાર�ઓ પહ�ચી વળવા આરોગ્ય વીમો અથવા
ત્રા�હત પક્ષ સહાય ન ધરાવતા હોય.
સ્વ-�ુકવણી: એવા દદ�ઓ �મના વીમાના લાભો � ૂરા થઈ ગયા હોય અને/અથવા દદ� ત્રા�હત-પક્ષ રક્ષણ
ધરાવતો હોય પરં � ુ ત્રા�હત-પક્ષ �ુકવણીકાર� કાં તો રક્ષણનો અસ્વીકાર કય� હોય અથવા દદ� � સારવાર
ઇચ્છતો હોય તે માટ� ચો�સ આરોગ્ય કાળ� સેવાઓ માટ� રક્ષણ પ્રદાન કરતા હોય નહ�.
એવો દદ� � ત્રા�હત-પક્ષ રક્ષણ ધરાવતો હોય અને વીમા-ર�હત/સ્વ-�ુકવણી દદ� �ડસ્કા�ટ માટ� અર�
કર� રહ્યો હોય તે �ફરસન હ�લ્થ દ્વારા િવનંતી કરવામાં આવેલી આવા વીમા રક્ષણની મા�હતી � ૂર� પાડશે
�થી કર�ને િનણર્ય કરવામાં આવી શક�.
�ફરસન હ�લ્થ દદ�ઓએ ફર�જયાતપણે આ પો�લસી હ�ઠળ મા�હતી એકત્રીકરણ પ્ર�ક્રયામાં સહકાર
આપવો પડશે, અને જો આ�ુ કરવામાં િનષ્ફળ જશે તો �ફરસન હ�લ્થની સક્ષમતાથી વીમા-ર�હત/સ્વ�ુકવણી દદ� �ડસ્કા�ટ પર અસર પડ� શક�.

V.

પ્ર�ક્રયાઓ:
આ પો�લસી હ�ઠળ �ડસ્કા�ટ માટ� � ૂલ્યાંકન કરવામાં આવતા પહ�લા, અરજદારોની સંભિવત પાત્રતા માટ�
અને કોઈ ત્રા�હત-પક્ષ વીમા લાભો માટ� અથવા તબીબી સહાય પ્રોગ્રામો � તેમ�ુ ં હો�સ્પટલ �બલ � ૂકવી
શક� તેમ હોય, તે ન�� કરવા અરજદારો�ુ ં � ૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે.
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�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
તેમકોઈ
�ુ ં વીમા-ર�હત/સ્વ-�ુ
કવણી પ્રોગ્રામો
�ડસ્કા�ટમાટ�
સ્થ�ગત
કરવામાં
આવી
. ને વીમા-ર�હત/સ્વજો કોઈ
દદ�
પણ સરકાર પ્રાયો�જત
લાયક
નહ� હોય
તોશક�
તેઓ
�ુકવણી �ડસ્કા�ટ આપવામાં આવશે. જો દદ� વ�ુ ઉદાર સહાય માટ� યોગ્ય ઠરશે તો તે �ફરસન હ�લ્થ
નાણાક�ય સહાય પો�લસી અ�ુસાર નાણાક�ય સહાય માટ� અર� કર� શકશે. જો કોઈ દદ� કંપેશનેટ ક�ર
માટ�ના માપદં ડોને પહ�ચી વળશે તો વીમા-ર�હત/સ્વ-�ુકવણી �ડસ્કા�ટ લા�ુ નહ� પડ� અને તે દદ�ના
VI.

ખાતા માંથી ઉલટાવવામાં આવશે.
�ડસ્કા�ટ:
�ફરસન હ�લ્થ વીમા-ર�હત/સ્વ-�ુકવણી �ડસ્કા�ટ એવા વીમા-ર�હત/સ્વ-�ુકવણી દદ�ઓ માટ� ઉપલબ્ધ
છે � ઉપર દશાર્વેલા માપદં ડને પહ�ચી વળવા સક્ષમ છે . આ પો�લસી હ�ઠળ, યોગ્ય દદ� પાસેથી મે�ડક�ર ફ�
પત્રકના 115%થી વ�ુ ન હોય તેવી રકમ વ� ૂલવામાં આવશે.
ન�ધ: આ વીમા-ર�હત �બ�લ�ગ મયાર્દાઓ ન્�ુ જસ� ધારાધોરણો દ્વારા ના�ર� NJ P.L.2008 c60 અ�ુસાર
છે .

VII.

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 સહાય માટ� યોગ્ય નાણાક�ય સલાહકારોનો ક�વી ર�તે સંપકર્ કરવો તે િવશે
દોરવણી આપે છે .
આ પો�લસીની પેપર નકલો, િ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.
વીમા-ર�હત/સ્વ-�ુકવણી �ડસ્કા�ટની 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.
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