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I. હે તુ

ન્યાયી અને િનષ્પ� િબિલંગ, કલેક્શન અને આિથ�ક મદદની કાય�પ્રણાલીઓ માટે ના ધોરણો
સ્થાિપત કરવા જે કૅ િપટલ હૅલ્થ મૅિડકલ સેન્ટર - બીનનફાકીય સ્વાસ્થ્યસંભાળ પ્રદાતા તરીકે
હોપવેલ્સ અને કૅ િપટલ હૅલ્થ િરિજયોનલ મૅિડકલ સેન્ટરની (સંયુ�પણે "કૅ િપટલ હૅલ્થ") િસ્થિત
પ્રિતિબંિબત કરે અને પોતાના સેવા �ેત્રના િનવાસીઓની ચૂકવણી કરવાની �મતા સાથે કોઇ
સંબંધ િવના તેમને ઉચ્ચ ગુણવ�ાની સ્વાસ્થ્યસંભાળ સેવાઓની પહોંચ પૂરી પાડવાના તેમના
િમશનને વેગ આપે.

II. પત્રકો/બીડાણ

કૅ િપટલ હૅલ્થ ગુ� નાણાંકીય વક� શીટ
કૅ િપટલ હૅલ્થ પ્રોવાઈડર સૂિચ

III. ઉપકરણ/પુરવઠો
એકપણ નહીં

IV. નીિત

પોતાના િમશનના સૂત્ર સાથેના સંબંધમાં, કૅ િપટલ હૅલ્થ અને ઈન્ટરનલ હૅલ્થ રેવન્યુ સિવ�સ �ારા
વ્યાખ્યાિયત કોઇપણ આધારભૂત રીતે સંબંિધત સંસ્થા એવી ન્યાયી અને િનષ્પ� િબિલંગ
કાય�પ્રણાલીઓ �ળવે છે જે બધા દદ�ઓ સાથે ગિરમા, આદર અને દયા સાથે વ્યવહાર કરે છે.
ઈમજ�ન્સી કૅ ર (નીિત ક્રમાંક CCP-PC-002) અને ઈમજ�ન્સી મૅિડકલ ટ� ીટમેન્ટ અને લેબર ઍક્ટ
(EMTALA) અંગે પોતાની નીિત પ્રમાણે કોઇપણ વ્યિ�ની ચૂકવણી કરવાની �મતા સાથે કોઇ
સંબંધ િવના કૅ િપટલ હૅલ્થ દરેકની કટોકટીની અને અન્ય તબીબી રીતે જ�રી સ્વાસ્થ્યસંભાળની
જ�િરયાતો પૂરી કરે છે . પોતાની સંભાળ માટે આંિશક કે પૂરી ચૂકવણી કરવા અ�મ હોય તેવા
દદ�ઓને મદદની અનુકૂળતા કૅ િપટલ હૅલ્થ કરી આપે છે જે કૅ િપટલ હૅલ્થના િમશન અને મૂલ્યો સાથે
સુસંગત હોય અને જેમાં પોતાની સંભાળના ખચ�માં પ્રદાન કરવાની દરેક વ્યિ�ની �મતાને
ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે .
કૅ િપટલ હૅલ્થ મૅિડકલ સેન્ટર - હોપવેલ ઍન્ડ કૅ િપટલ હૅલ્થ િરિજયોનલ મૅિડકલ સેન્ટર ખાતે
કટોકટીની અથવા અન્ય તબીબી રીતે જ�રી સ્વાસ્થ્યસંભાળ સેવાઓ પૂરી પાડનારા બધા
પ્રદાતાઓની યાદી માટે અને આિથ�ક મદદ નીિત ("FAP") �ારા તેઓ આવરી લેવામાં આવ્યા છે
કે નહીં તે માટે કૃ પા કરીને પિરિશ� B જુ ઓ. આ યાદીની દર ત્રણ મિહને સમી�ા કરવામાં આવશે
અને જ�રી જણાય તો સુધારવામાં આવશે.

