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WH નાણાકીય સહાય નીતિ

માટે લાગુ

આની વિલાહે ક્લલવનક હોસ્સ્િટલ,ઇન્ક.,ડી/બી/એક લાહે હોસ્સ્િટલ અને મેડડકલ સેન્ટર,ઇન્ક.અને
લાહેમેડડકલ સેન્ટર,િીબોડી (WH,“હોસ્સ્િટલ” અથિા હોસ્સ્િટલ)ને લાગુ િડે છે , િે જે હોસ્સ્િટલો
ચલાિે છે િેના સુંદર્ભમાું અને કોઈ િણ નોંધિાત્ર રીિે સુંબવું ધિ એન્ન્ટટી (જેમ કે
ડડિાટભ મેન્ટઓફટ્રે ઝરી કલમ 50૦૧(ર) વનયમોમાું વનધાભ ડરિ) અને LHMC દ્વારા કાયભરિ અથિા
સુંલગ્ન પ્રદાિાઓ(આ નીવિ હેઠળ આિરી લેનારાઓની સુંપ ૂણભ સ ૂચચ માટે િડરવિષ્ટિાુંચ(5) જુ ઓ).

સંદર્ભ

ઇમટલા: નાણાકીય માડહિીનો સુંગ્રહ
ક્રેડડટ અને સુંગ્રહો નીવિ
ફેડરલ ગરીબી ડદિા વનદે િો,આરોગ્ય અને માનિસેિા ઓયુ.એસ. વિર્ાગ
આઈ આર એસ નોડટસ 2015-46 અને 29 સી
એફ આર §§1.501(r)-(4)-(6)
િડરવિષ્ટ 1: ચેડરટીકે ર માટે નાણાકીય સહાયિા માટે ની અરજી
િડરવિષ્ટ 2: િબીબી મુશ્કેલી માટે નાણાકીય સહાયની અરજી
િડરવિષ્ટ 3: આિક અને સુંિવિ થ્રેિોલ્ડના આધારે ડડસ્કાઉન્ટચાટભ
િડરવિષ્ટ 4: સામાન્ય રીિે બીલ થયેલ રકમ(AGB)
િડરવિષ્ટ 5: પ્રદાિાઓ અને વિર્ાગો આિરી લેિામાું અને અનાિશ્યક
િડરવિષ્ટ 6: દસ્િાિેજોનીજાહેરએલસેસ

હેત ુ

અમારુું ધ્યેય દદીઓની સુંર્ાળ,વિક્ષણ, સુંિોધન અને અમે જે સમુદાયોમાું સેિા આિી એછી એ િેમાું
સુધારે લા આરોગ્ય દ્વારા શ્રેષ્ઠિા દ્વારા િોિાને અલગ િાડિાનુ ું છે .
WH એિા દદીઓને આવથિક સહાય પ ૂરી િાડિા માટે સમવિિિ છે કે જેમની િાસે આરોગ્ય સુંર્ાળની
જરૂડરયાિો છે અને િેિી માિી માકરનારાઓ,સરકારી પ્રોગ્રામ માટે અયોગ્ય છે ,અથિા કટોકટી
સુંર્ાળ,િાત્કાચલક સુંર્ાળ અથિા અન્ય િબીબી રીિે જરૂરી સારિાર માટે ચ ૂકિણી કરિામાું અસમથભ
છે .આ નાણાકીય સહાયનીવિનો હેત ુ અમારા સેિાક્ષેત્ર માટે લાગુ ફેડરલ અને રાજ્ય કાયદાઓનુ ું
િાલનછે .નાણાકીય સહાય માટે િાત્ર દદીઓ લાયકાિ ધરાિિા એલએચએમસી પ્રદાિાઓ િાસેથી
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ડડસ્કાઉન્ટ કેર પ્રાપ્િ કરિે. એડડસન ચગલબટભ હોસ્સ્િટલ,અન્નાજાલસ હોસ્સ્િટલ,બેઅડરજ હોસ્સ્િટલ,
બેથ ઇઝરાઇલ ડેકોનેસ મેડડકલસેન્ટર,બેથ ઇઝરાઇલ ડેકોનેસ હોસ્સ્િટલ વમલ્ટન, બેથ ઇઝરાઇલ
ડેકોનેસ હોસ્સ્િટલની ડહામ, બેથ ઇઝરાઇલ ડેકોનેસ હોસ્સ્િટલ પ્લાયમા ઉથ, બેિરલી હોસ્સ્િટલ
સડહિની આનુષચું ગક હોસ્સ્િટલથી નાણાકીય સહાય મેળિિા માટે ના દદીઓ વનધાભ ડરિ, લાહે
હોસ્સ્િટલ

અને

મેડડકલ

સેન્ટર,બચલિંગ્ટન,લાહે

મેડડકલ

સેન્ટર,

િીબોડી,માઉન્ટઅબનભ

હોસ્સ્િટલ,ન્ય ૂઇંગ્લેંડ બેન્પ્ટસ્ટ હોસ્સ્િટલ અને વિન્ચેસ્ટર હોસ્સ્િટલને લાયકાિના સમયગાળા
દરવમયાન એલએચએમસી િરફથી નાણાકીય સહાયમા ટે ફરીથી અરજીકરિાની જરૂર રહેિે નહીં.
આ નીવિ હેઠળ પ ૂરી િાડિામાું આિેલ નાણાકીય સહાય એટલી અિેક્ષા સાથે કરિામાું આિે છે કે
દદીઓ િોચલસી એક્પ્લકે િનની પ્રડક્રયામાું અને જાહેર લાર્ અથિા કિરે જ કાયભક્રમોમાું સહકાર
આિિે જે સુંર્ાળની ડકિંમિને આિરી લેિા માટે ઉિલબ્ધ હોઈ િકે .
િાત્રિા નક્કી કરિી િખિે અમે દદીઓની ઉંમર,ચલિંગ,જાવિ,જાવિ, ધમભ,અિુંગિા,જાિીય
અચર્ગમ,ચલિંગ ઓળખ, રાષ્ટ્રીય મ ૂળ અથિા ઇવમગ્રેિન સ્સ્થવિના આધારે ર્ેદર્ાિ કરીશુ ું નહીં.

વ્યાખ્યાઓ

નીચેની વ્યાખ્યાઓ આ નીતિના િમામ તિભાગો પર લાગુ છે .
કટોકટી અને વનમસભનસી સેિાઓનુ ું િગીકરણ નીચેની સામાન્ય વ્યાખ્યાઓ, િેમજ સારિાર કરનારા
ક્લલવનવિયન િબીબી વનશ્ચય િર આધાડરિ છે . નીચે આિેલ ઇમર્જન્સી કેર અને અરજન્ટ કે રની
વ્યાખ્યાઓનો ઉિયોગ હોસ્સ્િટલ દ્વારા આરોગ્ય સલામિી નેટસડહિ, હોસ્સ્િટલોના નાણાકીય સહાય
કાયભક્રમ હેઠળ સ્િીકાયભ કટોકટી અને િાકીદનુ ું ખરાબ દે વ ુ ું કિરે જ નક્કી કરિાના હેત ુ માટે કરિામાું
આિે છે .
સામાન્ય રીતે બીલથયેલ રકમ (AGB): એજીબીએ સામાન્ય રીિે ઇમરજન્સી કેર, અરજન્ટ કેર
અથિા અન્ય િબીબી આિશ્યક સુંર્ાળ માટે ચ ૂકિિામાું આિે છે જેમની િાસે આ પ્રકારની સુંર્ાળનો
િીમો હોય િેિા વ્યસ્લિઓને બીમની રકમ િરીકે વ્યાખ્યાવયિ કરિામાું આિે છે . WH િેની એજીબી
ટકાિારી નક્કી કરિા માટે 29 સીએફઆર§ 1.501 (આર) -5 (બી)(3) માું િણભિેલલુક-બેક િદ્ધવિનો
ઉિયોગ કરે છે . અગાઉ નાનાણાકીય િષભ 1 ઓલટોબર દરવમયાન ખાનગી િીમાકુંિનીઓ અને
મેડડકે રફી-સવિિસ દ્વારા મુંજૂરી આિિામાું આિેલી ઇમર્જન્સી કેર, અરજન્ટ કેર અને અન્ય મેડડકલી
જરૂરી કેર માટે ના િમામ WHના દાિાઓની રકમના ર્ાગને એજીબી ટકાિારી ગણિામાું આિે છે .
30 સપ્ટે મ્બર, િે દાિાઓ માટે ના સુંકળાયે લાગ્રો સચાર્જસભના સરિાળો દ્વારા વસલશ્યોરન્સ, કોિીઝ
અનેક િાિિાત્ર િામેલ છે . ત્યાર બાદ એજીબી દદીને પ ૂરી િાડિામાું આિિી સુંર્ાળ માટે ના કુ લ
ચાર્જર્જસ સામે એજીબી ટકાિારીને ગુણાકાર દ્વારા નક્કી કરિામાું આિે છે . WH ફલિ એક જ એજીબી
ટકાિારીનો ઉિયોગ કરે છે અને વિવિધ પ્રકારની સુંર્ાળ માટે અલગની ગણિરી કરતુ ું
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નથી.અગાઉના નાણાકીય િષભના સમાિન િછીના 45 મા ડદિસે િાવષિક ધોરણે એજીબીની ગણિરી
કરિામાું આિિે, અને નાણાકીય િષભના સમાિન િછીના 120 મા ડદિસે અમલમાું મ ૂકિામાું આિિે.
આ નીવિ હેઠળ કોઈ વ્યસ્લિ આવથિક સહાય માટે િાત્ર છે િે વનણભય ના િગલે,આિી વ્યસ્લિને
ઇમરજન્સી કેર, િાકીદ ની સુંર્ાળ અથિા અન્ય િબીબી આિશ્યક સુંર્ાળ માટે એજીબી કરિા િધુ
ચાર્જ લેિામાું આિિે નહીં.
િધુ માહિિી માટે , પહરતિષ્ટ ચાર જુ ઓ(4).
અરજીનોસમયગાળો: નાણાકીય સહાય માટે અરજીઓ સ્િીકારિામાું આિિે અને િેની પ્રડક્રયા
કરિામાું આિિે િે સમયગાળા. અરજીનો સમયગાળો િે િારીખથી િરૂ થાય છે કે પ્રથમસ્રાિ િછીનુ ું
ચબચલિંગ સ્ટે ટમેન્ટ પ્રદાન કરિામાું આિે છે અને િે િારીખ િછી 240 મી એ સમાપ્િ થાય છે .
સંપતિ: સમાિેિ:
બચિ ખાિા
એકાઉન્ટ્સ િપાસી રહ્ુછ
ું ે
આરોગ્ય બચિ ખાિા(HSA)*
આરોગ્ય ભરપાઈની વ્યિસ્થા(HRA)*
લિચીક ખચચ એકાઉન્ટ્સ(FSA)*
* જો કોઈ દદી/ગેરેંટર િાસે એચએસએ,એચઆરએ, એફએસએ અથિા સમાન ફુંડ કૌટુુંચબક િબીબી
ખચભ માટે વનયુલિ હોય, િો આિી વ્યસ્લિ આ સુંિવિ ખિમન થાય ત્યાું સુધી આની વિહેઠળ સહાય
માટે િાત્ર નથી.
ચેરરટીકેર: એફિીએલના 400% અથિા િેનાથી ઓછા િાવષિક કૌટુુંચબક આિક િાળા દદીઓ અથિા
િેમના ગેરેંટસભ, જેઓ આ નીવિમાું વનધાભ ડરિ અન્ય યોગ્યિાના માિદું ડોને પ ૂણભ કરે છે , િેઓને
એલએચએમસી દ્વારા પ્રદાન કરિામાું આિિી િાત્ર િબીબી સેિાઓ માટે 100% દદીની જિાબદા
ુ નની માફી મળિે.
રસુંતલ
વૈકલ્પપકસેવા: એક હોસ્સ્િટલ સેિા કે જે ઇમરજન્સી કેર, િાત્કાચલક સુંર્ાળ અથિા અન્ય િબીબી
જરૂરી સુંર્ાળ(નીચે વનધાભ ડરિ મુજબ)િરીકે િાત્ર નથી.
ઇમરજન્સીકેર: ઇમરજન્સી મેડડકલ કુંડડિન ના મ ૂલ્યાુંકન,વનદાન અને/અથિા સારિારના હેત ુ માટે
આિિામાું આિેલ િસ્તુઓ અથિા સેિાઓ.
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કટોકટીની તબીબી સ્થથવત: સામાર્જજક સુરક્ષા અવધવનયમ(42યુ.એસ.સી.1395 ડીડી) ની કલમ
1867માું વનધાભ ડરિ મુજબ, ઇમર્જન્સી મેડડકલ કુંડડિનનો અથભએ છે કે િબીબી સ્સ્થવિ જે િબીબી
સુંર્ાળની ગેરહાજરીમાું િડરણમી િકે િેવ ુ ું િાજબી િડરણામ હોઈ િકે િેિા િયાભ પ્િ િીવ્રિાના િીવ્ર
લક્ષણો દ્વારા જાિે પ્રગટ થાય છે .:
1.

વ્યસ્લિના સ્િાસ્્યને(અથિા,સગર્ાભ સ્ત્રી ના સુંદર્ભમાું, સ્ત્રી અથિા િેના અજાિબાળકનુ ું
સ્િાસ્્ય)ગુંર્ીર જોખમમાું મ ૂકવુ;ું

2. િારીડરક કાયોમાું ગુંર્ીર ક્ષવિ;
3. કોઈ િણ િારીડરક અંગ અથિા ર્ાગની ગુંર્ીર અવ્યિસ્થા;અથિા
4. સગર્ાભ સ્ત્રી માટે આદર સાથે જે સુંકોચન કરે છે :
a.

ડડચલિરી માટે બીજી હોસ્સ્િટલમાું સલામિ સ્થાનાુંિરણને અસર કરિા માટે
અપ ૂરિો સમય છે ;અને

b.

િે સ્થાનાુંિરણસ્ત્રી અથિા અજાિબાળકના સ્િાસ્્ય અથિા સલામિી માટે
ખિરો હોઈ િકે છે .

