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સંદભો:

નાણાકીય સહાયિા નીતિ (ચેરરટી કેર)
ઉદ્દે શ્ય
નીતિનો હેત ુ દદીને સટર હેલ્થ હોસ્સ્પ્િટલ્સની શાખાઓ િર ઉિલબ્ધ નાણાકીય સહાયિા (ચેરરટી કે ર) અંગે મારહિી
ઉિલબ્ધ કરાવવાનો અને નાણાકીય સહાયિા માટે િાત્રિા નક્કી કરવાની પ્રરિયાનો સારાંશ આિવાનો છે .
નીતિ
સટર હેલ્થની િાત્ર દદીઓને આવક-આધારરિ નાણાકીય સહાયિા (ચેરરટી કે ર) પ્રદાન કરવા માટે નાણાકીય સહાયિાના
ં માં સમજી શકાય િેવી લેલખિ મારહિી પ્રદાન કરવાની નીતિ છે .
સંબધ
ક્ષેત્ર
આ નીતિ સટર હેલ્થ અથવા સંબતં ધિ સંસ્પ્થા (િે શબ્દને સટર હેલ્થના િેટાતનયમો દ્વારા તનધાા રરિ કરે લ મુજબ) દ્વારા
સંચાલલિ િમામ લાઇસન્સ પ્રાપ્િ હોસ્સ્પ્િટલ શાખાઓ િર લાગુ િડે છે અને િે બધી હોસ્સ્પ્િટલ્સ કે જેમાં શટલ હેલ્થ
અને/અથવા સંબતં ધિ સંસ્પ્થા પ્રત્યક્ષ અથવા િરોક્ષ મિદાન તનયંત્રણ અથવા 50% (હવે િછી હોસ્સ્પ્િટલ અથવા સટર
હેલ્થ હોસ્સ્પ્િટલ્સ િરીકે સંદલભિિ છે (જોડાણ G માં છે િે મુજબ) કરિા વધારે એન્ન્ટરટ ઇન્ટરે સ્પ્ટ ધરાવે છે . જ્યાં સુધી
તનરદિષ્ટ કરવામાં ન આવેલ હોય, ત્યાં સુધી આ નીતિ ઇમર્જન્સી રૂમના લચરકત્સકો, ઍતનસ્પ્થીતસયોલોજજસ્પ્્સ,
રે ડીયોલોજીસ્પ્્સ, હોસ્સ્પ્િલલસ્પ્ટ, િેથોલોજજસ્પ્ટ વગેરે કે જેની સેવાઓને હોસ્સ્પ્િટલના લબલમાં સામેલ કરવામાં આવિા નથી
િેવા લોકો સરહિ, લચરકત્સકો અથવા અને િબીબી પ્રદાિાઓ િર લાગુ થિી નથી. આ નીતિ આવા િબીબો અથવા
અન્ય િબીબી પ્રદાિાઓની સેવાઓ હેત ુ ચુકવણી કરવા માટે હોસ્સ્પ્િટલ માટે ના એક કિાવ્ય િરીકે બનાવવામાં આવી
નથી. કે લલફોતનિયામાં, ઇમર્જન્સી લચરકત્સક કે જે હોસ્સ્પ્િટલમાં ઇમર્જન્સી સેવાઓ પ્રદાન કરે છે િેમણે લબનવીમાકૃિ દદીઓ
અથવા વધુ િડિો િબીબી ખચાવાળા દદીઓ કે જેઓ સમવાય ગરીબી રે ખાના 350 ટકા િર અથવા િેનાથી નીચે હોય
િેમને છૂટ આિવી આવશ્યક છે .
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વ્યાખ્યાઓ
જરટલ/વૈતશન્ષ્ટકૃિ સેવાઓ:જરટલ/વૈતશન્ષ્ટકૃિ સેવાઓ િે સેવાઓ છે કે જેને સટર હેલ્થ અથવા હોસ્સ્પ્િટલ જરટલ અથવા
તવતશન્ષ્ટકૃિ િરીકે નક્કી કરે છે ( દા.િ. ટ્રાન્સપ્લાં્સ, પ્રયોગાત્મક અને િિાસાધીન સેવાઓ) િેમજ અમુક વૈકલ્લ્િક
સેવાઓ કે ખાસ કરીને જેને આરોગ્ય યોજના રક્ષણ કરારો હેઠળ રક્ષણથી બાકાિ રાખેલી છે (દા.િ. કોસ્પ્મેરટક પ્રરિયાઓ).
સંધીય ગરીબી રે ખા (FPL):“FPL” નુ ં સંધીય ગરીબી રે ખા એ આવકના સ્પ્િરનુ ં માિ છે કે જે જે યુનાઇટે ડ સ્પ્ટે ્સ
રડિાટા મેન્ટ ઑફ હેલ્સ્પ્થ અને હ્યુમન સતવિસીસ (HHS) દ્વારા પ્રકાતશિ થાય છે અને નાણાકીય સહાયિા માટે િાત્રિા
તનધાા રરિ કરવા માટે હોસ્સ્પ્િટલો દ્વારા ઉિયોગમાં લેવાય છે .
નાણાકીય સહાયિા:નાણાકીય સહાયિા સંપ ૂણા ચેરરટી કે ર અને વધુ મેરડકલ ખચાવાળી ચેરરટી સારવાર (અનુભાગ A.1
િાત્રિામાં દશાા વેલ મુજબ)નો સંદભા આિે છે .
હોસ્સ્પ્િટલ સેવાઓ:હોસ્સ્પ્િટલ સેવાઓ ઇમર્જન્સી અને િબીબી રૂિે અન્ય જરૂરી સેવા સરહિ (જરટલ/વૈતશસ્ષ્િકૃિ સેવાઓને
બાકાિ છે ) િે િમામ સેવાઓ છે કે જે પ્રદાન કરવા માટે હોસ્સ્પ્િટલને લાઇન્સ મળે લ છે ,.
હોસ્સ્પ્િટલના સેવા ક્ષેત્રની પ્રાથતમક ભાષા:હોસ્સ્પ્િટલ દ્વારા હાલમાં જ કરવામાં આવેલ સમુદાય સ્પ્વાસ્પ્્ય જરૂરરયાિોના
મ ૂલ્યાંકનના આધારે હોસ્સ્પ્િટલના સેવા ક્ષેત્રની પ્રાથતમક ભાષા એ હોસ્સ્પ્િટલ દ્વારા સેવા અિાયેલ 1000 લોકો અથવા
સમુદાયનાં 5% લોકો દ્વારા વિરાિી એક ભાષા છે .
લબનવીમકૃિ દદી: લબનવીમાકૃિ દદી એ એવા દદી છે કે જેમની િાસે િેમના િબીબી ખચાા ના કોઈિણ ભાગ માટે
ચુકવણીનો વ્યાવસાતયક અથવા અન વીમો, સરકાર દ્વારા પ્રાયોજજિ હેલ્થકે ર લાભ કાયાિમો સરહિ, કોઈ ત ૃિીય િક્ષ
સ્રોિ નથી, િરં ત ુ ત્યાં સુધી મયારદિ નથી અને િેવા દદીનો સમાવેશ થાય છે કે જેના ચુકવણીના િમામ સંભતવિ સ્રોિો
હેઠળના લાભ દાખલ થવા િહેલા વિરાઈ ગયા છે .
વીમાકૃિ દદી: વીમાકૃિ દદી એ િે દદી છે કે જેઓ િાસે િેમના િબીબી ખચાા ના ભાગ માટે ચુકવણીના ત ૃિીય-િક્ષ
સ્રોિ છે , િરં ત ુ મેરડ-કલ દ્વારા આરલક્ષિ દદીઓને બાકાિ રાખે છે .
દદીની જવાબદારી: દદીની જવાબદારી િે રકમ છે જે દદીના ત ૃિીય કવરે જમાં દદીના લાભની રકમ તનધાા રરિ થયા
િછી વીમાકૃિ દદીના લખસ્પ્સામાંથી ચુકવવાને િાત્ર છે .
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પ્રરિયાઓ
A.

િાત્રિા
1. િાત્રિા માિદં ડ: અરજીની પ્રરિયા દરમ્યાન નીચેના તવભાગ Bઅને Cમાં, હોસ્સ્પ્િટલ્સ નાણાકીય
સહાયિા માટે નીચે આિેલ િાત્રિા માિદં ડ લાગુ કરી શકે છે :
નાણાકીય સહાયિા
શ્રેણી
સંપ ૂણા ચેરરટી કે ર

ઉિલબ્ધ છૂટ

દદી િાત્રિા માિદં ડ

દદીકે જેસૌથીિાજેિરની400%

હોસ્સ્પ્િટલ સેવાઓ માટે ના

અથવાિેનાથીઓછીFPL

િમામ શુલ્કોનુ ં સંપ ૂણા લખાણ

િરકુટુંલબકઆવકવાળા(નીચેતનધાારરિમુજબ)
લબનવીમાકૃિદદીછે
વધુ ખચા માટે

1. દદી કે જે સૌથી િાજેિરની

ચેરરટી કે ર

400%કૌટુંલબક િેનાથી ઓછી

(વીમાકૃિ

FPL િર કુટુંલબક આવકવાળા

દદીઓ માટે)

(નીચે તનધાારરિ મુજબ) વીમાકૃિ

હોસ્સ્પ્િટલ સેવાઓ માટે
દદીની જવાબદારીનુ ં લખાણ

દદી છે ;
અને
2. િેમના અથવા િેમના કુટુંબ
માટે ના િબીબી ખચાા (હોસ્સ્પ્િટલ
સંબદ્ધ ખાિે ખચાા યેલ અથવા
છે લ્લા 12 મરહનામાં અન્ય
પ્રદાિાને ચ ૂકવાયેલ) કે જે દદીના
િરરવારની આવકના 10% ને
વટાવે છે .
2. કુટુંબની આવકની ગણિરી કરવી: નાણાકીય સહાયિા માટે દદીની િાત્રિા નક્કી કરવા માટે,
હોસ્સ્પ્િટલ િહેલા દદીના કુટુંબની આવકની નીચે મુજબ ગણિરી કરશે:

a) દદીનુ ં કુટુંબ: દદીનુ ં કુટુંબ નીચે આિેલ મુજબ નક્કી કરવામાં આવશે:
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(i)

પુખ્િ વયના દદીઓ:18 વષાથીવધુવયનાદદીઓમાટે,
ુ ાગીદાર, અને 21
દદીનાકુટુંબમાંિમ
ે નાજીવનસાથી, ઘરે લભ
વષાકરિાઓછીઉંમરનાઆતશ્રિબાળકો, િછીભલેિેઘરે રહેિાહોયકે નહં.

(ii)

સગીર દદીઓ:18 વષાથી ઓછી ઉંમરના દદીઓ માટે , દદીના કુટુંબમાં
ં ીઓ અને માિા-તિિા અથવા સંભાળ
માિા-તિિા, સંભાળ રાખનાર સંબધ
ં ીઓના 21 વષાથી ઓછી ઉંમરના અન્ય બાળકો.
રાખનારના સંબધ

b) કુટુંબની આવકનો પુરાવો:દદીએ આવકના પ ૂરાવા િરીકે માત્ર િાજેિરની વેિન રસીદ
અને કર રીટના પ્રદાન કરવાનુ ં રહેશે. કુટુંબની આવક એ િાજેિરની વેિન રસીદો
અથવા ઇન્કમ ટે ક્સ રીટનામાં દશાા વેલ મુજબ 12 મરહના િહેલા અથવા પ ૂવા ટે ક્સ વષાની,
છૂટાછે ડા લીધેલ સ્ત્રીની ખાધા ખોરાકી અને બાળ સહાય બાદ કરિા રહેિી, કુટુંબના
િમામ સભ્યોની વાતષિક આવક છે .

