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પ્રભાવી તારીખ:  12/1/1998 

�તતમ મજરીની તારીખ:  3/1/2007 

ફેરફાર થયાની તારીખ:  10/26/15 

આગલી સમીક્ષાની તારીખ:  10/26/18 

માલલક: પટ્રિ ક મકડમોટ, વાઇસ પ્રેતસડેન્ટ
રવ�ય સાયકલ

નીતત કે્ષત્ર:  ફાઇનાન્સ

સદભો: દદી માટ નાણાકીય સેવાઓ

ં ૂ

ે ૅ

ે ુ

ં ે

સટર હ�ેથ હોસ્પપટ�સ માટે લિલલગં અને સગં્રહો �ગે નીતત 

ઉદે્દ�ય 

નીતતનો હતે ુલાગ ુકાયદાનુ ંપાલન કરવામા ંઆવ ેતે રીત ેલિ લલંગ અને સગં્રહો ફં�શ�સને આયોજિત  કરવા માટે સટર હલે્થ
હો�પપટલ્સ સતુવધાઓ માટે પપષ્ટ તનદેશો પ્રદાન કરવાનો છે

નીતત 

સટર હ ેલ્થની નીતત, તવના મયાાદાએ કેલલફોતનિયા આરો�ય અને સલામતી કોડ તવભાગ 127400 et seq

અનેઇ�ટરનલ રેવન્ય ૂકોડની ધારા 501(r) હઠેળ યનુાઇટેડ પટે�સ ટ્રડપાટામેન્ટ ઑફ િ ેઝરી દ્વારા રજૂ કરાયેલ તનયમનો

સટ્રહત લાગ ુકાયદા અને તનયમનો સાથે  દદીઓ અને લાગ ુતતૃીય પક્ષ ચકુવણીકારોને ચોક્કસ રીતે, સમયસર અને

સહાયક રીતે લિ લ આપવાની છે.

કે્ષત્ર

આ નીતત સટર હ�ેથ અથવા સિં તંધત સપંથા (તે શ�દને સટર હ�ેથના પેટાતનયમો દ્વારા તનધાાટ્રરત કરેલ મિુ િ ) દ્વારા 
સચંાલલત તમામ લાઇસ�સ પ્રા�ત હો�પપટલ શાખાઓ પર લાગ ુપડે છે અને તે િ ધી હો�પપટ�સ કે �મા ંશટલ હ�ેથ 

અન/ેઅથવા સિં તંધત સપંથા પ્ર�યક્ષ અથવા પરોક્ષ મતદાન તનયતં્રણ અથવા 50% (હવે પછી  હો�પપટલ  અથવા  સટર 

હલે્થ હો�પપટલ્સ  તરીકે સદંલભિત છે) કરતા વધારે એ��ટટ્રટ ઇ�ટરેપટ ધરાવે છે. આ નીતત હો�પપટલ વતી કાયા કરતી 

કોઈપણ સગં્રહ સપંથા એિ �સી પર પણ લાગ ુપડે છે. �યા ંસધુી તનટ્રદિષ્ટ કરવામા ંન આવેલ હોય, �યા ંસધુી આ નીતત 

ઇમર્જન્સી �મના લચટ્રકત્સકો, ઍતનપથીતસયોલોજિપ ટ્સ, રેડીયોલો�પટ્સ, હો�પપલલપટ, પેથોલોજિપ ટ વગેરે કે �ની 

સેવાઓને હો�પપટલના લિ લમા ં સામેલ કરવામા ંઆવતા નથી તેવા લોકો સટ્રહત, લચટ્રક�સકો અથવા અને તિ ીિ ી 

પ્રદાતાઓ પર લાગ ુથતી નથી. આ નીતત આવા તિ ીિ ો અથવા અ�ય તિ ીિ ી પ્રદાતાઓની સેવાઓ હતે ુચકુવણી 

કરવા માટે હો�પપટલ માટેના એક કતા�ય તરીકે િ નાવવામા ંઆવી નથી.  કેલલફોતનિયામા,ં ઇમર્જન્સી લચટ્રક�સક કે � 

હો�પપટલમા ંઇમર્જ�સી સેવાઓ પ્રદાન કરે છે તેમણે લિ નવીમાકૃત દદીઓ અથવા વધ ુપડતાતિ ીિી  ખચાવાળા દદીઓ 

કે જેઓ સમવાય ગરીિ ી રેખાના 350 ટકા પર અથવા તેનાથી નીચે હોય તેમને છૂટ આપવી આવ�યક છે.
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�યાખ્યાઓ  
 

અસાધારણ સગં્રહ ટ્રિ યા :“અસાધારણ સગં્રહ ટ્રિ યા”મા ંનીચે આપેલમાથંી કોઈનો પણ સમાવેશ હોય શકે છે: 

 

(i) દદીઓ પાસેથી ચકુવણી પ્રા�ત કરવાની કોઈપણ ટ્રિ યા કે �ને કાનનૂી અને �યાતયક 

પ્રટ્રિયાની આવ�યકતા  હોય તેનો સમાવેશ થાય છે, પરંત ુ�યા ંસધુી મયાાટ્રદત નથી; 
 

(ii) દદીનુ ંકરિ  િ ી� પાટીને વેચવુ,ં સગં્રહ એિ �સી સધુી મયાાટ્રદત નથી; 
 

 

 

 

 

 

 

(iii) દદીતવશનેી તવરોધી માટ્રહતી ગ્રાહક િ ેટ્રડટ ટ્રરપોટ્રટંગ એિન્સી અથવા િ ેટ્રડટ  
િ રેઉને િણ ાવવી; 

(iv) િ ંક ખાતા પર હક િ માવવો; 
 

(v) કરિ ના સગં્રહના સિં ધંમા ંધરપકડનુ ંકારણ િ નવુ;ં 
 

(vi) વેતન ઋણાનિુ ધં;  

(vii) તનવાસપથાન અથવા અ�ય વ્ય�ક્તગત કે પથાવર તમલકત પર ધારણાતધકાર; 

(viii) પથાવર અથવા �ય��તગત તમલકત પર પ્રતતિ ધં; 

(ix) પહલેાની સેવા(ઓ) માટેના િ ાકી િ ેલંસ હોવાને આધારે તિ ીિ ી રીતે િ �રી સારવારમા ં

તવલિં  અથવા નકાર; અથવા   

(x) પરીક્ષણ માટે આદેશ મેળવવો.   
 