કુ ટંુ બ: યુ.એસ.સેન્સસ બ્યુરો દ્વારા વ્યાખ્યાવયિ કયાભ મુજબ, બે કે િેથી િધુ લોકોનુ ું જૂથ જેઓ એક
સાથે રહે છે અને જે જન્મ, લગ્ન અથિા દિક દ્વારા સુંબવું ધિ છે . જો કોઈ દદી આંિડરક આિક સેિાના
વનયમો અનુસાર કોઈને િેમના આિક િેરાિળિર િર આધાડરિ હોિાનો દાિો કરે છે , િો િેઓ
આ નીવિ માટે ની યોગ્યિા નક્કી કરિાના હેત ુ માટે આવશ્રિ માનિામાું આિી િકે છે .
કુ ટંુ બનીઆવક: અરજદારોની કુ ટુુંબની આિક એજ ઘરના િડરિારમાું રહેિા બધા પુખ્િ સભ્યોની
સુંયલુ િ કુ લ આિક છે અને િાજેિરના ફેડરલ ટે લસ રીટનભ િર િામેલ છે .18 િષભથી ઓછી િયના
દદીઓ માટે , કૌટુુંચબક આિકમાું માિાવિિા અથિા માિાવિિા અને/અથિા િગલા-માિાવિિા
અથિા કે રટે કર સુંબધ
ું ીઓ િામેલ છે . ફેડર લગરીબી માગભદવિિકાઓની ગણિરી કરિી િખિે
સેન્સસબ્યુરોની વ્યાખ્યાનો ઉિયોગ કરીને કુ ટુુંબની આિક નક્કી કરિામાું આિે છે :
1.

કમાણી,બેરોજગારી
આિક,જાહેર

િળિર,કામદારોનુ ું
સહાય,િીઢ

િળિર,સામાર્જજક

સુરક્ષા,

ચુકિણીઓ,બચેલાલાર્ો,

વનવ ૃવિઆિક,વ્યાજ,ડડવિડન્ડ,ર્ાડા,રોયલ્ટી,

િસાહિ

માુંથી

પ ૂરક

િેન્િન

સુરક્ષા
અથિા

આિક,ટ્રસ્ટ,િૈક્ષચણક

વ ૃવિઓ,ર્્થાબુંધ અને બાળક આધાર િામેલ છે .
2. નોન કેિલાર્ો(જેમ કે ફૂડ સ્ટે મ્પ્સઅને આિાસસબવસડી) ગણિરી કરિા નથી
3. કર િહેલાું(ગ્રોસ)આધારે નક્કી થાય છે
4. મ ૂડી લાર્ અને નુકસાન બાકાિ
ફેડરલગરીબીનુસ્ં િર: ફેડરલ ગરીબી સ્િર(એફિીએલ) યુનાઇટે ડસ્ટે ટ્સમાું ગરીબીમાું કોણ છે િે
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વનધાભ ડરિ કરિા માટે આિકના થ્રેિોલ્ડનો ઉિયોગ કુ ટુુંબના કદ અને રચના દ્વારા બદલાય છે .
યુનાઇટે ડસ્ટે ટ્સના આરોગ્ય અને માનિસેિા વિર્ાગ દ્વારા ફેડરલર ર્જજસ્ટરમાું િે સમયાુંિરે
યુનાઇટે ડસ્ટે ટ્સ કોડના િીષભક 42ના કલમ 9902 ના િેટા(2) ના અવધકાર હેઠળઅિડેટકરિામાું
આિેછે.િિભમાનએફિીએલમાગભદવિિકાઓનોસુંદર્ભઅહીંઆિીિકાય
https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines.
નાણાકીયસહાય: ચેડરટીકે ર અને મેડડકલ હાડભ િીિ થી બનેલી સહાય, લાયક દદીઓ માટે પ ૂરી
િાડિામાું આિે છે ,જે અન્યથા નાણાકીય મુશ્કેલીઓ અનુર્િે છે , િેમને ઇમર્જન્સી કેર, િાત્કાચલક
સુંર્ાળ અથિા એલએચએમસી દ્વારા પ ૂરી િાડિામાું આિિી અન્ય િબીબી આિશ્યક સુંર્ાળની
નાણાકીય જિાબદારીમાુંથી મુલિ કરિા માટે .
ગેરંટર: દદી વસિાયની કોઈ વ્યસ્લિ જે દદીઓના ચબલ માટે જિાબદાર છે .
કુ લચાર્જ: મહેસ ૂલમાુંથી કિાિ લાગુ થાય િે િહેલાું દદીની સુંર્ાળ સેિાઓની જોગિાઈ માટે સુંપ ૂણભ
સ્થાવિિ દરે કુ લ શુલ્ક.
બેઘર: જેમ કે ફેડરલ સરકાર દ્વારા વ્યાખ્યાવયિ, અને એચયુડી દ્વારા ફેડરલર ર્જજસ્ટરમાું પ્રકાવિિ:એક
વ્યસ્લિ અથિા કુ ટુુંબ કે જેની િાસે વનયિ,વનયવમિ અને િયાભ પ્િ રાવત્રના સમયનો વનિાસોનો
અર્ાિ હોય છે , એટલે કે િે વ્યસ્લિ અથિા કુ ટુુંબનુ ું રાવત્રના સમયે વનિાસ સ્થાન હોય છે જેનો અથભ
જાહેર અથિા ખાનગી સ્થળ નથી. માનિ િસિાટ માટે અથિા અસ્થાયી જીિન વ્યિસ્થા પ ૂરી
િાડિા માટે રચાયેલ જાહેરમાું અથિા ખાનગી રીિે ચલાિિામાું આિેલા આશ્રયમાું રહે છે . આ
કેટેગરીમાું એિી વ્યસ્લિઓ િામેલ છે કે જેઓ સુંસ્થામાુંથી બહારની કળી રહ્યા હોય જ્યાુંિે અથિા
િેણી એ 90 ડદિસ અથિા િેનાથી ઓછા સમય માટે વનિાસ કયો હિો, જેમણે કટોકટી આશ્રય
સ્થાનમાું સ્થાયી કયો હિો અથિા સુંસ્થામાું પ્રિેિિા િહેલા માનિિસિાટ માટે નથી.
ઇન-નેટવકભ : WH અને િેના આનુષચું ગકો દદીઓની િીમાકુંિની સાથે િાટાઘાટો દરે ર્રિાઈ માટે
કરાર કરે છે .
િબીબીમુશ્કેલી: િાત્ર દદીઓ માટે પ ૂરી િાડિામાું આિિી નાણાકીય સહાય જેની િબીબી
ચબલિેમની કુ ટુુંબની આિકના 25% કરિા િધારે અથિા સમાન હોય છે .
િબીબીજરૂરીસંર્ાળ:િબીબીરૂિે જરૂરી િસ્તુઓ અથિા સેિાઓ,જેમકે મ ૂલ્યાુંકન,વનદાન, અને/
અથિા ઇજા અથિા ચબમારીની સારિારના હેત ુ માટે પ્રદાન કરિામાું આિિી ઇનિેિન્ટ અથિા
બહારના દદીઓની આરોગ્ય સુંર્ાળ સેિાઓ.ક્લલવનકલ માિદું ડને િહોંચીિળિા ઉિરાુંિ, આિી
િસ્તુઓ અથિા સેિાઓ સામાન્ય રીિે મેડડકે રફી-ફોર-સવિિસ, ખાનગી આરોગ્ય િીમાદાિાઓ
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અથિા અન્ય ત ૃિીયિક્ષિીમા દ્વારા આિરી લેિામાું આિિી હોય છે .
સેવામાટે મેરડકેરફી: સામાજીક સુરક્ષા અવધવનયમના િીષભક XVIII નામે ડડકેર ર્ાગ A અને ર્ાગબી
હેઠળ આિિામાું આિેલ આરોગ્ય િીમો(42 USC 1395c-1395w-5).
આઉટ-ઓફ-નેટવકભ : WH અને િેના આનુષચું ગકો દદીઓની િીમાકુંિની સાથે િાટાઘાટ દરે ર્રિાઈ
કરિા માટે કરારકરિામાું આિિા નથી, િડરણામે દદીની જિાબદારી ઉચી થાય છે .
ચુકવણીયોજના: ચુકિણી યોજના કે જે ક્ાું િો WH,અથિા એલએચએમસી નુ ું પ્રવિવનવધત્િ કરતુ ું
ત ૃિીય િક્ષ વિક્રે િા,અને ચખસ્સાની ફી વસિાયના દદી/ગેરેંટર દ્વારા સુંમિ થાયછે . ચુકિણી યોજના
દદીઓના નાણાકીય સુંજોગો,બાકી રકમ અને અગાઉની ચુકિણી ધ્યાનમાું લેિે.
અનુમાતનિપાત્રિા: કેટલાક સુંજોગોમાું,િીમા િીમાદદીઓ આવથિક સહાય માટે વ્યસ્લિગિ આકારણી
કરિા માટે દદી દ્વારા સીધા પ્રદાનન કરિામાું આિિા, અન્ય માધ્યમથી ચકાસાયેલ પ્રોગ્રામ્સ અથિા
માડહિીના અન્યસ્રોિોમાું િેમની નોંધણીને આધારે નાણાકીય સહાય માટે યોગ્ય અથિા માનિામાું
આિે છે .
ખાનગીઆરોગ્યવીમાદાિા: એિી કોઈ િણ સુંસ્થા કે જે સરકારી એકમ નથી જે આરોગ્યિીમો આિે
છે ,જેમાું મેડડકે ર એડિાન્ટે જ હેઠળ આરોગ્યિીમા યોજનાનુ ું સુંચાલન કરિી ચબન-સરકારી સુંસ્થાઓ
િામેલ છે .
લાયકાિનોસમયગાળો: નાણાકીય સહાય માટે િાત્ર હોિાનુ ું નક્કી કરનારા અરજદારોને મુંજૂરીની
િારીખથી છ મડહનાના સમયગાળા માટે સહાય આિિામાું આિિે. નાણાકીય સહાય માટે લાયકાિ
ધરાિિા દદીઓએ ખાિરી આિી િકે છે કે છ(6)મડહનાની લાયકાિ અિવધના અંિે િેમની છ
મડહના(6)મડહના માટે યોગ્યિા િધારિા માટે િેમની નાણાકીય િડરસ્સ્થવિમાું કોઈ ફેરફાર કરિામાું
આવ્યા નથી.
અતનતિિદદી: પ્રાઇિેટ હેલ્થ ઇન્સ્યુરર,ઇરીસાિી માદાિા,ફેડરલ હેલ્થ કેર પ્રોગ્રામ, જે સેિા માટે
મયાભ દાવિના મેડડકે રફી,મેડડકે ડ,એસચીિીઆઇિી, અને ચેમ્િસ,કામદારોને િળિર, અથિા ખચભને
આિરી આિિા માટે ઉિલબ્ધ અન્ય ત ૃિીય િક્ષ સહાય દ્વારા પ ૂરી િાડિામાું આિેલ કોઈ ત ૃિીય
િક્ષ કિરે જ સાથે નો દદી.દદીઓના આરોગ્ય સુંર્ાળ ખચભ.
વીમાદદીઓ: ખાનગી અથિા સરકારી કિરે જિાળી કોઈ િણ વ્યસ્લિ કે જેના માટે એલએચએમસી
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દ્વારા પ ૂરા િાડિામાું આિિી િબીબી સેિાઓ માટે અિેચક્ષિ ખચભની અિેચક્ષિ ચ ૂકિણી કરિી િે
આવથિક મુશ્કેલી છે .
િાકીદનીસંર્ાળ: િબીબી સ્સ્થવિની અચાનક િરૂઆિ િછી િીવ્ર હોસ્સ્િટલમાું િબીબી આિશ્યક
સુંર્ાળ પ ૂરી િાડિામાું આિે છે ,ર્ૌવિક અથિા માનવસક, પ ૂરિી િીવ્રિા(ગુંર્ીરિીડાસડહિ)ના િીવ્ર
લક્ષણો દ્વારા િોિાને પ્રગટ કરે છે ,જેમ કે સમજદાર લેિ રસન એવુ ું માનિે કે 24 ની અંદર િબીબી
સહાયની ગેરહાજરી છે . કલાકો િાજબી રૂિે દદીઓના આરોગ્યને જોખમમાું મ ૂકિા, િારીડરક કાયભમાું
ક્ષવિ અથિા કોઈ િણ િારીડરક અિયિો અથિા ર્ાગની િકલીફમાું િડરણમી િકે છે .

WHિરફથીનાણાકી

નાણાકીય સહાય માટે િાત્ર સેિાઓ િબીબી રીિે યોગ્ય અને સ્િીકૃ િ િબીબી પ્રેન્લટસ ધોરણોની

યસહાયમાટે નીપાત્ર

અંિગભિ હોિી આિશ્યક છે , અને િેમાું િામેલ હોવુ ું જોઈએ:

િા

1.

ઉિરની વ્યાખ્યા મુજબ ઇમર્જન્સી કેર માટે ઇન-નેટિકભ અને આઉટ-ફ-નેટિકભ સુવિધા
ચાર્જ.

2. ઉિરોલિ વ્યાખ્યાવયિ મુજબ ઇમર્જન્સી કેર માટે ઇન-નેટિકભ અને આઉટ-ઓફનેટિકભ
વ્યાિસાવયક ફી એલએચએમસી અને િેના સાથીઓ દ્વારા કાયભરિ પ્રદાિાઓ દ્વારા
પ્રસ્તુિ,િડરવિષ્ટિાુંચ (5) માુંસ ૂચચબદ્ધ.
3. વ્યાખ્યાવયિ મુજબ અરજન્ટકે ર માટે ઇન-નેટિકભ સુવિધા ચાર્જ.
4. ઉિરની વ્યાખ્યા મુજબ મેડડકલી જરૂરી સુંર્ાળ માટે ઇન-નેટિકભ સુવિધા ચાર્જ.
5. અરજન્ટ કે ર અને મેડડકલી જરૂરી સુંર્ાળ માટે ઇન-નેટિકભ વ્યાિસાવયક ફી WH અને િેના
આનુષચું ગકો

દ્વારા

વનયુલિ

પ્રદાિાઓ

દ્વારા

આિિામાું

આિિી,િડરવિષ્ટ

િાુંચ(5)માુંસ ૂચચબદ્ધ.

WH િરફથી

નાણાકીય સહાય માટે િાત્ર ન હોય િેિી સેિાઓમાું િામેલ છે :

નાણાકીય સહાય

1.

સેિાઓ માટે િાત્ર

2. િડરવિષ્ટ િાુંચ(5)માું સ ૂચચબદ્ધ નાણાકીય સહાય નીવિ(દા.િ. ખાનગી અથિા

નથી

ઉિરોલિ વ્યાખ્યાવયિ મુજબ, િૈકક્લ્િક સેિાઓ માટે વ્યિસાવયક ફી અને સુવિધા શુલ્ક.
નોન-એલએચએમસી

િબીબી

અથિા

ચચડકત્સક

વ્યાિસાવયકો,

એમ્બ્યુલન્સ

િડરિહન,િગેરે) નુ ું િાલન ન કરિા પ્રદાિાઓ દ્વારા આિિામાું આિિી સુંર્ાળ માટે
વ્યિસાવયક ફી. દદીઓ આવથિક સહાય આિે છે કે નહીં અને ચુકિણીની વ્યિસ્થા કરે િે
જોિા માટે આપ્રદાિાઓ નો સીધો સુંિકભ કરિા પ્રોત્સાડહિ કરિામાું આિે છે . આ નીવિ હેઠળ
આિરી લેિામાું આિિી પ્રદાિાઓની સુંપ ૂણભ સ ૂચચ માટે િડરવિષ્ટ િાુંચ(5)જુ ઓ
3. ઉિરોલિ વ્યાખ્યા મુજબ,આઉટ-ઓફ-નેટિકભ સુવિધા ચાર્જ અને અરજન્ટ કેર અને
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મેડડકલી જરૂરી સુંર્ાળ માટે વ્યાિસાવયક ફીઝ, જે ઉિર આિેલ વ્યાખ્યા મુજબ છે .

