પ્રભાવી તારીખ:

12/1/1998

અંતતમ મંજૂરીની તારીખ:

3/1/2007

ફેરફાર થયાની તારીખ:

10/26/15

આગલી સમીક્ષાની તારીખ:

10/26/18

માલલક: પેટ્રિક મૅકડમોટ, વાઇસ પ્રેતસડેન્ટ
રે વન્યુ સાયકલ
નીતત ક્ષેત્ર: ફાઇનાન્સ
સંદભો: દદી માટે નાણાકીય સેવાઓ

સટર હેલ્થ હોસ્પપટલ્સ માટે લિલલંગ અને સંગ્રહો અંગે નીતત
ઉદ્દે શ્ય
નીતતનો હેત ુ લાગુ કાયદાનુ ં પાલન કરવામાં આવે તે રીતે લિલલંગ અને સંગ્રહો ફંક્શન્સને આયોજિત કરવા માટે સટર હેલ્થ
હોસ્પપટલ્સ સુતવધાઓ માટે પપષ્ટ તનદે શો પ્રદાન કરવાનો છે
નીતત
સટર હેલ્થની નીતત, તવના મયાા દ ાએ કે લ લફોતનિયા આરોગ્ય અને સલામતી કોડ તવભાગ 127400 et seq
અને ઇન્ટરનલ રે વન્ય ૂ કોડની ધારા 501(r) હેઠ ળ યુનાઇટે ડ પટે ટ્ સ ટ્રડપાટા મેન્ટ ઑફ િે ઝરી દ્વારા રજૂ કરાયે લ તનયમનો
સટ્રહત લાગુ કાયદા અને તનયમનો સાથે દદીઓ અને લાગુ ત ૃતીય પક્ષ ચુકવણીકારોને ચોક્કસ રીતે, સમયસર અને
સહાયક રીતે લિલ આપવાની છે .
ક્ષેત્ર
આ નીતત સટર હેલ્થ અથવા સંિતં ધત સંપથા (તે શબ્દને સટર હેલ્થના પેટાતનયમો દ્વારા તનધાા ટ્રરત કરે લ મુિિ) દ્વારા
સંચાલલત તમામ લાઇસન્સ પ્રાપ્ત હોસ્પપટલ શાખાઓ પર લાગુ પડે છે અને તે િધી હોસ્પપટલ્સ કે જેમાં શટલ હેલ્થ
અને/અથવા સંિતં ધત સંપથા પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ મતદાન તનયંત્રણ અથવા 50% (હવે પછી હોસ્પપટલ અથવા સટર
હેલ્થ હોસ્પપટલ્સ તરીકે સંદલભિત છે ) કરતા વધારે એન્ન્ટટ્રટ ઇન્ટરે પટ ધરાવે છે . આ નીતત હોસ્પપટલ વતી કાયા કરતી
કોઈપણ સંગ્રહ સંપથા એિન્સી પર પણ લાગુ પડે છે . જ્યાં સુધી તનટ્રદિષ્ટ કરવામાં ન આવેલ હોય, ત્યાં સુધી આ નીતત
ઇમર્જન્સી રૂમના લચટ્રકત્સકો, ઍતનપથીતસયોલોજિપટ્સ, રે ડીયોલોજીપટ્સ, હોસ્પપલલપટ, પેથોલોજિપટ વગેરે કે જેની
સેવાઓને હોસ્પપટલના લિલમાં સામેલ કરવામાં આવતા નથી તેવા લોકો સટ્રહત, લચટ્રકત્સકો અથવા અને તિીિી
પ્રદાતાઓ પર લાગુ થતી નથી. આ નીતત આવા તિીિો અથવા અન્ય તિીિી પ્રદાતાઓની સેવાઓ હેત ુ ચુકવણી
કરવા માટે હોસ્પપટલ માટે ના એક કતાવ્ય તરીકે િનાવવામાં આવી નથી.

કે લલફોતનિયામાં, ઇમર્જન્સી લચટ્રકત્સક કે જે

હોસ્પપટલમાં ઇમર્જન્સી સેવાઓ પ્રદાન કરે છે તેમણે લિનવીમાકૃત દદીઓ અથવા વધુ પડતાતિીિી ખચાવાળા દદીઓ
કે જેઓ સમવાય ગરીિી રે ખાના 350 ટકા પર અથવા તેનાથી નીચે હોય તેમને છૂટ આપવી આવશ્યક છે .
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વ્યાખ્યાઓ
અસાધારણ સંગ્રહ ટ્રિયા :“અસાધારણ સંગ્રહ ટ્રિયા”માં નીચે આપેલમાંથી કોઈનો પણ સમાવેશ હોય શકે છે :
(i)

દદીઓ પાસેથી ચુકવણી પ્રાપ્ત કરવાની કોઈપણ ટ્રિયા કે જેને કાનની
ૂ અને ન્યાતયક
પ્રટ્રિયાની આવશ્યકતા હોય તેનો સમાવેશ થાય છે , પરં ત ુ ત્યાં સુધી મયાાટ્રદત નથી;

(ii)

દદીનુ ં કરિ િીજી પાટીને વેચવુ,ં સંગ્રહ એિન્સી સુધી મયાા ટ્રદત નથી;

(iii)

દદીતવશેની તવરોધી માટ્રહતી ગ્રાહક િેટ્રડટ ટ્રરપોટ્રટંગ એિન્સી અથવા િેટ્રડટ
િરે ઉને િણાવવી;

(iv)

િંક ખાતા પર હક િમાવવો;

(v)

ં માં ધરપકડનુ ં કારણ િનવુ;ં
કરિના સંગ્રહના સંિધ

(vi)

ં ;
વેતન ઋણાનુિધ

(vii)

તનવાસપથાન અથવા અન્ય વ્યસ્ક્તગત કે પથાવર તમલકત પર ધારણાતધકાર;

(viii)

પથાવર અથવા વ્યસ્ક્તગત તમલકત પર પ્રતતિંધ;

(ix)

પહેલાની સેવા(ઓ) માટે ના િાકી િેલંસ હોવાને આધારે તિીિી રીતે િરૂરી સારવારમાં
તવલંિ અથવા નકાર; અથવા

(x)

પરીક્ષણ માટે આદે શ મેળવવો.

