જમા અને સંગ્રહ
નીિત િવષય વસ્તુ
િવભાગ

શીષ�ક

A.

દદ�ના નાણાકીય સંસાધનો અને વીમા કવરેજ િવશેની માિહતી એકિત્રત કરવી

B.

હોિસ્પટલનું િબિલંગ અને સંગ્રહની પ્રણાલીઓ

C.

વસતી સંગ્રહ પ્રવૃિ�ઓથી મુિ�

D.

કટોકટી ખરાબ દે વું

E.

અસાધારણ સંગ્રહ િક્રયાઓ

F.

કલેક્શન એજન્સીઓની બહાર

G.

થાપણો અને હપતા યોજનાઓ

ઉ�ર� ૂવર્ હો�સ્પટલ કોપ�ર� શન ક્ર��ડટ એન્ડ કલેક્શન પો�લસીમાં �ુધારો ઓગસ્ટ 2020

પા�ુ ં 1

ઉ�ર� ૂવર્ હો�સ્પટલ કોપ�ર� શન ક્ર��ડટ એન્ડ કલેક્શન પો�લસી
ઉ�ર� ૂવર્ હો�સ્પટલ કોપ�ર� શન, ડ�બીએ બેવલ� હો�સ્પટલ, એ�ડસન �ગલ્બટર્ હો�સ્પટલ અને બે�રજ હો�સ્પટલ, અહ� NHC તર�ક�
ઓળખાયા પછ�,જવાબદાર�� ૂવર્ક,દદ�ઓને � ૂકવણી કરવામાં સક્ષમ સેવાઓમા ટ�વળતર મેળવવા માટ� �ત�રક જવાબદાર�
છે . � ૃતીય પક્ષવી માદાતાઓ ક� � દદ�ઓની સંભાળની �ક�મતને આવર�લે છે ,અને સહાયનાં અન્ય પ્રોગ્રામો ક� �ના માટ� દદ�
પાત્ર છે . દદ�� ૂર� પાડવામાં આવતી સેવાઓ માટ� � ૂકવણી કરવા સક્ષમ છે ક� ક�મ તે ન�� કરવા માટ�,તેમ જ જોવી માવીમો
અથવા વીમા વીમોન હોય તો વૈક�લ્પક કવર� જ િવકલ્પો શોધવા માટ� દદ�ને સહાય કરવા માટ�, હો�સ્પટલ દદ�ઓ પાસેથી �બ�લ�ગ

અને એકિત્રત કરવાથી સંબિં ધત નીચેના માપદં ડો�ુ ં પાલન કર� છે . દદ� અને �ુ �ુંબની વ્ય�ક્તગત આિથ�ક મા�હતી પ્રાપ્ત
કરવામાં,હો�સ્પટલ લા�ુ સંઘીય અને રા�યની ગોપનીયતા,�ુરક્ષા અને આઈડ� ચોર� કાયદા અ�ુસાર બધી મા�હતી �ળવે
છે .. NHC તેની નીિતઓમાં �િત, રં ગ, રાષ્ટ્ર�ય� ૂળ, નાગ�રકત્વ, પરાંગ, ધમર્, �િત, �િત, �તીયઅ�ભગમ, �લ�ગઓળખ, વય
અથવા અપંગતાના આધાર� અથવા નાણાક�ય સંપાદન અને ચકાસણી સંબિં ધત નીિતઓની તેની અર�માં ભેદભાવ રાખતો
નથી. પ્રવેશ � ૂવ�પ્રવેશ અથવા સારવાર પહ�લાની થાપણો, �ુકવણીની યોજનાઓ, સ્થ�ગત અથવા નકાર�પ્રવેશ,
ુ ટ્
મેસે�સ
ે સમે�ડક�ડ ની ઓ�ફસ દ્વારા િનધાર્�રત ઓછ� આવક દદ�ની �સ્થિત, દદ� ઓછ� આવક છે ક� નહ�,અથવા તેની �બ�લ�ગ
અને સંગ્રહ પદ્ધિતઓમાં.
આ ક્ર��ડટ એન્ડ કલેક્શન પો�લસી ઉ�ર� ૂવર્ હો�સ્પટલ કોપ�ર� શન અને હો�સ્પટલના લાઇસન્સ અથવા ટ�ક્સ આઇડ� નંબરનો ભાગ
હોય તેવી કોઈ પણ કંપનીને લા�ુ પડ� છે .
A.

દદ�ના નાણાક�ય સંસાધનો અને વીમાકવર� જ િવશેની મા�હતી એકિત્રત કરવી
a)

NHC દદ� સાથે નીચેની ચાવી �પ મા�હતી પ્રદાન કરવા માટ� તેમની ફરજની સલાહ આપવા માટ� કાયર્ કરશે:કોઈ

પણ સ્વાસ્થ્ય સંભાળ સેવાઓ પહ�ચાડવા પહ�લાં (કટોકટ�ની તબીબી �સ્થિત હોવી અથવા તાત્કા�લક સંભાળ સેવાઓની
જ�ર હોય તેવા દદ�ને �સ્થર કરવા માટ� આપવામાં આવતી સેવાઓ િસવાય) દદ�ની તેમની વતર્માન વીમા�સ્થિત પર

સમયસર અને સચોટ મા�હતી પ્રદાન કરવાની ફરજ છે . વસ્તી િવષયક મા�હતી, તેમની �ુ �ુંબની આવકમાં ફ�રફાર અથવા

�ૂથની િતકવર� જ (જો કોઈ હોય તો), અને જો �ણીતી હોયતો, કપાત પાત્ર અથવા સહ-�ુકવણીની મા�હતી ક� � તેમના
લા�ુવીમા અથવા નાણાક�ય પ્રોગ્રામ દ્વારા જ�ર� છે . દર� ક આઇટમ માટ�ની િવગતવાર મા�હતી શામેલ હોવી જોઈએ, પરં � ુ
તે મયાર્�દત હોવી જોઈએ નહ�:

i)

સં� ૂણર્નામ,સરના�ુ,ં ટ��લફોનનંબર, જન્મતાર�ખ, સામા�જક �ુરક્ષાનંબર(જો ઉપલબ્ધ હોય તો),વતર્માન
આરોગ્ય વીમાકવચ િવકલ્પો,નાગ�રકત્વ અને રહ�ઠાણ મા�હતી,અને દદ�ઓ લા�ુ નાણાક�ય સંસાધનો ક� �ઓ
તેમના �બલ � ૂકવવા માટ� વાપર� શકાય છે ;

ii) જો

લા�ુ

હોય

તો,

દદ�ઓ�ુ ં

બાંયધર�

આપનાર�ુ ં

સં� ૂણર્

નામ,

તેમ�ુ ં

સરના�ુ,ં ટ��લફોનનંબર,જન્મતાર�ખ,સામા�જક �ુરક્ષાનંબર (જો ઉપલબ્ધ હોય તો),વતર્માન આરોગ્ય
વીમાકવચ િવકલ્પો, અને તેમના લા�ુ નાણાક�ય સંસાધનો ક� � દદ�ઓના �બલ માટ� � ૂકવણી કરવા માટ�
ઉપયોગમાં લેવાય છે ;અને
iii)

અન્ય
મા�લકોની

સંસાધનો

ક�

વીમાપો�લસી

�નો

ઉપયોગ

સ�હતના

અન્યવીમા

�બલ� ૂકવવા

પ્રોગ્રામ્સ,
માટ�

થઈ

મોટર

વાહન

અથવા

શક�

છે ,જો

સારવાર

અકસ્માત કામદારો વળતર કાયર્ક્રમો, િવદ્યાથ� વીમાપો�લસી અને અન્ય કોઈ �ુ �ુંબની આવક �વી

મકાન
કોઈ

ક�વા રસો, ભેટોને કારણે હતી.અથવા ઉપલબ્ધ ટ્રસ્ટ માંથી િવતરણો,અન્યમાં.
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NHC દદ�ને સલાહ આપશે ક� હાલના કોઈ પણ સહ� ૂકવણી,સહ-વીમા અને કપાત પાત્ર સ�હતના તેમના
અવેતન હો�સ્પટલ �બલની દ� ખર� ખ રાખવા માટ� તેમની ફરજ છે , અને તેમને ક�ટલાક અથવા તેના સં� ૂણર્ �બલ
� ૂકવવા સહાયની જ�ર હોવી જોઇએ. હો�સ્પટલ તેમની આવશ્યકતાના દદ�ને તેમના હાલના
સ્વાસ્થ્યવીમાદાતાને (અથવા જો તેમની પાસે હોય તો) અથવા રા�યની એજન્સી ક� �ણે �ુ �ુંબની આવક અથવા
વીમાની �સ્થિતમાં કોઈ ફ�રફારના �હ�ર કાયર્ક્રમમાં દદ�ઓની પાત્રતાની �સ્થિતને િનધાર્�રત કરવાની સલાહ