અસાધારણ સગં્રહ ટ્રિ યાઓમા ંનાગટ્રરક સટં્રહતાની ધારા 3040 અથવા 3045 હઠેળ વસલૂાતનો અથવા તેની 

હઠેળ દાવો કરેલ ધારણાતધકારનો દાવો સામેલ નથી. વધમુા,ં નાદારીની કાયાવાહીમા ં દાવો નં ધાવવો તે 

અસાધારણ વસલૂાત ટ્રિ યા નથી. 
 

દદી: હો�પપટલમા ંસેવાઓ પ્રા�ત કરનારને દદી ગણવામા ંઆવે છે. આ નીતતના હતે ુમાટે, દદીમા ંતે કોઈપણ 

�યસ્ક્તનો સમાવેશ થાય છે કે જે તેમની પોતાની કાળ� માટે નાણાકીય રીતે િવાિ દાર છે.   
 

નાણાકીય સહાયતા નીતત:  નાણાકીય સહાયતા નીતત  એ નાણાકીય સહાયતા �ગેની સટર હલે્થ હો�પપટલ 

નીતત છે (ચેટ્રરટી કેર), � સટર હ�ેથના નાણાકીય સહાયતા પ્રોગ્રામનુ ં વણાન કરે છે—દદીઓ નાણાકીય 

સહાયતા માટે તેમિ  તે પ્રટ્રિ યા કે �ના દ્વારા દદીઓ નાણાકીય સહાયતા માટે અર� કરી શકે તે માટે તેમા ં

આપેલ માપદંદની પતૂતિ કરતા હોવા આવ�યક છે. 
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નાણાકીય સહાયતા: નાણાકીય સહાયતા (ચેટ્રરટી કેર) �ગે સટર હ�ેથ હો�પપટલ નીતતમાં તનધાાટ્રરત શરતો મિુ િ  

 નાણાકીય સહાયતા  સપંણૂા ધમાદા સારવાર અને વધ ુતિ ીિ ી ખચાની ધમાદા સારવારનો સદંભા આપે છે. 
 

હો�પપટલના સેવા કે્ષત્રની પ્રાથતમક ભાષા: હો�પપટલ દ્વારા હાલમા ં િ  કરવામા ં આવેલ સમદુાય પવાપ્ય 

િ �ટ્રરયાતોના મ�ૂયાકંનના આધારે  હો�પપટલના સેવા કે્ષત્રની પ્રાથતમક ભાષા  એ હો�પપટલ દ્વારા સેવા અપાયેલ 

1000 લોકો અથવા સમદુાયના ં5% લોકો દ્વારા વપરાતી એક ભાષા છે. 
 

લિ નવીમકૃત દદી:  લિ નવીમાકૃત દદી  એ એવા દદી છે કે �મની પાસે તેમના તિ ીિ ી ખચાાના કોઈપણ ભાગ 

માટે ચકુવણીનો �યાવસાતયક અથવા અન્ય વીમો, સરકાર દ્વારા પ્રાયોજિ ત હ�ેથકેર લાભ કાયાિ મો સટ્રહત, કોઈ 

તતૃીય પક્ષ સ્રોત નથી, પરંત ુ�યા ંસધુી મયાટ્રદત નથી અને તેવા દદીનો સમાવેશ થાય છે કે �ના ચકુવણીના 

તમામ સભંતવત સ્રોતો હઠેળના લાભ દાખલ થવા પહલેા વપરાઈ ગયા છે.     
 

વીમાકૃત દદી:  વીમાકૃત દદી  એ તે દદી છે કે �ઓ પાસે તેમના તિ ીિ ી ખચાાના ભાગ માટે ચકુવણીના 

તતૃીય-પક્ષ સ્રોત છે.   
 

દદીની િવાિ દારી:  દદીની િવાિ દારી  તે રકમ છે � દદીના તતૃીય કવરેિ મા ં દદીના લાભની રકમ 

તનધાાટ્રરત થયા પછી વીમાકૃત દદીના લખપસામાથંી ચકુવવાને પાત્ર છે.   
 

સગં્રહ એિ �સી:“વસલૂાત એિન્સી” તે કોઈપણ એવી સપંથા છે કે � દદીઓ દ્વારા ચકુવણી માટે પીછો કરવા કે 

ઉઘરાવવા માટે હો�પપટલ દ્વારા તનય�ુત કરવામા ંઆવે છે. 

 

લિ લ કરાયેલ:  લિ લ કરાયેલ શ�ુક  એ છૂટ તવનાની રકમ છે �નુ ં હો�પપટલ કપટમરી દ્વારા વપતઓુ અને 

સેવાઓ માટે લિ લ લેવામા ંછે. 
 