WH દદીઓને જાહેર સહાયિા કાયભક્રમો અને હોસ્સ્િટલ નાણાકીય સહાય માટે અરજી કરિાની સહાય
ઉપલબ્ધ સહાય

આિે છે , જેમકે નીચે િધુ વિગિિાર િણભિેલ છે .
WH હોસ્સ્િટલ દ્વારા પ ૂરી િાડિામાું આિિી ઇમરજન્સી, ઇનિેિન્ટ અથિા બહારના દદીઓની
આરોગ્ય સુંર્ાળ સેિાઓ માટે ના કિરે જને ચકાસિા માટે દદીઓની િીમાની સ્સ્થવિ અને અન્ય
માડહિી એકવત્રિ કરિાના પ્રયત્નો કરિે. કોઈ િણ માડહિી અથિા સેિાઓ કે જે ઇમરજન્સી કેર
અથિા િાકીદની સુંર્ાળની રચના કરિા નથી િેની ડડચલિરી િહેલાું બધી માડહિી પ્રાપ્િ કરિામાું
આિિે.કોઈ િણ ઇમટલા- સ્િરની ઇમરજન્સી કેર અથિા િાત્કાચલક સુંર્ાળની ડડચલિરી દરવમયાન
હોસ્સ્િટલ આ માડહિી મેળિિાના કોઈ િણ પ્રયત્નમાું વિલુંબ કરિે, જો આ માડહિી મેળિિાની
પ્રડક્રયામાું િબીબી ન્સ્ક્રવનિંગ િરીક્ષા અથિા ઇમરજન્સી મેડડકલને સ્સ્થર બનાિિા માટે હાથ ધરિામાું
આિિી સેિાઓમાું વિલુંબ અથિા દખલ થિે.
હોસ્સ્િટલ દ્વારા પ ૂરી િાડિામાું આિિી સેિાઓનો ખચભ માટે કોઈ ત ૃિીય િક્ષ િીમો અથિા અન્ય
સાધન જિાબદાર હોઈ િકે છે કે કે મિે િિાસિાના હોસ્સ્િટલ િાજબી કારણે મહેનિ પ્રયત્નો િામેલ
હોઇ િકે છે ,િરું ત ુ મયાભ ડદિ રહેિે નહીં, દદી િાસેથી નક્કી કરિા માટે જો ત્યાું કોઈ લાગુ િડિી નીવિ
લાગુ િડે િો. દાિાની ડકિંમિ, સડહિ:(1)મોટરિાહન અથિા ઘરના માચલકોની જિાબદારી નીવિ,
(2)સામાન્ય

અકસ્માિ અથિા

વ્યસ્લિગિ ઈજા

સુંરક્ષણ નીવિ,(3) કામદારો િળિર

કાયભક્રમો,અને(4)વિદ્યાથી િીમા િોલીસી,અન્ય. જો હોસ્સ્િટલ કોઈ જિાબદાર ત ૃિીય િક્ષને
ઓળખિામાું સક્ષમ છે અથિા ત ૃિીય િક્ષ અથિા ખાનગી િીમા દાિા અથિા અન્ય જાહેર પ્રોગ્રામ
સડહિના અન્ય સુંસાધનો દ્વારા ચુકિણી પ્રાપ્િ થઈ છે ,
િો હોસ્સ્િટલ લાગુ પ્રોગ્રામને ચુકિણીની જાણ કરિે અને જો િે દીઠ લાગુ િડેિો િેને ઓફસેટ કરિે
પ્રોગ્રામ પ્રોસેવસિંગ આિશ્યકિા ઓનો દાિો કરે છે ,કોઈ િણ દાિા સામે, જે ત ૃિીય િક્ષ અથિા અન્ય
સ્રોિ દ્વારા ચ ૂકિિામાું આિી િકે છે . રાજ્યના જાહેર સહાયિા કાયભક્રમો માટે કે જેઓ ખરે ખર
સેિાઓના ખચભ માટે ચ ૂકિણી કરે છે , હોસ્સ્િટલમાું દદીઓની સેિાઓ સોંિણીની ત ૃિીય િક્ષ
કિરે જની સલામિી સુરચક્ષિ રાખિી જરૂરી નથી. આ ડકસ્સાઓમાું , દદી એ ધ્યાન રાખવુ ું જોઈએ
કે લાગુ રાજ્ય કાયભક્રમ દદીને પ ૂરી િાડિામાું આિિી સેિાઓનાું ખચભ િરસોંિણી મેળિિાનો પ્રયાસ
કરી િકે છે . WH મેસેચ્યુસેટ્સ િાત્રિા ચકાસણી વસસ્ટમ(ઇિીએસ) ની િિાસ કરિે કે નહીં િે ની
ખાિરી કરિા માટે કે દદી ઓછી આિકના દદી નથી અને મેસહેલ્થ ક્ાુંિો કિરે જ માટે અરજી રજૂ
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કરી નથી, હેલ્થ કનેલટર દ્વારા સુંચાચલિ પ્રીવમયમ સહાય ચુકિણી કાયભક્રમ,ચચલ્રન્સ મેડડકલ
વસક્યુડરટી પ્રોગ્રામ, અથિા આરોગ્ય સુરક્ષા નેટ, ખરાબ દે િાના કિચ માટે આરોગ્ય સુરક્ષાનેટ
ઓડફસ િર દાિા સબવમટ કરિા િહેલા.

જાહેરસહાયકાયભક્ર

િીમા િીમાદદીઓ અથિા અલ્િિીમા દદીઓ માટે , હોસ્સ્િટલ આિા દદીઓ સાથે જાહેર સહાય

મો

કાયભક્રમો માટે અરજી કરિામાું મદદ કરિા માટે કામ કરિે જેમાું િેમના કેટલાક અથિા િમામ
ચ ૂકિણી નથિાું હોસ્સ્િટલ ચબલનો સમાિેિ થઈ િકે. િીમાિીમા દદીઓ અને અલ્િ િીમા દદીઓને
ઉિલબ્ધ અને યોગ્ય વિકલ્િો િોધિામાું મદદ કરિા માટે ,હોસ્સ્િટલ,બધા લોકોને, સેિા માટે
હોસ્સ્િટલના સ્થળે ,દદીઓની પ્રારું ચર્ક રૂબરૂ નોંધણી દરવમયાન, જાહેર સહાય કાયભક્રમોની
ઉિલબ્ધિાની સામાન્ય સ ૂચના પ ૂરી િાડિે. ચબચલિંગ ઈનિોઇસીસ કે જે દદી અથિા બાુંયધરી
આિનારને મોકલિામાું આિે છે ,અને જ્યારે પ્રદાિાને સ ૂચચિ કરિામાું આિે છે , અથિા િેની
િોિાની યોગ્ય ખુંિ દ્વારા જાહેર અથિા ખાનગી િીમા કિચ માટે દદીઓની િાત્રિાની સ્સ્થવિમાું
િડરિિભન થાય છે .
હોસ્સ્િટલના દદીઓ વિવિધ રાજ્ય જાહેર સહાય કાયભક્રમો (જે હેલ્થ કનેલટર,ચચલ્રન્સ મેડડકલ
વસક્યુડરટી પ્રોગ્રામ, અને હેલ્થ સેફ્ટીનેટ દ્વારા સુંચાચલિ પ્રીવમયમ સહાય ચુકિણી પ્રોગ્રામ સડહિ)
દ્વારા મયાભ ડદિ નથી િરું ત ુ રાજ્યના જાહેર સહાય કાયભક્રમો દ્વારા આરોગ્ય સુંર્ાળ સેિાઓની મફિ
અથિા ઘટાડેલી ડકિંમિ માટે િાત્ર હોઈ િકેછે.). આિા પ્રોગ્રામ્સ ઓછી આિકના દદીઓની સહાય
માટે છે જે દરે ક વ્યસ્લિની િેની સુંર્ાળના ખચભમાું ફાળો આિિાની ક્ષમિાને ધ્યાનમાું લે
છે .િીમાદદીઓ અથ િાિીમાદદીઓ માટે ,હોસ્સ્િટલ, વિનુંિી કરિામાું આિે ત્યારે , િેમને જાહેર
સહાય કાયભક્રમો દ્વારા કિરે જ માટે અરજી કરિામાું મદદ કરિે, જેમાું િેમના અથિા િેમના કેટલાક
અિેિન હોસ્સ્િટલ બીલો આિરી લેિામાું આિિે.
રાજ્યના આરોગ્ય કિરે જ કાયભક્રમોમાું નોંધણી કરિામાું દદીઓની સહાય માટે હોસ્સ્િટલ ઉિલબ્ધ
છે .આમાું મેસહેલ્થ, રાજ્યોના આરોગ્ય કનેલટર દ્વારા સુંચાચલિ પ્રીવમયમ સહાય ચુકિણી કાયભક્રમ
અને ચચલ્રન્સ મેડડકલ વસક્યુડરટી પ્લાન િામેલ છે .આ પ્રોગ્રામ્સ માટે , અરજદારોન લાઇન િેબસાઇટ
(જે કેન્ન્િય રીિે રાજ્યોના આરોગ્ય કનેલટર િેબસાઇટ િર સ્સ્થિ છે ), એક કાગળ એક્પ્લકેિન અથિા
ફોન િર ગ્રાહક સેિાના પ્રવિવનવધ સાથે, જ્યાું માસહેલ્થ અથિા કનેલટર િરસ્સ્થિ છે ,દ્વારા અરજી
સબવમટ કરી િકે છે. િેબસાઇટ િર અથિા કાગળની અરજી દ્વારા એક્પ્લકેિન સબવમટ કરિા માટે ,
વ્યસ્લિ હોસ્સ્િટલના નાણાકીય સલાહ કારો (જેને પ્રમાચણિ એક્પ્લકેિન સલાહકાર િણ કહેિામાું
આિે છે ) ની સહાય માુંગી િકે છે .
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આરોગ્યસુરક્ષાનેટ

મેસેચ્યુસેટ્સ હેલ્થ સેફ્ટીનેટમાું િેની ર્ાગીદારી દ્વારા, હોસ્સ્િટલ મેસેચ્યુ સેટ્સના રહેિાસીઓ છે અને

દ્વારાસહાય

આિકની યોગ્યિાને પ ૂણભ કરિા ઓછી આિક િાળા િીમા વિનાના દદીઓ અને અલ્િિીમા
દદીઓને િણ નાણાકીય સહાય પ ૂરી િાડે છે . મેસેચ્યુસેટ્સની િીવ્ર હોસ્સ્િટલોમાું વનશુલ્ક અથિા
ડડસ્કાઉન્ટે ડકેર દ્વારા ઓછી આિક િાળા િીમાવિનાના દદીઓ અને અલ્િિીમા દદીઓને
અનસેમ્િેન્ટે ડકે ર પ્રદાન કરિાના ખચભને િધુસમાન રૂિે વિિડરિ કરિા માટે હેલ્થ સેફટીનેટ
બનાિિામાું આિી હિી. અવનયુંવત્રિ દદીઓ અને અવનવશ્ચિ દદીઓની સુંર્ાળના ખચભને ફેડરલ
ગરીબી સ્િરના 300% થી ઓછી આિકિાળા દરે ક હોસ્સ્િટલ િરના આરોગ્યની સલામિીની નેટ
પ ૂચલિંગ.
હોસ્સ્િટલમાું સેિાઓ મેળિિા ઓછી આિકના દદીઓ, હેલ્થ સેફ્ટીનેટ દ્વારા આવથિક સહાય માટે િાત્ર
હોઈ િકે છે ,જેમાું 101 સીએમઆર 613.00 માું વ્યાખ્યાવયિ આરોગ્ય સલામિી ચોખ્ખી લાયક
સેિાઓ માટે ની વનશુલ્ક અથિા આંવિક મફિ સુંર્ાળ િામેલ છે .
(a)આરોગ્ય સુરક્ષા ચોખ્ખી–પ્રાથવમક
િીમા િીમાદદીઓ કે જે મેસેચ્યુસેટ્સના રહેિાસી છે , મેસેલ્ફ મેગીઝ હાઉવસિંગ ઇનકમ અથિા
મેડડકલ હાડભ િીિ કૌટુુંચબક આિક સાથે 101,સીએમઆર 613.04(1)માું િણભવ્યા અનુસાર, ફેડર
લગરીબી સ્િરના 0-300% િચ્ચે, આરોગ્ય સલામિી ચોખ્ખી યોગ્ય સેિાઓ માટે લાયક નક્કી કરી
િકાય છે .
101 સીએમઆર 613.04(5)(એ)અને (બી) માું િણભવ્યા અનુસાર હેલ્થ કનેલટર દ્વારા સુંચાચલિ
પ્રીવમયમ સહાય ચુકિણી પ્રોગ્રામમાું નોંધણી માટે િાત્ર દદીઓ માટે આરોગ્ય સલામિી ચોખ્ખી
પ્રાથવમક માટે ની લાયકાિ અને સેિાઓનો પ્રકાર મયાભ ડદિ છે .એમ.જી.એલ.ના વિદ્યાથી આરોગ્ય
કાયભક્રમની આિશ્યકિાઓને આવધન દદીઓ. સી. 15 એ, § 18 આરોગ્ય સલામિી ચોખ્ખી પ્રાથવમક
માટે

િાત્ર

નથી.