અસાધારણ સંગ્રહ ટ્રિયાઓમાં નાગટ્રરક સંટ્રહતાની ધારા 3040 અથવા 3045 હેઠળ વસ ૂલાતનો અથવા તેની
હેઠળ દાવો કરે લ ધારણાતધકારનો દાવો સામેલ નથી. વધુમાં, નાદારીની કાયાવાહીમાં દાવો નંધાવવો તે
અસાધારણ વસ ૂલાત ટ્રિયા નથી.
દદી: હોસ્પપટલમાં સેવાઓ પ્રાપ્ત કરનારને દદી ગણવામાં આવે છે . આ નીતતના હેત ુ માટે , દદીમાં તે કોઈપણ
વ્યસ્ક્તનો સમાવેશ થાય છે કે જે તેમની પોતાની કાળજી માટે નાણાકીય રીતે િવાિદાર છે .
નાણાકીય સહાયતા નીતત: નાણાકીય સહાયતા નીતત એ નાણાકીય સહાયતા અંગેની સટર હેલ્થ હોસ્પપટલ
નીતત છે (ચેટ્રરટી કે ર), જે સટર હેલ્થના નાણાકીય સહાયતા પ્રોગ્રામનુ ં વણાન કરે છે —દદીઓ નાણાકીય
સહાયતા માટે તેમિ તે પ્રટ્રિયા કે જેના દ્વારા દદીઓ નાણાકીય સહાયતા માટે અરજી કરી શકે તે માટે તેમાં
આપેલ માપદં દની પ ૂતતિ કરતા હોવા આવશ્યક છે .
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નાણાકીય સહાયતા: નાણાકીય સહાયતા (ચેટ્રરટી કે ર) અંગે સટર હેલ્થ હોસ્પપટલ નીતતમાં તનધાા ટ્રરત શરતો મુિિ
નાણાકીય સહાયતા સંપ ૂણા ધમાદા સારવાર અને વધુ તિીિી ખચાન ી ધમાદા સારવારનો સંદભા આપે છે .
હોસ્પપટલના સેવા ક્ષેત્રની પ્રાથતમક ભાષા: હોસ્પપટલ દ્વારા હાલમાં િ કરવામાં આવેલ સમુદાય પવાપ્ય
િરૂટ્રરયાતોના મ ૂલ્યાંકનના આધારે હોસ્પપટલના સેવા ક્ષેત્રની પ્રાથતમક ભાષા એ હોસ્પપટલ દ્વારા સેવા અપાયેલ
1000 લોકો અથવા સમુદાયનાં 5% લોકો દ્વારા વપરાતી એક ભાષા છે .
લિનવીમકૃત દદી: લિનવીમાકૃત દદી એ એવા દદી છે કે જેમની પાસે તેમના તિીિી ખચાા ના કોઈપણ ભાગ
માટે ચુકવણીનો વ્યાવસાતયક અથવા અન્ય વીમો, સરકાર દ્વારા પ્રાયોજિત હેલ્થકે ર લાભ કાયાિમો સટ્રહત, કોઈ
ત ૃતીય પક્ષ સ્રોત નથી, પરં ત ુ ત્યાં સુધી મયાટ્રદત નથી અને તેવા દદીનો સમાવેશ થાય છે કે જેના ચુકવણીના
તમામ સંભતવત સ્રોતો હેઠળના લાભ દાખલ થવા પહેલા વપરાઈ ગયા છે .
વીમાકૃત દદી: વીમાકૃત દદી એ તે દદી છે કે જેઓ પાસે તેમના તિીિી ખચાા ના ભાગ માટે ચુકવણીના
ત ૃતીય-પક્ષ સ્રોત છે .
દદીની િવાિદારી: દદીની િવાિદારી તે રકમ છે જે દદીના ત ૃતીય કવરે િમાં દદીના લાભની રકમ
તનધાા ટ્રરત થયા પછી વીમાકૃત દદીના લખપસામાંથી ચુકવવાને પાત્ર છે .
સંગ્રહ એિન્સી:“વસ ૂલાત એિન્સી” તે કોઈપણ એવી સંપથા છે કે જે દદીઓ દ્વારા ચુકવણી માટે પીછો કરવા કે
ઉઘરાવવા માટે હોસ્પપટલ દ્વારા તનયુક્ત કરવામાં આવે છે .
લિલ કરાયેલ: લિલ કરાયેલ શુલ્ક એ છૂટ તવનાની રકમ છે જેનુ ં હોસ્પપટલ કપટમરી દ્વારા વપતુઓ અને
સેવાઓ માટે લિલ લેવામાં છે .
પ્રટ્રિયાઓ
A. ત ૃતીયપક્ષચુકવણીકારોનેલિલઆપવુ ં
1. કવરે િ માટ્રહતી મેળવવી: હોસ્પપટલ્સ દદીઓ પાસેથી ખાનગી અથવા જાહેર આરોગ્ય વીમો હોસ્પપટલ
દ્વારા દદીને આપવામાં આવેલી સેવાઓને સંપ ૂણા રૂપે કે આંતશક રૂપે કવર કરે છે તે તવશેને માટ્રહતી
મેળવવા માટે વાિિી પ્રયાસો કરશે.
2. ત ૃતીય પક્ષ ચુકવણીકારોને લિલ આપવુ:ં હોસ્પપટલ કરાર કરે લ અને લિન-કરાર કરે લ ચુકવણીકતાા ,
ત ૃતીય-પક્ષ, ક્ષતતપ ૂતતિ ચુકવણીકારો, િવાિદારી અને ઑટો વીમાદાતાઓ અને સરકારી પ્રોગ્રામના
ચ ૂકવણીકતાા ઓ સટ્રહત, ત ૃતીય પક્ષ ચુકવણીકારો, પણ ત્યાં સુધી મયાાટ્રદત નથી, પાસેથી િાકી િધી
રકમ માટે પટ્રરશ્રમપ ૂવાક પીછો કરશે.