આપશે. �યાર� �ુ �ુંબની આવક અથવા વીમાની �સ્થિતમાં કોઈ ફ�રફાર થાય છે , ત્યાર� હો�સ્પટલ દદ�ને �હ�ર
કાયર્ક્રમમાં તેમની યોગ્યતાને અપડ�ટ કરવામાં સહાય કર� શક� છે ; � ૂર� પાડવામાં આવેલ ક� દદ�દદ�ઓની
પાત્રતાની �સ્થિતમાં આવા કોઈ પણ ફ�રફારોની હો�સ્પટલને �ણ કર� છે ..
NHC દદ� સાથે ખાતર� કરશે ક� તેઓ હો�સ્પટલમાં � ૂ�ચત કરવાની તેમની ફરજની અને તેઓ ને લા�ુ થતી પ્રોગ્રામ
�ગેની �ણકાર� માટ� ��ૃત છે તેની ખાતર� કરવા માટ� કાયર્ કરશે. પા�રવા�રક આવકમાં ફ�રફાર સાથે સંબિં ધત
છે , અથવા જો તે કોઈ વીમાદાવાનો ભાગ છે � હો�સ્પટલ દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવતી સેવાઓનો ખચર્ આવર� શક�
છે . જો ત્યાં કોઈ � ૃતીયપક્ષ હોય (�મક� ઘર અથવાઓ ટોવીમો�વા ક�, પરં � ુ તે મયાર્�દત નથી), � અકસ્માત અથવા
અન્ય ઘટનાને લીધે સંભાળનો ખચર્ � ૂરો કરવામાટ� જવાબદાર છે , દદ� હો�સ્પટલ અથવા લા�ુ કાયર્ક્રમ સાથે કામ
કરશે (સ�હત, પરં � ુ આવી સેવાઓ માટ� � ૂકવેલ અથવા અવેતન રકમની �ુનપ્રા�પ્તમાટ�નો અિધકાર સ�પવા
માટ�,માસ હ�લ્થ,કનેક્ટર અથવા આરોગ્ય �ુરક્ષાનેટ) મયાર્�દત નથી.
NHC દદ�ને કોઈ અકસ્માતમાં સંકળાયેલ હોય, અથવા કોઈ બીમાર� અથવા ઈ�થી પીડાય હોય અથવા બી� ખોટ
હોય ક� �ની દાવા અથવા વીમા દાવાને પ�રણામે અથવા હોઈ શક� છે ત્યાર� હ�લ્થ સેફ્ટ�નેટ ઓ�ફસ અથવા માસ
હ�લ્થ એજન્સીને �ણકરવાની તેમની જવાબદાર�ની �ણ કરશે.આવા �કસ્સાઓમાં,દદ�ને આવશ્યક છે –

i) જો ઉપલબ્ધ હોય તો વળતર માટ� દાવો દાખલ કરો;
ii) M.G.L .ની તમામ આવશ્યકતાઓ�ું પાલન કરવા સંમત છો. c.118E સ�હતની મયાર્�દત નથી:
a. કોઈ પણ દાવા અથવા અન્ય � ૃતીયપક્ષ િવ�ુ ધ્ધ કાયર્વાહ�ની આવકમાંથી આપવામાં આવતી
આરોગ્ય સલામતી ચોખ્ખી �ુકવણી સમાન રકમની �ુનપ્રા�પ્તનો અિધકાર આરોગ્ય સલામતી નેટ
ઓ�ફસને સ�પવો;

b. દાવા અથવા અન્ય કોઈ પણ કાયર્વાહ� િવશે મા�હતી પ્રદાન કરો અને હ�લ્થ સેફ્ટ�નેટ ઓ�ફસ અથવા
તેના વંશની સાથે સં� ૂણર્ સહયોગ કરો, િસવાય ક� હ�લ્થસેફટ�નેટ ઓ�ફસ ન�� કર� નહ� ક� સહકારના
�હતમાં નથી,અથવા દદ�ને ગંભીર �ુકસાન અથવા ભાવનાત્મક પ�રણામ આવશે

c. કોઈ પણ દાવા,નાગ�રક કાયર્વાહ�,અથવા અન્ય કાયર્વાહ� દાખલ કયાર્ના દસ �દવસની �દર
લે�ખતમાં હ�લ્થ સેફ્ટ�નેટ અથવા માસહ�લ્થ એજન્સીને � ૂ�ચત કરો,અને
d.

ુ માટ� ઓછ� આવકના દદ� બન્યા પછ�, અકસ્માતની
આરોગ્ય સલામતી ચોખ્ખી �ુકવણીના હ��ઓ
તાર�ખ અથવા અન્ય બનાવની તાર�ખ પછ� અથવા � ૂર� પાડવામાં આવતી તમામ પાત્ર સેવાઓ
માટ� � ૃતીય પક્ષતરફથી પ્રાપ્તનાણાંમાંથી આરોગ્ય સલામતી નેટની �ુકવણી, � ૂર� પાડવામાં આવેલ
ફક્ત આરોગ્ય �ુરક્ષા નેટ � ૂકવણી અકસ્માત અથવા અન્ય બનાવના પ�રણામે � ૂરા પાડવામાં આવેલ
વળતર � ૂકવવામાં આવશે.

b)