(b)આરોગ્ય સુરક્ષા ચોખ્ખી– માધ્યવમક.
જે દદીઓ કે જેમે સેચ્યુ સેટ્સના રહેિાસી છે પ્રાથવમક આરોગ્યિીમા અને મેસ હેલ્થ એમએજીઆઇ
ઘરે લ ુ આિક અથિા િબીબી મુશ્કેલી 101 સીએમઆર 613.04(5)(એ) અને (બી) માું િણભવ્યા
અનુસાર હેલ્થ કનેલટર દ્વારા સુંચાચલિ પ્રીવમયમ સહાય ચુકિણી પ્રોગ્રામમાું નોંધણી માટે િાત્ર
દદીઓ માટે આરોગ્ય સલામિી નેટ માધ્યવમક માટે ની લાયકાિ અને સેિાઓનો પ્રકાર મયાભ ડદિ
છે .એમ.જી.એલ.ના વિદ્યાથી આરોગ્ય કાયભક્રમની આિશ્યકિાઓને આવધન દદીઓ. સી. 15 એ, §
18 હેલ્થ સેફ્ટીનેટ માધ્યવમક માટે િાત્રનથી.
(c)આરોગ્ય સુરક્ષા ચોખ્ખી- આંવિક કિાિ
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જો પ્રીવમયમ ચબચલિંગ કૌટુુંચબક જૂથના બધા સભ્યો (જો આરોગ્ય પ્રીવમયમ ચબચલિંગ ફેવમલી જૂથના
બધા સભ્યો)150.1% થી300% ની િચ્ચેની આરોગ્ય સુંર્ાળ નેટ પ્રાયમરી અથિા હેલ્થસેફ્ટી નેટ
ગૌણ માસ હેલ્લ્થ હાઉસહોલ્ડ આિક અથિા મેડડકલ હાડભ િીિ ફેવમલી ગણિરી યોગ્ય આિક સાથે
લાયક હોય િેિા દદીઓ િાવષિક કિાિને િાત્ર હોઈ િકે છે .િીબીએફજી)ની આિક છે જે FPLના
150.1% કરિા િધારે છે .આ જૂથ 130 સીએમઆર 501.0001 માું વ્યાખ્યાવયિ થયેલ છે .જો
િીબીએફજીના કોઈ િણ સભ્યની એફિીએલ 150.1% ની નીચે હોય િો િીબીએફજીના કોઈ િણ
સભ્યમા ટે ક િાિિાત્ર નથી. િાવષિક કિાિ કરિા િધુ બરાબર છે :
1.

હેલ્થ કનેલટર પ્રીવમયમ દ્વારા સુંચાચલિ સૌથી ઓછી ડકિંમિનો પ્રીવમયમ સહાય ચુકિણી

પ્રોગ્રામ,કેલેન્ડર િષભની િરૂઆિમાું, માસ હેલ્થ એફિીએલ આિક ધોરણોના પ્રમાણમાું
િીબીએફજીના કદ માટે સુંતચુ લિ;અથિા
2. અરજદારના િીબીએફજી માું101સીએમઆર 613.04(1) માું િણભવ્યા અનુસાર, સૌથી ઓછી માસ
હેલ્થ મગલ હાઉસ હોલ્ડઇનકમ અથિા મેડડકલહાડભ િીિ ફેવમલી ગણિરીની આિક િચ્ચેનો 40%
િફાિિ.
(d)આરોગ્યસુરક્ષાચોખ્ખી- િબીબીમુશ્કેલી
કોઈ િણ આિકનો રહેિાસી મેસેચ્યુસેટ્સ આરોગ્ય સુરક્ષાનેટ દ્વારા આરોગ્ય સુરક્ષાનેટ િબીબી
મુશ્કેલી(િબીબી મુશ્કેલી) માટે લાયક હોઈ િકે છે જો માન્ય િબીબી ખચભમાું િેની અથિા િેણીની
ગણિરીની આિક ઓછી થઈ ગઈ છે કે િે અથિા િેણી આરોગ્ય સેિાઓ માટે ચ ૂકિણી કરિામાું
અક્ષમ છે . િબીબી મુશ્કેલી માટે લાયક બનિા માટે ,અરજદારો એમાન્ય િબીબી ખચભ 101
સીએમઆર 613 માું વ્યાખ્યાવયિ અરજદારોની ગણિરી યોગ્ય આિકની સ્િષ્ટ ટકાિારી કરિા િધુ
હોિી જોઈએ.
અરજદારોએ યોગદાન આિિાની આિશ્યકિા 101સીએમઆર 613.05 (1)(બી) માું ગણિરીની
આિકની વનવશ્ચિ ટકાિારી િરીકે ગણિામાું આિે છે ,જેના આધારે આરોગ્ય સલામિી ચોખ્ખી
ચુકિણી માટે િાત્ર નહીં,િાસ્િવિક ગણિરીની આિક ઓછી બીલ દ્વારા ગુણાકાર, િબીબી મુશ્કે લીઓ
ફેવમલી સએફિીએલ િર આધાડરિ છે , જેના માટે અરજદાર જિાબદાર રહેિે. િબીબી મુશ્કેલી માટે
આગળની આિશ્યકિાઓ 101 સીએમઆર 613.05 ઉલ્લેચખિ છે
મેડડકલ મુશ્કેલીઓ માટે લાયક દદીઓ િાસેથી હોસ્સ્િટલ ડડિોચઝટ ની વિનુંિી કરી િકે છે .થાિણો
મેડડકલ હાડભ િીિયોગ દાનના 20% સુધી $1000 સુધી મયાભ ડદિ રહેિે.બાકીના િમામ બેલેન્સ 101
સીએમઆર 613.08(1)(જી)માું સ્થાવિિ ચુકિણી યોજનાની િરિોને આવધન રહેિે..
મેડડકલ હાડભ િીિ માટે , હોસ્સ્િટલ દદી સાથે કામ કરિે કે કેમ િે નક્કી કરિા માટે કે મેડડકલ હાડભ
વિિ જેિો પ્રોગ્રામ યોગ્ય છે કે નહીં અને મેડડકલ હાડભ િીિ એક્પ્લકેિનને હેલ્થસેફટી નેટ િર સબવમટ
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કરો.હોસ્સ્િટલ દ્વારા વિનુંિી મુજબ,જરૂરી સમયમયાભ દામાું, હોસ્સ્િટલ પ ૂણભ એક્પ્લકે િન સબવમટ કરી
િકે છે િેની ખાિરી કરિા માટે , દદીઓની િમામ આિશ્યક માડહિી પ્રદાન કરિાની ફરજ છે .

નાણાકીયસહાયસ

આ હોસ્સ્િટલ િીમાિીમા દદીઓ અને અન્ડર સ્ન્સ્યોરન્ટ દદીઓને જાહેર સહાય કાયભક્રમ (હેલ્થ

લાહકારનીભ ૂતમકા

કનેલટર દ્વારા સુંચાચલિ પ્રીવમયમ સહાય ચુકિણી પ્રોગ્રામ,અને ચચલ્રન્સ મેડડકલ વસક્યુડરટી પ્રોગ્રામ
સડહિ, િરું ત ુ મયાભ ડદિ નથી) દ્વારા આરોગ્ય કિરે જ માટે અરજી કરિામાું મદદ કરિે અને વ્યસ્લિઓ
સાથે કામ કરિે.િેમને યોગ્ય િરીકે નોંધણી કરો. હોસ્સ્િટલ એિા દદીઓને િણ મદદ કરિે કે જેઓ
હેલ્થસેફટીનેટ દ્વારા આવથિક સહાય માટે અરજી કરિા માુંગિા હોય.
િોસ્સ્પટલ કરિે:
a) માસહેલ્થ, હેલ્થ કનેલટર દ્વારા સુંચાચલિ પ્રીવમયમ સહાય ચુકિણી પ્રોગ્રામ, ચચલ્રન્સ
મેડડકલ વસક્યુડરટી પ્રોગ્રામ અને હેલ્થસેફ્ટીનેટ સડહિના પ્રોગ્રામની સુંપ ૂણભ શ્રેણી
વિિેની માડહિી પ્રદાન કરો;
b) વ્યસ્લિઓને કિરે જ માટે નિી એક્પ્લકે િન પ ૂણભ કરિામાું અથિા હાલના કિરે જ માટે
નિીકરણ સબવમટ કરિામાું સહાય કરો;
c) બધા જરૂરી દસ્િાિેજો મેળિિા માટે વ્યસ્લિ સાથે કામ કરો;
d) એક્પ્લકે િન અથિા નિી કરણો સબવમટ કરો(બધા જરૂરી દસ્િાિેજો સાથે);
e) આિા એક્પ્લકેિન અને નિીકરણની સ્સ્થવિ િરના કાયભક્રમો સાથે, લાગુ િડે ત્યારે અને
િિભમાન વસસ્ટમ મયાભ દાઓ હેઠળ મુંજૂરી આિિામાું આિે ત્યારે ડક્રયા પ્રવિડક્રયા કરો;
f)

િીમા કાયભક્રમોમાું અરજદારો અથિા લાર્ાથીઓની નોંધણી કરિામાું સહાય માટે
મદદ;અને

g) મિદાર નોંધણી સહાયની ઓફર અને પ્રદાન કરો.
હોસ્સ્િટલ

હોસ્સ્િટલ

અને

લાગુ

રાજ્ય

એજન્સીને

િેમના

સુંપ ૂણભ

નામ,

સરનામુ,ું ટે ચલફોનનુંબર,જન્મિારીખ,સામાર્જજક સુરક્ષા નુંબર (જો ઉિલબ્ધ હોય િો),િિભમાનિીમા
કિરે જ વિકલ્િો (સચોટ અને સમયસર માડહિી)પ ૂરી િાડિાની િેમની જિાબદારીના દદીને સલાહ
આિિે.ઘર,મોટરિાહન અને અન્ય જિાબદારી િીમો સડહિ) કે જે પ્રાપ્િ સુંર્ાળની ડકિંમિ, અન્ય
કોઈ િણ લાગુ આવથિક સુંસાધનો અને નાગડરકત્િ અને રહેઠાણ માડહિીને સમાિી િકે છે . આ માડહિી
વ્યસ્લિને પ ૂરી િાડિામાું આિિી સેિાઓ માટે ના કિરે જને વનધાભ ડરિ કરિા માટે જાહેર કાયભક્રમ
સહાય માટે ની અરજીના ર્ાગ રૂિે રાજ્યને સબવમટ કરિામાું આિિે..
જો કોઈ વ્યસ્લિ અથિા બાુંયધરી આિના રજરૂરી માડહિી પ્રદાન કરિામાું અસમથભ હોય,િો
હોસ્સ્િટલ(વ્યસ્લિઓની વિનુંિી િર) અન્ય સ્રોિોમાુંથી કોઈ િણ િધારાની માડહિી મેળિિા માટે
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િાજબી પ્રયત્નો કરી િકે છે . આિા પ્રયત્નોમાું વ્યસ્લિઓ સાથે કામ કરિાનો િણ સમાિેિ થાય
છે ,જ્યારે વ્યસ્લિ દ્વારા વિનુંિી કરિામાું આિે છે , િે નક્કી કરિા માટે કે સેિાઓ માટે ન ુ ું ચબલ
વ્યસ્લિગિ ને એક-સમયની કિાિ ને િહોંચીિળિા માટે સહાય માટે મોકલિા જોઈએ કે નહીં.
પ ૂિભ-નોંધણી દરવમયાન,જ્યારે વ્યસ્લિ િેમની સેિાઓનુ ું િેડય ૂલ કરે છે , ત્યારે િે થાય છે ,જ્યારે
વ્યસ્લિને સ્રાિિર, હોસ્સ્િટલમાું દાખલ કરિામાું આિે છે ,અથિા હોસ્સ્િટલમાુંથી સ્રાિ િછીના યોગ્ય
સમય માટે . હોસ્સ્િટલ મેળિે છે િે માડહિી લાગુ ફેડરલ અને રાજ્યની ગોિનીયિા અને સુરક્ષા
કાયદા અનુસાર જાળિિામાું આિિે.
ઘર,ઓટો અથિા અન્ય િીમા જિાબદારી સડહિ દાિાઓ ચ ૂકિિા માટે જિાબદાર હોઈ િકે િેિી
કોઈ િણ ત ૃિીય િક્ષ, આરોગ્ય સુંર્ાળ સેિાઓનુ ું કિરે જ પ્રદાન કરિી હોસ્સ્િટલ અને રાજ્ય એજન્સી
બુંનેને જાણકરિાની િેમની જિાબદારીની અરજી પ્રડક્રયા દરવમયાન હોસ્સ્િટલને િણ સ ૂચચિ કરિે.
નીવિ જો દદીએ ત ૃિીય િક્ષનો દાિો રજૂ કયો હોય અથિા ત ૃિીય િક્ષ વિરુદ્ધ દાિો દાખલ કયો
હોય, િો હોસ્સ્િટલ આિી કાયભિાહી ના 10 ડદિસની અંદર પ્રદાિા અને રાજ્યના કાયભક્રમને સ ૂચચિ
કરિાની આિશ્યકિાના દદીને સ ૂચચિ કરિે. દદીને એ િણ જણાિી દે િામાું આિિે કે જો દાિાિર
પુનપ્રાક્પ્િથાય િો રાજ્યસરકાર દ્વારા આિરી લેિામાું આિિી આરોગ્ય સુંર્ાળની રકમ િેઓ
એયોગ્ય રાજ્ય એજન્સીને ચુકિિી જ જોઇએ, અથિા રાજ્યને િેની લાગુ રકમ િસ ૂલિા માટે
અવધકારો સોંિી દે િા જોઈએ.
જ્યારે વ્યસ્લિ હોસ્સ્િટલનો સુંિકભ કરે છે , ત્યારે હોસ્સ્િટલ િે ઓળખિાનો પ્રયત્ન કરિે કે શુ ું કોઈ
વ્યસ્લિ જાહેર સહાય કાયભક્રમ માટે અથિા હોસ્સ્િટલમાુંથી નાણાકીય સહાય માટે લાયક છે . એક
વ્યસ્લિ કે જે જાહેર સહાયિા કાયભક્રમમાું પ્રિેિ મેળિે છે િે ચોક્કસ લાર્ો માટે િાત્ર થઈ િકે
છે .વ્યસ્લિઓ દસ્િાિેજોની આિક, સુંિવિઓ અને માન્ય િબીબી ખચભના આધારે હોસ્સ્િટલોના
નાણાકીય સહાય કાયભક્રમના આધારે િધારાની સહાયિા માટે િણ લાયક હોઈ િકે છે .
દદીનીજવાબદારી

કોઈ િણ આરોગ્ય સુંર્ાળ સેિાઓ િહોંચાડિા િહેલાું (ઇમરજન્સી મેડડકલ કન્ન્ડિન હોય અથિા
અરજન્ટ કેરની જરૂર હોય િેિા દદીને સ્સ્થર કરિા માટે આિિામાું આિિી સેિાઓ વસિાય) દદીને
િેમની િિભમાન િીમા સ્સ્થવિ, િસ્િી વિષયક વિષયિર સમયસર અને સચોટ માડહિી પ્રદાન
કરિાની અિેક્ષા રાખિામાું આિે છે .માડહિી, િેમના કૌટુુંચબક આિક અથિા જૂથ નીવિ કિરે જમાું
ફેરફાર(જો કોઈ હોય િો),અને,જો જાણી તુ ું હોય,િો કિાિ િાત્ર,સહ-િીમા અને સહ-ચુકિણીની
માડહિી કે જે િેમ ના લાગુ િીમા અથિા નાણાકીય પ્રોગ્રામ દ્વારા આિશ્યક છે . દરે ક આઇટમ માટે ની
વિગિ િાર માડહિી િામેલ હોિી જોઈએ,િરું ત ુ િે મયાભ ડદિ હોિી જોઈએ નહીં:
સુંપ ૂણભનામ,સરનામુ,ું ટે ચલફોન નુંબર,જન્મિારીખ,સામાર્જજક સુરક્ષા નુંબર (જો ઉિલબ્ધ
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હોય િો),િિભમાન આરોગ્ય િીમા કિચ વિકલ્િો, નાગડરકત્િ અને રહેઠાણ માડહિી, અને દદીઓ
લાગુ નાણાકીય સુંસાધનો કે જેઓ િેમના ચબલચ ૂકિિા માટે િાિરી િકાય છે ;
જો