આ ગણિરીમાં સામેલ આવક દરે ક આવકથી છે ,

દા.િ. િગાર અને વેિન, સેવાતનવ ૃતિની આવક, હાલની ફૂડ સ્પ્ટેમ્પ્સ જેવા હાલના
સરકારી સ્પ્થાનાંિર અને રોકાણના લાભ છે .વાતષિક આવકમાં વષાની સમાલ્પ્િ સુધીની
કુટુંબની આવક અનુસાર વષાભરની આવક કાઢીને નક્કી થઈ શકે છે .
c) સ્પ્વગાસ્પ્થ દદીઓ માટે કુટુંબની આવકની ગણિરી કરવી: સ્પ્વગાસ્પ્થ દદીઓ, કે જેનો કોઈ
જીવનસાથી જીતવિ નથી, િેમને કુટુંબની આવકની ગણિરીના ઉદ્દે શ્યો માટે કોઈ આવક
ધરાવિા નથી હોવાનુ ં માનવામાં આવે છે . સ્પ્વગાસ્પ્થ દદીઓ માટે આવકના દસ્પ્િાવેજની
જરૂર નથી; િેમ છિાં, સ્પ્થાવર તમલકિોના દસ્પ્િાવેજની જરૂર િડી શકે છે . સ્પ્વગાસ્પ્થ
દદીના હયાિ જીવનસાથી નાણાકીય સહાયિા માટે અરજી કરી શકે છે
3. કુટુંબની આવકની FPL મુજબ ગણિરી કરવી: કુટુંબની આવક નક્કી કયાા િછી, હોસ્સ્પ્િટલ કુટુંબની
આવકના સ્પ્િરની FPL સાથે સરખામણી કરશે, જેને FPL ની ટકાવારી િરીકે દશાા વેલ છે . ઉદાહરણ
િરીકે , જો ત્રણ લોકોના કુટુંબ મટે સમવાય ગરીબી રે ખા $20,000 હોય, અને દદીના કુટુંબની આવક
$60,000 હોય, િો હોસ્સ્પ્િટલ દદીના કુટુંબની આવક 300%FPL હોવાનુ ં ગણશે.

હોસ્સ્પ્િટલ આ

ગણિરીનો ઉિયોગ દદી નાણાકીય સહાયિા માટે આવકના માિદં ડની પ ૂતિિ કરે છે કે કે મ િે નક્કી
કરવા માટે ની અરજી પ્રરિયા દરમ્યાન કરશે.
4. તવશેષ િરરસ્સ્પ્થતિ – હોસ્સ્પ્િટલમાં રહીને સેવા લેિી વખિે વિરાયેલ લાભ:દદીએ હોસ્સ્પ્િટલમાં રહેવા
દરમ્યાન િેના લાભ વાિરી લીધા હોવાને કારણે જ્યારે કોઈ વીમાકૃિ વ્યસ્ક્િનુ ં ત ૃિીય-િક્ષ કવરે જ
માત્ર દદીના હોસ્સ્પ્િટલમાં રહેવા માટે ના અિેલક્ષિ ખચાા ના ભાગની જ ચુકવણી કરે , ત્યારે હોસ્સ્પ્િટલે
દદી િાસેથી અિેલક્ષિ ખચા-વળિર એકત્ર કરવુ ં જોઈએ, જો લાભ વાિરવામાં આવ્યાં ન હોય િો િે
ત ૃિીય-િક્ષ કવરે જમાથી દે ય હશે. જો લાભ, િેમજ દદીના ખચાનો રહસ્પ્સો અથવા સહ-વીમો
વાિરવામાં આવ્યા ન હોય, િો હોસ્સ્પ્િટલ ત ૃિીય-િક્ષ િક્ષ િરફથી દે ય હશે િે રકમથી વધુની
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કોઈિણ રકમ માટે દદીને અનુસરશે નહં. જો દદી હોસ્સ્પ્િટલમાં રહેવા દરમ્યાન િેનો લાભ વટાવી દે
છે િેઓ નાણાકીય સહાયિા માટે િાત્ર છે .જો દદી નાણાકીય સહાયિા માટે િાત્ર હોય, િો હોસ્સ્પ્િટલ
દદી લાભ ક્ષમિા વટાવી દે િછી પ્રદાન કરે છે િે સેવાઓ માટે ના િમામ ખચાા લખીને રાખશે.
5. નાણાકીય સહાયિાનો બરહષ્કાર/અિાત્રિા: નીચે એવી િરરસ્સ્પ્થતિઓ અિેલી છે કે જેમાં આ નીતિ
હેઠળ નાણાકીય સહાયિા ઉિલબ્ધ નથી:
a) લબનવીમાકૃિ દદી જરટલ/તવતશષ્ટ સેવાઓનો આગ્રહ કરે છે : સામાન્ય રીિે, લબનવીમાકૃિ
દદીઓ

કે જેઓ

લબનવીમાકૃિ દદી જરટલ/તવતશષ્ટ સેવાઓનો આગ્રહ

કરે

છે

(દા,િ,પ્રત્યારોિણો અથવા િિાસાધીન પ્રરિયાઓ) અને આવી સેવાઓ માટે નાણાકીય
સહાયિા પ્રાપ્િ કરવાનો આગ્રહ કરે , િેઓએ નાણાકીય સહાયિા માટે િાત્ર હોવા માટે
આવી સેવાઓની જોગવાઈના િહેલાં હોસ્સ્પ્િટલ ખાિે નાણાકીય માટે જવાબદાર વ્યસ્ક્િ
(અથવા તનયુક્િ) િરફથી વ્યવસ્પ્થાિકીય મંજૂરી પ્રાપ્િ કરવી આવશ્યક છે . હોસ્સ્પ્િટલ્સ
ૂ ી િહેલા દદીઓ માટે
આવી મંજૂરીની જરૂર હોય િેવી સેવાઓ માટે વ્યવસ્પ્થાિકીય મંજર
માગ કરવાની પ્રરિયાનો તવકાસ કરશે.

પ્રભાવી સેવાઓ કે જે સામાન્ય રીિે આરોગ્ય

યોજના કવરે જ કરારો હેઠળ કવરે જથી બાકાિ હોય છે (દા.િ. કોસ્પ્મેરટક પ્રરિયાઓ) િે
નાણાકીય સહાયિા માટે િાત્ર નથી.
b) ખચાા ના રહસ્પ્સાવાળા મેરડ-કલ દદીઓ: જેઓ ખચાા નો રહસ્પ્સો ચુકવવા માટે જવાબદાર છે
િેવા મેરડ-કલ દદીઓ મેળવેલ ખચાા નો રહસ્પ્સો ઘટાડવા માટે નાણાકીય સહાયિા હેત ુ
અરજી કરવાને િાત્ર નથી. હોસ્સ્પ્િટલ આ રકમો દદીઓ િાસેથી એકત્ર કરવાની
માગ કરશે.
c) દદી આવરી લેવામાં આવેલ સેવાઓને નકારે છે :કોઈ વીમાકૃિ દદી કે જે એવી સેવાઓ
િસંદ કરે છે કે દદીના લાભ કરાર હેઠળ કરવ કરવામાં આવેલ નથી (દા.િ. િરીકે
HMO દદી કે જેઓ સટરથી બહારની નેટવકા સેવાઓની માગ કરે છે અથવા સટર
હોસ્સ્પ્િટલમાંથી નેટવકા માં આવિી હોય િેવી કોઈ શાખામાં સ્પ્થાનાંિરરિ થવાની ના િાડે
છે િેવા દદી) િેઓ નાણાકીય સહાયિા માટે િાત્ર નથી.
d) વીમાકૃિ દદી ત ૃિીય-િક્ષ ચુકવણીકાર સાથે સહયોગ કરિો નથી: વીમાકૃિ દદી કે જે
ત ૃિીય-િક્ષ ચુકવણીકાર દ્વારા વીમાકૃિ છે , દદી ત ૃિીય-િક્ષને ત ૃિીય-િક્ષની જવાબદારી
નક્કી કરવા માટે જરૂરી મારહિી પ્રદાન કરવામાં તનષ્ફળ થાય છે િે કારણે સેવાઓ માટે
ચુકવણી કરવાનુ ં નકારે િેવા દદી નાણાકીય સહાયિા માટે િાત્ર નથી.
e) ચુકવણીકાર સીધી દદીને ચુકવણી કરે છે : જો દદી સેવાઓ માટેની ચુકવણી સીધી
ક્ષતિપ ૂતિિ, મેરડકે ર સલ્પ્લમેન્ટ, અથવા અન્ય ચુકવણીકાર િરફથી પ્રાપ્િ કરે છે , િો
સેવાઓ માટે નાણાકીય સહાયિા માટે િાત્ર નથી.
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f)

મારહિીની ખોટી રજૂઆિ: હોસ્સ્પ્િટલ્સ એવા દદીઓને નાણાકીય સહાયિા એનાયિ
કરવાનુ ં નકારી શકે છે કે જેઓ િેમની િાત્રિા અરજીમાં કુટુંબની આવક, ઘરે લ ુ આકાર
અથવા અન્ય મારહિી ખોટી રીિે રજૂ કરે છે .

g) ત ૃિીય િક્ષ પુનઃપ્રાલ્પ્િઓ: જો દદી કોઈ નાણાકીય િિાવટ અથવા દદીને જેના કારણે
ઇજા થઈ છે િે અિકૃત્ય કરનાર ત ૃિીય િક્ષ િરફથી ચુકાદો પ્રાપ્િ કરે , િો દદીએ
કોઈિણ દદીના ખાિા બેલંસને સંતુષ્ટ કરવા માટે ની િિાવટ અથવા ચુકાદાની રકમનો
ઉિયોગ કરવો આવશ્યક છે .
h) વ્યવસાતયક

(લચરકત્સક

સેવાઓ:

ઍતનસ્પ્થીતસયોલોજજસ્પ્ટ,

તવરકરણ

લચરકત્સકોની,

હોસ્પ્િીટલીસ્પ્ટ, િેથોલોજજસ્પ્્સ વગેરેની સેવાઓને આ નીતિ હેઠળ આવરી લેવામાં આવેલ
નથી.

દસ્પ્િાવેજ A માં તનધાારરિ કોઈિણ છૂટ. ઘણા લચરકત્સકો ચેરરટ કે ર નીતિઓ

ધરાવાિા હોય છે કે જે દદીઓને મફિ અથવા સારવારમાં છૂટ મેળવવાની મંજૂરી આિે
છે . દદીઓએ લચરકત્સકની ચેરરટી કે ર નીતિ તવશેની મારહિી સીધી િેમના લચરકત્સકથી જ
મેળવવી જોઈએ.
B.