હો�સ્પટલનીજવાબદાર�:
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NHC. દદ�ઓના વીમા અને અન્ય મા�હતી એકિત્રત કરવા માટ� હો�સ્પટલ દ્વારા � ૂર� પાડવામાં આવતી આરોગ્ય
સંભાળ સેવાઓ માટ� નાકવર� જને ચકાસવા માટ�ના તમામ વાજબી અને ખંત પ્રયત્નો કરશે. આ પ્રયત્નો દદ�ઓની
સેવા માટ� હો�સ્પટલના સ્થળે પ્રારં �ભક �બ� ન�ધણી દરિમયાન થઈ શક� છે અથવા અન્ય સમયે આવી શક� છે . આ
ઉપરાંત, હો�સ્પટલ દદ�ને ઉપલબ્ધ �હ�ર સહાય અથવા હો�સ્પટલ નાણાક�ય સહાય કાયર્ક્રમ દ્વારા કવર� જ િવકલ્પોની
ઉપલબ્ધતા િવશે �ણ કરશે,�માં હ�લ્થ કનેક્ટર, �ચલ્ડ્રન્સ મે�ડકલ િસ�ુ�રટ� પ્રોગ્રામ,હ�લ્થસેફ્ટ� દ્વારા સંચા�લત
પ્રીિમયમ સહાય �ુકવણી પ્રોગ્રામ,કવરકવચસ�હત, �હ�ર જન સહાય અથવા હો�સ્પટલના નાણાક�ય સહાય કાયર્ક્રમ
દ્વારા કવર� જ િવકલ્પોની ઉપલબ્ધતા િવશેની �ણકરવામાં આવશે. નેટ અથવા હ�લ્થસેફ્ટ� નેટમે�ડકલ હાડર્ િશપ,
�બ�લ�ગ ઈન્વોઈસમાં � દદ�ઓ અથવા દદ�ઓને મોકલેલા સેવા ઓનાં �ડ�લવર� પછ�ના બાંયધર� આપતા હોય છે .
વળ�, હો�સ્પટલ �હ�ર અથવા ખાનગી વીમા કવચ માટ� દદ�ઓની યોગ્યતાની �સ્થિતને ઓળખવા માટ� સક્ષમ છે
ક� નહ� તે િનધાર્�રત કરવા માટ� હાલની �હ�ર અથવા ખાનગી નાણાક�ય ચકાસણી પ્રણાલીઓ દ્વારા પણ તેની યોગ્ય
મહ�નત કરશે. હો�સ્પટલ કોઈ પણ �બન-ઉદભવ અને તાત્કા�લક આરોગ્ય સંભાળ સેવાઓ પહ�ચાડવા પહ�લાં આવી
મા�હતીને એકિત્રત કરવાનો પ્રયાસ કરશે. કટોકટ�ની તબીબી �સ્થિત માટ� અથવા તાત્કા�લક સંભાળ સેવાઓની જ�ર
હોય ત્યાર� દદ�ની સારવાર કરવામાં આવે ત્યાર� આ મા�હતી મેળવવા માટ�ના પ્રયત્નોમાં હો�સ્પટલ િવલંબ કરશે.
NHC ના કારણે મહ�નત કરવાના પ્રયત્નોમાં દદ�ઓની વીમાની �સ્થિત િવશેની મા�હતી ની િવનંતી કરવી અને કોઈ
પણ ઉપલબ્ધ �હ�ર અથવા ખાનગી વીમા ડ�ટાબેસસ
ે નીચકાસણી શામેલ હશે, પરં � ુ તે મયાર્�દત નથી. NHC બધી
આવર� લેવામાં આવતી સેવાઓ માટ� � ૃતીયપક્ષ �ુકવણી કારો પાસેથી �ુકવણી લેશે અને વીમાદાતા �બ�લ�ગ અને
અિધ�ૃતતાની આવશ્યકતાઓ�ુ ં પાલન કરશે. NHC કોઈ પણ અસ્વીકાર દાવોની અપીલ કરશે �યાર� સેવા સં� ૂણર્
અથવા �શે કોઈ �ણીતી � ૃતીય પક્ષવીમા કંપની દ્વારા � ૂકવવામાં આવે છે � દદ�ઓની સંભાળના ખચર્ માટ�
જવાબદાર હોઈ શક� છે . �યાર� પણ શ� હોય ત્યાર� , NHC દદ�ને તેમની વીમા યોજના દ્વારા અસ્વીકાર અથવા અન્ય
પ્રિત�ૂળ �ુકાદા ઓમાટ� અપીલ કરવામાં મદદ કરશે,તે માન્યતા દ્વારા ક�વી મા યોજના ઘણી વાર દદ� દ્વારા આ અપીલ
કરવી જ�ર� છે . �યાર� હો�સ્પટલની ન�ધણી અથવા પ્રવેશ કમર્ચાર�ઓને દદ� દ્વારા �ણ કરવામાં આવે છે , ત્યાર�
તેઓ �ુસગ
ં ત મા�હતીને યોગ્ય �હ�ર કાયર્ક્રમોમાં પહ�ચાડ� છે તેની ખાતર� કરવા માટ� પણ દદ� સાથે કામ કરશે,�મ
ક� �ુ �ુંબની આવક અથવા વીમાની �સ્થિતમાં કોઈ ફ�રફાર, દાવો અથવા વીમા દાવો સ�હત હો�સ્પટલ દ્વારા પ્રદાન
કરવામાં આવતી સેવાઓનો ખચર્ આવર� શક� છે l.
જો દદ� અથવા બાંહધ
� ર� આપનાર/વાલી જ�ર� મા�હતી પ્રદાન કરવામાં અસમથર્ છે ,અને દદ� સંમિત આપે છે ,તો
હો�સ્પટલ સંબધ
ં ીઓ,િમત્રો, ગેર�ટર/વાલી અને અથવા અન્ય યોગ્ય � ૃતીય પક્ષોને વધારાની મા�હતી માટ� સંપકર્ કરવા
વાજબી પ્રયત્નો કરશે.
NHC હો�સ્પટલ દ્વારા � ૂર� પાડવામાં આવતી સેવાઓનાં ખચર્ માટ� કોઈ � ૃતીય પક્ષવીમો અથવા અન્ય સાધન
જવાબદાર હોઈ શક� છે ક� ક�મ તેની તપાસ કરવાના વાજબી કારણે ખંતના પ્રયત્નોમાં સમાિવષ્ટ હોઈ શક�છે,પરં � ુ
મયાર્�દત રહ�શે નહ�, જો ખચર્ને આવર� લેવા માટ� ની કોઈની િતલા�ુ પડ� તો તે દદ� પાસેથી ન�� કર� શકાય.
દાવાસ�હત: (1) મોટર વાહન અથવા ઘર મા�લકોની જવાબદાર� નીિત,(2) સામાન્ય અકસ્માત અથવા વ્ય�ક્તગત
ઈ� સંરક્ષણનીિત,(3) કામદારો વળતર કાયર્ક્રમો,અને(4) િવદ્યાથ� વીમાપો�લસી, અન્ય લોકો વચ્ચે. જો હો�સ્પટલ
કોઈ જવાબદાર � ૃતીયપક્ષને ઓળખવા માટ� સક્ષમ છે અથવા � ૃતીયપક્ષ અથવા અન્ય સાધન (ખાનગી વીમા દાતા
અથવાઅન્ય�હ�રપ્રોગ્રામસ�હતદ્વારા�ુકવણીપ્રાપ્તથઈછે હો�સ્પટલલા�ુપ્રોગ્રામને�કુ વણીની�ણકરશેઅનેતેનેસટ
ે ક
રશે, જોપ્રોગ્રામ્સ�ુજબનીપ્ર�ક્રયાનીઆવશ્યકતાઓ, કોઈપણદાવાસામે, � � ૃતીયપક્ષ અથવા અન્યસ્રોત દ્વારા
� ૂકવવામાં આવી છે તેના િવ�ુ દ્ધ લા�ુ પડ� છે . રા�યના �હ�ર સહાયતા કાયર્ક્રમો માટ� ક� �ઓ ખર� ખર સેવાઓના
ખચર્ માટ� � ૂકવણી કર� છે , હો�સ્પટલમાં દદ�ઓની સેવાઓ સ�પણીની � ૃતીયપક્ષ કવર� જની સલામતી �ુર�ક્ષત રાખવી
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જ�ર� નથી.આ �કસ્સાઓમાં, દદ� એ ધ્યાન રાખ�ું જોઈએ ક� લા�ુ રા�ય કાયર્ક્રમ દદ�ને � ૂર� પાડવામાં આવતી
સેવાઓનાં ખચર્ પર સ�પણી મેળવવાનો પ્રયાસ કર� શક� છે .

B.

હોિસ્પટલનું િબિલંગ અને સંગ્રહની પ્રણાલીઓ
NHC દદ�ઓની વીમાની �સ્થિતને ધ્યાનમાં લીધા િવના સબિમટ કર� લા દાવાઓ સબિમટ કરવા અને એકિત્રત કરવા માટ�
ુ ન છે � દદ�ને � ૂર� પાડવામાં
એકસરખી અને �ુસગ
ં ત પ્ર�ક્રયા ધરાવે છે . ખાસકર�ને, જો દદ� પાસે વતર્માન અવેતન સં�લ
આવતી સેવાઓથી સંબિં ધત છે અને �હ�ર અથવા ખાનગી કવર� જ િવકલ્પ દ્વારા આવર� લેવામાં આવ� ું નથી,હો�સ્પટલ નીચેની
વાજબી સંગ્રહ/�બ�લ�ગ પ્ર�ક્રયાઓ�ુ ં પાલન કરશે,�માં શામેલ છે :

a) પ્રારં �ભક �બલ દદ�ને મોકલવામાં આવે છે અથવા પક્ષને દદ�ઓની વ્ય�ક્તગત આિથ�ક જવાબદાર�ઓ માટ�
જવાબદાર; પ્રારં �ભક �બલમાં નાણાક�ય સહાયની ઉપલબ્ધતા (માસહ�લ્થ �ુધી મયાર્�દત નથી, પરં � ુ હ�લ્થકનેક્ટર
દ્વારા સંચા�લત પ્રીિમયમ સહાય �ુકવણી કાયર્ક્રમ, �ચલ્ડ્રન્સ મે�ડકલ િસ�ુ�રટ� પ્રોગ્રામ, હ�લ્થ સેફ્ટ�નેટ અને હ�લ્થ
સેફ્ટ�નેટ મે�ડકલ હાડર્ િશપ) િવશેની મા�હતી શામેલ હશે હો�સ્પટલોના �બલની �ક�મત આવર� લે છે ;

b) અ�ુગામી �બ�લ�ગ્સ,ટ��લફોનકોલ્સ,સંગ્રહપત્રો, વ્ય�ક્તગત સંપકર્ � ૂચનાઓ, કમ્પ્�ુટર � ૂચનાઓ અથવા અન્ય કોઈ
� ૂચના પદ્ધિત ક� � અવેતન �બલ માટ� જવાબદાર પક્ષનો સંપકર્ કરવાનો સાચો પ્રયાસ કર� છે ,�માં દદ� હો�સ્પટલમાં
ક�વી ર�તે સંપકર્ કર� શક� તે �ગેની મા�હતી શામેલ છે .તેમને આિથ�ક સહાયની જ�ર છે ;