લાગુ

હોય

િો,દદીઓનુ ું

પ ૂરુું

નામ

ગેરેંટર,િેન ુ ું

સરનામુ,ું

ટે ચલફોનનુંબર,જન્મિારીખ,સામાર્જજક સુરક્ષાનુંબર(જો ઉિલબ્ધ હોયિો), િિભમાન આરોગ્ય િીમા
કિચ વિકલ્િો, અને િેમના લાગુ નાણાકીય સુંસાધનો કે જે દદીઓના ચબલ માટે ચ ૂકિણી કરિા
માટે ઉિયોગમાું લેિાય છે .અને
અન્યસ્રોિો કે જેનો ઉિયોગ િેમના િીમા કાયભક્રમો, મોટરિાહન અથિા મકાન માચલકોની
િીમાિોચલસી સડહિના બીલ ચ ૂકિિા માટે થઈ િકે છે ,જો સારિાર કોઈ અકસ્માિ,કામદારોના
િળિર કાયભક્રમો, વિદ્યાથી િીમા િોચલસી અને અન્ય કોઈ કૌટુુંચબક આિક જેિી કેિા રસો,ર્ેટો,
અથિા ઉિલબ્ધ ટ્રસ્ટમાુંથી વિિરણો,અન્યમાું.
દદી િેમના અિેિન હોસ્સ્િટલ ચબલને ધ્યાન માુંરા ખિા માટે જિાબદાર છે ,જેમાું કોઈ િણ
હાલની ચ ૂકિણી,સહ-િીમા અનેક િાિિાત્રનો સમાિેિ થાય છે , અને હોસ્સ્િટલનો સુંિકભ કરિા
માટે િેમને ચબલચ ૂકિિામાું સહાયની જરૂર હોિી જોઇએ. દદીને િેમના હાલના સ્િાસ્્ય
િીમાદાિાને(અથિા જો િેમની િાસે હોયિો) અથિા રાજ્ય એજન્સી કે જેણે દદીઓની
લાયકાિની સ્સ્થવિને કુ ટુુંબની આિક અથિા િીમાની સ્સ્થવિમાું કોઈ ફેરફારની જાહેર કાયભક્રમમાું
નક્કી કરિાની જાણ કરિાની જરૂરછે . જ્યારે કૌટુુંચબક આિક અથિા િીમાની સ્સ્થવિમાું કોઈ ફેરફાર
થાય છે ત્યારે દદીને િાત્રિાની યોગ્યિાની સ્સ્થવિમાું આિા કોઈ િણ ફેરફારોની જાણ હોસ્સ્િટલને
કરિામાું આિે છે , જ્યારે હોસ્સ્િટલ દદીને જાહેર કાયભક્રમમાું િેમની યોગ્યિાને અિડેટ કરિામાું
સહાય કરી િકે છે .
દદીઓએ હોસ્સ્િટલ અને લાગુ િડિા કાયભક્રમને િણ સ ૂચચિ કરવુ ું જરૂરી છે જેમાું િેઓ સહાય પ્રાપ્િ
કરી રહ્યા છે (દા.િ.,માસ હેલ્થ, કનેલટર અથિા આરોગ્ય સુરક્ષા નેટ), કુ ટુુંબની આિકમાું ફેરફારથી
સુંબવું ધિ કોઈ િણ માડહિીની, અથિા જો િેઓ િીમાનો ર્ાગ છે દાિો છે કે જે હોસ્સ્િટલ દ્વારા પ ૂરી
િાડિામાું આિિી સેિાઓનો ખચભ આિરી િકે છે .જો ત્યાું કોઈ ત ૃિીય િક્ષ હોય (જેમ કે ઘરઅથિા
ઓટોિીમો જેિા કે ,િરું ત ુ િે મયાભ ડદિ નથી), જે અકસ્માિ અથિા અન્ય ઘટનાને લીધે સુંર્ાળનો
ખચભ પ ૂરો કરિા માટે જિાબદાર છે , દદી હોસ્સ્િટલ અથિા લાગુ કાયભક્રમ સાથે કામ કરિે(સડહિ,
િરું ત ુ આિી સેિાઓ માટે ચ ૂકિેલ અથિા અિેિન રકમની પુનપ્રાક્પ્િ માટે નો અવધકાર સોંિિા
માટે ,માસ હેલ્થ,કનેલટર અથિા આરોગ્ય સુરક્ષા નેટ)મયાભ ડદિ નથી.

હોસ્સ્પટલનાણાકીય

નાણાુંકીય સહાય,િીમાિીમા દદીઓ, અન્ડરિીમા દદીઓ અને િેમના સુંબવું ધિ ગેરેંટસભ માટે વિસ્ત ૃિ

સહાય

કરિામાું આિિે જે નીચે મુજબ વનધાભ ડરિ મુજબ ચોક્કસ માિદું ડને પ ૂણભ કરે છે . આ માિદું ડ ખાિરી
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આિિે કે આ નાણાકીય સહાયનીવિ એલએચએમસી િર સિિ લાગુ િડે છે .એલએચએમસી આ
નીવિને જરૂરી અથિા યોગ્ય િરીકે સુધારિા,સુંિોવધિ કરિા અથિા બદલિાનો અવધકાર અનામિ
રાખે છે .એલ.એચ.એમ.સી. વ્યસ્લિને એક્પ્લકેિન પ ૂણભ કરીને હોસ્સ્િટલ નાણાકીય સહાય માટે અરજી
કરિામાું મદદ કરિે(િડરવિષ્ટ 1 અને િડરવિષ્ટ 2જુ ઓ).
નાણાકીય સહાય માટે દદીને ધ્યાનમાું લેિામાું આિે િે િહેલાું ચુકિણી
સુંસાધનો(રોજગાર,મેડડકેઇડ,ઇન્ન્ડજન્ટફુંડ્સ, ડહિંસક ગુનાનો ર્ોગ બનેલાવિ.)ની સમીક્ષા
અનેમ ૂલ્યાુંકનકરવુઆ
ું િશ્યકછે .જોએવુલાગે
ું
છેકેકોઈદદીઅન્ટયસિાયમાટે પાત્રિોઈિકેછે,
િોWHદદીઓનેએપ્લલકે િનઅનેફોર્મસચનેપ ૂર્ચકરિામાુંસિાયમાટે યોગ્યએજન્ટસીનેસદ
ું ર્ભિિકરિેઅથિા
દદીઓનેિેએપ્લલકે િનોસાથેસિાયકરિે.
સિાયિામાટે નાઅરજદારોએિોસ્સ્પટલનીનાર્ાકીયસિાયમાટે િેમનીમુંજૂરીનીિરિિરીકેઅન્ટયિમા
મચુકિર્ીતિકલ્પોનેબાકાિરાખિાનીજરૂરછે ,
જેમાુંજાિેરસિાયકાયચક્રમોઅનેઆરોગ્યસુરક્ષાનેટપરઅરજીસહિિ, ઉપરિર્ચવ્યામુજબ.
નાર્ાકીયસિાયઅરજદારોજાિેરકાયચક્રમોમાુંઅરજીકરિાઅનેખાનગીઆરોગ્યિીમાકિચનેઆગળિ
ધારિામાટે જિાબદારછે . ચુકિર્ીના સુંભતિિ સ્ત્રોિો િરીકે WH દ્વારા ઓળખાિેલ કાયચક્રમો માટે
અરજી કરિામાું સિકારન આપિાનુ ું પસુંદ કરિા દદીબાુંિધ
ે રીઓનેનાર્ાકીયસિાયનકારીિકાયછે .
અરજદારોએઆનીતિમાુંદિાચ િેલમુજબચ ૂકિર્ીકરિાનીિેમનીક્ષમિાનાઆધારે િેમનીસુંભાળનાખ
ચચમાુંફાળોઆપિાનીઅપેક્ષાછે .
મેડીકેઇડઅથિાઅન્ટયઆરોગ્યિીમામાટે લાયકિોઈિકેિેિાદદીઓગેરેંટસચએમેડીકેઇડકિરે જમાટે અર
જીકરિીઆિશ્યકછે અથિાWHમાટે અરજીકયાચ નાપાછલાછ(6)મહિનાનીઅંદરફેડરલિેલ્થઇન્ટસ્યુરન્ટસ
માકે ટલલેસદ્વારામેડીકેઇડઅથિાઅન્ટયઆરોગ્યિીમામાટે અરજીકરીિોિાનોપુરાિોબિાિિોપડિે.
નાર્ાકીયસિાય.નાર્ાકીયસિાયમાટે લાયકબનિામાટે દદીઓબાુંયધરીઆપનારાઓએઆનીતિમાું
જર્ાિેલએપ્લલકેિનપ્રહક્રયામાુંસિકારઆપિોજજોઇએ.
િોસ્સ્પટલનાર્ાકીયસિાયમાટે નીદદીઓનીયોગ્યિાનુમ
ું ૂલ્યાુંકનકરિીિખિેWHદ્વારાધ્યાન
માુંલેિાનામાપદું ડોમાુંિામેલછે :
કુ ટુુંબનીઆિક
સુંપતિ
િબીબીજિાબદારીઓ
અન્ટયિમામઉપલબ્ધજાિેરઅનેખાનગીસિાયનોથાક
ભૌગોર્લકસ્થાનઅથિારિેઠાર્નીસ્સ્થતિનેધ્યાનમાુંલીધાતિના,
આનીતિમાુંતનધાચ હરિપાત્રિાઆિશ્યકિાઓનેપ ૂર્ચકરિાબધાદદીઓમાટે WHનાર્ાકીયસિાયકાયચક્રમ
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ઉપલબ્ધછે .

નાર્ાકીયજરૂહરયાિનાઆધારે અનેરાજ્યઅનેસઘ
ું ીયકાયદાનુપાલનકરીને
ું
દદીઓ

/

બાુંયધરીઆપનારાઓનેનાર્ાકીયસિાયઆપિામાુંઆિિે.
િીમાકુંપનીઓકરારકરારઅનુસારઆપ્રકારનીસિાયપ ૂરીપાડિાલાયકઅલ્પિીમાદદીઓનેઆતથિકસ
િાયનીઓફરકરિામાુંઆિિે.
ુ નમાટે ઉપલબ્ધનથીજ્યારે ઘટનામાુંદદીિીમા
આતથિકસિાયસામાન્ટયરીિેદદીનીચુકિર્ીઅથિાસુંતલ
આિશ્યકિાઓનુપાલનકરિામાું
ું
તનષ્ફળજાય.
આરોગ્યબચિખાતુ(એચએસએ),આરોગ્યિળિરએકાઉન્ટટ(એચઆરએ)અથિાફ્લે
ું
સ્સસબલસ્પેનન્ટડિંગ
એકાઉન્ટટ(એફએસએ)નાદદીઓિોસ્સ્પટલનાર્ાકીયસિાયમાટે પાત્રગર્ાિાપિેલાખાિાનાભુંડોળનો
ઉપયોગકરે િેિીઅપેક્ષારાખિામાુંઆિિે.
WHઆનીતિમાુંિર્ચિેલહડસ્કાઉન્ટટનેપાુંુંલેિાનોઅતધકારઅનામિરાખેછેજોિેિાજબીરીિેન્ીકરે છે
કેઆિીિરિોWH નીકોઈપર્કાન ૂનીઅથિાકરારનીજિાબદારીનુઉલ્લું
ું
ઘનકરે છે.
નાણાકીયસહાયક

અરજદારોનીકુ ટુુંબનીઆિક,સુંપતિઓઅનેિબીબીજિાબદારીઓનાઆકારર્ીનાઆધારે ,

પાિ

ુ
દદીઓનીચેસ ૂર્ચમાુંથીએકહડસ્કાઉન્ટટપ્રાલિકરીિકેછે.નોંધાયેલિમામકપાિદદીનીજિાબદારસુંતલ
નનેધ્યાનમાુંરાખીનેછે.આઉટ-ઓફ-નેટિકચ સિ-ચુકિર્ી,તસન્ટસ્યોરન્ટસઅનેકપાિપાત્રનાર્ાકીયસિા
યમાટે પાત્રનથી.િેિીજરીિે,િીમાકૃિદદીઓજેઉપલબ્ધથડચ પાટીકિરે જ(સ્િૈપ્છછકસ્િ-પગાર)નોઉપ
યોગનકરિાનુપસું
ું દકરે છે,િેસ્િૈપ્છછકસ્િ-પગારિરીકેનોંધાયેલાકોઈપર્ખાિાપરબાકીરકમમાટે ના
ર્ાકીયસિાયમાટે પાત્રનથી.કોઈપર્સુંજોગોમાું,જોકે ,િોસ્સ્પટલનાર્ાકીયસિાયમાટે પાત્રબનિામાટે
તનધાચ હરિદદીનેએજીબીકરિાુંિધુચાર્જલેિામાુંઆિિેનિીં.
ચેરરટીકેર:WHદદીઓ/બાુંયધરીઆપનારાઓમાટે આનીતિિેઠળ100%હડસ્કાઉન્ટટપરકાળજીપ ૂરીપાડ
િે,જેમનીકૌટુુંર્બકઆિકિિચમાનએફપીએલના400%અથિાિેનાથીઓછીછે ,જેઓઆનીતિમાુંન્ીક
રે લાઅન્ટયપાત્રિાનામાપદું ડોનેપ ૂર્ચકરે છે.
િબીબીમુશ્કેલી:

લાયકદદીઓમાટે 100%

હડસ્કાઉન્ટટઆપિામાુંઆિિે,

જેનીિબીબીદે

ુ ેમનીકુ ટુુંબનીઆિકના25%કરિાિધારે અથિાિેનાથીિધુછે,જેઓઆનીતિમાુંતનધાચ હરિલાયકા
દે વિ
િનાઅન્ટયમાપદું ડોનેપ ૂર્ચકરે છે.

નાણાકીયસહાયની

WHનીનાર્ાકીયસિાયનીતિ,સાદીભાષાસારાુંિઅનેનાર્ાકીયસિાયએપ્લલકે િનઅંગેનીમાહિિી,WH

તિ

િેબસાઇટપરતનશુલ્કઉપલબ્ધછે ,િોસ્સ્પટલમાુંઅનેપ્સલતનકસ્થળોએપોસ્ટકરે લીછે અનેિેકોઈપર્ભાષા
માુંભાષાુંિરકરિામાુંઆિિેજેમ ૂળભાષાનીભાષા1000કરિાુંઓછીલોકોદ્વારાબોલાયછે .અથિા5%WH
દ્વારાસેિાઆપિાસમુદાયનારિેિાસીઓ.
આઉપરાુંિ,WHચુકિર્ીનીતિઓઅનેિમામછાપેલમાતસકદદીઓનાતનિેદનોઅનેસગ્ર
ું િપત્રોપરના
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ર્ાકીયસિાયનોસુંદભચઆપેછે.તિનુંિીપર,કોઈપર્સમયેનાર્ાકીયસિાયનીતિતિિેનીમાહિિીઉપલ
બ્ધછે .
1.