એલ્પ્લકે શન પ્રરિયા
1. પ્રત્યેકહોસ્સ્પ્િટલ્સદદીઅથવાિેનાઅથવાિેણીનાપ્રતિતનતધિાસેથીખાનગીઅથવાજાહેરવીમોહોસ્સ્પ્િટલદ્વારા
દદીનેઆિવામાંઆવેલીસારવારમાટે નાશુલ્કસંપ ૂણાિણેકેઆંતશકિણેઆવરીશકે છેિતે વશેનીમારહિીમેળવ
વામાટે વાજબીપ્રયાસકરશે.
દદીકે જેકોઈિણસમયેહોસ્સ્પ્િટલસેવાઓમાટે લબલચુકવવામાંનાણાકીયઅક્ષમિાદશાા વેછેિેનેનાણાકીયસહા
યિામાટે મ ૂલ્યાંરકિકરાશે. વીમાકૃિદદીિરીકે િાત્રહોવામાટે ,
ં વશ્યકછે કેકેિેઅથવાિેણીલબલનેઆવરે અથવાછૂટઆિેિે
દદીઅથવાદદીનાજમીનદારે િસ
ે ત્યતિિકરવુઆ
વાવીમાઅથવાસરકારીલાભનાકોઈિણઅતધકારથીવાકેફનથી.
દરે કદદીનેજેિેમણેિહેલેથીકરે લનથીિેસરકારીસહાયિાકાયાિમમાટે િમ
ે નીસંભતવિિાત્રિાિિાસવામાટે
પ્રોત્સારહિકરવાજોઈએ.
2. નાણાકીયસહાયિામાટે અરજીકરવામાગિાહોયિેવાદદીઓસટરહેલ્થદ્વારામાનકીકૃિઅરજીિત્રક,
“નાણાકીયસહાયિામાટે અરજી”, દસ્પ્િાવેજ B નોઉિયોગકરશે.
3. દદીઓ દસ્પ્િાવેજ A માં સલચબદ્ધ
ૂ
હેલ્થ સટર હોસ્સ્પ્િટલ્સ ખાિે રૂબરૂમાં,855-398-1633, િર ફોન િર,
મેલ દ્વારા અથવા સટર હેલ્થ વેબસાઇટ (www.sutterhealth.org) દ્વારા નાણાકીય સહાયિા માટે
અરજી કરીને સહાયિાની તવનંિી કરી શકે છે .
4. દદીઓએ નાણાકીય સહાયિા માટે સટર હેલ્થ, P.નેમેલ કરવી જોઈએ. O. Box 619010, Roseville,
CA 95661-9998 Attn: ચેરરટી કે ર અરજી.
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5. દદીઓએ હોસ્સ્પ્િટલ સેવાઓ પ્રાપ્િ કરવા માટે બને િેટલી જલ્દી નાણાકીય સહાયિા માટેની અરજી
પ ૂરી કરવી જોઈએ. હોસ્સ્પ્િટલ દદીને રડસચાર્જ થવા િહેલા મોકલે િે લબલને િારીખના 240રદવસની
અંદર અરજી ભરીને અને િરિ કરવામાં તનષ્ફળિા નાણાકીય સહાયિાની તવગિોમાં િરરણમી શકે છે .
C.

નાણાકીય સહાયિાનો તનણાય
1. હોસ્સ્પ્િટલ પ્રત્યેક અરજદારની નાણાકીય સહાયિા માટે ની અરજીને ધ્યાનમાં લેશે અને જ્યારે દદી
તવભાગ A.1 માં તનધાા રરિ િાત્રિા માિદં ડની પ ૂતિિ કરે અને હોસ્સ્પ્િટલની સેવા(ઓ) પ્રાપ્િ કરી હોય
ૂ ીઆિશે.
(અથવા પ્રાપ્િ કરશે) ત્યારે નાણાકીય સહાયની મંજર
2. દદીઓ સરકારી કાયાિમ દ્વારા મળિી સહાય માટે િણ અરજી કરે છે , જે જો કોઈ ચોક્કસ દદીને
અતવરિ સેવાઓ માટે જરૂર િડે, િો યોગ્ય હોઇ શકે છે .
a) હોસ્સ્પ્િટલે દદીને િેઓ સરકારી અથવા અન્ય સહાયિા માટે િાત્ર છે કે કે મ અથવા દદી
કે લલફોતનિયા હેલ્થ બેતનરફટ એક્સચેન્જ (દા.િ. કવડા કે લલફોતનિયા)માં યોજનાઓમાં નંધણી
કરાવવા માટે િાત્ર છે કે મ િે તનધાા રરિ કરવામાં સહાય કરવી જોઈએ.
b) જો દદી િે સમાન સમયે અરજી કરે કે જ્યારે િે અથવા િેણીએ નાણાકીય સહાયિા માટે
અરજી કરી હોય, ત્યારે કોઈ બીજા આરોગ્ય કવરે જ પ્રોગ્રામ માટે અરજી કરે છે મ ત્યારે બીજા
હેલ્થ કવરે જ કાયાિમ હેઠળ કવરે જ માટે ની અરજી, નાણાકીય સહાયિા માટે દદીની
િાત્રિાને પ્રતિબંતધિ કરશે નહં.
3. એકવાર સંપ ૂણા ચેરરટી કે ર અથવા વધુ િબીબી ખચા ચેરરટી કે રનો તનણાય થઈ જાય િછી, એક સ ૂચના
િત્ર (દસ્પ્િાવેજ D) અરજદારને િેમના હોસ્સ્પ્િટલના તનણાયની સ ૂચના આિવા માટે મોકલવામાં
આવશે.
4. હોસ્સ્પ્િટલ દદીને સ ૂચના ફોમા મોકલે િે િછી એક વષાની અવતધ માટે દદીઓને નાણાકીય સહાયિા
માટે િાત્ર હોવાનુ ં ગણવામાં આવે છે . એક વષા િછી, નાણાકીય સહાયિા માટે ફરીથી અરજી કરવી
આવશ્યક છે .
5. જો નાણાકીય સહાયિા તનણાય દદીના િક્ષમાં કોઈ િેરડટ બેલંસનો તનણાય લે, િો િે રડટ બેલંસના
રરફંડમાં આરોગ્ય અને સલામિી સંરહિાની કલમ 127440 અનુસાર કાન ૂની દરે (10% પ્રતિ વષા)
દદીની ચુકવણીની િારીખથી અતધક ચુકવણીની રકમ િર વ્યાજ જોડવામાં આવશે, િે શરિે કે
હોસ્સ્પ્િટલે વ્યાજ સરહિ, િાંચ ડોલર ($5) કરિા ઓછું રરફંડ હોય િે ચુકવવાની જરૂર હોિી નથી.

D.

તવવાદો

{00711610 v.14}

14-294

દદીને તવવાદ ઊભો થવાની િરરસ્સ્પ્થતિઓની સ ૂચના પ્રાપ્િ થવાના ત્રીસ (30) રદવસની અંદર તવવાદના મ ૂળની
અને ઇલ્છછિ રાહિની, દદી હોસ્સ્પ્િટલ ખાિે નાણાકીય માટે જવાબદાર વ્યસ્ક્િ અથવા તનયુક્િને સ ૂચના આિીને
નાણાકીય સહાયિા નકારવા માટે ના હોસ્સ્પ્િટલ દ્વારા કોઈિણ તનણાયની સમીક્ષાની માગ કરી શકે છે . દદીઓ
તવવાદ લેલખિમાં અથવા મૌલખક સબતમટ કરાવી શકે છે .

હોસ્સ્પ્િટલ ખાિે નાણાકીય માટે જવાબદાર વ્યસ્ક્િ

અથવા તનયુક્િને વ્યસ્ક્િ બને િેટલી જલ્દી દદીના તવવાદની સમીક્ષા કરશે અને દદીને લેલખિમાં કોઈિણ
તનણાયની જાણ કરશે.
E.