પ્રટ્રિયા ઓ  
 

A. તતૃીયપક્ષચકુવણીકારોનેલિ લઆપવુ ં

 

1. કવરેિ માટ્રહતી મેળવવી: હો�પપટલ્સ દદીઓ પાસેથી ખાનગી અથવા �હરે આરો�ય વીમો હો�પપટલ 

દ્વારા દદીને આપવામા ંઆવેલી સેવાઓને સપંણૂા �પે કે �તશક �પે કવર કરે છે તે તવશેને માટ્રહતી 

મેળવવા માટે વાિિ ી પ્રયાસો કરશ.ે   

 

2. તતૃીય પક્ષ ચકુવણીકારોને લિ લ આપવુ:ં હો�પપટલ કરાર કરેલ અન ેલિ ન-કરાર કરેલ ચકુવણીકતાા, 

તતૃીય-પક્ષ, ક્ષતતપતૂતિ ચકુવણીકારો, િવાિ દારી અને ઑટો વીમાદાતાઓ અને સરકારી પ્રોગ્રામના 

ચકૂવણીકતાાઓ સટ્રહત, તતૃીય પક્ષ ચકુવણીકારો, પણ �યા ંસધુી મયાાટ્રદત નથી, પાસથેી િ ાકી િ ધી 

રકમ માટે પટ્રરશ્રમપવૂાક પીછો કરશે.  સટર હલે્થ દદી અથવા તમેના પ્રતતતનતધ દ્વારા સમયસર 

પ્રદાન કરવામા ંઆવેલી માટ્રહતીના આધારે તમામ લાગ ુતતૃીય-પક્ષ ચકુવણીકારોને લિ લ મોકલશે.   
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3. તતૃીય પક્ષ ચકુવણીકારો સાથેના તવવાદનો ઉકેલ:તતૃીય પક્ષ ચકુવણીકાર તવરુદ્ધ દાવો અથવા 

મ�યપથી શ� કરતા પહલેા,ં હો�પપટલોએ ચકુવણીકાર તવરુદ્ધ દાવો અથવા મ�યપથી શ� કરવા માટે 

નીતતની �ણકારી મેળવવી અથવા તેનુ ંપાલન કરવુ ંિ ોઈએ. 

 

B. દદીઓને લિ લ આપવુ:ંપ્રત્યેક હો�પપટલના નાણાકીય માટે િવાિ દાર �ય�ક્ત, અથવા તનય�ુ�તને, સટર હલે્થ 

શેડા સેવાઓ માટે દદીઓ પાસેથી વસલૂાતો કઢાવવાની મજૂંરી આપવામા ંઆવશે.   

 

1. વીમાકૃત દદીઓને લિ લ આપવુ:ં હો�પપટલો વીમાકૃત દદીઓ નેએ�પ�લેનેશન ઑફ િ ેતનટ્રફ�સ 

(EOB) દ્વારા અને તતૃીય પક્ષ ચકુવણીકતાા દ્વારા તનદેશ આપવામા ં અપાયેલ મિુ િ  દદીની 

િ વાિ દારીની રકમનુ ંલિ લ આપશે. 

 

2. લિ ન-વીમાકૃત �ય��તઓને લિ લ આપવુ:ં હો�પપટલ લિ નવીમાકૃત દદીઓને હો�પપટલ દ્વારા પરૂી 

પાડવામા ં આવેલી વપતઓુ અને સેવાઓનુ ં તરંુત લિ લ આપવામા ં આવશે, હો�પપટલના લિ લ 

અપાયેલ શ�ુકનો ઉપયોગ કરવો તે માનક લિ નવીમાકૃત �ટ અથવા ગ્રામીણ લિ નવીમાકૃત �ટ િ ાદ 

કરે છે, � નીચ મિુ િ  છે: 

a. માનક વીમાકૃત �ટ: હો�પપટલમા ં દાખલ થઈને સેવા લેનાર દદીઓ માટે લિ લમા ં લગાવેલ 

શ�ુકમા ં 40% ઘટાડો અને હો�પપટલમા ં દાખલ થયા તવના સેવાઓ લેનારા માટે લિ લમા ં

લગાવેલ શ�ુકમા ં20% ઘટાડો. 

 

b. ગ્રામી વીમાકૃત �ટ: ગ્રામીણ હો�પપટલોમા ંદાખલ થઈને સેવા લેનાર દદીઓ અને દાખલ થયા 

તવના સેવા લેનારા દદીઓના લિ લમા ંલગાવેલ શ�ુકમા ં20% ઘટાડો. સટર લેકસાઇડ હો�પપટલ 

અને આરો�ય કે�ર, પટર કોપટ હો�પપટલ અને સટર એમાડોર હો�પપટલ એ ગ્રામીણ હો�પપટલો છે. 

 

લિ નવીમાકૃત દદી માટેની �ટ નાણાકીય સહાયતા માટે પાત્ર અથવા પહલેાથી �ટ આપવામા ં

આવી હોય તેવી સેવાઓ (દા.ત. કોપટેતમક સેવાઓ માટે પેકેિ છૂટ) પ્રાપ્ત કરનાર દદીઓ માટે 

લાગ ુ નથી.  કેસ રેટ અને પેકેિ  ટ્રકંમત તનધાાટ્રરત કરવી તે અપેલક્ષત ચકુવણીમા ં પટ્રરણમવુ ં

િ ોઈએ નહં  કે � હો�પપટલ અપેક્ષા રાખશે તેના કરતા ઓ�ં � કે તે લિ નવીમાકૃત દદી માટે 

�ટને સેવાઓ માટે લિ લ આપવામા ંશ�ુક પર લગાવવામા ંઆવી છે.   

 

3. નાણાકીય સહાયતા માટ્રહતી: દદીઓના દરેક લિ �સમા ંઅતધકારની સચૂના સામેલ હશે કે �ને આ નીતતમા ં

પ્રદશાન   તરીકે િો ડેલ છે, �મા ંપાત્ર દદીઓ માટે ઉપલ�ધ છે તે નાણાકંીય સહાયતાનો સમાવેશ છે. 

 



 

{00427465 v.4} 
DMSLIBRARY01:27342819.1 

 4. તવગતવાર િ યાન: દરેક દદીઓને તેમના ખાતા માટે કોઈપણ સમયે તવગતવાર િ યાન આપવાની 

તવનતંી કરવામા ંઆવી શકે છે. 