c) જો શ� હોય તો, જવાબદાર� માટ� જવાબદાર પક્ષને શોધવા માટ�ના વૈક�લ્પક પ્રયત્નો અથવા પોસ્ટલ સિવ�સ �મક�
ખોટા સરનામાં અથવા અિવચ્છે દ્ય દ્વારા પાછા ફરતા �બ�લ�ગ્સ પરના યોગ્ય સરનામાંના દસ્તાવેજો;”
d) વીમાદદ�ઓ માટ� પ્રમા�ણત મેઇલ દ્વારા �િતમ � ૂચના મોકલવી (�ઓ આરોગ્ય �ુરક્ષા નેટવકર્ અથવા માસહ�લ્થ
�વા પ્રોગ્રામમાં ન�ધાયેલા નથી) �મને ફક્ત ઇમ�ન્સી લેવલ સિવ�સીસપર$ 1000 થી વ�ુ કટોકટ� ખરાબ
ું � ુલન આવે છે ,�યાં નો�ટસ ફટકાર� નથી. “ખોટો સરના�ુ”ં અથવા“કલ્પીનશકાયતે�”ું , અને સંદ�શાવ્યવહારમાં
દ� �સં
નાણાક�ય સહાયની ઉપલબ્ધતાના દદ�ઓને � ૂ�ચત કર;

e) સેવાની તાર�ખથી 120 �દવસ �ુધી હાથ ધરવામાં આવતી સતત �બ�લ�ગ અથવા સંગ્રહ �ક્રયાના દસ્તાવે�કરણ,
આ પ્રયત્નોને ચકાસવા માટ� લા�ુ ફ�ડરલ અને/અથવા રા�ય કાયર્ક્રમ માટ� �ળવવામાં આવે છે અને ઉપલબ્ધ
છે ;અને

f) મેસેચ્�ુસટ્ે સ પાત્રતા ચકાસણી િસસ્ટમ(ઇવીએસ) તપાસીને ખાતર� કરવી ક� દદ� ઓછ� આવકના દદ� નથી અને
મેસહ�લ્થ બંને માટ� કવર� જ માટ� અર� સબિમટ કર� નથી, હ�લ્થ કનેક્ટર દ્વારા સંચા�લત પ્રીિમયમ સહાય �ુકવણી
કાયર્ક્રમ,�ચલ્ડ્રન્સ મે�ડકલ િસ�ુ�રટ� પ્રોગ્રામ, આરોગ્ય ખરાબ દ� વાની કવચ માટ� હ�લ્થસેફટ�નેટ ઓ�ફસ પર દાવાઓ
સબિમટ કરતા પહ�લા સલામતીનેટ અથવા હ�લ્થસેફ્ટ�નેટ મે�ડકલ હાડર્ િશપ.

g) �હ�ર સહાય કાયર્ક્રમમાં ન�ધાયેલા તમામ દદ�ઓ માટ�,NHC ફક્તતે દદ�ઓને ચો�સ સહ�ુકવણી,સહ-વીમા અથવા
કપાત માટ� �બલ આપશે � લા�ુ રા�યના િનયમોમાં દશાર્વેલ છે અને �રા �યમે�ડક�ડ મેનેજમેન્ટ પર મા�હતી
વ્યવસ્થા � ૂચવવામાં આવી શક� છે .
NHC તે દદ�ઓ માટ� સ્પષ્ટ � ૂકવણીમાં ગશે �મે સેચ્�ુસટ્
ે સરા�ય �હ�ર સહાય કાયર્ક્રમમાં ન�ધણી માટ� લાયક ન હોય, �મક�
રા�યના બહારના રહ�વાસીઓ, પરં � ુ � રા�યના �હ�ર સહાયતા કાયર્ક્રમની સામાન્ય આિથ�ક પાત્રતા ક�ટ�ગર�માં પહ�ચી શક�
છે . આદદ�ઓમાટ�, NHC. દદ�ઓને �ણ કરશે જો દદ�ઓની આવક અને અન્ય માપદં ડના આધાર� જો આવા વધારાના સંસાધનો
ઉપલબ્ધ હોય, તો હો�સ્પટલોની નાણાક�ય સહાયનીિતમાં દશાર્વેલ છે . NHC નાણાક�ય સહાયનીિત અ�ુસાર, દદ�ઓ NHC
પાસેથી નાણાક�ય સહાય મેળવવા માટ� પણ પાત્ર હોઈ શક� છે .
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C.

વસતી સંગ્રહ પ્ર� ૃિ�ઓથી �ુ�ક્ત

નીચેના દદ�ઓની વસ્તીને રા�યના િનયમો અને નીિતઓ અ�ુસાર કોઈ પણ સંગ્રહ અથવા �બ�લ�ગ પ્ર�ક્રયાઓથી �ુ�ક્ત
આપવામાં આવી છે : �હ�ર આરોગ્યવીમા કાયર્ક્રમમાં ન�ધાયેલા દદ�ઓ,�માં માસહ�લ્થ, � ૃદ્ધ,અપંગો અને બાળકો(ઇએઈડ�સી)
ની ઇમરજન્સી સહાય સ�હત મયાર્�દત નથી;�ચલ્ડ્રન્સ મે�ડકલ િસ�ુ�રટ� પ્લાન(સીએમએસપી), જો એમએ�આઈની આવક
એફપીએલના 300% કરતા ઓછ� અથવા ઓછ� હોય; માસહ�લ્થ અને હ�લ્થસેફ્ટ�નેટ દ્વારા િનધાર્�રત ઓછ� આવકના દદ�ઓ,
�માં એમએ�આઈ ઘરગથ્�ુ આવક અથવા હ�લ્થસેફ્ટ�નેટ મે�ડકલહાડર્ િશપ ફ�િમલી ગણતર�ની આવક એફપીએલના150.1
થી300% વચ્ચેછે; અને આરોગ્ય �ુરક્ષાનેટ મે�ડકલ �ુશ્ક�લીઓ,નીચેના અપવાદોને આિધન:

a) NHC ઉપરોક્ત કાયર્ક્રમોમાં ન�ધાયેલા કોઈ પણ દદ� સામે તેમની જ�ર�સહ-�ુકવણી અને કપાત યોગ્ય ક� � દર� ક િવિશષ્ટ
પ્રોગ્રામ દ્વારા આગળ � ૂકવામાં આવે છે તેની સામે સંગ્રહ કાયર્વાહ� કર� શક� છે ;
b) NHC દદ� માટ� �બ�લ�ગ અથવા સંગ્રહની પણ શ�આત કર� શક� છે �ણે આરોપ લગાવ્યો ક� તે અથવા તેણી નાણાક�ય
સહાયતા કાયર્ક્રમમાં સહભાગી છે �માં હો�સ્પટલ સેવાઓનો ખચર્ આવર� લે છે , પરં � ુ આવી ભાગીદાર�ના �ુરાવા
આપવામાં િનષ્ફળ �યછે . દદ� નાણાક�ય સહાય કાયર્ક્રમમાં સહભાગી છે તેવા સંતોષકારક �ુરાવાપર, (સહ� કર� લ
એ�પ્લક�શનની રસીદ અથવા ચકાસણી સ�હત) NHC તેની �બ�લ�ગ અથવા સંગ્રહની પ્ર�ૃિ�ઓ બંધ કરશે;

c) NHC નીચી આવકના દદ�ના િનધાર્ર � ૂવ�પ્રદાન કર� લી સેવાઓ માટ� કોઈ પણ ઓછ� આવકના દદ� પર સંગ્રહ�ક્રયા ચા�ુ
રાખી શક� છે , જોક� વતર્માન નીચી આવક દદ�ની �સ્થિત સમાપ્ત થઈ ગઈ હોય, સમાપ્ત થઈ ગઈ હોય, અથવા રા�યની
પાત્રતા ચકાસણી િસસ્ટમ અથવા મે�ડક�ડ મેનેજમેન્ટ મા�હતી પર ઓળખાય ન હોય. િસસ્ટમ. જોક�, એકવાર દદ�મા
સહ�લ્થમાં લાયક અને નામ ન�ધાવ્યા પછ�, આરોગ્ય કનેક્ટર દ્વારા સંચા�લત પ્રીિમયમ સહાય �ુકવણી પ્રોગ્રામ, �ચલ્ડ્રન્સ
મે�ડકલ િસ�ુ�રટ� પ્લાન અથવા હ�લ્થસેફ્ટ�નેટ મે�ડકલહાડર્ િશપ, NHC સેવાઓ માટ� ની સંગ્રહ પ્ર�ૃિ� બંધ કરશે (કોઈ
પણ અપવાદ િસવાય)કોપાયમેન્ટ્સ અને કપાતપાત્ર) તેમની પાત્રતાની શ�આત પહ�લાં પ્રદાન કરવામાં આવે છે .

d) NHC. ઉપરોક્ત � ૂ�ચબદ્ધ કાયર્ક્રમોમાં ભાગ લેતા કોઈ પણ દદ�ઓની સામે કવર કાયર્વાહ�ની માંગ કર� શક� છે ક� �ના
માટ� દદ� જવાબદાર બનવા માટ� સંમત છે ,જોક� હો�સ્પટલમાં દદ�ઓએ આવી સેવા(સેવા) માટ� �બલલેવાની � ૂવર્લે�ખત
સંમિત મેળવી લીધી હોય જોક�, આ સંજોગોમાં પણ,NHC, વહ�વટ� અથવા �બ�લ�ગ � ૂલને લીધે, દદ� દ્વારા પ્રાથિમક
વીમાદાતા દ્વારા ન કાર� કાઢવામા આવેલા તબીબી � ૂલો અથવા દાવાઓ માટ�ના દાવાઓ માટ� દદ�ને �બલ આપશે નહ�.
e)

દદ�ની િવનંતી પર,NHC ઓછ� આવકના દદ�ને �બલ આપી શક� છે ,�થી દદ�ને જ�ર� સામાન્ય આરોગ્યને એક વખતની
કપાતપાત્ર, 130 સી એમ આર5૦6.૦09 માં વણર્વ્યા �ુજબ મળવાદ�

D.