નાણાકીય સહાયિા માટે ની ઉિલબ્ધિા
1. ભાષાઓ:આ નીતિ હોસ્સ્પ્િટલના સેવા ક્ષેત્રની પ્રાથતમક ભાષામાં ઉિલબ્ધ હશે. ઉિરાંિ, આ તવભાગમાં
પ્રદાન કરે લ બધી સ ૂચનાઓ/સંચારો હોસ્સ્પ્િટલના સેવા ક્ષેત્રની પ્રાથતમકભાષા(ભાષાઓ)માં અને િમામ
લાગુ સંધીય અને રાજ્ય કાયદા અને તનયમનો અનુસાર ઉિલબ્ધ હશે.
2. હોસ્સ્પ્િટલ સેવાઓની જોગવાઈ દરમ્યાન દદીને પ્રદાન કરવામાં આવેલી મારહિી :
a) અગાઉથી પ્રવેશ અથવા નંધણી: અગાઉથી પ્રવેશ અથવા નંધણી દરમ્યાન (અથવા
વહેવારમાં લાવવ યોગ્ય હોય કે િરિ જ) હોસ્સ્પ્િટલ દરે ક દદીઓને દસ્પ્િાવેજ E ની એક
નકલ આિશે, જેમાં નાણાકીય સહાયિા નીતિની સરળ ભાષામાં એક સારાંશનો સમાવેશ
થાય છે અને સેવાઓ માટે િેમની નાણાકીય જવાબદારીના એક અંદાજની તવનંિી કરવા
માટે ના િેમના અતધકારથી સંબતં ધિ મારહિીનો િણ સમાવેશ થાય છે . હોસ્સ્પ્િટલ્સ નાણાકીય
સહાયિા તવશે મારહિી અને અરજી કરવામાં સહાયિા પ્રાપ્િ કરવા માટે મુલાકાિ લઈ શકે
િેવા તવભાગને ઓળખશે.
b) નાણાકીય સહાયિા અંગે સલાહકારો:બીનવીમાકૃિ હોય િેવા દદીઓ માટે નાણાકીય
સલાહકારો તનયુક્િ કરવામાં આવી શકે છે , કે જેઓ હોસ્સ્પ્િટલ ખાિે દદીઓની રૂબરૂમાં
મુલાકાિ લેશ.ે
નાણાકીય સલાહકારો આવા દદીઓને એક નાણાકીય સહાયિા અરજી આિશેમજ હોસ્સ્પ્િટલના
એવા કમાચારીનો સિકા નંબર આિશે કે જે આ નાણાકીય સહાયિા તવશે વધારાની મારહિી
પ્રદાન કરી શકે અને અરજીની પ્રરિયામાં મદદ કરી શકે .
c) ઇમર્જન્સી સેવાઓ: ઇમર્જન્સી સેવાઓના રકસ્પ્સાઓના કે સમાં, દદીની િબીબી સ્સ્પ્થતિ સ્સ્પ્થર
થાય કે િછી વહેવાર કરવા યોગ્ય હોય કે િરિ અથવા રજા આિવામાં આવે ત્યારે
હોસ્સ્પ્િટલ્સ દદીને નાણાકીય સહાયિાનો સાદી ભાષામાં સારાંશ પ્રદાન કરશે.
d) રજા અિાવમાં આવે ત્યારે પ્રદાન કરાિી અરજીઓ: રજા આિિી વખિે, હોસ્સ્પ્િટલ્સ િમામ
દદીઓને દસ્પ્િાવેજ E ની એક નકલ આિશે, જેમાં નાણાકીય સહાયિા નીતિનો અને મેરડ-
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કલ અને કે લલફોતનિયા લચલ્ડ્રન્સ સેવાઓ અને અન્ય સંભતવિ રૂિે લાતુ સરકારી કાયાિમ
માટે ની અરજીઓ ધરાવિા િમામ લબનવીમાકૃિ દદીઓનો સાદી ભાષામાં એક સારાંશ હશે.
3. અન્ય સમયે દદીઓને પ્રદાન કરવા માટે ની મારહિી:
a) સંિકા મારહિી: દદીઓ નાણાકીય સહાયિા તવશે વધારાની મારહિી અને અરજીની પ્રરિયામાં
સહાયિા મેળવવા માટે 1-855-398-1633 િર કૉલ કરી શકે છે અથવા દસ્પ્િાવેજ G િર
સ ૂલચબદ્ધ હોસ્સ્પ્િટલ તવભાગનો સંિકા કરી શકે છે .
b) લબલલંગ સ્પ્ટે ટમેન્્સ: હોસ્સ્પ્િટલ્સ સટર હેલ્થ હોસ્સ્પ્િટલ લબલલંગ અને વસ ૂલાિ નીતિઅનુસાર
દદીને લબલ આિશે. દદીઓ માટેના લબલલંગ સ્પ્ટે ટમેન્્સમાં દસ્પ્િાવેજ E સામેલ હશે, જેમાં
નાણાકીય સહાયાિા નીતિનો સાદી ભાષામાં સારાંશ, નાણાકીય સહાયિા તવશે સહાયિા માટે
કૉલ કરવા માટે દદીઓ હેત ુ એક ફોન નંબર અને વેબસાઇટ સરનામુ ં કે જ્યા દદી નાણાકીય
સહાયિા નીતિ, સરળ ભાષામાં નીતિનો સારાંશ અને નાણાકીય સહાયિા માટે અરજી તવશે
વધારાની મારહિી મેળવી શકે છે . િમારા કાન ૂની અતધકારોનો સારાંશ જોડાણ F માં સામેલ
છે , અને દદીના છે લ્લા લબલલંગ સેટમેન્ટ િણ સામેલ હોય છે
c) તવનંિી િર: હોસ્સ્પ્િટલ્સ દદીઓને નાણાકીય સહાયિા નીતિના દસ્પ્િાવેજની નકલો, નાણાકીય
સહાયિા માટે અરજી અને તવનંિી કરવા િર નાણાકીય સહાયિા નીતિનો સરળ ભાષામાં
સારાંશ તવના મ ૂલ્યે આિશે.
4. નાણાકી સહાયિા મારહિીનો પ્રચાર:
a) સાવાજતનક િોન્સ્પ્ટંગ: હોસ્સ્પ્િટલ્સ નાણાકીય સહાયિા નીતિની નકલો, જેમાં પ્રિીક્ષા કક્ષ,
લબલલંગ કાયાા લયો અને હોસ્સ્પ્િટલની બહારના દદીઓની સેવા વ્યવસ્પ્થાઓ સરહિ, નાણાકીય
સહાયિા માટે અરજી અને નાણાકીય સહાયિા નીતિનો સરળ ભાષામાં સારાંશને ઇમર્જન્સી
રૂમમાં મુખ્ય સ્પ્થાનમાં, એડતમશન્સ તવસ્પ્િારમાં, હોસ્સ્પ્િટલના અન્ય સ્પ્થાનોમાં િોસ્પ્ટ કરશે કે
જ્યાં દદીઓનુ ં ટ્રારફક વધુ પ્રમાણમાં હોય ત્યાં મોકલશે, િણ ત્યાં સુધી જ મયાારદિ નથી.
આ સાવાજતનક સ ૂચનાઓમાં સેવાઓ માટે નાણાકીય જવાબદારી તવશે તવનંિી કરવાના
અતધકાર તવશેની મારહિીનો સમાવેશ થાય છે .
b) વેબસાઇટ: નાણાકીય સહાયિા નીતિ, નાણાકીય સહાયિાની અરજી અને સાદી ભાષામાં
સારાંશ સટર હેલ્થ વેબસાઇટ િર અને હોસ્સ્પ્િટલની વેબસાઇટ િર કોઈ મુખ્ય સ્પ્થાનમાં
ઉિલબ્ધ

હશે.

નાણાકીય

સહાયિા તવશેની

મારહિીની

માગ

કરનાર

વ્યસ્ક્િઓએ

નાણાકીયસહાયિા તવશે મારહિી પ્રાપ્િ કરિા િહેલાં કોઈ એકાઉન્ટ બનાવવાની અથવા કોઈ
વ્યસ્ક્િગિ મારહિી પ્રદાન કરવાની આવશ્યક્િા રહેશે નહં.
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c) મેલ: માિા-તિિા નાણાકીય સહાયિા નીતિ, નાણાકીય સહાયિાની અરજી અને સાદી
ભાષામાં સારાંશની નકલની તવનંિી કરી શકે છે જ, માિા-તિિાથી કોઈ શુલ્ક લીધા તવના,
મેલ દ્વારા મોકલવામાં આવશે.
d) જાહેરાિો/પ્રેસ રરલીઝ: સટર હેલ્થ જરૂર િડવા િર અને વાતષિક આધારે ઓછું હોય િે મુજબ
સટર હેલ્થ દ્વારા સેવા આિવામાં આવિા સમુદાયોમાં મુખ્ય સમાચારિત્ર(ત્રો)માં હોસ્સ્પ્િટલ
ં માં એક જાહેરાિ આિશે અથવા જ્યારે
ખાિેની નાણાકીય સહાયિાની ઉિલબ્ધિાના સંબધ
આવુ ં કરવુ ં વ્યવહારું ન હોય, ત્યારે સટર આ મારહિી ધરાવિી એક પ્રેસ રીલલઝ રજૂ કરશે
અથવા સટર હેલ્થ નક્કી કરે કે જે આિણા સમુદાયોમાં પ્રભાતવિ દદીઓ માટે નીતિની
ઉિલબ્ધિાને સાવાજતનક કરશે િેવા અન્ય માધ્યમોનો ઉિયોગ કરશે.

e) સમુદાયમાં જાગ ૃિિા: સટર હેલ્થ નાણાકીય સહાયિાની ઉિલબ્ધિા તવશે સમુદાયના
સભ્યોને (ખાસ કરીને જેને નાણાકીય સહાયિાની આવશ્યકિાની સૌથી વધુ સંભાવના હોય
ં સંસ્પ્થાઓ, લચરકત્સકો, સમુદાય લ્ક્લતનક્સ અને આરોગ્ય
િેવા ) સ ૂચના આિવા માટે સંબદ્ધ
સંભાળ પ્રદાિાઓ સાથે કાયા કરશે.
F.

તવતવધ
1. રે કોડા રકતિંગ:
નાણાકીય સહાયિાથી સંબતં ધિ રે કોર્ડસા સહેલાઈથી પ્રાપ્િ થવો જોઈએ.

હોસ્સ્પ્િટલે હોસ્સ્પ્િટલથી

સેવાઓ મેળવી હોય િેવા લબનવીમાકૃિ દદીઓની સંખ્યા, પ ૂણા ભરાયેલ નાણાકીય અરજીની સંખ્યા,
મંજૂર કરે લ સંખ્યા, પ્રદાન કરે લા લાભનુ ં ડોલરમાં અન ૂમાતનિ મ ૂલ્ય, નકારવામાં આવેલ અરજીની
સંખ્યા, નકારવાના કારણોથી સંબતં ધિ મારહિી જાળવવી આવશ્યક છે . ઉિરાંિ, નાણાકીય સહાય માટે
ં માં દદીના એકાઉન્ટમાં કોઈ નંધ દાખલ કરે લી હોવી જોઈએ.
દદીની મંજૂરી અને અસ્પ્વીકારના સંબધ
2. દદીઓ ચુકવણી યોજના માટે િાત્ર હોઇ શકે છે . ચુકવણી યોજના સટર હેલ્થ હોસ્સ્પ્િટલ લબલલંગ અને
વસ ૂલાિ નીતિ મુજબ અિાવામાં અને નક્કી કરવામાં આવશે.
3. લબલલંગ અને વસ ૂલાિ:
હોસ્સ્પ્િટલ દદીઓ િાસેથી ચુકવણી પ્રાપ્િ કરવા માટે વસ ૂલીના વાજબી પ્રયાસો કરી શકે છે .
નાણાકીય સહાયિા માટે અરજી પ્રરિયા દરમ્યાન મેળવેલ મારહિીનો વસ ૂલાિ પ્રરિયામાં અથવા
હોસ્સ્પ્િટલ દ્વારા અથવા હોસ્સ્પ્િટલા દ્વારા તનયુક્િ એજન્સી દ્વારા કરી શકાશે નહં.

સામાન્ય વસ ૂલાિ

પ્રવ ૃતિઓમાં દદીના બયાનો, ફોન કૉલ્સ અને દદીનો અથવા જામીનદારને મોકલવામાં આવેલ િે
બયાનોનો સંદભા રજૂ કરવો સામેલ હોઇ શકે છે . આનુષલં ગકો અને મહેસ ૂલ ચિ તવભાગોએ લબલ્સ તવશે
દદીના પ્રશ્નો અને ફરરયાદોને પુનઃસંશોતધિ કરવામાં આવેલ છે અને જ્યાં યોગ્ય હોય ત્યાં દદી
અનુસાર સમયસર સંશોતધિ કરે લ છે િેની ખાિરી કરવા માટે પ્રરિયાઓ તવકતસિ કરે લી હોવી
આવશ્યક છે . હોસ્સ્પ્િટલ અથવા વસ ૂલાિ એજન્સીઓ કોઈિણ અસામાન્ય વસ ૂલાિ રિયાઓ (સટર હેલ્થ
હોસ્સ્પ્િટલની લબલલંગ અને વસ ૂલાિ નીતિ દ્વારા તનધાારરિ કરાયેલ મુજબ)માં જોડાશે નહં . હોસ્સ્પ્િટલ
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લબલલંગ અને વસ ૂલાિ નીતિની નકલો સટર હેલ્થ વેબસાઇટ www.sutterhealth.org િર, -398-855
1633 િર કૉલ કરીને અથવા હોસ્સ્પ્િટલ દદી નંધણી, દદી માટે આતથિક સેવાના કાયાાલયો અને
ઇમર્જન્સી તવભાગોમાંથી તવના મ ૂલ્યે મેળવી શકાશે.
4. OSHPD િર જમા કરવુ:ં
સટર હેલ્થ હોસ્સ્પ્િટલ નાણાકીય સહાયિા નીતિઓને રાજ્ય-વ્યાિી આયોજન માટે ના કાયાાલય િર
અને હેલ્થકે ર રડવલોિમેન્ટ (OSHPD િર જમા કરાવશે. નીતિઓ અહી સ્સ્પ્થિ OSHPD વેબસાઇટ
િર સ્સ્પ્થિ હોઇ શકે છે : https://syfphr.oshpd.ca.gov//
5. સામાન્ય રીિે લબલમાં જોડાિી રકમ:
આંિરરક રે વન્ય ૂ કોડના તવભાગ 1 અનુસાર. 501(r)-5, સટર સામાન્ય રીિે લબલમાં જોડાિી રકમ માટે
સંભવનીય મેરડકેર િદ્ધતિને સ્પ્વીકારે છે , છિાં િણ, નાણાકીય સહાયિા માટે િાત્ર હોય િેવા દદીઓ
સામાન્ય રીિે લબલમાં જોડાિી રકમ કરિા વધુ માટે આતથિક રીિે જવાબદાર નથી કારણ કે િાત્ર
દદીકો કોઈિણ રકમની ચુકવણી કરિા નથી.
િસંદગી
આંિરરક રે વન્ય ૂ સંરહિાની ધારા 501(r)
26 સંઘીય તનયમનો સંરહિા 1.501(r)-1 થી 1.501(r)-7 સુધી
કે લલફોતનિયા સ્પ્વાસ્પ્્ય અને સલામિી સંરહિા ધારા 124700 થી 127446 સુધી
ુ ૂવાક છે .
આ નીતિ સટર હેલ્થ લબલલંગ અને વસ ૂલાિ નીતિ (નાણાકીય નીતિ 14-227) સાથે વાંચવા માટે ના હેતપ
જોડાણો
દસ્પ્િાવેજ
દસ્પ્િાવેજ
દસ્પ્િાવેજ
દસ્પ્િાવેજ
દસ્પ્િાવેજ
દસ્પ્િાવેજ
દસ્પ્િાવેજ