5. તા�કાલલક ચકુવણીમા ં�ટ: દદીને આપવામા ંઆવતા દરેક લિ લમા ંતા�કાલલક ચકુવણીમા ં�ટ તવશે 

માટ્રહતી સામેલ હશ.ે તા�કાલલક ચકુવણીમા ં �ટ એ તા�કાલલક ચકુવણી કરતા હોય તેવા 

લિ નવીમાકૃત દદીઓ માટે ઉપલ�ધ હો�પપટલના લિ લનુ ં અતતટ્રર�ત લખાણ-િદ્ધ છે. તાત્કાલલક 

ચકુવણીમા ં�ટ એ િ ધા પ્રકારની �ટ લાગ ુકરાયા પછી લિ નવીમાકૃત દ્વારા દેવાની રકમની 10% 

રકમ છે. િ ો કોઈ વીમાકૃત દદી સેવાના સમયે અથવા દદીને લિ લ આપવામા ંઆ�યાનંી તારીખના 

30 કૅલેન્ડર ટ્રદવસની �દર ચકુવણી કરે છે, તો આ છૂટ માટે પાત્ર હોય છે. 
 

 

6. તવવાદો: કોઈપણ દદી તેમના લિ લ પરની કોઈ વપત ુઅથવા શ�ુક પર તવવાદ કરી શકે છે.  દદીઓ 

ગ્રાહક સેવાના પ્રતતતનતધ સાથે લેલખતમા ંઅથવા ફોન પર તવવાદ શ� કરી શકે છે. િ ો દદી લિ લના ં

સિં ધંમા ં દપતાવેજીકરણની તવનતંી કરે છે, તો તવનતંી કરવામા ં આવેલ દપતાવેિ ને દસ(10) 

ટ્રદવસની અંદર પ્રદાન કરવા માટે વાિિ ી પ્રયાસોનો ઉપયોગ કરશે.  હો�પપટલો આગળની વસલૂાત 

પ્રવતૃિ મા ંિ ોડાતા પહલેા દદી તવવાદ શ� કરે તે પછી ઓછામા ંઓછા ત્રીસ (30) ટ્રદવસ માટે ખાતાને 

હોલ્ડ કરશે. 

C. વસલૂાતનાતનયમો 

1. સામાન્ય વસલૂાત તનયમો: આ નીતતના આધારે, હો�પપટલો દદીઓ પાસેથી ચકુવણી મેળવવા માટે 

વાિ િ ી વસલૂાત પ્રયાસો ઉપયોગમા ંલઈ શકે છે. સામા�ય વસલૂાત પ્રવતૃિ ઓમા ંદદીના િ યાનો, 

ફોન કૉ�સ અને દદીનો અથવા �મીનદારને મોકલવામા ંઆવેલ તે િ યાનોનો સદંભા રજૂ કરવો 

સામેલ હોઇ શકે છે. હો�પપટલોએ દદીના પ્રનો ો અને લિ �સ તવશેની ફટ્રરયાદોનુ ંદદી અનસુાર સમયસર 

સશંોધન કરવામા ંઅને યો�ય હોય �યા ંસધુારવામા ંઆવે છે તેની ખાતરી કરવા માટે પ્રટ્રિ યાઓનો 

તવકાસ કરવો આવ�યક છે.  

2. અસાધારણ વસલૂાત કાયાવાહીનો તનષેધ: હો�પપટલ્સ અન ેવસલૂાત એિ �સીઓ દદીઓ 

પાસેથીવસલૂાત કરવા માટે અસાધરણ વસલૂાત ટ્રિયાનો  ઉપયોગ કરશે નહં . 
 

3. નાણાકીય સહાયતાની અર�ની પ્રટ્રિ યા દર�યાન કોઈ વસલૂાત નહં : હો�પપટલ્સ અને વસલૂાત 

એિ �સીઓ નાણાકીય સહાયતા માટે અર� િ મા કરી હોય તેવા દદીનો વસલૂાત માટે પીછો કરશે નહં  

અને દદીની અર� િ ાકી હોય તે પહલેા અથવા દર�યાન પ્રાપ્ત કરેલ કોઈપણ રકમ પરત કરશે.  

 

 

 

4. નાણાકીય સહાયતા માટેની અર� પરની માટ્રહતીના ઉપયોગ પર પ્રતતિ ધં: હો�પપટલ્સ અને વસલૂાત 
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એિ �સીઓ વસલૂાત પ્રવતૃિ ઓમા ંકોઈપણ માટ્રહતીનો ઉપયોગ કરશે નહં  કે � નાણાકંીય સહાયતા 

માટેની અરજીની પ્રટ્રિ યા દરમ્યાન મેળવેલી છે.  આ તવભાગમા ંહો�પપટલ અથવા વસલૂાત એિ �સી 

દ્વારા નાણાકીય સહાયતા માટેની પાત્રતા પ્રટ્રિ યાના પવતતં્ર રીતે મેળવવામા ં આવેલી માટ્રહતીના 

ઉપયોગને તનષેધ કરે તેવુ ંકંઈ નથી. 

 

5. ચકુવણી યોિ નાઓ :   

 

i. પાત્ર દદીઓ: હો�પપટલ્સ અને તેના વતી કાયા કરતી કોઈપણ વસલૂાત એિ �સી વીમાકૃત 

દદીઓ અને નાણાકીય સહાયતા માટે પાત્ર હોય તેવા દદીઓને તેમની દદી િવ ાિ દારી 

(વીમાકૃત દદીઓ માટે) અને અ�યાર સધુીની અ�ય િ ાકી રકમની ચકુવણી કરવા માટે 

કરાર કરવાનો તવકલ્પ ઓફર કરશે.  હો�પપટ�સ પણ �ણે એક િ  હ�તામા ં દદી 

િ વાિ દારી રકમ ચકૂવવામા ંઅક્ષમતા દશાાવી હોય તેવા વીમાકૃત દદીઓ માટે ચકુવણી 

યોિ નાઓ શરૂ કરી શકે છે. 