V. બહોળો પ્રચાર
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FAP, કૅ િપટલ હૅલ્થ કૉિન્ફડિન્શયલ ફાયનાિન્શયલ વક� શીટ ("અર�") અને પ્લેઈન લેિન્ગ્વજ સમરી
(“PLS”) આ તમામ ઇં ગ્લીશમાં તથા ઇં ગ્લીશમાં મયા�િદત િનપુણતા ધરાવતા એવા લોકોની
માતૃભાષામાં ઉપલબ્ધ છે જેમની સંખ્ યા પ્રત્યેક હૉિસ્પટલના પ્રાથિમક સેવા �ેત્રનો લાભ મેળવતા
સમાજના 1,000 વ્યિ�ઓ અથવા તેના 5%થી ઓછી હોય. ઉપલબ્ધ ભાષાંતરોમાં જેમની
માતૃભાષાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો ન હોય તેવા દદ�ઓને FAP દસ્તાવેજો સ્પ� રીતે
જણાવવામાં આવે તેની ખાતરી કરવા માટે દરેક પ્રય� કરવામાં આવશે. PLS એ લેિખત િનવેદન
છે જે વ્યિ�ને એવી �ણ કરે છે કે હૉિસ્પટલ સુિવધા આિથ�ક મદદ આપે છે અને સમજવામાં સ્પ�,
સંિ�� અને સરળ હોય તેવી ભાષામાં આ FAP િવશે માિહતી પૂરી પાડે છે .
દદ�ઓને આિથ�ક મદદની સંભિવત ઉપલબ્ધતા અંગે �ણ કરવા માટે કૅ િપટલ હૅલ્થ વ્યાજબી
પ્રય�ો કરે છે . �ારે દદ� આિથ�ક મદદ િવશે પૂછપરછ કરે ત્યારે સ્ટાફ દદ�ને જણાવશે કે આિથ�ક
મદદ ઉપલબ્ધ હોઈ શકે છે, પરં તુ માત્ર આ નીિતમાં ન�ી કરેલાં માપદં ડો પ્રમાણે જ તે ઉપલબ્ધ
થશે અને વધુ માિહતી માટે દદ� અથવા િફિઝિશયને પેશન્ટ ઍકાઉન્ટ્સ િડપાટ� મેન્ટમાં ક્રે િડટ અને
કલેક્શન્સ મેનજ
ે રનો સંપક� કરવો જોઈએ.

FAP, અર� અને PLS નીચે પ્રમાણે ધ્યાન ખ�ચાય તે રીતે રજૂ કરવામાં આવશે:

A. FAP, અર� અને PLS કૅ િપટલ હૅલ્થની આ વેબસાઈટ પર બહોળા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ છે :
www.capitalhealth.org;

B. ટપાલ �ારા ચાજ� િવના અને નીચેના સરનામાઓ પર આવેલી પ્રત્યેક હૉિસ્પટલ સુિવધા
(આમાં ઓછામાં ઓછા ઈમજ�ન્સી �મ અને ઍડિમશન એિરયાનો સમાવેશ થાય છે )ના
સાવ�જિનક સ્થળો પર FAP, અર� અને PLS ઉપલબ્ધ છે :
Capital Health Medical Center – Hopewell
One Capital Way
Pennington, NJ 08534
Capital Health Regional Medical Center
750 Brunswick Avenue
Trenton, NJ 08638

C. પ્રત્યેક હૉિસ્પટલ સુિવધાઓ �ારા સેવા મેળવતા સમાજના સભ્યોને એવી રીતે માિહતી
આપવી અને �ણ કરવી કે જે સૌથી વધુ આિથ�ક મદદની જ�િરયાતની સંભાવના હોય તેવા
સમાજના સભ્યો સુધી પહોંચ;ે

D. હૉિસ્પટલ સુિવધાઓમાંથી સંભાળ મેળવે તેવા સભ્યોને નીચે પ્રમાણે FAP િવશે માિહતી
આપવી અને �ણ કરવી:
1. ઈનટે ક પ્રિક્રયાના ભાગ�પે ઈનપેશન્ટ્સને PLSની પેપર કૉપી આપવી;
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2. સ્પ� ધ્યાન ખ�ચે તેવી લેિખત નોિટસનો સમાવેશ કરવો જે દદ�ઓને િબિલંગના બધા
સ્ટે ટમેન્ટ પર આિથ�ક મદદની ઉપલબ્ધતા િવશે �ણ કરે;