સટર હેલ્થ દદી અથવા તેમના પ્રતતતનતધ દ્વારા સમયસર

પ્રદાન કરવામાં આવેલી માટ્રહતીના આધારે તમામ લાગુ ત ૃતીય-પક્ષ ચુકવણીકારોને લિલ મોકલશે.
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3. ત ૃતીય પક્ષ ચુકવણીકારો સાથેના તવવાદનો ઉકે લ:ત ૃતીય પક્ષ ચુકવણીકાર તવરુદ્ધ દાવો અથવા
મધ્યપથી શરૂ કરતા પહેલાં, હોસ્પપટલોએ ચુકવણીકાર તવરુદ્ધ દાવો અથવા મધ્યપથી શરૂ કરવા માટે
નીતતની જાણકારી મેળવવી અથવા તેન ુ ં પાલન કરવુ ં િોઈએ.
ં
B. દદીઓને લિલ આપવુ:પ્રત્યે
ક હોસ્પપટલના નાણાકીય માટે િવાિદાર વ્યસ્ક્ત, અથવા તનયુસ્ક્તને, સટર હેલ્થ
શેડા સેવાઓ માટે દદીઓ પાસેથી વસ ૂલાતો કઢાવવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે.
1. વીમાકૃત દદીઓને લિલ આપવુ:ં હોસ્પપટલો વીમાકૃત દદીઓ નેએક્પપ્લેનેશન ઑફ િેતનટ્રફટ્સ
(EOB) દ્વારા અને ત ૃતીય પક્ષ ચુકવણીકતાા દ્વારા તનદે શ આપવામાં અપાયેલ મુિિ દદીની
િવાિદારીની રકમનુ ં લિલ આપશે.
2. લિન-વીમાકૃત વ્યસ્ક્તઓને લિલ આપવુ:ં હોસ્પપટલ લિનવીમાકૃત દદીઓને હોસ્પપટલ દ્વારા પ ૂરી
પાડવામાં આવેલી વપતુઓ અને સેવાઓનુ ં તુરંત લિલ આપવામાં આવશે, હોસ્પપટલના લિલ
અપાયેલ શુલ્કનો ઉપયોગ કરવો તે માનક લિનવીમાકૃત છૂટ અથવા ગ્રામીણ લિનવીમાકૃત છૂટ િાદ
કરે છે , જે નીચ મુિિ છે :
a. માનક વીમાકૃત છૂટ: હોસ્પપટલમાં દાખલ થઈને સેવા લેનાર દદીઓ માટે લિલમાં લગાવેલ
શુલ્કમાં 40% ઘટાડો અને હોસ્પપટલમાં દાખલ થયા તવના સેવાઓ લેનારા માટે લિલમાં
લગાવેલ શુલ્કમાં 20% ઘટાડો.
b. ગ્રામી વીમાકૃત છૂટ: ગ્રામીણ હોસ્પપટલોમાં દાખલ થઈને સેવા લેનાર દદીઓ અને દાખલ થયા
તવના સેવા લેનારા દદીઓના લિલમાં લગાવેલ શુલ્કમાં 20% ઘટાડો. સટર લેકસાઇડ હોસ્પપટલ
અને આરોગ્ય કે ન્ર, પટર કોપટ હોસ્પપટલ અને સટર એમાડોર હોસ્પપટલ એ ગ્રામીણ હોસ્પપટલો છે .
લિનવીમાકૃત દદી માટે ની છૂટ નાણાકીય સહાયતા માટે પાત્ર અથવા પહેલાથી છૂટ આપવામાં
આવી હોય તેવી સેવાઓ (દા.ત. કોપટે તમક સેવાઓ માટે પેકેિ છૂટ) પ્રાપ્ત કરનાર દદીઓ માટે
લાગુ નથી.