 

ii. ચકુવણી યોિ નાઓની શરતો:િ ધી ચકુવણી યોિ નાઓ �યાિ -મ�ુત હશે. દદીઓને ચકુવણી 

યોિનાની શરતોની વાટાઘાટ કરવાની તક મળશે. િ ો હો�પપટલ અને દદી ચકુવણી 

યોિ નાની શરતોથી સમંત થવામા ંઅસમથા હોય, તો હો�પપટલ ચકુવણી યોિ નાને તવપતતૃ 

કરી શકે છે કે �ની હઠેળ દદી માતસક ચકુવણી કરશે કે � �વન િ �ટ્રરયાતના ખચાા િ ાદ 

કયાા પછી દદીની માતસક પાટ્રરવાટ્રરક આવકના દસ ટકા (10%) કરતા વધ ુનથી.  "�વન 

િ �ટ્રરયાતના ખચાા" એટલે નીચે આપેલ કોઈપણ વપત ુમાટેના ખચાા છે: ભાડું અથવા ઘર 

માટે ચકુવણી અને �ળવણી, ખાદ્ય સામગ્રી અને ઘરેલ ૂસામન, વાસણો  અને ટેલલફોન, 

કપડા,ં તિ ીિ ી અને દાતંની સારવાર માટેની ચકુવણીઓ, વીમો, શાળા અથવા િ ાળકની 

દેખરેખ, િ ાળક અથવા �વનસાથીને સહાય, પટ્રરવહન અન ેવીમો, ગૅસ અને સમારકામ 

સટ્રહત ઑટોના ખચાા, હ�તાની ચકુવણીઓ, લો�રી અન ે સફાઈ અને અ�ય  

 

iii. ચકુવણી યોિ નાને તન��િ ય �હરે કરવી:  90-ટ્રદવસીય અવતધ દર�યાન િ ાકી િ ધી 

અનિુ તમક ચકુવણીઓ કરવામા ં દદીની તન�ફળતા પછી તવપતતૃ ચકુવણી યોિ નાને હવ ે

અમલમા ંનથી તરીકે �હરે કરવામા ંઆવી શકાય છે.  તવપતતૃ કરેલ ચકુવણી યોિ ના હવે 

અમલમા ંનથી તરીકે �હરે કરતા પહલેા,ં હો�પપટલ અથવા વસલૂાત એિન્સી દદીનો ફોન 

દ્વારા સપંકા કરવાનો અને તવપતતૃ ચકુવણી અયો�ય હોય શકે અને તે કે દદીને તવપતતૃ 

ચકુવણી યોિ નાની ફરી વાટાઘાટ કરવાની તમ મળી શકે તેની લેલખત સચૂના આપવાનો 

ઉલચત પ્રયાસ કરી શકે છે. તવપતતૃ ચકુવણી યોિ નાને હવે અમલમા ં નથી તરીકે �હરે 
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કરવામા ંઆવે તે પહલેા, િ ો દદી દ્વારા તવનતંી કરવામા ંઆવે, તો હો�પપટલ અને વસલૂાત 

એિ �સી ટ્રડફો�ટવાળી તવપતતૃ ચકુવણી યોિ નાની શરતોની ફરીથી વાટાઘાટ કરવાનો 

પ્રયાસ કરશે.  આ તવભાગના હતેઓુ માટે, દદીઓને દદીના છે�લા જ્ઞાત ફોન નિં ર અને 

સરનામા પર સચૂના અને ફોન કૉલ કરવામા ંઆવી શકે છે.ચકૂવણી યોિ નાને અમલમા ં

નથી તરીકે �હરે કયાા પછી, હો�પપટલ અથવા વસલુાત એિ �સી આ નીતત અનસુાર 

વસલૂાત પ્રવતૃિ ઓ કરી શકે છે.   

6. વસલૂાત એિન્સીઓ: હો�પપટલો વસલૂાત એિ �સીને દદીના ખાતાનો સદંભા આપી શકે છે, જે નીચે 

આપેલ શરતોને પાત્ર છે: 

 

i. વસલૂાત એિન્સીનો હો�પપટલ સાથ ેલેલખત કરાર હોવો આવ�યક છે. 

 

ii. હો�પપટલનો લેલખત કરાર તે શરતે હોવો આવ�યક છે કે વસલૂાત એિ �સીની ફં�શનની 

કાયાક્ષમતા સટર હલે્થના ઉદે્દ�ય, દૃ��ટકોણ, મળૂભતૂ મલૂ્યો, નાણાકીય સહાયતા નીતત, આ 

લિ લલંગ અને વસલૂાતોની નીતતની શરતો અને હો�પપટલ તન�પક્ષ ટ્રકંમત તનધાારણ કાયદા, 

આરો�ય અને સરુક્ષા સટં્રહતાની ધારા 127400 127446 સધુીનુ ંપાલન કરશે; 

 

 

 

iii. વસલૂાત એિ �સીએ તે માટે સમંત થવુ ં આવ�યક છે કે દદીનુ ં િ કાયા વસલૂવા માટે 

કોઈપણ અસાધારણ વસલૂાત ટ્રિ યાઓમા ંિ ોડાશે નહં ; 