A – નીતિ દ્વારા આવરી લેવામાં અને ન આવરી લેવાયેલ હોય િેવા પ્રદાિાઓ
B – નાણાકીય સહાયિા માટે અરજી
C – નાણાકીય સહાયિા ગણિરી કાયાિત્રક
D – ચેરરટી કે ર માટે સ ૂચના ફોમા સટર હેલ્થ િાત્રિા તનણાય
E – દદીઓ માટે મહત્વપ ૂણા લબલલંગ મારહિી
F – અતધકારોની સ ૂચના
G – સટલ હેલ્થ એરફલેટ હોસ્સ્પ્િટલ્સ, ભૌતિક સરનામુ ં અને નાણાકીય સહાયિા માટે વેબસાઇટ સરનામુ ં
દસ્પ્િાવેજ A

નીતિ દ્વારા આવરી લેવામાં અને આવરવામાં ન આવ્યાં હોય િેવા પ્રદાિાઓ
http://www.sutterhealth.org/communitybenefit/financial-assistance.html િર સ ૂલચબદ્ધ પ્રદાિાઓ આ નીતિ હેઠળ
આવરી લેવાયેલ છે .
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http://www.sutterhealth.org/communitybenefit/financial-assistance.html િર સ ૂલચબદ્ધ છે િે પ્રદાિાઓને આ
નીતિ હેઠળ આવરી લેવાયેલ નથી
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દસ્પ્િાવેજ B
નાણાકીય સહાયિા માટે અરજી
દદીનુ ં નામ
સરનામુ ં
ખાતુ#ં

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

જીવનસાથી

____________________________

SNN

ફોન
_______________
(દદી)(જીવનસાથી)

કુટુંબની સ્સ્પ્થતિ: જીવનસથી, ઘરે લ ૂ ભાગીદાર અથવા21વષાથી ઓછી વયના બાળકો. જો દદી સગીર હોય, િો
ં ીઓ અથવા21વષાથી ઓછી વયના ભાઈ-બહેન
િમામમાિાતિિા, કાળજી રાખનારા સંબધ
નામ
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

ઉંમર
___________
___________
___________
___________

ં
સંબધ
________________
________________
________________
________________

રોજગાર અને વ્યવસાય
નોકરીદાિા:___________________________________િદ:____________________________________
સંિકા માટે ની વ્યસ્ક્િ અથવા ટેલલફોન:_________________________________________________________
જો સ્પ્વ-રોજગાર હોય, િો વ્યવસાયનુ ં નામ:_____________________________________________________
જીવનસાથીના નોકરીદાિા:_____________________________િદ:_______________________________
સંિકા માટે ની વ્યસ્ક્િ અથવા ટેલલફોન:_________________________________________________________
જો સ્પ્વ-રોજગાર હોય, િો વ્યવસાયનુ ં નામ:_____________________________________________________
વિામાન માતસક આવક
દદીનુ ં

અન્ય કુટુંબ

કુલ વેિન (કિાિ િહેલાં)

ઉમેરો:

ઑિરે રટંગ વ્યવસાયથી આવક (જો સ્પ્વ-રોજગાર)

___________

__________

ઉમેરો:

અન્ય આવક:વ્યાજ અને રડતવડન્ર્ડસ

___________

__________

સ્પ્થાવર તમલકિ અથવા વ્યસ્ક્િગિ તમલકિથી પ્રાપ્િ

___________

__________

સામાજજક સુરક્ષા

___________

__________

અન્ય (ઉલ્લેખ કરો):

___________

__________

ગુજરાન-ખચા અથવા સહાય ચુકવણીઓ પ્રાપ્િ થઈ

___________

__________
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બાદ કરો:

ગુજરાન-ખચા, સહાય ચુકવણીઓ ચુકવી

___________

__________

સમાંિર:

વિામાન માતસક આવક

___________

__________

કુલ વિામાન માતસક આવક (દદી + જીવનસાથી ઉમેરો)

___________

__________

ઉિર જણાવેલથી પ્રાપ્િ આવક

___________

__________

કુટુંબમાં સંખ્યા
કુટુંબના કુલ સભ્યો

___________

(દદી, માિા-તિિા (સગીર દદીઓ માટે ), જીવનસથી, અને ઉિરોક્િમાંથી બાળકો)
હા

નહં

શુ ં િમારી િાસે આરોગ્ય વીમો છે ?





શુ ં િમારી િાસે લાગુ થઈ શકે િેવા અન્ય વીમા છે (જેમ કે ઑટો નીતિ)?





શુ ં િમેન ત ૃિીય િક્ષને કારણે ઇજાઓ થઈ હિી (જેમ કે અકસ્પ્માિ દરમ્યાન અથવા લિસીને િડી જવાથી)? 



આ ફોમા સાઇન કરીને, હુ ં સટર હેલ્થને નાણાકીય છૂટ માટે મારી િાત્રિા નક્કી કરવાના ઉદ્દે શ્ય હેત ુ રોજગાર
િિાસવાની મંજૂરી આિવા સંમિ થાઉં છું, હુ ં સમજુ ં છું કે મને હુ ં પ્રદાન કરું છું િે મારહિીનો પુરાવો પ્રદાન કરવાની
જરૂર િડી શકે છે .
________________________________________________________
(દદી અથવા જામીનદારની સહી)(િારીખ)
_________________________________________________________
(જીવનસાથીની સહી)
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દસ્પ્િાવેજ C
નાણાકીય સહાયિાનુ ં રદીકરણ કાયાિત્રક

દદીનુ ં નામ:________________________________દદીનુ ં ખાતુ ં #: __________________________________
હોસ્સ્પ્િટલ:______________________________________________________________________________
તવશેષ બાબિો/િરરસ્સ્પ્થતિઓ:________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
હા

નહં

શુ ં દદી આરોગ્ય વીમો ધરાવે છે ?





શુ ં દદી મેરડકેર માટે િાત્ર છે ?





શુ ં દદી મેરડ-કલ માટે િાત્ર છે ?





શુ ં દદી અન્ય સરકારી કાયાિમો માટે િાત્ર છે (દા.િ. ગુના િીરડિ વગેરે)?





જો દદી િે સમાન સમયે અરજી કરે કે જ્યારે અથવા િેણીએ હોસ્સ્પ્િટલ ચેરરટી કે ર અથવા છૂટ ચુકવણી કાયાિમ માટે
અરજી કરી હોય, ત્યારે કોઈ બીજા આરોગ્ય કવરે જ પ્રોગ્રામ માટે અરજી કરે છે અથવા કોઈ બાકી અરજી હોય, િો બેમાંથી
એક િણ અરજી અન્ય કાયાિમ માટે િાત્રિાને પ્રતિબંતધિ કરશે નહં.
શુ ં દદી અન્ય વીમો ધરાવે છે (દા,િ ઑટો મીડિે)?





શુ ં દદી ત ૃિીય િક્ષ દ્વારા વીમાકૃિ હિો?





શુ ં દદી સ્પ્વ-િગારદાર છે ?





નાણાકીય સહાયિાની ગણિરી:
કુટુંબની કુલ સંયક્ુ િ વિામાન માતસક આવક

$______________

(નાણાકીય સહાયિા માટે ની અરજીમાંથી)
કુટુંબના સભ્યોની સંખ્યા (નાણાકીય સહાયિા માટે ની અરજીમાંથી)
નાણાકીય સહાયિા માટે િાત્રિાની પ ૂતિિ કરી છે
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દસ્પ્િાવેજ D
સ ૂચના િત્ર
સટર હેલ્થ
નાણાકીય સહાયિા માટે િાત્રિા તનણાય
સટર હેલ્થે આ માટે સહાયિા હેત ુ કે િાત્રિા તનણાયનુ ં આયોજન કયુા છે :
________________________
દદીનુ ં નામ

______________________
ખાિા િમાંક

___________________
સેવાની િારીખ(ખો)

નાણાકીય સહાયિા માટે ની તવનંિી ___________ ના રોજ દદી દ્વારા અથવા દદી વિી કરવામાં આવી હિી.
આ તનણાય _____________________ ના રોજ પ ૂણા થયુ ં હતુ.ં
દદી દ્વારા અથવા દદી વિી પ ૂરી િાડવામાં આવેલી મારહિીના આધારે , નીચે આિેલ તનણાય કરવામાં આવ્યો છે :
નાણાકીય સહાયિા માટે ની િમારી તવનંિી _________________________ િર દશાા વેલ સેવાઓ માટે
મંજૂરકરવામાં આવી છે .
નાણાકીય સહાયિાની અરજી કયાા બાદકિાિ, દે ય રકમ$___________________________.
ૂ ી બાકી છે . િેમ છિાં, િમારા ખાિા િર કોઈિણ સમાયોજન લાગુ
નાણાકીય સહાયિા માટે ની િમારી તવનંિીની મંજર
થઈ શકે િે િહેલાં નીચે જણાવેલ મારહિી આવશ્યક છે :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
નાણાકીય સહાયિા માટે ની િમારી તવનંિી આ કારણસર નકારવામાં આવેલ છે :
કારણ: _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ૂ ી આિવી િે હોસ્સ્પ્િટલને પ્રદાન કરે લી મારહિીની પ ૂણાિા અને સચોટિા િર શરિપ ૂણા છે .
નાણાકીય સહાયિાની મંજર
હોસ્સ્પ્િટલને િમને બીજા વ્યસ્ક્િ દ્વારા ઇજા થઈ હિી, િમારી િાસે વધારાની આવક, િમારી િાસે વધારાનો વીમો છે
ં માં અધ ૂરી અથવા ખોટી મારહિી પ્રદાન
અથવા પ્રદાન કરે લ સેવાઓ માટે ચુકવણી કરવાની િમારી ક્ષમિાના સંબધ
કરી હોવાનુ ં જાણ થાય િે ઘટનામાં, હોસ્સ્પ્િટલ નાણાકીય સહાયિા આિવાનો તનણાય અને હોસ્સ્પ્િટલના શુલ્ક માટે
િમને અને/અથવા ત ૃિીય િક્ષને જવાબદાર ગણવાના િેના તનણાયને રદબાિલ કરી શકે છે .
જો િમે ચેરરટી કે ર માટે કોઈ અરજી જમા કરો િે જ સમય દરમ્યાન બીજા આરોગ્ય રક્ષણ કાયાિમ માટે અરજી કરાવી
હોય, િો બેમાંથી એક િણ અરજી અન્ય કાયાિમ માટે િાત્રિાને પ્રતિબંતધિ કરશે નહં.
જો િમને આ તનણાય અંગે કોઈ પ્રશ્નો હોય, િો કૃિા કરીને આમનો સંિકા કરો:
_____________________________________________
દદીની નાણાકીય સેવા
855-398-1633
{00711610 v.14}
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દસ્પ્િાવેજ E
દદીઓ માટે મહત્વપ ૂણા લબલલંગ મારહિી
નાણાંકીય સહાયિાનો સરળ ભાષામાં સારાંશ
સટર હેલ્થ િસંદ કરવા બદલ આભાર. આ વક્િવ્ય પુસ્સ્પ્િકા અમારા દદીઓને િાત્ર દદી માટે ઉિલબ્ધ છે િે
નાણાકીય સહાયિા, નાણાકીય સહાયિા માટે અરજીની પ્રરિયા અને િમારા ચુકવણી તવકલ્િો સમજાવવામાં મદદ
કરવા માટે બનાવવામાં આવેલ છે . િમારા હોસ્સ્પ્િટલ લબલમાં એવા સેવાઓ માટે ના એવા કોઈિણ લબલ સામે લ
હશે નહં કે જે િમારા હોસ્સ્પ્િટલમાં રહેવા દરમ્યાન લચરકત્સકો, ઍતનસ્પ્થીતસયોલોજજસ્પ્્સ, લ્ક્લતનકલ વ્યાવસાતયકો,
એમ્બ્યુલન્સ કં િનીઓ અને અન્ય પ્રદાિાઓ કે જેઓ િેમની સેવાઓ માટે િમને અલગથી લબલ આિી શકે
િેમના િરફથી પ્રાપ્િ થયા હોય.