કે સ રે ટ અને પેકેિ ટ્રકંમત તનધાાટ્રરત કરવી તે અપેલક્ષત ચુકવણીમાં પટ્રરણમવુ ં

િોઈએ નહં કે જે હોસ્પપટલ અપેક્ષા રાખશે તેના કરતા ઓછું જે કે તે લિનવીમાકૃત દદી માટે
છૂટને સેવાઓ માટે લિલ આપવામાં શુલ્ક પર લગાવવામાં આવી છે .
3. નાણાકીય સહાયતા માટ્રહતી: દદીઓના દરે ક લિલ્સમાં અતધકારની સ ૂચના સામેલ હશે કે જેને આ નીતતમાં
પ્રદશાન તરીકે િોડેલ છે , જેમાં પાત્ર દદીઓ માટે ઉપલબ્ધ છે તે નાણાંકીય સહાયતાનો સમાવેશ છે .
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4. તવગતવાર િયાન: દરે ક દદીઓને તેમના ખાતા માટે કોઈપણ સમયે તવગતવાર િયાન આપવાની
તવનંતી કરવામાં આવી શકે છે .
5. તાત્કાલલક ચુકવણીમાં છૂટ: દદીને આપવામાં આવતા દરે ક લિલમાં તાત્કાલલક ચુકવણીમાં છૂટ તવશે
માટ્રહતી સામેલ હશે. તાત્કાલલક ચુકવણીમાં છૂટ એ તાત્કાલલક ચુકવણી કરતા હોય તેવા
લિનવીમાકૃત દદીઓ માટે ઉપલબ્ધ હોસ્પપટલના લિલનુ ં અતતટ્રરક્ત લખાણ-િદ્ધ છે . તાત્કાલલક
ચુકવણીમાં છૂટ એ િધા પ્રકારની છૂટ લાગુ કરાયા પછી લિનવીમાકૃત દ્વારા દે વાની રકમની 10%
રકમ છે . િો કોઈ વીમાકૃત દદી સેવાના સમયે અથવા દદીને લિલ આપવામાં આવ્યાંની તારીખના
30 કૅ લેન્ડર ટ્રદવસની અંદર ચુકવણી કરે છે , તો આ છૂટ માટે પાત્ર હોય છે .
6. તવવાદો: કોઈપણ દદી તેમના લિલ પરની કોઈ વપતુ અથવા શુલ્ક પર તવવાદ કરી શકે છે . દદીઓ
ગ્રાહક સેવાના પ્રતતતનતધ સાથે લેલખતમાં અથવા ફોન પર તવવાદ શરૂ કરી શકે છે . િો દદી લિલનાં
ં માં દપતાવેજીકરણની તવનંતી કરે છે , તો તવનંતી કરવામાં આવેલ દપતાવેિને દસ(10)
સંિધ
ટ્રદવસની અંદર પ્રદાન કરવા માટે વાિિી પ્રયાસોનો ઉપયોગ કરશે. હોસ્પપટલો આગળની વસ ૂલાત
પ્રવ ૃતિમાં િોડાતા પહેલા દદી તવવાદ શરૂ કરે તે પછી ઓછામાં ઓછા ત્રીસ (30) ટ્રદવસ માટે ખાતાને
હોલ્ડ કરશે.
C. વસ ૂલાતનાતનયમો
1. સામાન્ય વસ ૂલાત તનયમો: આ નીતતના આધારે , હોસ્પપટલો દદીઓ પાસેથી ચુકવણી મેળવવા માટે
વાિિી વસ ૂલાત પ્રયાસો ઉપયોગમાં લઈ શકે છે . સામાન્ય વસ ૂલાત પ્રવ ૃતિઓમાં દદીના િયાનો,
ફોન કૉલ્સ અને દદીનો અથવા જામીનદારને મોકલવામાં આવેલ તે િયાનોનો સંદભા રજૂ કરવો
સામેલ હોઇ શકે છે . હોસ્પપટલોએ દદીના પ્રનો ો અને લિલ્સ તવશેની ફટ્રરયાદોનુ ં દદી અનુસાર સમયસર
સંશોધન કરવામાં અને યોગ્ય હોય ત્યાં સુધારવામાં આવે છે તેની ખાતરી કરવા માટે પ્રટ્રિયાઓનો
તવકાસ કરવો આવશ્યક છે .
2. અસાધારણ વસ ૂલાત કાયાવાહીનો તનષેધ: હોસ્પપટલ્સ અને વસ ૂલાત એિન્સીઓ દદીઓ
પાસેથીવસ ૂલાત કરવા માટે અસાધરણ વસ ૂલાત ટ્રિયાનો ઉપયોગ કરશે નહં.
3. નાણાકીય સહાયતાની અરજીની પ્રટ્રિયા દરમ્યાન કોઈ વસ ૂલાત નહં: હોસ્પપટલ્સ અને વસ ૂલાત
એિન્સીઓ નાણાકીય સહાયતા માટે અરજી િમા કરી હોય તેવા દદીનો વસ ૂલાત માટે પીછો કરશે નહં
અને દદીની અરજી િાકી હોય તે પહેલા અથવા દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ કોઈપણ રકમ પરત કરશે .

4. નાણાકીય સહાયતા માટેની અરજી પરની માટ્રહતીના ઉપયોગ પર પ્રતતિંધ: હોસ્પપટલ્સ અને વસ ૂલાત
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એિન્સીઓ વસ ૂલાત પ્રવ ૃતિઓમાં કોઈપણ માટ્રહતીનો ઉપયોગ કરશે નહં કે જે નાણાંકીય સહાયતા
માટે ની અરજીની પ્રટ્રિયા દરમ્યાન મેળવેલી છે . આ તવભાગમાં હોસ્પપટલ અથવા વસ ૂલાત એિન્સી
દ્વારા નાણાકીય સહાયતા માટે ની પાત્રતા પ્રટ્રિયાના પવતંત્ર રીતે મેળવવામાં આવેલી માટ્રહતીના
ઉપયોગને તનષેધ કરે તેવ ુ ં કં ઈ નથી.
5. ચુકવણી યોિનાઓ :
i. પાત્ર દદીઓ: હોસ્પપટલ્સ અને તે ના વતી કાયા કરતી કોઈપણ વસ ૂલાત એિન્સી વીમાકૃત
દદીઓ અને નાણાકીય સહાયતા માટે પાત્ર હોય તે વા દદીઓને તે મની દદી િવાિદારી
(વીમાકૃ ત દદીઓ માટે ) અને અત્યાર સુધીની અન્ય િાકી રકમની ચુકવણી કરવા માટે
કરાર કરવાનો તવકલ્પ ઓફર કરશે.