3. દરેક હૉિસ્પટલ સુિવધામાં સાવ�જિનક સ્થળોમાં આિથ�ક મદદની ઉપલબ્ધતા િવશે
દદ�ઓને �ણ કરતા અને માિહતી આપતા સ્પ� સંકેતો દશા�વવા.
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VI. આિથ�ક મદદના કાય�ક્રમો અને યોગ્યતાના માપદં ડો
A. િબનઆરિ�ત દદ�ઓ:

િબનઆરિ�ત દદ�ની વ્યાખ્યા એ છે જે તેમના માટે તબીબી રીતે જ�રી સેવાઓનું વીમા
કવરેજ ધરાવતા ન હોય અને જે કોઇપણ રા�, ફે ડરલ અથવા સ્થાિનક કાય�ક્રમો માટે લાયક
ન હોય. જો દદ� આ વ્યાખ્યા અને નીચે “a” અને “b”માં વ્યાખ્યાિયત માપદં ડોને પૂરા કરતા
હોય તો; દદ� રા� �ારા ફરિજયાત એવા વીમારિહત િડસ્કાઉન્ટ માટે લાયક સાિબત થશે જે
દદ�ની જવાબદારી મેિડકે રના વળતરના 115%થી વધુ પર એડજસ્ટ નહીં કરે (NJ Public
Law 2008, c.60). આ િડસ્કાઉન્ટ માટે કોઇ અર� કરવી જ�રી નથી..
આ િડસ્કાઉન્ટ નીચે પ્રમાણે ગણવામાં આવે છે :

1. તમામ ઈનપેશન્ટ સેવાઓ માટે મેિડકે ર DRG રકમના 115%નો ઉપયોગ કરવો; અને

2. તમામ આઉટપેશન્ટ સેવાઓ માટે મેિડકે ર રકમના 115%નો ઉપયોગ કરવો.

દરેક દદ�ના આિથ�ક સંજોગોના આધારે વાજબી રીતે િડસ્કાઉન્ટ લાગુ કરવાનો અિધકાર
Capital Health પાસે આરિ�ત છે .
વીમો ન હોય તેવા દદ�એ નીચેના માપદં ડોને પૂણ� કરવાના રહેશ:ે

a. ન્યુ જસ�ના િનવાસી આકિસ્મક અને િબન-આકિસ્મક એ બંને સેવાઓ માટે લાયક
સાિબત થાય છે .

b. ન્યુ જસ�ની બહારના અમેિરકાના િનવાસી માત્ર આકિસ્મક સેવાઓ માટે જ લાયક ઠરે છે .

જો દદ� અર� પૂરી કરે અને આ નીિત હેઠળ આિથ�ક મદદ માટે લાયક ઠરે તો દદ� પાસેથી
વીમારિહત િડસ્કાઉન્ટ અથવા સામાન્ય રીતે આવી સંભાળ માટે ના રકમના િબલથી વધારે
ચાજ� લેવામાં આવશે નહીં (જુ ઓ િવભાગ VII).

B. ન્યુ જસ� હૉિસ્પટલ કે ર પેમેન્ટ આિસસ્ટન્સ પ્રોગ્રામ (“ચેિરટી કે ર”):

ચેિરટી કે ર સહાયતા મફત અથવા ઘટે લા દરની સંભાળ છે જે એવા દદ�ઓને ઉપલબ્ધ છે
જેઓ ન્યુજસ�ના સમગ્ર રા�માં એ�ુટ કે ર હૉિસ્પટલો ખાતે ઈનપેશન્ટ અને આઉટપેશન્ટ
સેવાઓ મેળવે છે .
ચેિરટી કે ર એ સરકારી કાય�ક્રમ છે જે ન્યુ જસ�ના િનવાસીઓ માટે ઉપલબ્ધ છે જેઓ:
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1. પાસે કોઇ સ્વાસ્થ્ય વીમાનું કવરેજ નથી અથવા એવું કવરેજ હોય જે િબલની માત્ર આંિશક
રકમ જ ચૂકવે;
2. કોઇપણ ખાનગી અથવા સરકારી પ્રાયો�ત કવરેજ માટે ગેરલાયક હોય; અને

3. રા� �ારા ઠરાવેલા આવક અને સંપિ�ની યોગ્યતાના માપદં ડો એ બંને પૂણ� કરતા હોય.