દદીઓ/ગેરેંટસચઅરજીસમયગાળાદરતમયાનકોઈપર્સમયેનાર્ાકીયસિાયમાટે અરજીકરી
િકે છે.

2. નાર્ાકીયસિાયમાટે તિચારર્ાકરિામાટે ,દદીઓ/બાુંયધરીઆપનારાઓએનાર્ાકીયજરૂહર
યાિનેતનધાચ હરિકરિામાટે સબ
ું તું ધિઆતથિક,
વ્યસ્સિગિઅથિાઅન્ટયદસ્િાિેજોનેસિકારઆપિાઅનેસલલાયકરિાનીજરૂરછે .
નીચેનીકોઈપર્રીિેનાર્ાકીયસિાયઅરજીફોમચમેળિીિકાયછે :
a.

WHજાિેરિેબસાઇટપર:
https://www.lahey.org/WH/your-visit/insurance-billing-records/financ
ial-counseling-assistance/

b.

નાર્ાકીયપરામિચએકમખાિેરૂબરૂ
41મોલરોડ
બર્લિંગ્ટન, એમએ01803
(781) 744-8815

c.

મેઇલકરિાનીકોપીનીતિનુંિીકરિાઉપરનાનુંબરપરકોલકરો

d.

ઇલેસરોતનકકોતપનીતિનુંિીકરિાઉપરનાનુંબરપરકોલ કરો

3. દદીઓ/બાુંયધરીઆપનારાઓએનાર્ાકીયસુંસાધનોનોહિસાબદદી/
બાુંિધ
ે કોનેસરળિાથીઉપલબ્ધકરાિિોજરૂરીછે .
કુ ટુુંબનીઆિકનીચેનાકોઈપર્અથિાબધાનીમદદથીચકાસીિકાયછે :
a.

િિચમાનફોર્મસચW2 અને / અથિાફૉમચ 1099

b.

િિચમાનરાજ્યઅથિાસુંઘીયકરિળિર

c.

ચાર (4) સૌથીિાજેિરનાપેરોલસ્ટબ્સ

d.

ચાર (4) િાજેિરનાચેહકિંગઅને / અથિાબચિતનિેદનો

e.

આરોગ્યબચિખાિા

f.

આરોગ્યભરપાઈવ્યિસ્થા

g.

લિચીકખચચએકાઉન્ટ્સ

4. નાર્ાકીયસિાયિામાટે નીયોગ્યિાનુમ
ું ૂલ્યાુંકનકરિાપિેલાું,દદી/ગેરેંટરે સાર્બિીબિાિિી
આિશ્યકછે કેિેર્ેમેડીકેઇડઅથિાઅન્ટયઆરોગ્યિીમામાટે ફેડરલઆરોગ્યિીમાબજારદ્વારા
અરજીકરીછે , અનેકોઈપર્િાલનાત ૃિીયપક્ષનાકિરે જનુદસ્િાિે
ું
જપ ૂરુુંપાડવુઆ
ું િશ્યકછે ..
a.

WHનાર્ાકીયસલાિકારોદદી/ગેરુંટીસચનેમેડીકેઇડમાટે અરજીકરિામાુંમદદકરિે
અનેત્યારબાદિેજવ્યસ્સિઓનેનાર્ાકીયસિાયમાટે અરજીકરિામાુંસિાયકરિે. .

b.

જોકોઈવ્યસ્સિફેડરલિેલ્થઇન્ટસ્યુરન્ટસમાકે ટલલેસનાખુલ્લાનોંધર્ીદરતમયાનનાર્ા
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કીયસિાયમાટે અરજીકરે છે,
િોઆિીવ્યસ્સિએકોઈપર્નાર્ાકીયસિાયઅરજીનામ ૂલ્યાુંકનપિેલાુંWH
નાકિરે જમેળિવુજ
ું રૂરીછે .
5. WHઆનીતિઅથિાનાર્ાકીયસિાયએપ્લલકે િનમાુંસ્પષ્ટપર્ેિર્ચિેલનથીિેિીમાહિિીઅથ
િાદસ્િાિેજોપ્રદાનકરિામાુંવ્યસ્સિનીતનષ્ફળિાનાઆધારે આનીતિિેઠળનાર્ાકીયસિાયને
નકારીિકે નિીં.
6. WHપ ૂર્ચઅરજીનીપ્રાપ્લિપછીત્રીસ(30)વ્યાપારહદિસનીઅંદરનાર્ાકીયસિાયમાટે નીઅંતિ
મયોગ્યિાન્ીકરિે.
7. અંતિમપાત્રિાતનધાચ રર્નાદસ્િાિેજીકરર્,એપ્લલકે િનમાુંથી6
ુ ન)દદીનાએકાઉન્ટ્સપરકરિામાુંઆિિે. દદી /
મહિનાસુધીનાબધાિિચમાન(ખુલ્લાસુંતલ
ગેરેંટરનેએકતનશ્ચયપત્રમોકલિામાુંઆિિે.
8. જોકોઈદદી/ગેરેંટરકોઈઅધ ૂરીઅરજીસબતમટકરે છે ,િોદદી/ગેરુંટરનેએકસ ૂચનામોકલિામાું
આિિેકેજેમાુંકઈમાહિિીખ ૂટે છેિેસમજાિેછે.
તિનુંિીકરે લીમાહિિીનુપાલનઅને
ું
પ્રદાનકરિામાટે દદી/ગેરેંટરપાસેત્રીસ(30)
હદિસનોસમયિિે.એપ્લલકે િનપ ૂર્ચકરિામાુંતનષ્ફળિા,નાર્ાકીયસિાયનામુંજૂરકરિામાું
આિિે.
9. નાર્ાકીયસિાયિાઅરજીનીરજૂઆિનાઆધારે નાર્ાકીયસિાયમાટે નીપાત્રિાનોતનર્ચય,પ ૂ
રીપાડિામાુંઆિિીિમામપાત્રિબીબીસેિાઓમાટે નીલાયકાિનાસમયગાળામાટે માન્ટયર
િેિે,અનેખરાબdebtર્એજન્ટસીઓસહિિનાપાછલાછ(6)મહિનામાટે નાિમામબાકીપ્રાલિી
ઓનોસમાિેિકરિે.લાયકાિઅિતધનીઅંિગચિWHઅથિાઆનુષર્ું ગકિોસ્સ્પટલદ્વારાનાર્ા
કીયસિાયમાટે પાત્રબનિામાટે તનધાચ હરિદદીઓઆપમેળેિેયોગ્યિાતનર્ચયનીિારીખથી6મ
હિનાનીઅિતધમાટે િોસ્સ્પટલનાર્ાકીયસિાયમાટે પાત્રગર્ાિે.લાયકાિનાસમયગાળાદર
તમયાનકોઈપર્આતથિકપહરિિચનનીWHનેજાર્કરિાનીજિાબદારીદદી/ગેરેંટસચનીછે .આમ
કરિામાુંતનષ્ફળિાપાત્રિાગુમાિીિકે છે.
10. નાર્ાકીયસિાયમાટે પાત્રએિાદદીઓનેકોઈપર્ચ ૂકિર્ીમાટે પરિપ્રાલિથિેજેવ્યસ્સિગિ
રીિેચ ૂકિર્ીમાટે જિાબદારછે િેરકમથીિધુછે.

ઇનકારમાટે નાંકાર
ણો

ુ ેમયાચ હદિનથી:
WHતિતિધકારર્ોસરનાર્ાકીયસિાયમાટે નીતિનુંિીનેનકારીિકે છે , પરું તિ
પયાચ લિઆિકપયાચ લિ
પયાચ લિસુંપતિસ્િર
દદી/
ગેરુંટીરસાથેકામકરિાનાિાજબીપ્રયત્નોમાુંદદીઓનોસિકારનકરિોઅથિાપ્રતિસાદનકરનાર
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દદી / ગેરેંટરસાથેકામકરિાનાિાજબીપ્રયત્નોછિાુંઅધ ૂરાનાર્ાકીયસિાયિાનીઅરજી
બાકીિીમાઅથિાજિાબદારીનોદાિો
િીમાચુકિર્ીઅને/અથિાિીમાપિાિટભુંડોળઅટકાિી,WHદ્વારાપ ૂરીપાડિામાુંઆિિીસે
િાઓઅનેવ્યસ્સિગિઇજાઅને/અથિાઅકસ્માિસુંબતું ધિદાિાઓનેઆિરીલેિામાટે દદી/
ગેરુંટરનેમોકલિામાુંઆિિીચુકિર્ીઓસહિિ

અનુમાતનિપાત્રિા

WHસમજેછે કેબધાદદીઓઆતથિકસિાયનીઅરજીપ ૂર્ચકરિામાુંસક્ષમનથીઅથિાદસ્િાિેજોમાટે નીતિ
નુંિીઓનુપાલનકરીિકિાનથી.એિાદાખલાિોઈિકે
ું
છેકેજેમાુંકોઈદદી/બાુંયધરીઆપનારનાર્ાકીય
સિાયમાટે નીલાયકાિએપ્લલકે િનફોમચપ ૂર્ચકયાચ તિનાસ્થાતપિથાયછે .
WHદ્વારાઅન્ટયમાહિિીનોઉપયોગદદી/ગેરેંટસચખાતુઅતનયાવ્યછે
ું
કેકેમિેતનધાચ હરિકરિામાટે થઈિકે છે
અનેઆમાહિિીનોઉપયોગતપ્રર્મલયુહટિપાત્રિાન્ીકરિામાટે કરિામાુંઆિિે.
અન્ટયપ્રોગ્રાર્મસઅથિાજીિનસુંજોગોજેિાકે િેમનીલાયકાિનાઆધારે દદીઓનેઅનુમાનનીયોગ્યિા
આપિામાુંઆિીિકે છે:
નાદારીજાિેરકરનારદદીઓ/ગેરુંટીસચ.નાદારીસાથેસકું ળાયેલાકે સોમાું,નોટબુંધીછૂટાથિાની
િારીખથીફસિએકાઉન્ટટબેલેન્ટસજલખાઈજિે .
પ્રોબેટમાુંકોઈએસ્ટે ટસાથેમ ૃત્યુપામેલાદદીઓ / બાુંયધરીઆપનાર.
દદીઓ / બાુંયધરીઆપનારાઓબેઘરિોિાનોતનધાચ રકરે છે.
ુ િર્ી
ઉપરોસિકોઈપર્કારર્ોનેલીધેકલેસિનએજન્ટસીદ્વારાપાછાનખાિાએકાઉન્ટ્સઅનેચક
પ્રાલિથઈનથી..
રાજ્યનામેહડકેઇડપ્રોગ્રાર્મસમાટે લાયકએિાદદીઓ/બાુંયધરીઆપનારાલોકોકાયચક્રમસાથેજોડાયેલકો
ઈપર્ખચચિિેંચર્ીનીજિાબદારીઅથિાઆછછાહદિસેિાઓમાટે નાર્ાકીયસિાયમાટે પાત્રબનિે.
ધારર્ાત્મકયોગ્યિાપ્રાલિદદીઓનાખાિાઓનેનાર્ાકીયસિાયનીતિિેઠળફરીથીિગીકૃિકરિામાુંઆ
િિે. િેમનેસગ્ર
ું િમાુંમોકલિામાુંઆિિેનિીંકે િેઓિધુસગ્ર
ું િહક્રયાઓનેઆતધનરિેિેનિીં.

પ્રોમ્પ્ટપેરડસ્કાઉન્ટ

જેદદીઓજાિેરસિાયઅથિાનાર્ાકીયસિાયમાટે લાયકનિોયિેઓનેઇમરજન્ટસીકે ર ,અર્જન્ટટકે ર,
મેહડકલીજરૂરીકે ર,અનેઇલેનસટિસતિિતસસસહિિનીપ ૂરીપાડિામાુંઆિિીિમામસુંભાળપરનાખાિાની
બેલેન્ટસનીતુરુંિચુકિર્ીકરિાપર30%આકસ્સ્મકહડસ્કાઉન્ટટઆપિામાુંઆિિે.
િાટાઘાટનીરકમનીચુકિર્ીદદીઓનાપ્રથમતનિેદનનીપ્રાપ્લિનાપુંદરહદિસનીઅંદરપ ૂર્ચપર્ેકરિી
આિશ્યકછે .
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આહડસ્કાઉન્ટટએિીકોઈપર્સેિામાટે આપિામાુંઆિિેનિીંજેમાુંઅલગસ્િ-પગારફીઅનુસ ૂર્ચસોંપાયે
લિોય.આઉપરાુંિ,ઇન-નેટિકચ અનેઆઉટ-ઓફ-નેટિકચ સિ-ચુકિર્ી,તસ્ાઓઅનેકપાિપાત્રપ્રો
ર્મલટપગારનીછૂટમાટે પાત્રનથી.િુંકાનથાયિેમાટે ,ચુકિર્ીયોજનાઅનુસારસેિાઓમાટે ચ ૂકિર્ીકર
નારાકોઈપર્દદીનેપર્આછૂટઆપિામાુંઆિિેનિીં.

કટોકટીનીિબીબીસે

ફેડરલઇમરજન્ટસીમેહડકલરીટમેન્ટટએન્ટડલેબરએસટ(ઇએમટીએલએ)નાતનયમોઅનુસાર,

વાઓ

કોઈપર્દદીનેકટોકટીનીપહરસ્સ્થતિમાુંસેિાઓપ્રદાનકરિાપિેલાનાર્ાકીયસિાયિાઅથિાચુકિર્ી
નીમાહિિીમાટે િપાસકરાિિીનિીં.

WHતિનુંિીકરીિકેછેકેદદીનીહકિંમિિિેંચર્ીચ ૂકિર્ી

(એટલે

કેસિચ ૂકિર્ી)સેિાસમયેકરિામાુંઆિે,જોકે આિીતિનુંિીઓકટોકટીનીસ્સ્થતિમાુંદદીનેસ્સ્થરકરિામા
ટે સ્ક્રીનીંગપરીક્ષામાુંઅથિાતિતિષ્ટસારિારમાુંતિલુંબનથાય.WH.કોઈપર્ભેદભાિતિના,
આનીતિિેઠળલાયકછે કેકેમિેધ્યાનમાુંલીધાતિના,લોકોનેકટોકટીનીિબીબીપહરસ્સ્થતિઓનીસુંભાળ
આપિે. WH.એિાપગલામાુંસામેલનિીંથાયકેજેવ્યસ્સિઓનેઇમરજન્ટસીકેરમેળિિાથીતનરાિકરે .