કટોકટ� ખરાબ દ� � ું

NHC101 સીએમઆર 613.06 (2) માં િનધાર્ �રત �ુજબ ઇમરજન્સી બેડ ડ�બટ માટ� દાવા ર�ૂ કરશે. NHC દાવાના કપાતપાત્ર અથવા
િસક્શ્યોરન્સ ભાગમાટ� દાવા ર�ૂ કરશે નહ�, �ના માટ� વીમોદાર દદ� અથવા ઓછ� આવકના દદ� જવાબદાર છે .

a) ઇનપેશન્ટસેવાઓમાટ�-NHCનાણાક�ય સલાહકારો દદ�ને �ટા કરવામાં આવે તે પહ�લાં અથવા �ડસ્ચા� સમયે જ�ર� હોય
તે પહ�લાં, દદ� અથવા ગેરંટ�ર પાસેથી �ુકવણી માટ� ની જવાબદાર� ન�� કરવા માટ� નાણાક�ય મા�હતી મેળવવા માટ�
વાજબી પ્રયત્નો કરશે.જો દદ� અથવા બાંહધ
� ર� આપનાર/ વાલી જ�ર� મા�હતી પ્રદાન કરવામાં અસમથર્ છે , અને દદ�
સંમિત આપે છે ,તો હો�સ્પટલ સંબધ
ં ીઓ,િમત્રો,ગેર�ટર/વાલી અને /અથવા અન્ય યોગ્ય � ૃતીયપક્ષોને વધારાની મા�હતી
માટ� સંપકર્ કરવા વાજબી પ્રયત્નો કરશે.

b) ઇમ�ન્સી અને આઉટપેશન્ટ સેવાઓ માટ�, NHC ન�ધણી કમર્ચાર�ઓ દદ� અથવા ગેરંટ�ર પાસેથી �ુકવણી માટ�ની
જવાબદાર� ન�� કરવા માટ� નાણાક�ય મા�હતી મેળવવા માટ� વહ�લી તક� વાજબી પ્રયત્નો કરશે.
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E.

અસાધારણ સંગ્રહ �ક્રયાઓ

a) NHC ત્યાં �ુધી કોઈ અસાધારણ સંગ્રહ �ક્રયાઓ કરશે નહ� કારણ ક� તે વાજબી પ્રયત્નો કર� છે અને દદ�ઓની આિથ�ક
�સ્થિત અને આિથ�ક સહાય માટ� પાત્રતા ન�� કરવા માટ� જ�ર� અન્ય મા�હતી ની વાજબી સમીક્ષા ને અ�ુસર� છે
� િનધાર્�રત કરશે ક� દદ� આિથ�ક સહાય અથવા �ુ�ક્ત માટ� હકદાર છે આ ક્ર��ડટ અને સંગ્રહનીિત હ�ઠળ કોઈ પણ
સંગ્રહ અથવા �બ�લ�ગ પ્ર� ૃિ�ઓમાંથી. �ુખ્ય નાણાક�ય અિધકાર� પાસે તે ન�� કરવા માટ� �િતમ અિધકાર છે ક�
NHC એ કોઈ વ્ય�ક્ત NHC નાણાક�ય સહાયનીિત હ�ઠળ નાણાક�ય સહાય માટ� પાત્ર છે ક� ક�મ તે ન�� કરવા માટ�
વાજબી પ્રયાસો કયાર્ છે , અને તેથી આવી વ્ય�ક્ત સામે અસાધારણ સંગ્રહ �ક્રયામાં સામેલ થઈ શક� છે . NHC હો�સ્પટલો
માં લા�ુ ર� કોડર્ ર�ટ�ન્શન નીિતને અ�ુલક્ષીને આિનણર્યમાં ઉપયોગમાં લેવાતા કોઈ પણ અને તમામ દસ્તાવેજો ને
રાખશે.

b) NHC સં� ૂણર્ અર�ના સમયગાળા માટ� દદ� દ્વારા સબિમટ કર� લી તેની નાણાક�ય સહાય નીિત હ�ઠળ નાણાક�ય સહાય
માટ�ની અર� સ્વીકારશે અને તેની પ્ર�ક્રયા કરશે.અર� ની અવિધ, કાળ� � ૂર� પાડવાની તાર�ખથી શ� થાય છે
અને સંભાળ માટ� �ુ ં પ્રથમ િવસ�ન પછ��ુ ં �બ�લ�ગ સ્ટ�ટમેન્ટ પ્રદાન કરવામાં આવ્�ું છે તે તાર�ખ પછ� 240 મી
�દવસ પછ� થી સમાપ્ત થાય છે , નીચેની િવશેષ વધારાની આવશ્યકતા ઓને આિધન છે . હો�સ્પટલ દ્વારા દદ�ને નીચે
વણર્વેલ 30-�દવસની � ૂચના પ્રદાન કયાર્ પછ� અર�નો સમયગાળો 30 �દવસ પહ�લાં સમાપ્ત થતો નથી. નાણાક�ય
સહાય નીિત હ�ઠળ સૌથી ઉદાર સહાય કરતા ઓછા માટ� લાય કહોવા�ુ ં માનવામાં આવે તેવા દદ�ના �કસ્સામાં, અર�
વ�ુ ઉદાર આિથ�ક સહાય માટ� અર� કરવા માટ� દદ� માટ� વાજબી અવિધની સમા�પ્ત પહ�લા સમાપ્ત થતી
નથી,આગળ નીચે વણર્વ્યા પ્રમાણે.

c) અસાધારણ સંગ્રહ �ક્રયાઓમાં શામેલ છે :
i)

બી� પક્ષને દદ� ઓ�ુ ં દ� � ું વેચ�ું (િસવાય ક� નીચે જણાવેલ િવશેષ આવશ્યકતાઓ � ૂર� થાય તો);

ii) ક્ર��ડટ �રપો�ટ�ગ એજન્સીઓને અથવા ક્ર��ડટબ્�ુરો ને �ણ કરવી

;

iii) હો�સ્પટલોની નાણાક�ય સહાય નીિત (� અગાઉ � ૂર� પાડવામાં આવતી સંભાળ માટ� અસાધારણ સંગ્રહ �ક્રયા
માનવામાં આવે છે ) �તગર્ત અગાઉ આવર� લેવામાં આવતી સંભાળ માટ�ના એક અથવા વ�ુ બીલ � ૂકવવાના
કારણે,તબીબી જ�ર� સંભાળ � ૂરા પાડતા પહ�લા,ઇન કારકરવા અથવા �ુકવણીની આવશ્યકતા,
(1) �ક્રયાઓ ક� �માં કા� ૂની અથવા ન્યાિયક પ્ર�ક્રયાની આવશ્યકતા હોય છે ,સ�હત:
(2) દદ�ઓની સંપિ� પર � ૂવાર્િધકાર રાખવો;
(3) દદ�ઓની સંપિ� પર � ૂવાર્િધકા રરાખવો;
(4) બ�કખા�ું અથવા કોઈ પણ અન્ય વ્ય�ક્તગત સંપિ� જોડવી અથવા જપ્ત કરવી;
(5) દદ� સામે િસિવલ એક્શનની શ�આત;