હોસ્પપટલ્સ પણ જેણે એક િ હપ્તામાં દદી

િવાિદારી રકમ ચ ૂકવવામાં અક્ષમતા દશાા વી હોય તે વા વીમાકૃ ત દદીઓ માટે ચુકવણી
યોિનાઓ શરૂ કરી શકે છે .
ii. ચુકવણી યોિનાઓની શરતો:િધી ચુકવણી યોિનાઓ વ્યાિ-મુક્ત હશે. દદીઓને ચુકવણી
યોિનાની શરતોની વાટાઘાટ કરવાની તક મળશે. િો હોસ્પપટલ અને દદી ચુકવણી
યોિનાની શરતોથી સંમત થવામાં અસમથા હોય, તો હોસ્પપટલ ચુકવણી યોિનાને તવપત ૃત
કરી શકે છે કે જેની હેઠળ દદી માતસક ચુકવણી કરશે કે જે જીવન િરૂટ્રરયાતના ખચાા િાદ
કયાા પછી દદીની માતસક પાટ્રરવાટ્રરક આવકના દસ ટકા (10%) કરતા વધુ નથી. "જીવન
િરૂટ્રરયાતના ખચાા " એટલે નીચે આપેલ કોઈપણ વપતુ માટે ના ખચાા છે : ભાડું અથવા ઘર
માટે ચુકવણી અને જાળવણી, ખાદ્ય સામગ્રી અને ઘરે લ ૂ સામન, વાસણો

અને ટે લલફોન,

કપડાં, તિીિી અને દાંતની સારવાર માટે ની ચુકવણીઓ, વીમો, શાળા અથવા િાળકની
દે ખરે ખ, િાળક અથવા જીવનસાથીને સહાય, પટ્રરવહન અને વીમો, ગૅસ અને સમારકામ
સટ્રહત

ઑટોના

ખચાા ,

હપ્તાની

ચુકવણીઓ,

iii. ચુકવણી યોિનાને તનન્ષ્િય જાહેર કરવી:

લોન્રી

અને

સફાઈ

અને

અન્ય

90-ટ્રદવસીય અવતધ દરમ્યાન િાકી િધી

અનુિતમક ચુકવણીઓ કરવામાં દદીની તનષ્ફળતા પછી તવપત ૃત ચુકવણી યોિનાને હવે
અમલમાં નથી તરીકે જાહેર કરવામાં આવી શકાય છે . તવપત ૃત કરે લ ચુકવણી યોિના હવે
અમલમાં નથી તરીકે જાહેર કરતા પહેલાં, હોસ્પપટલ અથવા વસ ૂલાત એિન્સી દદીનો ફોન
દ્વારા સંપકા કરવાનો અને તવપત ૃત ચુકવણી અયોગ્ય હોય શકે અને તે કે દદીને તવપત ૃત
ચુકવણી યોિનાની ફરી વાટાઘાટ કરવાની તમ મળી શકે તેની લેલખત સ ૂચના આપવાનો
ઉલચત પ્રયાસ કરી શકે છે . તવપત ૃત ચુકવણી યોિનાને હવે અમલમાં નથી તરીકે જાહેર
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કરવામાં આવે તે પહેલા, િો દદી દ્વારા તવનંતી કરવામાં આવે, તો હોસ્પપટલ અને વસ ૂલાત
એિન્સી ટ્રડફોલ્ટવાળી તવપત ૃત ચુકવણી યોિનાની શરતોની ફરીથી વાટાઘાટ કરવાનો
ુ
પ્રયાસ કરશે. આ તવભાગના હેતઓ
માટે , દદીઓને દદીના છે લ્લા જ્ઞાત ફોન નંિર અને
સરનામા પર સ ૂચના અને ફોન કૉલ કરવામાં આવી શકે છે .ચ ૂકવણી યોિનાને અમલમાં
નથી તરીકે જાહેર કયાા પછી, હોસ્પપટલ અથવા વસુલાત એિન્સી આ નીતત અનુસાર
વસ ૂલાત પ્રવ ૃતિઓ કરી શકે છે .
6. વસ ૂલાત એિન્સીઓ: હોસ્પપટલો વસ ૂલાત એિન્સીને દદીના ખાતાનો સંદભા આપી શકે છે , જે નીચે
આપેલ શરતોને પાત્ર છે :
i. વસ ૂલાત એિન્સીનો હોસ્પપટલ સાથે લેલખત કરાર હોવો આવશ્યક છે .
ii. હોસ્પપટલનો લેલખત કરાર તે શરતે હોવો આવશ્યક છે કે વસ ૂલાત એિન્સીની ફંક્શનની
કાયાક્ષમતા સટર હેલ્થના ઉદ્દે શ્ય, દૃન્ષ્ટકોણ, મ ૂળભ ૂત મ ૂલ્યો, નાણાકીય સહાયતા નીતત, આ
લિલલંગ અને વસ ૂલાતોની નીતતની શરતો અને હોસ્પપટલ તનષ્પક્ષ ટ્રકંમત તનધાા રણ કાયદા,
આરોગ્ય અને સુરક્ષા સંટ્રહતાની ધારા 127400 127446 સુધીનુ ં પાલન કરશે;
iii. વસ ૂલાત એિન્સીએ તે માટે સંમત થવુ ં આવશ્યક છે કે દદીનુ ં િકાયા વસ ૂલવા માટે
કોઈપણ અસાધારણ વસ ૂલાત ટ્રિયાઓમાં િોડાશે નહં;
iv. હોસ્પપટલે ઋણની માલલકી સાચવવી આવશ્યક છે (દા.ત. વસ ૂલાત એિન્સીને ઋણ વેચાણ
કરવામાં આવતુ ં નથી);
v. વસ ૂલાત એિન્સીએ નાણાકીય સહાયતા માટે પાત્ર દદીઓને ઓળખવા માટે , આવા દદીઓ
સાથે નાણાકીય સહાયતા નીતતની ઉપલબ્ધતા અને તવગતોની ચચાા કરવા માટે અને
નાણાકીય