આવકની યોગ્યતાના માપદં ડો - ફે ડરલ પોવટ� ગાઈડલાઈન્સ ("FPG")ના 200%થી ઓછી
અથવા તેના જેટલી કુ લ કૌટું િબક આવક ધરાવતા દદ�ઓ 100% ચેિરટી કે ર કવરેજ માટે
લાયક છે . કુ લ કૌટું િબક આવક FPGના 200%થી વધારે હોય પરં તુ 300%થી ઓછી અથવા
તેના જેટલી હોય તેવી કુ લ કૌટું િબક આવક ધરાવતા દદ�ઓ ચેિરટી કે ર કાય�ક્રમ હેઠળ રાહત
દરે સંભાળ માટે લાયક છે . આવકની યોગ્યતાના માપદં ડો સેવાની તારીખથી તરત પહેલાં
આવતી આવક પર આધાિરત છે .

સંપિ�ની યોગ્યતાના માપદં ડો - લાયક સાિબત થવા માટે સેવાની તારીખ પ્રમાણે દદ�ની
અંગત સંપિ�ઓ $7,500થી વધુ હોઈ ન શકે અને કૌટું િબક આવક $15,000થી વધી ન શકે .
આ િવભાગના હેતુઓ માટે જેમની સંપિ�ઓ ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ તેવા કુ ટું બીજનો એ બધા
કાનૂની રીતે જવાબદાર લોકો છે જેમની વ્યાખ્યા N.J.A.C.10:52-11.8(a).માં આપવામાં
આવી છે .
મફત સંભાળ અથવા આંિશક રીતે આવરી લેવામાં આવેલા ચાજ� વીમારિહત આવક માટે ન્યુ
જસ� િડપાટ� મેન્ટ ઑફ હૅલ્થ કે રના માપદં ડોનો ઉપયોગ કરીને ન�ી કરવામાં આવશે.

C. ઓછી રકમના વીમામાં િડસ્કાઉન્ટ:

કૅ િપટલ હૅલ્થ ઓછી રકમનો વીમો ધરાવતા એવા બધા લાયક દદ�ઓ માટે િડસ્કાઉન્ટ પૂ�ં
પાડે છે જેઓ તેમના હૉિસ્પટલના િબલનો બધો કે અમુક િહસ્સો ચૂકવી શકવાની િસ્થિતમાં ન
હોય. આ િડસ્કાઉન્ટ ઓછી રકમનો વીમો ધરાવતા એવા દદ�ઓને ઉપલબ્ધ છે જેઓ
આવકની યોગ્યતાના નીચેના માપદં ડોને પૂણ� કરતા હોય.

આવકની યોગ્યતાના માપદં ડો - ફે ડરલ પોવટ� ગાઈડલાઈન્સ ("FPG")ના 400%થી ઓછી
અથવા તેના જેટલી કુ લ કૌટું િબક આવક ધરાવતા દદ�ઓ 100% કવરેજ માટે લાયક છે . કુ લ
કૌટું િબક આવક FPGના 400%થી વધારે હોય પરં તુ 600%થી ઓછી અથવા તેના જેટલી
હોય તેવા દદ�ઓ રાહત દરે સંભાળ માટે લાયક છે .