જો િમે આ અન્ય પ્રદાિાઓથી પ્રાપ્િ થયેલા િમારા લબલ્સ ચુકવવામાં

સહાયિાની માગ કરવા માગિા હોય, િો િમારે સીધો પ્રદાિાનો સંિકા કરવાનો રહેશે.
ઇમર્જન્સી સેવાઓ: જો િમે હોસ્સ્પ્િટલ ખાિે ઇમર્જન્સી સેવાઓ મેળવો છો, િો િમને ઇમર્જન્સી રૂમ લચરકત્સક
િરફથી અલગ લબલ્લ પ્રાપ્િ થશે. ઇમર્જન્સી રૂમ લચરકત્સકની સેવાઓથી સંબતં ધિ કોઈિણ પ્રશ્નો લચરકત્સકને
જ મોકલવા જોઈએ. ઇમર્જન્સી રૂમના એક લચરકત્સક, આરોગ્ય અને સલામિી સંરહિાની કલમ 127450 માં
વ્યાખ્યાતયિ મુજબ, િાત્કાલલક સારવાર આિિી હોસ્સ્પ્િટલમાં ઇમર્જન્સી િબીબી સેવાઓ આિિા હોય િેવા
લોકોએ લબનવીમાકૃિ વ્યસ્ક્િ અથવા સમવાય ગરીબી રે ખાના 350% અથવા િેનાથી ઓછા િર િેવા વધુ
િબીબી ખચાવાળા વીમાકૃિ દદીઓને છૂટ પ્રદાન કરવી કાયદા દ્વારા આવશ્યક છે .
ચુકવણી તવકલ્િો: સટર િાસે િમારા હોસ્સ્પ્િટલના લબલની ચુકવણી કરવામાં િમારી સહાય કરવા માટે ધણા
તવકલ્િો છે .
ચુકવણી યોજનાઓ: રસીદના આધારે દદીના ખાિામાં બેલંસ દે ય છે . દદીઓ િેમના હોસ્સ્પ્િટલ લબલની
ચુકવણીની વ્યવસ્પ્થાઓ કરવાનુ ં િસંદ કરી શકે છે . દદીઓને હોસ્સ્પ્િટલના િેમના લબલ્સ સમય વીિી ગયા
િછી ચ ૂકવવાની મંજૂરી આિે િેવા દદી નાણાકીય સેવાઓ કાયાા લય ચુકવણી કરારો સ્પ્વીકારી શકે િે િહેલાં
નાણાકીય કરારો િર સહી કરે લી હોવી જોઈએ. આ કરારો ઓછી આવકવાળા લબનવીમાકૃિ દદીઓ અને અમુક
વધુ િબીબી ખચાા વાળા આવક-િાત્ર દદીઓ માટે વ્યાજ-મુક્િ છે હોસ્સ્પ્િટલ અને દદી વછચે ચુકવણી
યોજનાની વાટાઘાટ કરવામાં આવે છે .
મેરડ-કલ અને સરકારી કાયાિમ માટે િાત્રિા: િમે સરકાર દ્વારા આયોજજિ આરોગ્ય લાભ કાયાિમ માટે િાત્ર
હોઇ શકો છો. સટર હેલ્થમેરડ-કલ જેવા સરકારી કાયાિમ માટે અરજી કરવામાં િમારી સહાય કરવામાં માટે
સ્પ્ટાફ છે . જો િમને સરકારી કાયાિમ તવશે વધારાની મારહિી જરૂર હોય અથવા આવા કાયાિમો માટે અરજી
કરવા સહાયિાની જરૂર હોય, િો કૃિા કરીને દદી નાણાકીય સહાયિાનો (855) 398-1633િર સંિકા કરો.
આ શાખાનો િે સંસ્પ્થાઓ સાથે િર કરારો છે કે જે િમને સરકારી સહાયિાની જરૂર િડે, િો િેમાં િમારી વધુ
સહાય કરી શકે છે .
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કવડા કે લલફોતનિયા: િમે કવડા કે લલફોતનિયા હેઠળ આરોગ્ય સંભાળ રક્ષણ માટે િાત્ર હોઇ શકો છો, જે એફોડે બલ
કે ર એક્ટ હેઠળ કેલલફોતનિયાનો લાભ તવતનમય છે . િમે કવડા કેલલફોતનિયા દ્વારા આરોગ્ય સંભાળ રક્ષણ માટે
િાત્ર છો કે કે મ િે તવશે વધુ તવગિ અને સહાયિા માટે (855) 398-1633 િર હોસ્સ્પ્િટલ નાણાકીય
સહાયિાનો સંિકા કરો.
નાણાકીય સહાયિાનો સારાંશ (ચેરરટી કે ર): સટર હેલ્થ ઓછી આવકવાળા િાત્ર દદીઓ અને જેની િાસે એવો
વીમો છે કે જેમણે િેમની સારવારના નંધિાત્ર ભાગની ચુકવણી કરવાની જરૂર હોય િેવા દદીઓને
નાણાકીય સહાય પ ૂરી િાડવા માટે વચનબદ્ધ છે .નીચે નાણાકીય સહાયિા હેત ુ િાત્રિા માટે ની આવશ્યકિાઓ
અને નાણાકીય સહાયની માગ કરવા માગિા હોય િેવા દદી માટે અરજી પ્રરિયાનો સારાંશ આિેલ છે .
નાણાકીય સહાયિા માટે િાત્ર હોય િેવા દદીઓની શ્રેણી નીચે આિેલ છે :


િે દદીઓ કે જેમની િાસે િેમના િબીબી ખચાા ચુકવવા માટે કોઈ ત ૃિીય-િક્ષ સ્રોિ, જેમ કે વીમા
કં િની અથવા સરકારી કાયાિમ નથી અને સંઘીય ગરીબી રે ખાના 400% જેટલી અથવા િેનાથી ઓછી
આવક ધરાવે છે .



દદીઓ કે જેઓ વીમા દ્વારા આરલક્ષિ છે િરં ત ુ (i) કુટુંબની આવક સંઘીય ગરીબી રે ખાના 400% જેટલી
અથવા િેનાથી ઓછી છે ; અને (ii) િેમના અથવા િેમના કુટુંબ માટે ના િબીબી ખચાા (હોસ્સ્પ્િટલ સંબદ્ધ
ખાિે ખચાા યેલ અથવા છે લ્લા 12 મરહનામાં અન્ય પ્રદાિાને ચ ૂકવાયેલ) કે જે દદીના િરરવારની
આવકના 10% ને વટાવે છે .



દદીઓ કે જેઓ વીમા દ્વારા આરલક્ષિ છે િરં ત ુ િેમના લાભ િેમના હોસ્સ્પ્િટલમાં રોકાવા િહેલા અથવા
િે દરમ્યાન વિારાઈ ગયા છે અને કુટુંબની આવક સંઘીય ગરીબી રે ખાના 400% જેટલી અથવા
િેનાથી ઓછી છે .