સહાયતાનો

આગ્રહ

કરનાર

દદીઓને

પાછો

855-398-1633અથવા

sutterhealth.org પર હોસ્પપટલની દદી નાણાકીય સેવાઓનો સંદભા આપવા માટે પ્રટ્રિયાઓ
અમલમાં મ ૂકવી આવશ્યક છે . વસ ૂલાત એિન્સીઓ નાણાકીય સહાયતા માટે અરજી િમા
કરી હોય તેવા દદી પાસેથી કોઈપણ ચ ૂકવણીની માગ કરશે નહં અને દદીની અરજી િાકી
હોય તે પહેલા અથવા દરમ્યાન સમયમાં પ્રાપ્ત કરે લ કોઈપણ રકમ પરત કરશે.
vi. તમામ ત ૃતીય-પક્ષ ચુકવણીકારોએ યોગ્ય રીતે લિલ આપવુ ં િોઈએ, ત ૃતીય-પક્ષ
ચુકવણીકાર તરફથી પ્રાપ્ત ચુકવણી વધુ િાકી હોવી િોઈએ નહં અને િાકી દે વ ુ ં એ દદીની
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નાણાકીય િવાિદારી હોવી િોઈએ. વસ ૂલાત એિન્સી ત ૃતીય-પક્ષ ચુકવાણીકારે ચુકવવાની
િવાિદારી હોય તેવી કોઈપણ રકમ માટે દદીને લિલ આપશે નહં.
vii. વસ ૂલાત એિન્સી દરે ક દદીને દપતાવેિ A, સ ૂચનાના અતધકારની એક નકલ મોકલે છે .
viii. હોસ્પપટલ દદીના ખાતે શરૂઆતી લિલ મોકલે તે પછી 120 ટ્રદવસ પસાર થવા આવશ્યક છે .
ix. દદી કોઈ ચુકવણી યોિના વાટાઘાટ અથવા વાિિી રકમની તનયતમત આંતશક ચુકવણીઓ
કરી રહ્યાં નથી.
D. ત ૃતીયપક્ષનીિવાિદારી
ં કં પનીઓ અથવા િહારી વસ ૂલાત એિન્સીઓને ત ૃતીય
આ નીતતમાં એવુ ં કં ઈ નથી કે જે હોસ્પપટલની સંિદ્ધ
પક્ષ દાવા નીતત અનુસાર ત ૃતીય પક્ષને અનુસરવામાં િાધ્ય હોય.
સંદભા1
આંતટ્રરક રે વન્ય ૂ સંટ્રહતાની ધારા 501(r)
26 સંઘીય તનયમનો સંટ્રહતા 1.501(r)-1 થી 1.501(r)-7 સુધી
કે લલફોતનિયા પવાપ્ય અને સલામતી સંટ્રહતા ધારા 124700 થી 127446 સુધી
ુ ી છે .
આ નીતત સટર હેલ્થ લિલલંગ અને વસ ૂલાત નીતત સાથે વાંચવા માટે ના હેતથ

દપતાવેિ A – સ ૂચનાના અતધકારો

PolicyStatમાં િણાવેલ નીતતઓ તસવાયની નીતતનો સંદભા લેતી વખતે, તમે ઝડપી પહંચ માટે એક હાઇપરલલંક

1

િનાવવામાં સમથા થશો.
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તમારી તાજેતનરી સેવા માટે સટર હેલ્થનો ઉપયોગ કરવા િદલ તમારો આભાર. કૃપયા તમારી હોસ્પપટલ મુલાકાત
માટે ના શુલ્કનુ પટે ટમેન્ટ અહી િીડેલ મેળવો. ચુકવણીની દે ણગી તાત્કાલલક છે . િો તમે નીચે ચચાા કરવામાં આવેલ
અમુક નાણાકીય પાત્રતાની પ ૂતતિ કરતા હોય અથવા િો તમે તાત્કાલલક ચુકવણી કરો, તો છૂટ માટે પાત્ર હોઇ શકે છે .
કૃપયા ધ્યાનમાં રાખો કે આ માત્ર હોસ્પપટલ સેવાઓ માટે ન ુ ં િ લિલ છે . તમે હોસ્પપટલમાં દાખલ થયા હોય તે દરમ્યાન
લચટ્રકત્સકો દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવેલ સેવાઓ માટે અતતટ્રરક્ત શુલ્ક લાગુ થઈ શકે છે , જેમ કે લચટ્રકત્સકોએ અને
કોઈપણ ઍતનપથીતસયોલોજિપટ્સે, પેથોલોજિપટ્સે, રે ડીયોલોજિપટ્સે, એમ્બ્યુલન્સ સેવાઓએ અથવા હોસ્પપટલના
કમાચારી ન હોય તેવા અન્ય તિીિી વ્યવસાતયકોએ આપેલ લિલ.

તમને તેમની સેવાઓ માટે અલગ લિલ પ્રાપ્ત

થઈ શકે છે .
તમારા અતધકારોનો સારાંશ:રાજ્ય અને સમવાયી કાયદા માટે આવશ્યક છે કે ઋણ વસ ૂલકતાા ઓ તમારી સાથે ઉલચત
વ્યવહાર કરે અને ઋણ વસ ૂલકતાા ઓને ખોટા િયાનો કરવાથી અથવા ટ્રહંસાની ધમકી આપવાથી, અશ્લીલ અથવા
અપમાનિનક ભાષાનો ઉપયોગ કરવા અથવા તમારા કમાચારી સટ્રહત, ત ૃતીય પક્ષો સાથે અભર વ્યવહાર કરવાની
પ્રતતિંતધત કરવામાં આવે.