મફત સંભાળ અથવા આંિશક રીતે આવરી લેવામાં આવેલા ચાજ� વીમારિહત આવક માટે ન્યુ
જસ� િડપાટ� મેન્ટ ઑફ હૅલ્થ કે રના માપદં ડોમાં સામેલ રકમોને બમણી કરીને (2x) ન�ી
કરવામાં આવશે.
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VII. િબલની સામાન્ય રકમ (“AGB”)

Internal Revenue Code §501(r)(5) પ્રમાણે કટોકટી અથવા અન્ય તબીબી રીતે જ�રી
સંભાળના િકસ્સામાં આ FAP હેઠળ આિથ�ક મદદ માટે લાયક દદ�ઓ પાસેથી એવી વ્યિ� કરતા
વધારે ચાજ� લેવામાં નહીં આવે જેઓ આવી સંભાળને આવરી લેતો વીમો ધરાવતા હોય.
પોતાની દરેક હૉિસ્પટલ સુિવધાઓ માટે AGB ટકાવારીની ગણત્રી કરવા માટે કૅ િપટલ હૅલ્થે લૂકબૅક પ�િત, સિવ�સ વ�ા ખાનગી સ્વાસ્થ્ય વીમાધારકો માટે મેિડકે ર ફીનો ઉપયોગ કય�. 12
મિહનાના અગાઉના સમયગાળામાં સિવ�સ વ�ા ખાનગી સ્વાસ્થ્ય વીમાકં પનીઓ માટે મેિડકે ર ફી
�ારા માન્ય બધા �લેઈમની રકમને તે �લેઈમના કુ લ સંબંિધત દરોના સરવાળા વડે ભાગતાં જે રકમ
મળે તે પ્રમાણે દર વષ� AGB ટકાવારી ગણવામાં આવે છે . લાગુ પડતા AGBની ટકાવારી AGB ન�ી
કરવા માટે ના કુ લ દરોને લાગુ કરવામાં આવશે.
પિરણામી AGB ટકાવારીઓ નીચે પ્રમાણે છે :

કૅ િપટલ હૅલ્થ િરિજયોનલ મૅિડકલ સેન્ટર
•
•

ઈનપેશન્ટ સેવાઓ – 8.75%
આઉટપેશન્ટ સેવાઓ – 11.91%

કૅ િપટલ હૅલ્થ મૅિડકલ સેન્ટર – હોપવેલ
•
•

ઈનપેશન્ટ સેવાઓ – 7.54%
આઉટપેશન્ટ સેવાઓ – 11.01%

આિથ�ક મદદ માટે લાયક હોય તેવા કોઇપણ વ્યિ� પાસેથી આ FAP હેઠળ ઉપલબ્ધ AGBના
ઓછા દરે અથવા કોઇપણ રાહત દરે ચાજ� લેવામાં આવશે.
VIII.

આિથ�ક મદદ માટે અર� કરવાની પ�િત – ચેિરટી કે ર એન્ડ અન્ડરઇન્શ્યોડ�

A. જેઓ ચેિરટી કે ર માટે યોગ્યતાના માપદં ડો પૂણ� કરતા હોય તેવા દદ�ઓએ સહભાિગતા
માટે પૂરી કરેલી ન્યુ જસ� હૉિસ્પટલ આિસસ્ટન્સ પ્રોગ્રામ ઍિપ્લકે શન સુપ્રત કરવાની રહેશે.
આ અર�માં ચેિરટી કે ર સેક્શન ઑફ હૉિસ્પટલ સિવ�સીઝ મૅન્યુઅલ N.J.A.C.10:52 મુજબ
જ�રી ચો�સ દસ્તાવેજોનો સમાવેશ થાય છે . યોગ્યતા અંગે િવચારણા માટે નીચેના
દસ્તાવેજની જ�ર પડે છે :

1. યોગ્ય દદ� અને કૌટું િબક ઓળખ દસ્તાવેજો:
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આમાં નીચેનામાંથી કોઇપણનો સમાવેશ થઈ શકે છે : ડ� ાઈવસ� લાયસન્સ, સોિશયલ
િસ�ોિરટી કાડ� , એિલયન ર�સ્ટ� ી કાડ� , જન્મનું પ્રમાણપત્ર, પાસપોટ� , િવસા, સ્ટે ટ �ારા
�રી ઓળખપત્ર, વગેર.ે

2. સેવાની તારીખ પ્રમાણે ન્યુ જસ�ના રહેઠાણનો પુરાવો: આમાં નીચેમાંથી કોઇપણનો
સમાવેશ થઈ શકે છે : ડ� ાઈવસ� લાયસન્સ, વેલફે ર પ્લાન ઓળખ કાડ� , યુિટિલટી િબલ,
ફે ડરલ આવક વેરા િરટન�, સ્ટે ટ આવક વેરા િરટન�, અથવા બેરોજગારીના લાભોનું સ્ટે ટમેન્ટ
(નોંધ: કટોકટીની કાળ� એ રહેઠાણની જ�િરયાતમાં અપવાદ છે ).
3. કુ લ આવકનો પુરાવો:
આમાં પગારની રસીદો, W-2's, બેરોજગારીના લાભોના સ્ટે ટમેન્ટ વગેરન
ે ો સમાવેશ થઈ
શકે છે .