િમે અરજી િત્રકનો ઉિયોગ કરીને નાણાકીય સહાયિા માટે અરજી કરી શકો છો જે દદી નાણાકીય સેવાઓ
કે જે હોસ્સ્પ્િટલ ખાિે દદી ઍક્સેસ / નંધણી તવભાગોમાં સ્સ્પ્થિ છે િેનાિરફથી અથવા દદી નાણાકીય
સેવાઓને 855-398-1633 િર અથવા સટર હેલ્થ િર કૉલ કરીને અથવા હોસ્સ્પ્િટલની વેબસાઇટ(website
(www.sutterhealth.org) િરથી ઉિલબ્ધ થાય છે . િમે દદી નાણાકીય સેવાઓના પ્રતિતનતધ સાથે વાિ
કરીને િણ અરજી જમા કરી શકો છો, જે િમને અરજી ભરવામાં િમારી મદદ કરશે.અરજી પ્રરિયા દરમ્યાન
ં માં અને નાણાકીય સહાયિા માટે
િમને િમારા િરરવારમાં લોકોની સંખ્યા, િમારી માતસક આવકના સંબધ
િમારી િાત્ર નક્કી કરવામાં હોસ્સ્પ્િટલની મદદ થાય િેવી અન્ય મારહિી પ ૂછવામાં આવી શકે છે . િમારી
િાસેથી િમારી વેિનની રસીદ અથવા ટે ક્સ રે કોર્ડસાની માગ કરવામાં આવી શકાય છે .
િમે અરજી જમા કરો િછી, હોસ્સ્પ્િટલ મારહિીની સમીક્ષા કરશે અને િમને િમારી િાત્રિા તવશે લેલખિમાં
સ ૂચના આિશે. જો િમને અરજી પ્રરિયા દરમ્યાન કોઈ પ્રશ્નો હોય, િો િમે દદી નાણાકીય સેવાઓ
કાયાા લયનો (855) 398-1633 િર સંિકા કરી શકો છો.
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જો િમે હોસ્સ્પ્િટલના તનણાયથી સંમિ ન હોય, િો િમે દદી નાણાકીય સેવાઓ કાયાા લય િર તવવાદ નંધાવી
શકો છો.
આ હોસ્સ્પ્િટલની નાણાકીય સહાયિા નીતિ, સરળ ભાષામાં સારાંશ અને અરજીની આ કૉતિઓ, િેમજ સરકારી
કાયાિમની અરજીઓ અમારા દદી નંધણી અથવા દદી નાણાકીય સેવાઓના કાયાા લયો િર વ્યસ્ક્િની બહુતવધ
ભાષામાં ઉિલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે , િેમજ sutterhealth.org િર અને મેલ દ્વારા ઉિલબ્ધ કરાવવામાં
આવે છે . જો િમે 855-398-1633 િર અમારા નાણાકીય સેવાઓ કાયાા લયનો સંિકા કરો છો િો અમે િમને
નાણાકીય સહાયિા નીતિની એક કૉતિ તવના મ ૂલ્યે મોકલી શકીએ છીએ.
આંિરરક રે વન્ય ૂ કોડના તવભાગ 1 અનુસાર. 501(r)-5, સટર સામાન્ય રીિે લબલમાં જોડાિી રકમ માટે
સંભવનીય મેરડકે ર િદ્ધતિને સ્પ્વીકારે છે , છિાં િણ, નાણાકીય સહાયિા માટે િાત્ર હોય િેવા દદીઓ સામાન્ય
રીિે લબલમાં જોડાિી રકમ કરિા વધુ માટે આતથિક રીિે જવાબદાર નથી કારણ કે િાત્ર દદીકો કોઈિણ
રકમની ચુકવણી કરિા નથી.
બાકી અરજીઓ: જો િમે ચેરરટી કેર માટે કોઈ અરજી જમા કરો િે જ સમય દરમ્યાન બીજા આરોગ્ય રક્ષણ
કાયાિમ માટે અરજી કરાવી હોય, િો બેમાંથી એક િણ અરજી અન્ય કાયાિમ માટે િાત્રિાને પ્રતિબંતધિ કરશે નહં
નાણાકીય અનુમાનોની ઉિલબ્ધિાની સ ૂચના:િમે હોસ્સ્પ્િટલ સેવાઓની િમારી નાણાકીય જવાબદારી માટે
લેલખિ અનુમાનની તવનંિી કરી શકો છો.અનુમાનોની તવનંિીઓ વ્યવસાય સમય દરમ્યાન થવી જોઈએ.
અનુમાન િમને હોસ્સ્પ્િટલ માટે દદીએ આરોગ્ય સંભાળ સેવાઓ, પ્રરિયાઓ અને સામગ્રીઓ કે જે હોસ્સ્પ્િટલ
ં
દ્વારા વાજબી દરે પ્રદાનકરવાનુઅિે
લ ક્ષિ છે િે માટે ચુકવવી આવશ્યક હોય િે રકમનો એક અંદાજ પ્રદાન
કરશે.અનુમાનો દદીના તનદાન હોસ્સ્પ્િટલમાં રોકાણ અને સેવાઓ પ્રદાન કરવા માટે ના સરે ર ાશ સમયગાળા
િર આધારરિ હોય છે . િમે તનયિ ખચે સેવાઓ પ્રદાન કરવા માટે વચન આિિા નથી.

દદીની

નાણાકીય જવાબદારી દદી વાસ્પ્િતવક રૂિે જે સેવાઓ પ્રાપ્િ કરે છે િેના આધારે અનુમાન કરિા વધુ કે
ઓછી હોય શકે છે .
હોસ્સ્પ્િટલ માત્ર હોસ્સ્પ્િટલ સેવાઓની રકમ માટે જ અનુમાનો પ્રદાન કરી શકે છે . દદી હોસ્સ્પ્િટલમાં દાખલ
થયા હોય િે દરમ્યાન લચરકત્સકો દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવેલ સેવાઓ માટે અતિરરક્િ શુલ્ક લાગુ થઈ શકે
છે , જેમ કે વ્યસ્ક્િગિ લચરકત્સકોએ અને કોઈિણ ઍતનસ્પ્થીતસયોલોજજસ્પ્્સે, િેથોલોજજસ્પ્્સે, રે ડીયોલોજજસ્પ્્સે,
એમ્બ્યુલન્સ સેવાઓએ અથવા હોસ્સ્પ્િટલના કમાચારી ન હોય િેવા અન્ય િબીબી વ્યવસાતયકોએ આિેલ
લબલ. દદીને આ સેવાઓ માટે અલગ લબલ પ્રાપ્િ થઈ શકે છે .
જો િમને લેલખિ અનુમાનો તવશે કોઈ પ્રશ્નો હોય, િો કૃિા કરીને 855-398-1637 દદી ઍક્સેસનો સંિકા કરો.
જો િમને કોઈ પ્રશ્ન હોય અને જો િમે ટે લલફોન દ્વારા ચુકવણી કરવા માગિા હોય, િો કૃિા કરીને
855-398-1633 િર દદી માટે નાણાકીય સેવાનો સંિકા કરો.
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દસ્પ્િાવેજ F
અતધકારોની સ ૂચના
િમારી િાજેિરની સેવા માટે સટર હેલ્થનો ઉિયોગ કરવા બદલ િમારો આભાર. કૃિયા િમારી હોસ્સ્પ્િટલ મુલાકાિ
માટે ના શુલ્કનુ સ્પ્ટે ટમેન્ટ અહી બીડેલ મેળવો. ચુકવણીની દે ણગી િાત્કાલલક છે . જો િમે નીચે ચચાા કરવામાં આવેલ
અમુક નાણાકીય િાત્રિાની પ ૂતિિ કરિા હોય અથવા જો િમે િાત્કાલલક ચુકવણી કરો, િો છૂટ માટે િાત્ર હોઇ શકે છે .
કૃિયા ધ્યાનમાં રાખો કે આ માત્ર હોસ્સ્પ્િટલ સેવાઓ માટે ન ુ ં જ લબલ છે . િમે હોસ્સ્પ્િટલમાં દાખલ થયા હોય િે દરમ્યાન
લચરકત્સકો દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવે લ સેવાઓ માટે અતિરરક્િ શુલ્ક લાગુ થઈ શકે છે , જેમ કે લચરકત્સકોએ અને કોઈિણ
ઍતનસ્પ્થીતસયોલોજજસ્પ્્સે, િેથોલોજજસ્પ્્સે, રે ડીયોલોજજસ્પ્્સે,એમ્બ્યુલન્સ સેવાઓએ અથવા હોસ્સ્પ્િટલનાકમાચારી ન હોય
િેવા અન્ય િબીબી વ્યવસાતયકોએ આિેલ લબલ. િમને િે મની સેવાઓ માટે અલગ લબલ પ્રાપ્િ થઈ શકે છે .
િમારા અતધકારોનો સારાંશ:રાજ્ય અને સમવાયી કાયદા માટે આવશ્યક છે કે ઋણ વસ ૂલકિાા ઓ િમારી સાથે ઉલચિ
વ્યવહાર કરે અને ઋણ વસ ૂલકિાા ઓને ખોટા બયાનો કરવાથી અથવા રહંસાની ધમકી આિવાથી, અશ્લીલ અથવા
અિમાનજનક ભાષાનો ઉિયોગ કરવા અથવા િમારા કમાચારી સરહિ, ત ૃિીય િક્ષો સાથે અભદ્ર વ્યવહાર કરવાની
પ્રતિબંતધિ કરવામાં આવે.

અસામાન્ય િરરસ્સ્પ્થતિ હેઠળ તસવાય, ઋણ વસ ૂલકિાા ઓ િમારો સવારે 8 વાગ્યા િહેલા

અથવા રાત્ર 9 વાગ્યા િછી િમારો સંિકા કરી શકશે નહં. સામાન્ય રીિે, ઋણ વસ ૂલકિાા ઓ િમારા ઋણ તવશેની
મારહિી િમારા વકીલ અથવા જીવન સાથી તસવાય કોઈ અન્ય વ્યસ્ક્િને આિી શકાશે નહં. ઋણ વસ ૂલકિાા િમારા
સ્પ્થાનની પુન્ષ્ટ કરવા અથવા ચુકાદાની બજવણી કરવા માટે બીજી વ્યસ્ક્િનો સંિકા કરી શકે છે . ઋણ વસ ૂલાિ તવશે
વધુ મારહિી માટે , િમે ટે લલફોન દ્વારા 1-877-FTC-HELP (382-4357) િર અથવા www.ftc.gov િર ઑનલાઇન
ફેડરલ ટ્રે ડ કતમશનનો સંિકા કરી શકો છો.
લબનલાભકારી િે રડટ સલાહકાર સેવાઓ, િેમજ સ્પ્થાતનક કાન ૂની સેવાઓ કાયાા લયના ઉિભોક્િા સહાયક, િમારા
ક્ષેત્રમાં ઉિલબ્ધ હોઇ શકે છે . કૃિા કરીને સંદભા માટે દદી નાણાકીય સેવા કાયાા લયનો 855-398-1633 િર
સંિકા કરો
સટરના દદીઓ િાસેથી ચુકવણીઓની વસ ૂલાિ કરવા માટે બાહ્ય વસ ૂલાિ એજન્સીઓ સાથે કરારો થયેલા હોય
છે . વસ ૂલાિ એજન્સીઓએ હોસ્સ્પ્િટલની નીતિઓનુ ં િાલન કરવુ ં જરૂરી છે . વસ ૂલાિ એજન્સીઓએ હોસ્સ્પ્િટલ અને
દદી દ્વારા સંમતિ આિવામાં આવ્યા હોય િેવા કોઈિણ ચુકવણી પ્લાનને ઓળખવા અને િેન ુ ં િાલન કરવુ ં
આવશ્યક છે .
નાણાકીય સહાયિા (ચેરરટી કે ર): સટર હેલ્થ ઓછી આવકવાળા િાત્ર દદીઓ અને જેની િાસે એવો વીમો છે કે
જેમણે િેમની સારવારના નંધિાત્ર ભાગની ચુકવણી કરવાની જરૂર હોય િેવા દદીઓને નાણાકીય સહાય પ ૂરી
િાડવા માટે વચનબદ્ધ છે . નીચે નાણાકીય સહાયિા હેત ુ િાત્રિા માટે ની આવશ્યકિાઓ અને નાણાકીય
સહાયની માગ કરવા માગિા હોય િેવા દદી માટે અરજી પ્રરિયાનો સારાંશ આિેલ છે . નાણાકીય સહાયિા માટે
િાત્ર હોય િેવા દદીઓની શ્રેણી નીચે આિેલ છે :
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િે દદીઓ કે જેમની િાસે િેમના િબીબી ખચાા ચુકવવા માટે કોઈ ત ૃિીય-િક્ષ સ્રોિ, જેમ કે વીમા
કં િની અથવા સરકારી કાયાિમ નથી અને સંઘીય ગરીબી રે ખાના 400% જેટલી અથવા િેનાથી ઓછી
આવક ધરાવે છે .



દદીઓ કે જેઓ વીમા દ્વારા આરલક્ષિ છે િરં ત ુ (i) કુટુંબની આવક સંઘીય ગરીબી રે ખાના 400% જેટલી
અથવા િેનાથી ઓછી છે ; અને (ii) િેમના અથવા િેમના કુટુંબ માટે ના િબીબી ખચાા (હોસ્સ્પ્િટલ સંબદ્ધ
ખાિે ખચાા યેલ અથવા છે લ્લા 12 મરહનામાં અન્ય પ્રદાિાને ચ ૂકવાયેલ) કે જે દદીના િરરવારની
આવકના 10% ને વટાવે છે .



દદીઓ કે જેઓ વીમા દ્વારા આરલક્ષિ છે િરં ત ુ િેમના લાભ િેમના હોસ્સ્પ્િટલમાં રોકાવા િહેલા અથવા
િે દરમ્યાન વિારાઈ ગયા છે અને કુટુંબની આવક સંઘીય ગરીબી રે ખાના 400% જેટલી અથવા
િેનાથી ઓછી છે .