અસામાન્ય પટ્રરસ્પથતત હેઠળ તસવાય, ઋણ વસ ૂલકતાા ઓ તમારો સવારે 8 વાગ્યા પહેલા

અથવા રાત્ર 9 વાગ્યા પછી તમારો સંપકા કરી શકશે નહં.

સામાન્ય રીતે, ઋણ વસ ૂલકતાા ઓ તમારા ઋણ તવશેની

માટ્રહતી તમારા વકીલ અથવા જીવન સાથી તસવાય કોઈ અન્ય વ્યસ્ક્તને આપી શકાશે નહં. ઋણ વસ ૂલકતાા તમારા
પથાનની પુન્ષ્ટ કરવા અથવા ચુકાદાની િિવણી કરવા માટે િીજી વ્યસ્ક્તનો સંપકા કરી શકે છે . ઋણ વસ ૂલાત તવશે
વધુ માટ્રહતી માટે , તમે ટે લલફોન દ્વારા 1-877-FTC-HELP (328-4357) પર અથવા www.ftc.gov પર ઑનલાઇન
ફેડરલ િે ડ કતમશનનો સંપકા કરી શકો છો.
લિનલાભકારી િે ટ્રડ ટ સલાહકાર સે વાઓ, તે મ િ પથાતનક કાન ૂની સે વાઓ કાયાા લયના ઉપભોક્તા સહાયક,
તમારા ક્ષે ત્ર માં ઉપલબ્ધ હોઇ શકે છે . કૃપ ા કરીને સંદ ભા માટે દદી નાણાકીય સે વા કાયાા લયનો
855-398-1633 પર સંપકા કરો
સટરના દદીઓ પાસેથી ચુક વણીઓની વસ ૂલાત કરવા માટે િાહ્ય વસ ૂલાત એિન્સીઓ સાથે કરારો થયે લા
હોય છે . વસ ૂલાત એિન્સીઓએ હોસ્પપટલની નીતતઓનુ ં પાલન કરવુ ં િરૂરી છે .વસ ૂલાત એિન્સીઓએ
હોસ્પપટલ અને દદી દ્વારા સંમતત આપવામાં આવ્યા હોય તેવ ા કોઈપણ ચુક વણી પ્લાનને ઓળખવા અને તે ન ુ ં
પાલન કરવુ ં આવશ્યક છે .
નાણાકીય સહાયતા ચેટ્રરટી કે ર: સટર હેલ્થ ઓછી આવકવાળા પાત્ર દદીઓ અને જેની પાસે એવો વીમો છે કે
જેમણે તેમની સારવારના નંધપાત્ર ભાગની ચુકવણી કરવાની િરૂર હોય તેવા દદીઓને નાણાકીય સહાય પ ૂરી
પાડવા માટે વચનિદ્ધ છે . નીચે નાણાકીય સહાયતા હેત ુ પાત્રતા માટે ની આવશ્યકતાઓ અને નાણાકીય
સહાયની માગ કરવા માગતા હોય તેવા દદી માટે અરજી પ્રટ્રિયાનો સારાંશ આપેલ છે . નાણાકીય સહાયતા માટે
પાત્ર હોય તેવા દદીઓની શ્રેણી નીચે આપેલ છે :


તે દદીઓ કે જેમની પાસે તેમના તિીિી ખચાા ચુકવવા માટે કોઈ ત ૃતીય-પક્ષ સ્રોત, જેમ કે વીમા
કં પની અથવા સરકારી કાયાિમ નથી અને સંઘીય ગરીિી રે ખાના 400% જેટલી અથવા તેનાથી ઓછી
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આવક ધરાવે છે .


દદીઓ કે જેઓ વીમા દ્વારા આરલક્ષત છે પરં ત ુ (i) કુટુંિની આવક સંઘીય ગરીિી રે ખાના 400% જેટલી
અથવા તેનાથી ઓછી છે ; અને (ii) તેમના અથવા તેમના કુટુંિ માટે ના તિીિી ખચાા (હોસ્પપટલ સંિદ્ધ
ખાતે ખચાા યેલ અથવા છે લ્લા 12 મટ્રહનામાં અન્ય પ્રદાતાને ચ ૂકવાયેલ) કે જે દદીના પટ્રરવારની
આવકના 10% ને વટાવે છે .



દદીઓ કે જેઓ વીમા દ્વારા આરલક્ષત છે પરં ત ુ તેમના લાભ તેમ ના હોસ્પપટલમાં રોકાવા પહેલા
અથવા તે દરમ્યાન વપારાઈ ગયા છે અને કુટું િની આવક સંઘીય ગરીિી રે ખાના 400% જેટલી
અથવા તેનાથી ઓછી છે .

તમે અરજી પત્રકનો ઉપયોગ કરીને નાણાકીય સહાયતા માટે અરજી કરી શકો છો જે દદી નાણાકીય સેવાઓ , જે
હોસ્પપટલ ખાતે દદી ઍક્સેસ / નંધણી તવભાગોમાંસ્પથત છે , અથવા દદી નાણાકીય સેવાઓને 855-398-1633
પર અથવા સટર હેલ્થ અથવા હોસ્પપટલ વેિસાઇટ (www.sutterhealth.org) પર કૉલ કરવાથી ઉપલબ્ધ થાય
છે . તમે દદી નાણાકીય સેવાઓના પ્રતતતનતધ સાથે વાત કરીને પણ અરજી િમા કરી શકો છો, જે તમને અરજી
ભરવામાં તમારી મદદ કરશે. અરજીની પ્રટ્રિયા દરમ્યાન તમને તમારા પટ્રરવારમાં લોકોની સંખ્યા, તમારી
ં માં અને નાણાકીય સહાયતા માટે તમારી પાત્ર નક્કી કરવામાં હોસ્પપટલની મદદ થાય
માતસક આવકના સંિધ
તેવી અન્ય માટ્રહતી પ ૂછવામાં આવી શકે છે .