 

iv. હો�પપટલે ઋણની માલલકી સાચવવી આવ�યક છે (દા.ત. વસલૂાત એિન્સીને  ઋણ  વેચાણ 

કરવામા ંઆવતુ ંનથી); 

v. વસલૂાત એિન્સીએ નાણાકીય સહાયતા માટે પાત્ર દદીઓને ઓળખવા માટે, આવા દદીઓ 

સાથે નાણાકીય સહાયતા નીતતની ઉપલ�ધતા અને તવગતોની ચચાા કરવા માટે અને 

નાણાકીય સહાયતાનો આગ્રહ કરનાર દદીઓને પાછો 855-398-1633અથવા 

sutterhealth.org પર હો�પપટલની દદી નાણાકીય સેવાઓનો સદંભા આપવા માટે પ્રટ્રિ યાઓ 

અમલમા ંમકૂવી આવ�યક છે. વસલૂાત એિન્સીઓ નાણાકીય સહાયતા માટે અરજી િમા  

કરી હોય તેવા દદી પાસેથી કોઈપણ ચકૂવણીની માગ કરશે નહં અને દદીની અરજી િ ાકી 

હોય તે પહલેા અથવા દર�યાન સમયમા ંપ્રા�ત કરેલ કોઈપણ રકમ પરત કરશે.   

vi. તમામ તતૃીય-પક્ષ ચકુવણીકારોએ યો�ય રીતે લિ લ આપવુ ં િ ોઈએ, તતૃીય-પક્ષ 

ચકુવણીકાર તરફથી પ્રા�ત ચકુવણી વધ ુિ ાકી હોવી િ ોઈએ નહં  અને િ ાકી દેવુ ંએ દદીની 
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નાણાકીય િવાિ દારી હોવી િો ઈએ. વસલૂાત એિ �સી તતૃીય-પક્ષ ચકુવાણીકારે ચકુવવાની 

િવાિ દારી હોય તવેી કોઈપણ રકમ માટે દદીને લિ લ આપશ ેનહં . 

 

 

 

 

vii. વસલૂાત એિન્સી દરેક દદીને દપતાવેિ A, સચૂનાના અતધકારની એક નકલ મોકલે છે.  

viii. હો�પપટલ દદીના ખાતે શરૂઆતી લિ લ મોકલે ત ેપછી 120 ટ્રદવસ પસાર થવા આવ�યક છે.   

ix. દદી કોઈ ચકુવણી યોિ ના વાટાઘાટ અથવા વાિ િ ી રકમની તનયતમત �તશક ચકુવણીઓ 

કરી રહ્યા ંનથી. 

D. તતૃીયપક્ષનીિ વાિ દારી 

 

આ નીતતમા ંએવુ ંકંઈ નથી કે � હો�પપટલની સિં દં્ધ કંપનીઓ અથવા િ હારી વસલૂાત એિ �સીઓને તતૃીય 

પક્ષ દાવા નીતત અનસુાર તતૃીય પક્ષને અનસુરવામા ંિ ા�ય હોય. 

 

સદંભા1 
 

�તટ્રરક રેવ�ય ૂસટં્રહતાની ધારા 501(r) 

 

26 સઘંીય તનયમનો સટં્રહતા 1.501(r)-1 થી 1.501(r)-7 સધુી 
 

કેલલફોતનિયા પવાપ્ય અને સલામતી સટં્રહતા ધારા 124700 થી 127446 સધુી 
 

આ નીતત સટર હ�ેથ લિ લલંગ અને વસલૂાત નીતત સાથે વાચંવા માટેના હતેથુી છે.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

દપતાવેિ  A – સચૂનાના અતધકારો 
 

                                                   
1
PolicyStatમા ંિ ણાવેલ નીતતઓ તસવાયની નીતતનો સદંભા લેતી વખતે, તમે ઝડપી પહં ચ માટે એક હાઇપરલલંક 

િ નાવવામા ંસમથા થશો. 
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તમારી તાજેતનરી સેવા માટે સટર હલે્થનો ઉપયોગ કરવા િ દલ તમારો આભાર.  કૃપયા તમારી હો�પપટલ મલુાકાત 

માટેના શ�ુકન ુપટેટમે�ટ અહી િ ીડેલ મેળવો.  ચકુવણીની દેણગી તા�કાલલક છે.  િ ો તમે નીચે ચચાા કરવામા ંઆવેલ 

અમકુ નાણાકીય પાત્રતાની પતૂતિ કરતા હોય અથવા િ ો તમે તા�કાલલક ચકુવણી કરો, તો છૂટ માટે પાત્ર હોઇ શકે છે. 
 

કૃપયા �યાનમા ંરાખો કે આ માત્ર હો�પપટલ સેવાઓ માટેનુ ંિ  લિ લ છે. તમે હો�પપટલમા ંદાખલ થયા હોય તે દર�યાન 

લચટ્રક�સકો દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવેલ સેવાઓ માટે અતતટ્રર�ત શ�ુક લાગ ુથઈ શકે છે, જેમ કે લચટ્રકત્સકોએ અન ે

કોઈપણ ઍતનપથીતસયોલોજિ પટ્સે, પેથોલોજિપ ટ્સ,ે રેડીયોલોજિ પટ્સે, એ��યલુ�સ સેવાઓએ અથવા હો�પપટલના 

કમાચારી ન હોય તેવા અ�ય તિ ીિ ી �યવસાતયકોએ આપેલ લિ લ.  તમને તેમની સવેાઓ માટે અલગ લિ લ પ્રાપ્ત 

થઈ શકે છે.   
 