4. સેવાની તારીખ પ્રમાણે સંપિ�ઓનો પુરાવો:
આ એવી ચીજો છે જેનું તરત રોકડમાં �પાંતરણ થઈ �ય છે. તેમાં બેન્ક સ્ટે ટમેન્ટ્સ,
રોકાણના સ્ટે ટમેન્ટ્સ વગેરન
ે ો સમાવેશ થાય છે .

�ારેક, જે તે અરજદારના સંજોગોના આધારે વધારાના દસ્તાવેજોની િવનંતી કરવામાં આવી
શકે છે . વ્યિ� સેવાની તારીખથી બે વષ� (730 િદવસો) સુધીમાં ચેિરટી કે ર માટે અર� કરી
શકે છે .

B. જેઓ ઓછી રકમના વીમામાં િડસ્કાઉન્ટ માટે ના લાયકાતના માપદં ડોને પૂણ� કરતા હોય તેવા
દદ�ઓએ યોગ્યતા માટે તેમનો િવચાર કરવામાં આવે તે માટે પૂરી કરેલી કૅ િપટલ હૅલ્થ
કૉિન્ફડિન્શયલ વક� શીટ સુપ્રત કરવાની રહેશ.ે આ સુપ્રત કરવા દરિમયાન કોઇ વધારાના
દસ્તાવેજો જ�રી નથી.
િવિશ� રીતે, આિથ�ક મદદની જેમને જ�ર હોય તેવા દદ�ઓ શ�આતમાં કૉિન્ફડિન્શયલ
ફાઈનાિન્શયલ વક� શીટ સુપ્રત કરશે. પૂરી પાડે લી માિહતીના આધારે, કૅ િપટલ હૅલ્થનું ક્રે િડટ
અને કલેક્શન્સ િડપાટ� મેન્ટ દદ�ને �ણ કરશે કે તેઓ આિથ�ક મદદ માટે લાયક છે કે નહીં.

એક વખત પૂરી કરેલી અર� સુપ્રત કરવામાં આવ્યા બાદ, ક્રે િડટ અને કલેક્શન્સ સ્ટાફના
સભ્ય આિથ�ક યોગ્યતા ન�ી કરવા માટે અર�ની સમી�ા કરશે. દદ�ઓ અથવા આિથ�ક રીતે
જવાબદાર વ્યિ�ને બધા િનણ�યો અંગે લેિખતમાં �ણ કરવામાં આવશે. દરેક દદ�ના
આિથ�ક સંજોગોના આધારે વાજબી રીતે િડસ્કાઉન્ટ લાગુ કરવાનો અિધકાર Capital Health
પાસે આરિ�ત છે .

જો કૅ િપટલ હૅલ્થને અધૂરી અર� મળે તો લેિખત નોિટસ દદ�ને અથવા આિથ�ક રીતે
જવાબદાર વ્યિ�ને પૂરી પાડવામાં આવશે, જેમાં FAP-યોગ્યતા ન�ી કરવા માટે વધારાની
માિહતી અને/અથવા દસ્તાવેજોની �પરેખા આપી હશે. કૅ િપટલ હૅલ્થ �ારા િવનંતી કરવામાં
આવેલી કોઇપણ વધારાની માિહતી સિહત પૂરી કરેલી અર� સુપ્રત કરવા માટે દદ�ઓ
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અથવા આિથ�ક રીતે જવાબદાર વ્યિ�ને 30 િદવસોનો સમયગાળો અથવા અર�ના
સમયગાળા (સેવાની તારીખથી બે વષ� અથવા 730 િદવસો)માં બાકી રહેતાં િદવસો જેટલો
સમય આપવામાં આવશે. વધુમાં દદ�ઓને PLS પૂ�ં પાડવામાં આવશે.