(6) દદ�ઓની

ધરપકડ

�ુ ં

કારણ;દદ�ને

શર�રના

જોડાણની

ર�ટને

આિધન

બનાવ�ુ;અને
ં

(7)દદ�ઓની વેતન �ુશોભન.
NHC દદ�ઓના દ� વાના વેચાણને અસાધારણ સંગ્રહ�ક્રયા તર�ક� ગણશે, િસવાય ક� હો�સ્પટલ ખર�દનાર સાથે બંધન
કતાર્ લે�ખત કરારમાં પ્રવેશ કર� નહ�,� ના પગલે(i)ખર�દનારને કોઈ અસાધારણ સંગ્રહ �ક્રયાઓ કરવામાટ�
પ્રિતબંિધત છે .સંભાળ માટ� �ુકવણી મેળવો; (ii)ખર�દનારને લા�ુ આઈઆરએસ અન્ડરપેમેન્ટર� ટ કરતા ઉચા
દર� દ�વાથી વ્યાજ વ� ૂલવા પર પ્રિતબંધછે ;(iii) દદ� આિથ�ક સહાય માટ� પાત્ર છે તેવા િનધાર્ર પર હો�સ્પટલ દ્વારા
દ� � ું પરત કર� શકાય છે અથવા પા�ં પાત્ર છે ;અને(iv)જો દદ� આિથ�ક સહાય માટ� પાત્ર બનવા માટ� િનધાર્�રત
હોય અને દ� � ું હો�સ્પટલ દ્વારા પા�ં આપવામાં આવ્�ું ન હોય અથવા પા�ં પા�ં ન આવેતો, ખર�દનારને તે
પ્ર�ક્રયા ઓ�ુ ં પાલન કર�ું જ�ર� છે ક� � �ુિનિ�ત કર� છે ક� દદ� કરતાં વ�ુ ખર�દ દાર � ૂકવતો નથી. નાણાક�ય
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સહાયનીિતહ�ઠળ� ૂકવણીકરવામાટ�વ્ય�ક્તગતર�તેજવાબદાર.

iv) અસાધારણ સંગ્રહ �ક્રયાઓમાં અન્ય કોઈ દદ� ક� �ણે સ્વીકા�ુ� હોય અથવા દદ�ઓની હો�સ્પટલ �બલની સંભાળ
માટ� જવાબદાર� સ્વીકારવી હોય અથવા તેની સંભાળ માટ� � ૂકવણી મેળવવા માટ� લેવામાં આવતી પગલાં
શામેલ છે .

d) NHC. દદ� િવ�ુ દ્ધ કોઈ પણ અસાધારણ સંગ્રહ �ક્રયા શ� કરવાથી હો�સ્પટલ દ્વારા સારવાર માટ�ના પ્રથમ સ્રાવ પછ��ું
�બ�લ�ગ સ્ટ�ટમેન્ટ પ્રદાન કયાર્ના ઓછામાં ઓછા 120 �દવસની અવિધથી �ૂ ર રહ�શ;ે િસવાય ક� િવશેષ આવશ્યકતાઓ
નીચે આપેલ �ુજબ �ુકવણી નકરવાને કારણે તબીબી આવશ્યક સંભાળને િવલં�બત કરવા અથવા નકારવા માટ�
લા�ુ પડ� છે .

e) ઉપર વણર્વેલ 120-�દવસના સમયગાળા માટ� કોઈ પણ અસાધારણ સંગ્રહ �ક્રયાઓ શ� કરવાથી બચવા ઉપરાંત,
એચએમસીએ દદ�ને તેની નાણાક�ય સહાય નીિતની � ૂચના આપ્યા પછ�, ઓછામાં ઓછા 30 �દવસ �ુધી કોઈ પણ
અસાધારણ સંગ્રહ �ક્રયા શ� કરવાથી �ૂ ર રહ�શે.ર�ત:હો�સ્પટલ(i)દદ�ને લે�ખત � ૂચના પ્રદાન કર� છે � � ૂચવે છે ક�
પાત્ર દદ�ઓ માટ� આિથ�ક સહાય ઉપલબ્ધ છે ,� હો�સ્પટલ (અથવા અન્ય અિધ�ૃત પક્ષ) સંભાળ માટ� �ુકવણી
મેળવવા માટ� શ� કરવા માંગે છે તે અસાધારણ સંગ્રહ �ક્રયાઓને ઓળખે છે , અને તે એક સમયમયાર્દા દશાર્વે છે
� પછ� અસાધારણ સંગ્રહ �ક્રયાઓ શ� થઈ શક� છે � લે�ખત � ૂચના આપવામાં આવે છે તે તાર�ખના 30�દવસ
પછ� નો સમય નથી:(ii)દદ�ને નાણાક�ય સહાય નીિતની સાદ� ભાષા સારાંશ આપે છે ;અને(iii)દદ�ને નાણાક�ય સહાય
નીિત િવશે અને મૌ�ખક ર�તે ક�વી ર�તે નાણાક�ય સહાય નીિત એ�પ્લક�શન એ�પ્લક�શનની સહાય મેળવી શકાય છે
તે િવશે મૌ�ખ કર� તે�ણ કરવા માટ� એક વ્યાજબી પ્રયાસ કર� છે ; િસવાય ક� િવશેષ આવશ્યકતાઓ નીચે �ુજબ
વણર્વેલ અથવા જ�ર� તબીબી આવશ્યક સંભાળને નકારવા માટ� લા�ુ પડ� છે .

f) NHC નીચેની િવશેષ જ��રયાતો ને � ૂણર્ કરશે, �યાર� તે સહાયની નાણાક�ય સહાય માટ� પાત્ર હતી તે અગાઉની
સંભાળ માટ� � ૂકવણી નકરવાને કારણે તે સંભાળને સ્થ�ગત કર� છે અથવા નકાર� છે .હો�સ્પટલ ઉપર વણર્વેલ 30
�દવસથી ઓછ� નો�ટસ પ્રદાન કર� શક� છે જો તે દદ�ને નાણાક�ય સહાય અર� ફોમર્ પ્રદાન કર� છે અને પાત્ર દદ�ઓ
માટ� નાણાક�ય સહાય � ૂચવતી લે�ખત નો�ટસ આપે છે . લે�ખત � ૂચના એક સમયમયાર્દા દશાર્વલ
ે છે , � પછ�
હો�સ્પટલ હવે નાણાક�ય સહાય માટ�ની અર� સ્વીકારશે નહ� અને તેના પર કાયર્વાહ� કરશે નહ�, � અર�ની
અવિધસમાપ્ત થાય તે પહ�લાં અથવા લે�ખત � ૂચના પ્રથમ વખત આપવામાં આવે તે તાર�ખ ના30 �દવસ પછ�
નહ� હોય.જો દદ� સમય મયાર્દા પહ�લાં અર� સબિમટ કર� છે ,તો હો�સ્પટલ એ�પ્લક�શનના આધાર� ઝડપી પ્ર�ક્રયા
કરશે..