તમારા અતધકારોનો સારાશં:રા�ય અને સમવાયી કાયદા માટે આવ�યક છે કે ઋણ વસલૂકતાાઓ તમારી સાથે ઉલચત 

�યવહાર કરે અને ઋણ વસલૂકતાાઓને ખોટા િ યાનો કરવાથી અથવા ટ્રહંસાની ધમકી આપવાથી, અ�લીલ અથવા 

અપમાનિ નક ભાષાનો ઉપયોગ કરવા અથવા તમારા કમાચારી સટ્રહત, તતૃીય પક્ષો સાથે અભર �યવહાર કરવાની 

પ્રતતિ તંધત કરવામા ંઆવે.  અસામા�ય પટ્રરસ્પથતત હઠેળ તસવાય, ઋણ વસલૂકતાાઓ તમારો સવારે 8 વા�યા પહલેા 

અથવા રાત્ર 9 વા�યા પછી તમારો સપંકા કરી શકશે નહં .  સામાન્ય રીતે, ઋણ વસલૂકતાાઓ તમારા ઋણ તવશેની 

માટ્રહતી તમારા વકીલ અથવા �વન સાથી તસવાય કોઈ અ�ય �યસ્ક્તન ેઆપી શકાશ ેનહં . ઋણ વસલૂકતાા તમારા 

પથાનની પ�ુ�ટ કરવા અથવા ચકુાદાની િ િ વણી કરવા માટે િ ી� �ય��તનો સપંકા કરી શકે છે. ઋણ વસલૂાત તવશે 

વધ ુ માટ્રહતી માટે, તમે ટેલલફોન દ્વારા 1-877-FTC-HELP (328-4357) પર અથવા www.ftc.gov પર ઑનલાઇન 

ફેડરલ િ ેડ કતમશનનો સપંકા કરી શકો છો.  

લિ નલાભકારી િ ેટ્રડટ સલાહકાર સેવાઓ, તેમિ  પથાતનક કાનનૂી સેવાઓ કાયાાલયના ઉપભો�તા સહાયક, 

તમારા કે્ષત્રમા ં ઉપલ�ધ હોઇ શકે છે. કૃપા કરીને સદંભા માટે દદી નાણાકીય સેવા કાયાાલયનો  

855-398-1633 પર સપંકા કરો   

સટરના દદીઓ પાસેથી ચકુવણીઓની વસલૂાત કરવા માટે િ ાહ્ય વસલૂાત એિન્સીઓ સાથે કરારો થયેલા 

હોય છે.વસલૂાત એિ �સીઓએ હો�પપટલની નીતતઓનુ ં પાલન કરવુ ં િ �રી છે.વસલૂાત એિન્સીઓએ 

હો�પપટલ અને દદી દ્વારા સમંતત આપવામાં આ�યા હોય તેવા કોઈપણ ચકુવણી �લાનને ઓળખવા અને તેનુ ં

પાલન કરવુ ંઆવ�યક છે. 

નાણાકીય સહાયતા ચેટ્રરટી કેર: સટર હલે્થ ઓછી આવકવાળા પાત્ર દદીઓ અને જેની પાસે એવો વીમો છે કે 

�મણે તેમની સારવારના નં ધપાત્ર ભાગની ચકુવણી કરવાની િ �ર હોય તેવા દદીઓને નાણાકીય સહાય પરૂી 

પાડવા માટે વચનિ દ્ધ છે. નીચે નાણાકીય સહાયતા હતે ુ પાત્રતા માટેની આવ�યકતાઓ અને નાણાકીય 

સહાયની માગ કરવા માગતા હોય તેવા દદી માટે અર� પ્રટ્રિ યાનો સારાશં આપેલ છે. નાણાકીય સહાયતા માટે 

પાત્ર હોય તેવા દદીઓની શ્રેણી નીચે આપેલ છે: 
 

 તે દદીઓ કે �મની પાસે તેમના તિ ીિ ી ખચાા ચકુવવા માટે કોઈ તતૃીય-પક્ષ સ્રોત, �મ કે વીમા 

કંપની અથવા સરકારી કાયાિ મ નથી અને સઘંીય ગરીિ ી રેખાના 400% જેટલી અથવા તેનાથી ઓછી 
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આવક ધરાવે છે.   

 દદીઓ કે �ઓ વીમા દ્વારા આરલક્ષત છે પરંત ુ(i) કુટંુિ ની આવક સઘંીય ગરીિ ી રેખાના 400% જેટલી 

અથવા તેનાથી ઓછી છે; અને(ii) તેમના અથવા તેમના કુટંુિ  માટેના તિ ીિ ી ખચાા (હો�પપટલ સિં દ્ધ 

ખાતે ખચાાયેલ અથવા છે�લા 12 મટ્રહનામા ં અ�ય પ્રદાતાને ચકૂવાયેલ) કે � દદીના પટ્રરવારની 

આવકના 10% ને વટાવે છે. 

 દદીઓ કે �ઓ વીમા દ્વારા આરલક્ષત છે પરંત ુ તેમના લાભ તેમના હો�પપટલમા ં રોકાવા પહેલા 

અથવા તે દર�યાન વપારાઈ ગયા છે અને કુટંુિ ની આવક સઘંીય ગરીિ ી રેખાના 400% જેટલી 

અથવા તેનાથી ઓછી છે. 

 

તમે અરજી પત્રકનો ઉપયોગ કરીને નાણાકીય સહાયતા માટે અરજી કરી શકો છો જે દદી નાણાકીય સેવાઓ , જે 
હો�પપટલ ખાત ેદદી ઍક્સેસ / નં ધણી તવભાગોમા�ંપથત છે, અથવા દદી નાણાકીય સેવાઓને 855-398-1633 

પર અથવા સટર હલે્થ અથવા હો�પપટલ વેિ સાઇટ (www.sutterhealth.org) પર કૉલ કરવાથી ઉપલ�ધ થાય 

છે.  તમે દદી નાણાકીય સેવાઓના પ્રતતતનતધ સાથે વાત કરીન ેપણ અરજી િમા કરી શકો છો, જે તમને અરજી 

ભરવામા ં તમારી મદદ કરશે. અરજીની પ્રટ્રિ યા દર�યાન તમને તમારા પટ્રરવારમા ં લોકોની સ�ંયા, તમારી 

માતસક આવકના સિં ધંમા ંઅને નાણાકીય સહાયતા માટે તમારી પાત્ર નક્કી કરવામા ંહો�પપટલની મદદ થાય 

તેવી અ�ય માટ્રહતી પછૂવામા ંઆવી શકે છે.  સટરને તમારી આવક ચકાસવામા ં મદદ કરવા માટે તમારી 

પાસેથી તમારી વેતનની રસીદ અથવા ટે�સ રેકોર્ડસાની માગ કરવામા ંઆવી શકાય છે.  
 