અર� મફતમાં અને િવનંતી કરવા પર �ાં ઉપલબ્ધ છે તે �ણવા માટે કૃ પા કરીને ભાગ V
જુ ઓ.

IX. િબિલંગ અને કલેક્શનની કાય�પ્રણાલીઓ

A. વીમા કં પની �ારા આિથ�ક જવાબદારી સાથે કરારની રીતે બાકી હોય તેવા બધા ખાતાંઓ
અથવા જે ત્રાિહત પ�ની જવાબદારીનું કવરેજ મેળવવામાં િનષ્ફળ �ય તેવા બધા
ખાતાંઓને સેલ્ફ-પે પેશન્ટ ગણવામાં આવે છે . આ દદ�ઓને નોંધણીના સમયે આિથ�ક મદદ
પર માિહતી આપવામાં આવશે.
B. સેલ્ફ-પે પેશન્ટ્સ ચાર શ્રેણીબ� ડે ટા મેઈલસ� અને એક તાકીદની નોિટસ સંભાળ માટે પ્રથમ
િબિલંગ સ્ટે ટમેન્ટની તારીખથી 135 િદવસોના સમયગાળામાં મેળવશે. આ તાકીદની નોિટસ
દદ�ઓને મોકલવી જોઈએ અને તેમને તેમના પર ચડેલા ઋણ અંગે કલેક્શન એજન્સીને �ણ
કરવામાં આવે તે પહેલાં બાકી નીકળતી ચૂકવવાપાત્ર રકમ તેઓ ભરી શકે તે માટે તેમને
ઓછામાં ઓછા 30 િદવસો આપવા જોઈએ. આ નોિટસ:
•
•









સૂચવશે કે આિથ�ક મદદ લાયક દદ�ઓ માટે ઉપલબ્ધ છે ;

એવા ટે િલફોન નંબરનો સમાવેશ કરશે �ાં વ્યિ�ઓ FAP િવશેની માિહતી મેળવી શકે
અને અર�ની પ્રિક્રયા અંગે મદદ મેળવી શકે ;

�ાં FAP, અર� અને PLSની નકલો મેળવી શકાય તેવા સંગઠનના વેબસાઈટ એડ� ે સનો
સમાવેશ કરશે;
સંભાળ માટે ની ચૂકવણી મેળવવા માટે ત્રાિહત પ�ની વસૂલાત માટે અસાધારણ
કાય�વાહી ("ECA") શ� કરવાનો આશય હોય તેની માિહતી આપશે;

એવી અંિતમ તારીખ જણાવશે જેના પછી આવા ECAs શ� કરી શકાય (અંિતમ તારીખ
નોિટસ પૂરી પાડવાની તારીખ બાદ 30 િદવસોથી વધારે ન હોય); અને
PLSની એક નકલનો સમાવેશ કરશે.

કૅ િપટલ હૅલ્થ વ્યિ�ઓને FAP િવશે મૌિખક રીતે �ણ કરવા માટે અને અર�ની પ્રિક્રયા
અંગે વ્યિ� કઈ રીતે મદદ મેળવી શકે તે માટે વ્યાજબી પ્રય�ો કરશે.
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C. ડેટા મેઈલસ� અને તાકીદની નોિટસો ઉપરાંત, દદ� એકાઉન્ટ િવભાગ બાકી નીકળતી રકમ
વસૂલ કરવાનો પ્રય� કરવા માટે $750.00થી વધારે બેલેન્સ સાથેના એકાઉન્ટ પર ટે િલફોન
કૉલ્સ કરે છે .

D. જો સેલ્ફ-પેની જવાબદારીનું 135 િદવસોની અંદર િનવારણ ન થાય તો એકાઉન્ટને ખરાબ
ઋણ તરીકે માંડી વાળવામાં આવે છે અને દદ�ની અટક પર આધાિરત બે બહારની પ્રાથિમક
કલેક્શન એજન્સીઓ પૈકીની એકને રવાના કરવામાં આવે છે (આલ્ફા િસ્પ્લટ).