ક્રેહડટ અને સુંગ્રિ

ચુકિર્ીનકરિાનાહકસ્સામાુંWHદ્વારાલેિામાુંઆિીિકે િેિીહક્રયાઓનુિર્ચ
ું નએકઅલગક્રેહડટઅનેસગ્ર
ું
િોનીતિમાુંકરિામાુંઆવ્યુછ
ું ે .
સાિચજતનકસભ્યોદ્વારાતનcopyશુલ્કનકલપ્રાલિથઈિકેછે:
a.

WHનીજાિેરિેબસાઇટપરજવુ:https://www.lahey.org/wh/your-visit/insurance-billi
ું
ng-records/financial-counseling-assistance/

b.

સ્સ્થિનાર્ાકીયપરામિચએકમનીમુલાકાિલેિી:
41મોલરોડ
બર્લિંગ્ટન, એમએ01803
(781) 744-8815

તનયમનકારીઆવ

c.

મેઇલકરિાનીકોપીનીતિનુંિીકરિાઉપરનાનુંબરપરકોલકરો

d.

ઇલેસરોતનકકોતપનીતિનુંિીકરિાઉપરનાનુંબરપરકોલકરો

WH,િમામફેડરલ,રાજ્યઅનેસ્થાતનકકાયદા,તનયમોઅનેકાયદાઓઅનેહરપોહટિંગઆિશ્યકિાઓનુપા
ું
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શ્યકિાઓ

લનકરિેજેઆનીતિમુજબનીપ્રવ ૃતિઓનેલાગુપડીિકે.
આનીતિમાુંજરૂરીછે કેWHસચોટઅિેિાલસુતનતશ્ચિકરિામાટે પ ૂરાપાડિામાુંઆિેલીનાર્ાકીયસિાયને
રે કકરે .આનીતિિેઠળપ ૂરીપાડિામાુંઆિેલીનાર્ાકીયસિાયનીમાહિિી,િાતષિકઆઈઆરએસફોમચ990
તિડયુલએચપરહરપોટચ કરિામાુંઆિિે.WHયોગ્યતનયુંત્રર્ોજાળિિાઅનેિમામઆંિહરકઅનેબાહ્યપા
લનઆિશ્યકિાઓનેપ ૂર્ચકરિામાટે િમામનાર્ાકીયસિાયિાનાદસ્િાિેજકરિે.
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પહરતિષ્ટ1

ચેરરટીકેરમાટેનાણાકીયસહાયિામાટે નીઅરજી

નાર્ાકીયસિાયઅ
રજીફોમચ

મહેરબાનીકરીનેછાપો
આજનીિારીખ: _________________

સામાજજકસુરક્ષા#____________________

િબીબીરે કોડચ નબ
ું ર: ______________________
દદીનુનામ:
ું
_______________________________________________________________________
સરનામુ:ું
__________________________________________________________________________
િેરીએપોઇટ
_______________

_____________

િિેર

રાજ્ય

________________
તપનકોડ

િોસ્સ્પટલસેિાઓનીિારીખ: _______________________
દદીનીજન્ટમિારીખ____________________
િોસ્સ્પટલનીસેિાસમયેદદીપાસેઆરોગ્યિીમોઅથિામેહડકે ડ ** િિા?

િા☐ના☐

જો“િા”, િીમાકાડચ ની(આગળઅનેપાછળની)એકનકલજોડોઅનેનીચેનીબાબિોનેપ ૂર્ચકરો:
િીમાકુંપનીનુનામ:
ું
_____________________

નીતિઅનુક્રમ: __________________

અસરકારકિારીખ: ___________________ િીમાફોનનુંબર: ________________________
**નાર્ાકીયસિાયમાટે અરજીકરિાપિેલા, િમારે છેલ્લા6
મહિનામાુંમેહડકે ડમાટે અરજીકરીિોિીજજોઈએઅનેિેનેનકારનાપુરાિાબિાિિાનીજરૂરરિેિે.
નોંધ: જોઆરોગ્યબચાિખાતુ ું (એચએસએ), આરોગ્યિળિરએકાઉન્ટટ (એચઆરએ),
ફ્લેસ્સસબલસ્પેનન્ટડિંગએકાઉન્ટટ (એફએસએ)
અથિાકૌટુુંર્બકિબીબીખચચમાટે તનયુસિસમાનભુંડોળસ્થાતપિકરિામાુંઆવ્યુિું ોયિોનાર્ાકીયસિાયલાગુથઈ
િકિેનિીં. સિાયપ્રદાનકરિામાુંઆિેિેપિેલાુંકોઈપર્સ્થાતપિફુંડમાુંથીચુકિર્ીકરિાનુબાકીછે
ું
.
નાણાકીયસહાયમાટે અરજીકરવામાટે નીચેનાપ ૂણભકરો:
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ઘરના18 િષચથીઓછીઉંમરનાદદી, માિાતપિા, બાળકોઅને / અથિાબિેન,
કુ દરિીઅથિાદિકલીધેલાપહરિારનાિમામસભ્યોનીસ ૂર્ચબનાિો.
કુ ટંુ બનોસભ્યો

ઉંમર

દદીસાથેસબ
ં ધ
ં

આવકનાસ્ત્રોિ

માતસકકુ લઆવક

અથવાએમ્પ્લો
યરનુન
ં ામ
1.
2.
3.
4.

નાર્ાકીયસિાયઅરજીઉપરાુંિ, અમનેઆઅરજીસાથેજોડાયેલાનીચેનાદસ્િાિેજોનીપર્જરૂરછે :
A. િિચમાનરાજ્યઅથિાસુંઘીયઆિકિેરાિળિર
B. િિચમાનફોર્મસચW2 અને / અથિાફૉમચ1099
C. ચારસૌથીિાજેિરનાપગારપત્રકસ્ટબ્સ
D. ચારસૌથીિાજેિરનીિપાસઅને / અથિાબચિખાિાનાતનિેદનો
E. આરોગ્યબચિખાિા
F. આરોગ્યભરપાઈનીવ્યિસ્થા
G. લિચીકખચચએકાઉન્ટ્સ
જોઆઉપલબ્ધનિોયિો, િેઓપ્રદાનકરે છેિેઅન્ટયદસ્િાિેજોનીચચાચ કરિાકૃપાકરીને (781) 744-8815
પરનાર્ાકીયપરામિચએકમનેકૉલકરો.
નીચેઆપેલાિસ્િાક્ષરદ્વારા,હપ્ર
ું ેમેંનાર્ાકીયસિાયનીતિઅનેઅરજીનેકાળજીપ ૂિચકિાુંછયુછે
ું અનેમેં
ુ ું માર્ર્િકરુુંુંક
જેકહ્ુછ
ું ે િેઅથિાકોઈપર્દસ્િાિેજીકરર્મેંજોડયુછ
ું ે િેમારાશ્રેષ્ઠજ્ઞાનમાટે સાચુઅને
ું
યોગ્યછે .
હસ
ું કેનાર્ાકીયસિાયમેળિિામાટે જાર્ીજોઈનેખોટીમાહિિીસબતમટકરિીગેરકાન ૂનીછે .
ુ ું મજુ ુંું
અરજદારનીસિી: _____________________________ _____________________________
દદીસાથેસબ
ું ધ
ું : __________________________________________________________
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િારીખપ ૂર્ચથઈ: ______________________
જોિમારીઆિકકોઈપર્રીિેપ ૂરકછે અથિાિમેઆઅરજીપર$ 0.00 નીઆિકનીજાર્કરીછે ,
િોનીચેવ્યસ્સિદ્વારાઆધારતનિેદન(વ્યસ્સિઓ) િમનેઅનેિમારાપહરિારનેસિાયપ ૂરીપાડિે. .
આધારતનવેદન
હદ
ુ ું દી / જિાબદારપક્ષદ્વારાઆતથિકટે કોપ ૂરોપાડિાિરીકે ઓળખાયોુંું.
નીચેઆપેલીસેિાઓઅનેસપોટચ નીસ ૂર્ચછે જેહપ્ર
ુ ું દાનકરુુંું.ું
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
હઅ
ું ે આપેલીબધીમાહિિીમારાશ્રેષ્ઠજ્ઞાનમાટે સાચીઅને
ુ ું િીંથીપ્રમાર્ર્િઅનેચકાસર્ીકરુુંુંક
યોગ્યછે .હસ
ું કેમારાિસ્િાક્ષરમનેદદીઓનાિબીબીખચચમાટે આતથિકરીિેજિાબદારબનાિિેનિીં.
ુ ું મજુ ુંું

સિી: _________________________________________
િારીખપ ૂર્ચથઈ: _______________________
કૃપાકરીનેપાત્રિાતનધાચ હરિકરિામાટે પ ૂર્ચથયેલઅરજીપ્રાલિથયાનીિારીખથી30 હદિસનીમુંજૂરીઆપો.
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જોપાત્રિોય,િોનાર્ાકીયસિાયમુંજૂરીનીિારીખથીછમહિનામાટે આપિામાુંઆિેછેઅનેિેિમામસુંબતું ધિબેથ
ઇઝરાઇલલાિેિલ્ે થઆનુષર્ું ગકોનેિેમનીસુંબતું ધિનાર્ાકીયસિાયનીતિઓનાપહરતિષ્ટ5
માુંઆગળપ્રમાર્ેમાન્ટયછે .:


અન્નાજાસસિોસ્સ્પટલ



એહડસનર્ગલ્બટચ િોસ્સ્પટલ



બાયહરજિોસ્સ્પટલ



બેથઇઝરાઇલડેકોનેસમેહડકલસેન્ટટર-બોસ્ટન



બેથઇઝરાઇલડેકોન્ટસનેસતમલ્ટન



બેથઇઝરાઇલડેકોનેસતનડિામ



બેથઇઝરાઇલડેકોન્ટસનેસલલાયમાઉથ



બેિરલીિોસ્સ્પટલ



લાિેિોસ્સ્પટલઅનેમેહડકલસેન્ટટર, બર્લિંગ્ટન



લાિેમેહડકલસેન્ટટર, પીબોડી



માઉન્ટટઓબનચિોસ્સ્પટલ



ન્ટય ૂઇંગ્લેન્ટડબેનલટસ્ટિોસ્સ્પટલ



તિન્ટચેસ્ટરિોસ્સ્પટલ

Staff Only.
Application Received by:
AJH

☐

AGH

☐

BayRidge

☐

BIDMC

☐

BID Milton

BID Needham ☐
BID Plymouth ☐
Beverly

☐

LHMC

☐

LMC Peabody

☐

MAH

☐

NEBH

☐

WH
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િબીબીમશ્ુ કેલીમાટે નાણાકીયસહાયિામાટેનીઅરજી

પહરતિષ્ટ2
િબીબીમુશ્કેલી

મહેરબાનીકરીનેછાપો
આજનીિારીખ: _________________

સામાજજકસુરક્ષા#____________________

િબીબીરે કોડચ નબ
ું ર: ______________________
દદીનુનામ:_____________________________________________________________
ું
દદીનીજન્ટમિારીખ____________________
સરનામુ:ું
_________________________________________________________________
િેરીએપોઇટમેન્ટટનુંબર
______________

_____________

િિેર

રાજ્ય

_______________
તપનકોડ

િોસ્સ્પટલનીસેિાસમયેદદીપાસેઆરોગ્યિીમોઅથિામેહડકે ડ ** િિા?િા☐ના☐
જો“િા”, િીમાકાડચ ની(આગળઅનેપાછળની)એકનકલજોડોઅનેનીચેનીબાબિોનેપ ૂર્ચકરો:
િીમાકુંપનીનુનામ:
ું
_____________________
નીતિઅનુક્રમ: ________________________________
અસરકારકિારીખ: _________________________________
િીમાફોનનુંબર: ________________________
નોંધ: જોઆરોગ્યબચાિખાતુ ું (એચએસએ), આરોગ્યિળિરએકાઉન્ટટ (એચઆરએ),
ફ્લેસ્સસબલસ્પેનન્ટડિંગએકાઉન્ટટ (એફએસએ)
અથિાકૌટુુંર્બકિબીબીખચચમાટે તનયુસિસમાનભુંડોળસ્થાતપિકરિામાુંઆવ્યુિું ોયિોનાર્ાકીયસિાય
લાગુથઈિકિેનિીં.
સિાયપ્રદાનકરિામાુંઆિેિેપિેલાુંકોઈપર્સ્થાતપિફુંડમાુંથીચુકિર્ીકરિાનુબાકીછે
ું
નાણાકીયસહાયમાટે અરજીકરવામાટે નીચેનાપ ૂણભકરો:
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ઘરના18 િષચથીઓછીઉંમરનાદદી, માિાતપિા, બાળકોઅને / અથિાબિેન,
કુ દરિીઅથિાદિકલીધેલાપહરિારનાિમામસભ્યોનીસ ૂર્ચબનાિો
કુ ટંુ બનોસભ્યો

ઉંમર

દદીસાથેસબ
ં ધ
ં

આવકનાસ્ત્રોિઅથવાએ

માતસકકુ લઆવક

મ્પ્લોયરનુન
ં ામ
1.
2.
3.
4.