તમે અરજી િમા કરો પછી, હો�પપટલ માટ્રહતીની સમીક્ષા કરશે અને તમને તમારી પાત્રતા તવશે લેલખતમા ં

સચૂના આપશે. િો  તમને અરજીની પ્રટ્રિ યા દર�યાન કોઈ પ્રનો ો હોય, તો તમે દદી નાણાકીય સેવાઓ 

કાયાાલયનો (855) 398-1633 પર સપંકા કરી શકો છો. 
 

િ ો તમે હો�પપટલના તનણાયથી સમંત ન હોય, તો તમે દદી નાણાકીય સેવાઓ કાયાાલય પર તવવાદ નં ધાવી શકો છો.  
 

હો�પપટલની નાણાકીય સહાયતા નીતતની આ કૉતપઓ, સરળ ભાષામા ં સારાશં અને અર�, તેમિ  સરકારી 

કાયાિ મની અર�ઓ અમારા દદી નં ધણી અથવા દદી નાણાકીય સેવાઓના કાયાાલયો પર �િ રુમા ં િ હુતવધ 

ભાષામા ંઉપલ�ધ કરાવવામા ંઆવે છે તમેિ www.sutterhealth.org પર અને મેલ દ્વારા ઉપલ�ધ કરાવવામા ં

આવે છે.  િો  તમ ે855-398-1633 પર અમારા નાણાકીય સેવાઓ કાયાાલયનો સપંકા કરો છો તો અમે તમને 

નાણાકીય સહાયતા નીતતની એક કૉતપ તવના મલૂ્યે મોકલી શકીએ છીએ. 

 

�તટ્રરક રેવ�ય ૂકોડ ધારા 1.501(r )-5 અનસુાર સટર હ�ેથ સામા�ય રીતે લિ લમા ંઆપવામા ંઆવેલ રકમ માટે 

સભંતવત મેટ્રડકેર પદ્ધતત અપનાવે છે, તેમ છતા ંનાણાકંીય સહાયતા માટે પાત્ર હોય તેવા દદીઓ સામા�ય રીતે 

લિ લમા ંઆપવામા ંઆવતી રકમ કરતા વધ ુ�ણે નાણાકીય રીતે િ વાિ દાર નથી કારણ કે પાત્ર દદીઓએ કોઈ 

રકમ ચકૂવવાની હોતી નથી. 
 

http://www.sutterhealth.org/
http://www.sutterhealth.org/
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િ ાકી અર�ઓ: િ ો તમે ધમાદા સારવાર માટે કોઈ અર� િ મા કરો તે િ  સમય દર�યાન િ ી� આરો�ય રક્ષણ 

કાયાિ મ માટે અર� કરાવી હોય, તો િ ેમાથંી એક પણ અર� અ�ય કાયાિ મ માટે પાત્રતાને પ્રતતિ તંધત કરશે નહં . 
 

આરો�ય વીમો/સરકારી કાયાિ મ કવરેિ /નાણાકીય સહાયતા: િો  તમારી પાસે આરો�ય વીમા રક્ષણ, મેડીકેર, મેડી-કલ, 

કેલલફોતનિયા લચ�રન સેવાઓ અથવા આ લિ લ માટે ચકુવણીનો અ�ય કોઈ સ્રોત હોય, તો કૃપયા 855-398-1633 પર દદી 

નાણાકીય સેવાઓનો સપંકા કરો.  િો  યો�ય હશે, દદી નાણાકીય સેવાઓ તમારી સેવાઓ માટે તે સપંથાઓને લિ લ ચકુવશ.ે      
 

િ ો તમારી પાસે આરો�ય વીમો ન હોય અથવા મેટ્રડકલ અથવા મેટ્રડકેર �વા સરકારી કાયાિ મ દ્વારા રક્ષણ ન હોય, તો 

તમે સરકારી સહાયતા કાયાિ મ માટે પાત્ર હોઇ શકો છો. દદી નાણાકીય સેવાઓ તમને અરજી પત્રકો પ્રદાન કરીને અને 

અર� પ્રટ્રિ યામા ંતમારી મદદ કરી શકે છે.   
 

િ ો તમને હો�પપટલ તરફથી નાણાકીય સહાયતાનો એવોડા પ્રા�ત થયો હોય � તમને આ લિ લને આધીન 

સેવાઓને આવરી લેતુ ંહોય તેવુ ંલાગે, તો કૃપા કરીને દદી નાણાકીય સેવાઓનો 855-398-1633 પર સપંકા કરો. 
 

કેલલફોતનિયા આરો�ય લાભ એક્સચેન્િ : તમે કવડા કેલલફોતનિયા હઠેળ આરો�ય સભંાળ રક્ષણ માટે પાત્ર હોઇ શકો છો. તમે 

કવડા કેલલફોતનિયા દ્વારા આરો�ય સભંાળ રક્ષણ માટે પાત્ર છો કે કેમ તે તવશ ેવધ ુતવગત અન ેસહાયતા માટે હો�પપટલ 

લિ ઝનેસ સેવાઓનો સપંકા કરો.  

સપંકા માટ્રહતી: દદી નાણાકીય સેવાઓ તમને તમારા હો�પપટલ લિ લ અથવા નાણાકીય સહાયતા અથવા સરકારી કાયાિ મ 

માટે અર� કરવા માટેનુ ં પસદં કરતા તવશે હોય શકે તેવા પ્રનો ોના િ વાિ  આપવા ઉપલ�ધ છે. ટેલલફોન નિં ર  

855-398-1633 છે. અમારા ટેલલફોનનો સમય, સવારે 8:00 વા�યેથી  સા�ં 5:00 વા�યા સધુી છે, સોમવારથી શકુવાર સધુી.     

 

 