g) જો કોઈ દદ� એ�પ્લક�શન સમયગાળા દરિમયાન હો�સ્પટલોની નાણાક�ય સહાય નીિત હ�ઠળ નાણાક�ય સહાય માટ�
સં� ૂણર્ અથવા અ� ૂણર્ અર� સબિમટ કર� છે , તો સંભાળ માટ� � ૂકવણી મેળવવા માટ� LHMC કોઈ પણ અસાધારણ
સંગ્રહ �ક્રયાઓને સ્થ�ગત કરશે.આવી ઘટનામાં,હો�સ્પટલ શ� કરશે નહ�,અથવા અગાઉની શ� કર� લી અસાધારણ
સંગ્રહ �ક્રયાઓ પર આગળની કાયર્વાહ� કરશે નહ� ત્યાં �ુધી(i)હો�સ્પટલે ન�� ક�ુ� નથી ક� દદ� નાણાક�ય સહાય
નીિત હ�ઠળ આિથ�ક સહાય માટ� પાત્ર છે ક� નહ�(ii)�કસ્સામાં નાણાક�ય સહાય માટ� અ� ૂણર્ અર� હોવા છતાં,દદ� યોગ્ય
સમયની �દર વધારાની મા�હતી અને/અથવા દસ્તાવે� કરણ માટ�ની િવનંતીઓ નો જવાબ આપવામાં િનષ્ફળ
ગયો છે .LHMC પણ નીચે �ુજબ વણર્વ્યા અ�ુસાર, એ�પ્લક�શન � ૂણર્ અથવા અ� ૂણર્ છે ક� નહ� તેના આધાર� આગળની
કાયર્વાહ� કરશે.
એ�પ્લક�શનની અવિધ દરિમયાન દદ� આિથ�ક સહાય માટ� સં� ૂણર્ અર� સબિમટ કર� છે તેવી �સ્થિતમાં, LHMC િનણર્ય
લેશે ક� દદ� આિથ�ક સહાય માટ� પાત્ર છે ક� ક�મ. જો હો�સ્પટલ ન�� કર� છે ક� દદ� િન�ુલ્ક સંભાળ િસવાયની સહાય
માટ� પાત્ર છે ,તો હો�સ્પટલ (i)દદ�ને એક �બ�લ�ગ સ્ટ�ટમેન્ટ પ્રદાન કરશે � દદ�ને નાણાંક�ય સહાયતા અને રા�યો
માટ� પાત્ર તર�ક�ની સંભાળ માટ� � ૂકવણી ની રકમ � ૂચવે છે , અથવા દદ� ક�વી ર�તે સંબિં ધત મા�હતી મેળવી શક�
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તે� ુ ં વણર્ન કર� છે ,સંભાળ માટ� સામાન્ય ર�તે �બલ કરવામાં આવતી રકમ,(ii)કોઈ પણ અસાધારણ સંગ્રહ �ક્રયાને
લ�ુ ં કરવા માટ� તમામ વાજબી પગલાંલે છે (વેચાણના અપવાદો અને �ુલતવી રાખીને અથવા ઇનકાર કર�ને,અથવા
પ્રદાન કરતા પહ�લા �ુકવણીની આવશ્યકતા હોય છે ),તબીબી જ�ર� સંભાળ, કારણ ક� દદ�ઓ અગાઉ � ૂર� પાડવામાં
આવતી સંભાળ માટ� અગાઉના બીલની �ુકવણી ન કરતા, �ના માટ� દદ� આિથ�ક સહાય માટ� પાત્ર હતા) સંભાળ
માટ��કુ વણીમેળવવામાટ�દદ�સામેલેવામાંઆવ્યોહતો.આવીઅસાધારણસંગ્રહ�ક્રયાનેઉલટાવીશકાયતેવાયોગ્યપગલા
ઓમાંકોઈપણ�ુકાદાનેખાલીકરવા,કોઈપણવ� ૂલાતઅથવા� ૂવાર્િધકારઉપાડવાનાઉપાયોઅનેદદ�ઓનીક્ર��ડટ�રપોટર્
ને�ૂરકરવામાંઆવતીકોઈપણપ્રિત�ૂળમા�હતીક��ગ્રાહક�રપો�ટ�ગએજન્સીઅથવાક્ર��ડટબ્�ુરોને�ણકરવામાંઆવીછે તે
નોસમાવેશકરશે.

h) જો કોઈ દદ� એ�પ્લક�શન સમયગાળા દરિમયાન નાણાક�ય સહાય માટ� અ� ૂણર્ અર� સબિમટ કર� છે , તો હો�સ્પટલ
દદ�ને લે�ખત � ૂચના પણ આપશે �માં આિથ�ક સહાય નીિત હ�ઠળ જ�ર� વધારાની મા�હતી અને /અથવા દસ્તાવે�
કરણ�ુ ં વણર્ન કરવામાં આવશે અને તેમાં સંપકર્ મા�હતી શામેલ છે .

i) NHC સંભિવત િનણર્યો લઈ શક� છે ક� દદ� નાણાક�ય સહાય નીિત હ�ઠળ દદ� દ્વારા � ૂર� પાડવામાં આવેલી મા�હતી
િસવાય અથવા પાત્રતાના અગાઉના િનધાર્રના આધાર� આિથ�ક સહાયની િતહ�ઠળ પાત્ર છે . આિથ�ક સહાય નીિત હ�ઠળ
ઉપલબ્ધ દદ� સૌથી ઉદાર સહાય કરતા ઓછ� સહાય માટ� પાત્ર બનવા માટ� િનધાર્�રત હોય તેવા સંજોગો માં,હો�સ્પટલ
આ � ૂચવે છે :(i)દદ�ને અ�ુમાિનત પાત્રતા િનધાર્રણના આધાર� અને વ�ુ માટ� અર� કરવાની ર�ત �ગે નાણાક�ય
સહાય નીિત હ�ઠળ ઉપલબ્ધ ઉદાર સહાય;(ii)બાક� રહ�લ �ડસ્કાઉન્ટની રકમ મેળવવા માટ� દદ�ને અસાધારણ સંગ્રહ
�ક્રયાઓ શ� કરતા પહ�લા વ�ુ ઉદારસહાય માટ� અર� કરવા માટ� એક વ્યાજબી સમય આપો;અને(iii)જો દદ�
એ�પ્લક�શન સમયગાળા દરિમયાન વ�ુ ઉદાર આિથ�ક સહાયની માંગ માટ� સં� ૂણર્ એ�પ્લક�શન સબિમટ કર� છે ,તો
તે ન�� કરો ક� દદ� વ�ુ ઉદાર �ડસ્કાઉન્ટ માટ� પાત્ર છે ક� નહ�.

j) NHC ઓછ� આવકવાળા દદ�ઓ અથવા તેમના ગેરંટ�ઝ વેતનની સ� કરશે નહ� અથવા ઓછ� આવકવાળા દદ�ઓ
અથવા તેમના ગેર�ટસર્ વ્ય�ક્તગત રહ�ઠાણ અથવા મોટરવાહન પર � ૂવાર્િધકાર ચલાવશે નહ�,િસવાયક�:(1)હો�સ્પટલ
દદ�ને બતાવી શક� છે અથવા તેના ગેર�ટર પાસે � ૂકવણી કરવાની ક્ષમતા છે ,(२)દદ�/બાંયધર� આપતી મા�હતી માટ�
હો�સ્પટલ િવનંતીઓનો જવાબ આપી ન હતી અથવા દદ�/બાંયધર� આપનારને ઉપલબ્ધ નાણાક�ય સહાયતા
કાયર્ક્રમ મેળવવા માટ� હો�સ્પટલને સહકાર આપવાનો ઇનકાર કય� હતો,અને (3)� ૂવાર્િધકાર હ�� ુ માટ�,તેને ક�સના
આધાર� દદ�ઓના ક�સ પર ટ્રસ્ટ�ઓની હો�સ્પટલો બોડર્ દ્વારા મં�ૂર� આપવામાં આવી હતી.

k) NHC અને તેના એજન્ટો યોગ્ય દશર્નમાં લેણદાર તર�ક� તેના અિધકારોને �ુર�ક્ષત કરવા િસવાય નાદાર�ની
કાયર્વાહ�ના સભ્ય હોય તેવા દદ�ને લગતા સંગ્રહ અથવા �બ�લ�ગના પ્રયત્નો ચા�ુ રાખશે નહ� (સમાન પગલાં લા�ુ
�હ�રસહાય કાયર્ક્રમ દ્વારા પણ લેવા માં આવી શક� છે )સેવાઓ માટ� � ૂકવણી). હો�સ્પટલ અને તેના એજન્ટો ઓછ�
આવકવાળા દદ� માટ� અથવા હો�સ્પટલો દ્વારા કવર� જ માટ�ના માપદં ડને � ૂણર્ કરતા દદ�ઓ માટ� પણ �તર�ક
નાણાક�ય સહાયતાના પ્રોગ્રામ માટ� વ�ુ પડતા બાક� રકમ પર વ્યાજ લેશે નહ�.

l) NHC લા�ુ �બ�લ�ગ આવશ્યકતાઓ�ું પાલન �ળવે છે અને લા�ુ પડ�લા રા�ય અને સંઘીય આવશ્યકતાઓને
અ�ુસર� છે � ચો�સ સેવાઓ માટ� �ુકવણી નકરવાથી સંબિં ધત છે � સી�રયસ�ર પોટર્ બલઇવેન્ટ (એસઆરઇ)�ુ ં
ું
પ�રણામ હ�ું અથવા સીધા સંબિં ધત હતા,એસઆરઇ�ુ ં કર� ક્શન હ�,ત્યાર
બાદ થતી �ચ
ં ૂ વણ ભીથઈ હતી. SRE
થી, અથવા SRE સાથે સંકળાયેલ સેવાઓ માટ� સમાન હો�સ્પટલમાં ર�ડ િમશન. �યાં �ુધી �ચ�કત્સા �ુિવધા અને
એસઆરઇ માટ� જવાબદાર �ુિવધાની સામાન્ય મા�લક� અથવા સામાન્ય કોપ�ર� ટ પેર�ટન હોય ત્યાં �ુધી એસઆરઇ
� હો�સ્પટલમાં થતી નથી ત્યાં �ુધી �ુકવણી નકરવાના આિનણર્ય થી બાકાત રાખવામાં આવે છે . હ�લ્થ સેફટ� નેટ
પ્રોગ્રામ દ્વારા ઓછ�આવક વાળા દદ� પાસેથી પણ હો�સ્પટલ �ુકવણીની માંગ કર� ું નથી, �ના દાવાઓને શ�આતમાં
વીમાપ્રોગ્રામ દ્વારા નકાર� કાઢવામાં આવ્યા હતા, હો�સ્પટલ દ્વારા વહ�વટ� �બ�લ�ગની � ૂલને કારણે.
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F.