સટરને તમારી આવક ચકાસવામાં મદદ કરવા માટે તમારી

પાસેથી તમારી વેતનની રસીદ અથવા ટે ક્સ રે કોર્ડસાની માગ કરવામાં આવી શકાય છે .
તમે અરજી િમા કરો પછી, હોસ્પપટલ માટ્રહતીની સમીક્ષા કરશે અને તમને તમારી પાત્રતા તવશે લેલખતમાં
સ ૂચના આપશે. િો તમને અરજીની પ્રટ્રિયા દરમ્યાન કોઈ પ્રનો ો હોય, તો તમે દદી નાણાકીય સેવાઓ
કાયાા લયનો (855) 398-1633 પર સંપકા કરી શકો છો.
િો તમે હોસ્પપટલના તનણાયથી સંમત ન હોય, તો તમે દદી નાણાકીય સેવાઓ કાયાા લય પર તવવાદ નંધાવી શકો છો.
હોસ્પપટલની નાણાકીય સહાયતા નીતતની આ કૉતપઓ, સરળ ભાષામાં સારાંશ અને અરજી, તેમિ સરકારી
કાયાિમની અરજીઓ અમારા દદી નંધણી અથવા દદી નાણાકીય સેવાઓના કાયાા લયો પર રૂિરુમાં િહુતવધ
ભાષામાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે તેમિ www.sutterhealth.org પર અને મેલ દ્વારા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં
આવે છે .

િો તમે 855-398-1633 પર અમારા નાણાકીય સેવાઓ કાયાા લયનો સંપકા કરો છો તો અમે તમને

નાણાકીય સહાયતા નીતતની એક કૉતપ તવના મ ૂલ્યે મોકલી શકીએ છીએ.
આંતટ્રરક રે વન્ય ૂ કોડ ધારા 1.501(r)-5 અનુસાર સટર હેલ્થ સામાન્ય રીતે લિલમાં આપવામાં આવેલ રકમ માટે
સંભતવત મેટ્રડકે ર પદ્ધતત અપનાવે છે , તેમ છતાં નાણાંકીય સહાયતા માટે પાત્ર હોય તેવા દદીઓ સામાન્ય રીતે
લિલમાં આપવામાં આવતી રકમ કરતા વધુ જાણે નાણાકીય રીતે િવાિદાર નથી કારણ કે પાત્ર દદીઓએ કોઈ
રકમ ચ ૂકવવાની હોતી નથી.
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િાકી અરજીઓ: િો તમે ધમાદા સારવાર માટે કોઈ અરજી િમા કરો તે િ સમય દરમ્યાન િીજા આરોગ્ય રક્ષણ
કાયાિમ માટે અરજી કરાવી હોય, તો િેમાંથી એક પણ અરજી અન્ય કાયાિમ માટે પાત્રતાને પ્રતતિંતધત કરશે નહં.
આરોગ્ય વીમો/સરકારી કાયાિમ કવરે િ/નાણાકીય સહાયતા: િો તમારી પાસે આરોગ્ય વીમા રક્ષણ, મેડીકે ર, મેડી-કલ,
કે લલફોતનિયા લચલ્રન સેવાઓ અથવા આ લિલ માટે ચુકવણીનો અન્ય કોઈ સ્રોત હોય, તો કૃપયા 855-398-1633 પર દદી
નાણાકીય સેવાઓનો સંપકા કરો. િો યોગ્ય હશે, દદી નાણાકીય સેવાઓ તમારી સેવાઓ માટે તે સંપથાઓને લિલ ચુકવશે.
િો તમારી પાસે આરોગ્ય વીમો ન હોય અથવા મેટ્રડકલ અથવા મેટ્રડકે ર જેવા સરકારી કાયાિમ દ્વારા રક્ષણ ન હોય, તો
તમે સરકારી સહાયતા કાયાિમ માટે પાત્ર હોઇ શકો છો. દદી નાણાકીય સેવાઓ તમને અરજી પત્રકો પ્રદાન કરીને અને
અરજી પ્રટ્રિયામાં તમારી મદદ કરી શકે છે .
િો તમને હોસ્પપટલ તરફથી નાણાકીય સહાયતાનો એવોડા પ્રાપ્ત થયો હોય જે તમને આ લિલને આધીન
સેવાઓને આવરી લેત ુ ં હોય તેવ ુ ં લાગે, તો કૃપા કરીને દદી નાણાકીય સેવાઓનો 855-398-1633 પર સંપકા કરો.
કે લલફોતનિયા આરોગ્ય લાભ એક્સચેન્િ: તમે કવડા કે લલફોતનિયા હેઠળ આરોગ્ય સંભાળ રક્ષણ માટે પાત્ર હોઇ શકો છો. તમે
કવડા કે લલફોતનિયા દ્વારા આરોગ્ય સંભાળ રક્ષણ માટે પાત્ર છો કે કે મ તે તવશે વધુ તવગત અને સહાયતા માટે હોસ્પપટલ
લિઝનેસ સેવાઓનો સંપકા કરો.
સંપકા માટ્રહતી: દદી નાણાકીય સેવાઓ તમને તમારા હોસ્પપટલ લિલ અથવા નાણાકીય સહાયતા અથવા સરકારી કાયા િમ
માટે અરજી કરવા માટે ન ુ ં પસંદ કરતા તવશે હોય શકે તેવા પ્રનો ોના િવાિ આપવા ઉપલબ્ધ છે . ટે લલફોન નંિર
855-398-1633 છે . અમારા ટે લલફોનનો સમય, સવારે 8:00 વાગ્યેથી સાંજે 5:00 વાગ્યા સુધી છે , સોમવારથી શુકવાર સુધી.
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