િબીબીમુશ્કેલીઅરજીઉપરાુંિ, અમનેઆઅરજીસાથેજોડાયેલાનીચેનાદસ્િાિેજોનીપર્જરૂરછે :


િિચમાનરાજ્યઅથિાસુંઘીયઆિકિેરાિળિર



િિચમાનફોર્મસચW2 અને / અથિાફૉમચ1099



ચારસૌથીિાજેિરનાપગારપત્રકસ્ટબ્સ



ચારસૌથીિાજેિરનીિપાસઅને / અથિાબચિખાિાનાતનિેદનો



આરોગ્યબચિખાિા



આરોગ્યભરપાઈનીવ્યિસ્થા



લિચીકખચચએકાઉન્ટ્સ



બધાિબીબીબીલોનીનકલો

જોઆઉપલબ્ધનિોયિો, િેઓપ્રદાનકરે છેિેઅન્ટયદસ્િાિેજોનીચચાચ કરિાકૃપાકરીને (781)
744-8815 પરનાર્ાકીયપરામિચએકમનેકૉલકરો.
બધાિબીબીદે િાનીસ ૂર્ચબનાિોઅનેપાછલાબારમહિનામાુંથયેલાબીલનીનકલોપ્રદાનકરો:
સેિાનીિારીખ

સેિાસ્થળ

_____________

__________________

_________________

_____________

___________________

_________________
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_____________

___________________

_____________

___________________

_____________

___________________

_________________
_________________
________________

ુ ું
કૃપાકરીનેઆિબીબીબીલોભરિાિામાટે મશ્ુ કેલીપડિેિેઅંગેનએકટૂ
ુંકુુંસમજૂિીપ્રદાનકરો:
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
નીચેઆપેલાિસ્િાક્ષરદ્વારા,
હપ્ર
ું ે મેંનાર્ાકીયસિાયનીતિઅનેઅરજીનેકાળજીપ ૂિચકિાુંછયુછ
ું ે અનેમેંજેકહ્ુછ
ું ે િેઅથિાકો
ુ ું માર્ર્િકરુુંુંક
ઈપર્દસ્િાિેજીકરર્મેંજોડયુછ
ું ે િેમારાશ્રેષ્ઠજ્ઞાનમાટે સાચુઅને
ું
યોગ્યછે
અરજદારનીસિી: _____________________________________________________
દદીસાથેસબ
ું ધ
ું :_________________________________________________
િારીખપ ૂર્ચથઈ: ______________________
કૃપાકરીનેપાત્રિાતનધાચ હરિકરિામાટે પ ૂર્ચથયેલઅરજીપ્રાલિથયાનીિારીખથી30
હદિસનીમુંજૂરીઆપો.
જોપાત્રિોય,િોનાર્ાકીયસિાયમુંજૂરીનીિારીખથીછમહિનામાટે આપિામાુંઆિેછેઅનેિેિમામસુંબ ું
તધિબેથઇઝરાઇલલાિેિલ્ે થઆનુષર્ું ગકોનેિેમનીસુંબતું ધિનાર્ાકીયસિાયનીતિઓનાપહરતિષ્ટ5
માુંઆગળપ્રમાર્ેમાન્ટયછે :
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અન્નાજાસસિોસ્સ્પટલ



એહડસનર્ગલ્બટચ િોસ્સ્પટલ



બાયહરજિોસ્સ્પટલ



બેથઇઝરાઇલડેકોનેસમેહડકલસેન્ટટર-બોસ્ટન



બેથઇઝરાઇલડેકોન્ટસનેસતમલ્ટન



બેથઇઝરાઇલડેકોનેસતનડિામ



બેથઇઝરાઇલડેકોન્ટસનેસલલાયમાઉથ



બેિરલીિોસ્સ્પટલ



લાિેિોસ્સ્પટલઅનેમેહડકલસેન્ટટર, બર્લિંગ્ટન



લાિેમેહડકલસેન્ટટર, પીબોડી



માઉન્ટટઓબનચિોસ્સ્પટલ



ન્ટય ૂઇંગ્લેન્ટડબેનલટસ્ટિોસ્સ્પટલ
તિન્ટચેસ્ટરિોસ્સ્પટલ

Staff Only.
Application Received by:
AJH

☐

AGH

☐

BayRidge

☐

BIDMC

☐

BID Milton

BID Needham ☐
BID Plymouth ☐
Beverly

☐

LHMC

☐

LMC Peabody

☐

MAH

☐

NEBH

☐

WH
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☐
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પહરતિષ્ટ3

પ્રોમ્પ્ટપેરડસ્કાઉન્ટ:

આવકઅનેસપ
ં તિથ્રે

જેદદીઓજાિેરસિાયઅથિાનાર્ાકીયસિાયમાટે લાયકનિોયિેઓનેઇમરજન્ટસીકે ર ,

શોપડનાઆધારે રડ

મેહડકલીજરૂરીકે ર,અનેઇલેનસટિસતિિતસસસહિિનીપ ૂરીપાડિામાુંઆિિીિમામસુંભાળપરનાખાિાની

સ્કાઉન્ટચાટભ

બેલેન્ટસનીતુરુંિચુકિર્ીકરિાપર30%આકસ્સ્મકહડસ્કાઉન્ટટઆપિામાુંઆિિે.િાટાઘાટનીરકમનીચુ

અર્જન્ટટકે ર,

કિર્ીદદીઓનાપ્રથમતનિેદનનીપ્રાપ્લિનાપુંદરહદિસનીઅંદરપ ૂર્ચપર્ેકરિીઆિશ્યકછે .
આહડસ્કાઉન્ટટએિીકોઈપર્સેિામાટે આપિામાુંઆિિેનિીંજેમાુંઅલગસ્િ-પગારફીિેડય ૂલસોંપાયેલ
િોય.આઉપરાુંિ,ઇન-નેટિકચ અનેઆઉટ-ઓફ-નેટિકચ સિ-ચુકિર્ી,તસ્ાઓઅનેકપાિપાત્રપ્રોર્મલટપ
ગારનીછૂટમાટે પાત્રનથી.િુંકાનથાયિેમાટે ,ચુકિર્ીયોજનાઅનુસારસેિાઓમાટે ચ ૂકિર્ીકરનારાકો
ઈપર્દદીનેપર્આછૂટઆપિામાુંઆિિેનિીં.
ુ નમાટે નાદદીઓમાટે નાણાકીયસ
નીતિમાંવણભવ્યાઅનુસારપાત્રિબીબીસેવાઓમાટે જવાબદારસંતલ
હાયઅનેિબીબીમુશ્કેલીમાટે નારડસ્કાઉન્ટલાગુપડેછે.
પાત્રદદીઓમાટે નાણાકીયસહાયછૂટ:
ચેરરટીકેર
આવકસ્િર

રડસ્કાઉન્ટ

400% FPL થીઓછાઅથિાબરાબર

100%

િબીબીમુશ્કેલી
જોમેહડકલબીલકુ ટુુંબનીઆિકના25%

કરિાિધારે અથિાસમાનિોયઅને100%

હડસ્કાઉન્ટટમેળિિેિોદદીઓિબીબીમુશ્કેલીમાટે લાયકિરીકેન્ીકરિામાુંઆિિે
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પરરતશષ્ટ4

લ ૂક-બેકપદ્ધતિનોઉપયોગકરીનેએજીબીનીગર્િરીકેિીરીિેકરિામાુંઆિેછેિેનાિર્ચનમાટે ,

રકમસામાન્યરીિે

નીતિમાુંસામાન્ટયરીિેર્બલકરિામાુંઆિેલીરકમનીવ્યાખ્યાજુ ઓ.

બબલકરવામાંઆવે
છે (એજીબી)

નાર્ાકીયિષચ2020
નાદાિાઓનાઆધારે એલએચએમસીનીિિચમાનએજીબીટકાિારીબરાબર48.33% છે .
નીચેઆપેલાકારર્ોનેલીધેએજીબીકોઈપર્સમયેબદલાઇિકે છે :
ખાનગીઆરોગ્યિીમાદાિાઅનેમેહડકે રફી-માટે -સેિાકરારમાુંફેરફાર


ખાનગીઆરોગ્યિીમાયોજનાઓઅનેમેહડકે રફી-ફોર-સતિિસદ્વારાપ્રાલિસમાધાન

અપડેટ 8/2020

વિન્ચેસ્ટર હોસ્સ્િટલ નાણાકીય સહાય નીવિસુધારે લ ઓગસ્ટ 20

િાનુ ું 32

ઉપર,

પહરતિષ્ટ5

આનાર્ાકીયસિાયનીતિનીચેનાસ્થાનોપરનાિમામિોસ્સ્પટલ (સુતિધા) શુલ્કનેઆિરીલેછે:

પ્રદાિાઓઅનેલ્લલ

-

લાિેિોસ્સ્પટલઅનેમેહડકલસેન્ટટર, 41 મોલરોડ, બર્લિંગ્ટન, એમ.એ.

તનલસઆવરીલેવા

-

લાિેમેહડકલસેન્ટટર, પીબોડી, 1 એસેસસસેન્ટટરડ્રાઇિ, પીબોડી, એમ.એ.

માંઅનેઅનાિશ્યક

-

લાિેિોસ્સ્પટલઅનેમેહડકલસેન્ટટર,

20િોલસ્રીટ,

લાિેિોસ્સ્પટલઅનેમેહડકલસેન્ટટર,

31મોલરોડ, બર્લિંગ્ટન, એમ.એ.
-

લાિેિોસ્સ્પટલઅનેમેહડકલસેન્ટટર, 5ફેડરલસ્રીટ, ડેનિસચ, એમ.એ.

-

લેિઆ
ે ઉટપેિન્ટટસેન્ટટર, લેસ્સસિંગ્ટન, 16િેડનએિન્ટયુ, લેસ્સસિંગ્ટન, એમએ

-

લાિેિોસ્સ્પટલઅનેમેહડકલસેન્ટટર, 50મોલરોડ, બર્લિંગ્ટન, એમ.એ.

-

લાિેિોસ્સ્પટલઅનેમેહડકલસેન્ટટર, 67 બેડફોડચ સ્રીટ, બર્લિંગ્ટન, એમ.એ.

આનાર્ાકીયસિાયનીતિપર્ઉપરસ ૂર્ચબદ્ધિોસ્સ્પટલસુતિધાઓમાુંપ ૂરીપાડિામાુંઆિિીસેિાઓમાટે ક
િરકરે લાઅનેનોન-કિસચપ્રદાિાઓઅનેપ્સલતનકનાલેબલિાળાજોડાર્નાપાના1-15માુંસ ૂર્ચબદ્ધવ્યસ્સિ
ઓઅનેકુંપનીઓપાસેથીલેિામાુંઆિેલાશુલ્કનેઆિરીલેછે.
કિરે જઅનેનોન-કિચપ્રદાિાઓઅનેપ્સલતનસસનાલેબલિાળાજોડાર્નાપ ૃષ્ઠ16
પરસ ૂર્ચબદ્ધપ્રદાિાઓમાટે ,આનાર્ાકીયસિાયનીતિફસિિોસ્સ્પટલસુતિધાચાર્જનેઆિરીલેછે.
ુ ું
િેજોડાર્નાપ ૃષ્ઠ16પરસ ૂર્ચબદ્ધવ્યસ્સિઓઅનેકુંપનીઓપાસેથીપ્રદાિાચાર્જનેઆિરીલેતનથી.
દદીઓકોઈપ્રદાનકરે છેકેનિીંિેનીચ ૂકિર્ીકરિામાટે અનેચકુ િર્ીનીવ્યિસ્થાકરિામાટે સીધાઆપ્રદા
િાઓનોસુંપકચ કરિાપ્રોત્સાહિિકરિામાુંઆિેછે.

અપડેટ 7/2020

પહરતિષ્ટ6

WHનાર્ાકીયસિાયનીતિ,સાદીભાષાસારાુંિ,નાર્ાકીયસિાયએપ્લલકેિન,િબીબીિાડચ િીપએપ્લલકેિ

દસ્િાવેજોનીજાહેર

નઅનેWHક્રેહડટઅનેસગ્ર
ું િનીતિતિિેનીમાહિિીદદીઓઅનેLHMCદ્વારાસેિાઆપિાસમુદાયનેતિતિધ

લસેસ

સ્રોિોદ્વારામફિઉપલબ્ધકરિામાુંઆિિે:
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1.

દદીઓઅનેગેરેંટસચનાર્ાકીયસિાયિાઅનેક્રેહડટઅનેસગ્ર
ું િસાથેસબ
ું તું ધિિમામદસ્િાિેજો
નીનકલોનીતિનુંિીકરીિકે છે,નેનાર્ાકીયસિાયઅનેિબીબીમુશ્કેલીઓબુંનેનેપ ૂર્ચકરિાસિા
યમાટે તિનુંિીકરીિકે છે, ફોન, મેઇલદ્વારાઅથિાવ્યસ્સિગિરૂપે:
WH
નાર્ાકીયપરામિચ
41બર્લિંગ્ટનમોલરોડ
બર્લિંગ્ટન, એમએ01803

2. દદીઓઅનેગેરેંટસચએલએચએમસીજાિેરિેબસાઇટદ્વારાનાર્ાકીયસિાયિાઅનેક્રેહડટઅનેસ ું
ગ્રિનીતિથીસુંબતું ધિિમામદસ્િાિેજોનીનકલોડાઉનલોડકરીિકે છે. :https://www.lahey.
org/lhmc/your-visit/insurance-billing-records/financial-counseling-assistance/
નાર્ાકીયસિાયનીતિ,સાદીભાષાનાસારાુંિ,નાર્ાકીયસિાયએપ્લલકેિન,િબીબીિાડચ િીપએપ્લલકે િ
નઅનેક્રેહડટઅનેસગ્ર
ું િનીતિકોઈપર્ભાષામાુંભાષાુંિરકરિામાુંઆિિેજે 1000લોકોનાઅથિાસમુદાય
ના5% રિેિાસીઓદ્વારાબોલાિીપ્રાથતમકભાષાછે .
LHMCએઆનીતિમાુંનીચેઆપેલાસ્થળોમાુંદિાચ િેલનાર્ાકીયસિાયનીઉપલબ્ધિાનીસ ૂચનાઓ
(ર્ચહ્નો) પોસ્ટકરીછે :
1.

સામાન્ટયપ્રિેિ, દદીની,સસેસ, પ્રિીક્ષા / નોંધર્ીનાક્ષેત્રોઅથિાિેનાથીબરાબર,
િુંકાનાતનિારર્માટે , ઇમરજન્ટસીતિભાગોપ્રિીક્ષા / નોંધર્ીક્ષેત્ર ;

2. પ્રિીક્ષા/નોંધર્ીતિસ્િારોઅથિાઓફ-સાઇટિોસ્સ્પટલ-લાઇસન્ટસસુતિધાઓનીસમકક્ષ
અને
3. દદીનાર્ાકીયસલાિકારતિસ્િારો.
ુ ાછયછે . ર્ચહ્નોિાુંછયા:
પોસ્ટકરે લાર્ચહ્નોસ્પષ્ટરૂપેદેખાયછે (8.5”x11”) અનેઆતિસ્િારોમાુંદદીઓમાટે સિ

નાણાકીયસહાયનીસ ૂચના
િોસ્સ્પટલલાયકાિધરાિિાદદીઓનેતિતિધઆતથિકસિાયનાકાયચક્રમોપ્રદાનકરે છે.
િમેિમારાિોસ્સ્પટલનાર્બલમાુંસિાયમાટે પાત્રછોકે કેમિેિોધિામાટે , કૃપાકરીનેમેઈનલોબીના1
લામાળે અમારીફાઇનાસ્ન્ટસયલપરામિચઓહફસનીમુલાકાિલોઅથિાતિતિધપ્રોગ્રાર્મસઅનેિેમનીઉપલ
બ્ધિાતિિેનીમાહિિીમાટે 781-744-8815 પરકોલકરો.
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નીતિઇતિહાસ

િારીખ

રક્રયા

સલટે ર્મબર2016

રસ્ટીમુંડળદ્વારામાન્ટયનીતિ

જુ લાઈ2020

પ્રદાિાસ ૂર્ચઅપડેટથઈ

ઓગસ્ટ 2020

બીએલએચઇિીપી /
સીએફઓઅનેWHબોડચ નારે ઝરરદ્વારાબોડચ નાઅ
તધકૃ િબBodyડીિરીકે માન્ટયસુધારે લીનીતિ

વિન્ચેસ્ટર હોસ્સ્િટલ નાણાકીય સહાય નીવિસુધારે લ ઓગસ્ટ 20

િાનુ ું 35