કલેક્શન એજન્સીઓની બહાર

NHC અ�ુક ચો�સ ખાતાઓના સંગ્રહમાં સહાય માટ� બહારની સંગ્રહ એજન્સીઓ સાથે કરાર કર� શક� છે , �માં દદ�ને જવાબદાર
રકમ સ�હત, સતત 120 �દવસની કલેક્શન �ક્રયાઓ પછ� ઉક�લાવામાં આવતા નથી. હો�સ્પટલ બહારની સંગ્રહ એજન્સી ઓ
સાથે બંધન કતાર્કરારો પણ કર� શક� છે . અસાધારણ સંગ્રહ �ક્રયા તર�ક� ગણવામાં ન આવે તે� ું દ� � ું ના વેચાણની મં�ૂર� આપતો
કોઈ પણ કરાર ઉપર વણર્વેલ આવશ્યકતાઓને � ૂણર્ કરશે. અન્ય તમામ ક�સોમાં, જો હો�સ્પટલ દદ�ઓ�ુ ં બી� પક્ષને વેચે
છે અથવા તેનો સંદભર્ આપે છે , તો અન્ય પક્ષ સાથે કરાર વ્યાજબી ર�તે કરવામાં આવશે તેની ખાતર� કરવા માટ� દદ� આિથ�ક
સહાય માટ� પાત્ર છે ક� ક�મ તે િનધાર્�રત કરવા માટ� વાજબી પ્રયત્નો કરવામાં ન આવે ત્યાં �ુધી અસાધારણ સંગ્રહ �ક્રયાઓ
લેવામાં આવે છે ,�માં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે :(i) જો કોઈ દદ� એ�પ્લક�શન સમયગાળાની સમા�પ્ત પહ�લા અર� સબિમટ
કર� છે ,તો પક્ષ અસાધારણ સંગ્રહ �ક્રયાઓને સ્થ�ગત કરશે;(ii) જો દદ� એ�પ્લક�શન સમયગાળાની સમા�પ્ત � ૂવ� નાણાક�ય સહાય
માટ� અર� સબિમટ કર� છે અને નાણાક�ય સહાય માટ� પાત્ર બનવા માટ� િનધાર્�રત છે , તો દદ� પક્ષને અને હો�સ્પટલને વ�ુ
� ૂકવણી નહ� કર� તેની ખાતર� માટ� પક્ષ કાયર્વાહ��ુ ં પાલન કરશે. દદ�ને નાણાક�ય સહાય નીિત હ�ઠળ � ૂકવણી કરવાની અને
કોઈ પણ અસાધારણ સંગ્રહ �ક્રયાઓને ઉલટાવીદ� વાની જ��રયાત કરતાં;અને (iii) જો પક્ષનો ઉલ્લેખ અન્ય પક્ષને કર� છે અથવા
વેચે છે , તો પક્ષ અગાઉની બધી આવશ્યકતાઓને � ૂણર્ કર�ને લે�ખત કરાર મેળવશે. હો�સ્પટલ દ્વારા ભાડ�લેવામાં આવેલી બધી
બહારની કલેક્શન એજન્સીઓ દદ�ને ફ�રયાદ ન�ધાવવાની તક� ૂર� પાડશે અને આવી દદ�ની ફ�રયાદો નાં પ�રણામો
હો�સ્પટલમાં મોકલે છે . હો�સ્પટલની આવશ્યકતા છે ક� � કોઈ પણ બાહ્યસંગ્રહ એજન્સી ક� �નો ઉપયોગ કર� છે તે સંઘીય અને
રા�યની ઉ�ચત દ� વાની વ� ૂલાતની આવશ્યકતાઓ ના પાલન માટ� કાયર્રત છે .

G. થાપણો અને હપતા યોજનાઓ
મેસેચ્�ુ સેટ્સહ�લ્થ સેફ્ટ�નેટ િનયમનો ક� � દદ�ઓ માટ� સંબિં ધત છે ક� � �ાં છે :(1) િનમ્ન આવકના દદ� હોવા�ુ ં િનિ�ત છે
અથવા (2) હ�લ્થસેફ્ટ�નેટ મે�ડકલ હાડર્ િશપ માટ� લાયક છે , NHC દદ�ને થાપણો અને �ુકવણીની યોજનાઓની મા�હતી પ્રદાન
કરશે દદ�ઓ પરદસ્તા વે�કરણ આિથ�ક પ�ર�સ્થિત. અન્ય કોઈ પણ યોજના હો�સ્પટલોના પોતાના �ત�રક નાણાક�ય સહાય
કાયર્ક્રમ પર આધા�રત હશે, અને � દદ�ઓને � ૂકવણી કરવાની ક્ષમતા હોય તેમને લા�ુ નહ� પડ�.

a) કટોકટ� સેવાઓ
NHC નેઇમરજન્સી લેવલ સિવ�િસસની આવશ્યકતા હોય અથવા ઓછ� આવકના દદ�ઓ હોવા�ુ ં િનિ�ત હોય તેવા
દદ� ઓ પાસેથી � ૂવર્ પ્રવેશ અને/અથવા� ૂવર્-સારવાર જમાની જ�ર રહ�શે નહ�.

b) ઓછ� આવક દદ� થાપણો
NHC ઓછ� આવકના દદ�ઓ હોવા�ુ ં ન�� કરતા દદ�ઓ પાસેથી થાપણની િવનંતી કર� શક� છે . આવી થાપણો $500
�ુધીના કપાત પાત્રર કમના 20% �ુધી મયાર્�દત રહ�શે.બાક�ના બધા બેલેન્સ 101 સીએમઆર 613.08 (1) (�)
માંસ્થાિપત �ુકવણી યોજનાની શરતોને આિધન છે ).

c) આરોગ્ય �ુરક્ષાનેટ મે�ડકલ �ુશ્ક�લીઓ વાળાદદ�ઓ માટ� થાપણો
NHC હ�લ્થસેફ્ટ�નેટ મે�ડકલ હાડર્ િશપ માટ� લાયક દદ�ઓ પાસેથી �ડપો�ઝટની િવનંતી કર� શક� છે . થાપણો $1000
�ુધીના આરોગ્ય �ુરક્ષાનેટ મે�ડકલ કડક યોગદાનના 20% �ુધી મયાર્�દત રહ�શ.ે બાક�ના તમામ બેલેન્સ 101
સીએમઆર 613.08 (1) (�) માં સ્થાિપત �ુકવણી યોજનાની શરતોને આિધન રહ�શ.ે

d) મેસેચ્�ુસટ્ે સ હ�લ્થસેફ્ટ�નેટ પ્રોગ્રામને અ�ુલક્ષીને ઓછ� આવકના દદ�ઓ માટ� �ુકવણીની યોજના પ્રારં �ભક થાપણ
પછ�,$1,000 અથવા ઓછા નાસં� ુલનવાળા દદ�ને ઓછામાં ઓ�ં એક વષર્ની �ુકવણી યોજના,વ્યાજ �ુક્ત, $ 25
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કરતા વ�ુની ન્�ુન�મ માિસક �ુકવણી સાથે ઓફર કરવામાં આવશે. પ્રારં �ભક થાપણ પછ�, � દદ��ુ ં $1000 થી
વ�ુ �ુ ં બેલેન્સ હોય,તેને ઓછામાં ઓછ� બે વષર્ની,વ્યાજ �ુક્ત �ુકવણી યોજના ઓફર કરવામાં આવશે.

e) મેસેચ્�ુસટ્ે સ હ�લ્થસેફ્ટ�નેટ પ્રોગ્રામને અ�ુ�પ એચએસએન �િશક ઓછ� આવકના દદ�ઓ માટ�ની �ુકવણી
યોજનાઓ, હો�સ્પટલના લાઇસન્સ પ્રાપ્ત આરોગ્ય ક�ન્દ્રમાં પ્રદાન કર� લી સેવાઓ માટ�.
બધા આરોગ્ય સલામતી ચોખ્ખી �િશક ઓછ� આવકના દદ�ઓ પર સં� ૂણર્ કપાત � ૂણર્ન થાય ત્યાં �ુધી તેમની જવાબદાર�ના

100% ચા� લેવામાં આવશે.
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