િમે અરજી િત્રકનો ઉિયોગ કરીને નાણાકીય સહાયિા માટે અરજી કરી શકો છો જે દદી નાણાકીય સેવાઓ,કે
જે હોસ્સ્પ્િટલ ખાિે દદી ઍક્સેસ / નંધણી તવભાગો િર સ્સ્પ્થિ છે , અથવા દદી નાણાકીય સેવાઓને 855-3981633 િર કૉલ કરવાથી અથવા સટર હેલ્થ અથવા હોલ્પ્સટલની વેબસાઇટ (www.sutterhealth.org) ઉિલબ્ધ
થાય છે . િમે દદી નાણાકીય સેવાઓના પ્રતિતનતધ સાથે વાિ કરીને િણ અરજી જમા કરી શકો છો, જે િમને
અરજી ભરવામાં િમારી મદદ કરશે. અરજી પ્રરિયા દરમ્યાન િમને િમારા િરરવારમાં લોકોની સંખ્યા, િમારી
ં માં અને નાણાકીય સહાયિા માટે િમારી િાત્ર નક્કી કરવામાં હોસ્સ્પ્િટલની મદદ થાય
માતસક આવકના સંબધ
િેવી અન્ય મારહિી પ ૂછવામાં આવી શકે છે .

સટરને િમારી આવક ચકાસવામાં મદદ કરવા માટે િમારી

િાસેથી િમારી વેિનની રસીદ અથવા ટે ક્સ રે કોર્ડસાની માગ કરવામાં આવી શકાય છે .
િમે અરજી જમા કરો િછી, હોસ્સ્પ્િટલ મારહિીની સમીક્ષા કરશે અને િમને િમારી િાત્રિા તવશે લેલખિમાં
સ ૂચના આિશે.

જો િમને અરજીની પ્રરિયા દરમ્યાન કોઈ પ્રશ્નો હોય, િો િમે દદી નાણાકીય સેવાઓ

કાયાા લયનો (855) 398-1633 િર સંિકા કરી શકો છો.
જો િમે હોસ્સ્પ્િટલના તનણાયથી સંમિ ન હોય, િો િમે દદી નાણાકીય સેવાઓ કાયાા લય િર તવવાદ નંધાવી
શકો છો.
આ હોસ્સ્પ્િટલની નાણાકીય સહાયિા નીતિ, સરળ ભાષામાં સારાંશ અને અરજીની આ કૉતિઓ, િેમજ સરકારી
કાયાિમની અરજીઓ અમારા દદી નંધણી અથવા દદી નાણાકીય સેવાઓના કાયાા લયો િર વ્યસ્ક્િની બહુતવધ
ભાષામાં ઉિલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે , િેમજ sutterhealth.org િર મેલ દ્વારા ઉિલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે .
જો િમે 855-398-1633 િર અમારા નાણાકીય સેવાઓ કાયાા લયનો સંિકા કરો છો િો અમે િમને નાણાકીય
સહાયિા નીતિની એક કૉતિ તવના મ ૂલ્યે મોકલી શકીએ છીએ.
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આંિરરક રે વન્ય ૂ કોડના તવભાગ 1 અનુસાર. 501(r)-5, સટર સામાન્ય રીિે લબલમાં જોડાિી રકમ માટે સંભવનીય
મેરડકે ર િદ્ધતિને સ્પ્વીકારે છે , છિાં િણ, નાણાકીય સહાયિા માટે િાત્ર હોય િેવા દદીઓ સામાન્ય રીિે લબલમાં
જોડાિી રકમ કરિા વધુ માટે આતથિક રીિે જવાબદાર નથી કારણ કે િાત્ર દદીકો કોઈિણ રકમની ચુકવણી
કરિા નથી.
બાકી અરજીઓ: જો િમે ચેરરટી કે ર માટે કોઈ અરજી જમા કરો િે જ સમય દરમ્યાન બીજા આરોગ્ય રક્ષણ
કાયાિમ માટે અરજી કરાવી હોય, િો બેમાંથી એક િણ અરજી અન્ય કાયાિમ માટે િાત્રિાને પ્રતિબંતધિ
કરશે નહં.
આરોગ્ય વીમો/સરકારી કાયાિમ કવરે જ/નાણાકીય સહાયિા:જો િમારી િાસે આરોગ્ય વીમા રક્ષણ, મેરડકે ર, મેરડ-કલ,
કે લલફોતનિયા લચલ્ડ્રન સેવાઓ અથવા આ લબલ માટે ચુકવણીનો અન્ય કોઈ સ્રોિ હોય, િો કૃિયા 855-398-1633 િર
દદી નાણાકીય સેવાઓનો સંિકા કરો. જો યોગ્ય હશે, દદી નાણાકીય સેવાઓ િમારી સેવાઓ માટે િે સંસ્પ્થાઓને
લબલ ચુકવશે.
જો િમને મેરડ-કલ અથવા મેરડકે ર જેવા સરકારી પ્રોગ્રામ માટે મારફિે આરોગ્ય વીમો અથવા રક્ષણ મળતુ ં નથી, િો
િમે સરકારી કાયાિમ સહાયિા માટે િાત્ર હોઇ શકો છો. દદી નાણાકીય સેવાઓ િમને અરજી િત્રકો પ્રદાન કરીને અને
અરજી પ્રરિયામાં િમારી મદદ કરી શકે છે
જો િમને હોસ્સ્પ્િટલ િરફથી નાણાકીય સહાયિાનો એવોડા પ્રાપ્િ થયો હોય જે િમને આ લબલને આધીન
સેવાઓને આવરી લેત ુ ં હોય િેવ ુ ં લાગે, િો કૃિા કરીને દદી નાણાકીય સેવાઓનો 855-398-1633 િર સંિકા કરો.
કે લલફોતનિયા આરોગ્ય લાભ એક્સચેન્જ: િમે કવડા કેલલફોતનિયા હેઠળ આરોગ્ય સંભાળ રક્ષણ માટે િાત્ર હોઇ શકો છો.
િમે કવડા કે લલફોતનિયા દ્વારા આરોગ્ય સંભાળ રક્ષણ માટે િાત્ર છો કે કેમ િે તવશે વધુ તવગિ અને સહાયિા માટે
હોસ્સ્પ્િટલ લબઝનેસ સેવાઓનો સંિકા કરો.
સંિકા મારહિી:દદી નાણાકીય સેવાઓ િમને િમારા હોસ્સ્પ્િટલ લબલ અથવા નાણાકીય સહાયિા અથવા સરકારી
કાયાિમ માટે અરજી કરવા માટે ન ુ ં િસંદ કરિા તવશે હોય શકે િેવા પ્રશ્નોના જવાબ આિવા ઉિલબ્ધ છે . ટે લલફોન
નંબર 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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Exhibit G
Sutter Health Affiliate Hospitals, Physical Address and Website Address for Financial Assistance
Alta Bates Summit Medical Center
Patient Access/Registration
Ashby Campus
2450 Ashby Avenue
Berkeley, CA 94705
510-204-4444
Herrick Campus
2001 Dwight Way
Berkeley, CA 94704
510-204-4444
Summit Campus
350 Hawthorne Avenue
Oakland, CA 94609
510-655-4000
http://www.altabatessummit.org
California Pacific Medical Center
Patient Access/Registration
California Campus
3700 California Street
San Francisco, CA 94118
415-600-6000
Pacific Campus
2333 Buchanan Street
San Francisco, CA 94115
415-600-6000
Davies Campus
Castro and Duboce
San Francisco, CA 94114
415-600-6000
St. Luke's Campus
3555 Cesar Chavez St.
San Francisco, CA 94110
415-647-8600
http://www.cpmc.org
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Eden Medical Center
Patient Access/Registration
Eden Campus
20103 Lake Chabot Road
Castro Valley, CA 94546
510-537-1234
http://www.edenmedicalcenter.org
Kahi Mohala, A Behavioral Healthcare System
Patient Access/Registration
91-2301 Fort Weaver Road
Ewa Beach, HI 96706
808-671-8511
http://www.kahimohala.org
Memorial Medical Center
Patient Access/Registration
1700 Coffee Road
Modesto, CA 95355
209-526-4500
http://www.memorialmedicalcenter.org
Memorial Hospital, Los Banos
Patient Access/Registration
520 I Street
Los Banos, CA 93635
209-826-0591
http://www.memoriallosbanos.org
Menlo Park Surgical Hospital
Patient Access/Registration
570 Willow Road
Menlo Park, CA 94025
650-324-8500
http://www.pamf.org/mpsh
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Mills-Peninsula Health Services
Patient Access/Registration
1501 Trousdale Drive
Burlingame, CA 94010
(650) 696-5400
http://www.mills-peninsula.org
Novato Community Hospital
Patient Access/Registration
180 Rowland Way
Novato, CA 94945
415-897-3111
http://www.novatocommunity.org
Sutter Amador Hospital
Patient Access/Registration
200 Mission Blvd.
Jackson, CA 95642
209-223-7500
http://www.sutteramador.org
Sutter Auburn Faith Hospital
Patient Access/Registration
11815 Education Street
Auburn, CA 95602
530-888-4500
http://www.sutterauburnfaith.org
Sutter Coast Hospital
Patient Access/Registration
800 East Washington Blvd.
Crescent City, CA 95531
707-464-8511
http://www.suttercoast.org
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Sutter Davis Hospital
Patient Access/Registration
2000 Sutter Place
(P.O. Box 1617)
Davis, CA 95617
530-756-6440
http://www.sutterdavis.org
Sutter Delta Medical Center
Patient Access/Registration
3901 Lone Tree Way
Antioch, CA 94509
925-779-7200
http://www.sutterdelta.org
Sutter Lakeside Hospital and Center for Health
Patient Access/Registration
5176 Hill Road East
Lakeport, CA 95453
707-262-5000
http://www.sutterlakeside.org
Sutter Maternity & Surgery Center of Santa Cruz
Patient Access/Registration
2900 Chanticleer Avenue
Santa Cruz, CA 95065-1816
831-477-2200
http://www.suttersantacruz.org
Sutter Medical Center, Sacramento
Patient Access/Registration
Sutter General Hospital
2801 L Street
Sacramento, CA 95816
916-454-2222
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Sutter Memorial Hospital
5151 F Street
Sacramento, CA 95819
916-454-3333
Sutter Center for Psychiatry
7700 Folsom Blvd.
Sacramento, CA 95826
916-386-3000
http://www.suttermedicalcenter.org
Sutter Roseville Medical Center
Patient Access/Registration
One Medical Plaza
Roseville, CA 95661
916-781-1000
http://www.sutterroseville.org
Sutter Santa Rosa Regional Hospital
Patient Access/Registration
30 Mark West Springs Road
Santa Rosa, CA 95403
707-576-4000
http://www.suttersantarosa.org
Sutter Solano Medical Center
Patient Access/Registration
300 Hospital Drive
Vallejo, CA 94589
707-554-4444
http://www.suttersolano.org
Sutter Tracy Community Hospital
Patient Access/Registration
1420 N. Tracy Boulevard
Tracy, CA 95376-3497
209-835-1500
http://www.suttertracy.org
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