E. એકાઉન્ટ પર કામ કરવા માટે પ્રાથિમક કલેક્શન એજન્સી પાસે 270 િદવસો છે . 270
િદવસોના અંતે જો હ�પણ બાકી બેલેન્સ ર�ું હોય તો એકાઉન્ટને ફરીથી ઑટોમેટેડ
ફે શનમાં લઈ જવામાં આવે છે અને ફરીથી તેને િ�તીય કલેક્શન એજન્સીને ફાળવવામાં આવે
છે . માત્ર એક જ િ�તીય કલેક્શન એજન્સીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે .
F. વ્યિ� પાસે આિથ�ક મદદ માટે અર� કરવા માટે સેવાની તારીખથી બે વષ� (730 િદવસો)
હોય છે .

G. જો પૂરી થયેલી અર� મળે તો કૅ િપટલ હૅલ્થ ખાતરી કરશે કે નીચેની બાબતો થાય:
• દદ�ની સામે ECAs સસ્પેન્ડ કરવામાં આવશે;

• યોગ્યતા ન�ી કરવામાં આવશે અને સમયસર તેને નોંધવામાં આવશે;

• કૅ િપટલ હૅલ્થ દદ�ને િનણ�ય તથા િનણ�ય લેવાના આધાર અંગે તેમજ તે રકમ કઈ રીતે ન�ી
કરવામાં આવી હતી તે અને લાગુ પડતી AGBની ટકાવારી અંગે લેિખતમાં �ણ કરશે;
• સુધારેલ િબિલંગ સ્ટે ટમેન્ટ પૂ�ં પાડવામાં આવશે જે FAP માટે યોગ્ય દદ� પરની ઉધાર
રકમ સૂચવશે (જો લાગુ પડતું હોય તો); અને

• FAP માટે યોગ્ય દદ� પર બાકી નીકળતી રકમ ઉપરાંત ચૂકવેલી કોઇપણ વધારાની રકમનું
તે પ્રમાણે િરફં ડ આપવામાં આવશે (જો લાગુ પડતું હોય તો અને $5થી વધારે હોય તો).

H. જો અપૂરતી અર� મળે તો કૅ િપટલ હૅલ્થ દદ�ને લેિખત નોિટસ પૂરી પાડશે જે FAP યોગ્યતા
િનધા�રણ કરવા માટે જ�રી વધારાની માિહતી અથવા દસ્તાવેજોનું વણ�ન કરતી હોય. કૅ િપટલ
હૅલ્થ FAP માટે યોગ્યતાનું િનધા�રણ ન કરે ત્યાં સુધી ત્રાિહત પ�કારો કાળ� માટે ચૂકવણી
મેળવવા માટે કોઇપણ ECAs રદ કરશે.

I. િ�તીય કલેક્શન એજન્સી એ ખરાબ ઋણમાં મૂકવામાં આવેલા એકાઉન્ટ પર કાનૂની
કાય�વાહી કરવા માટે એકમાત્ર અિધકૃ ત એજન્સી છે . િ�તીય કલેક્શન એજન્સી �ારા કાનૂની
રીતે જેના પર કાય�વાહી કરવામાં આવી રહી હોય તેવા કોઇપણ ખાતાંઓ ઉપરાંત, િ�તીય
કલેક્શન એજન્સી પાસે પણ ખાતા પર કામ કરવા માટે 270 િદવસો હોય છે .
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J. િ�તીય કલેક્શન એજન્સી સાથે 270 િદવસોના સમયગાળાના અંતે એકાઉન્ટને ફરીથી પેશન્ટ
એકાઉિન્ટં ગ િસસ્ટમ �ારા ઑટોમેટેડ ફૅ શન પર લઈ જવામાં આવે છે અને તેને "'TB" (ટે ક
બૅક)નો એજન્સી કોડ ફાળવવામાં આવે છે .

K. એજન્સી કોડ TB સાથેનું ખાતું 135 િદવસો માટે ની સેલ્ફ-પે કલેક્શન સાયકલમાં હોવાની
ખાતરી થાય છે, જેમાં પ્રાથિમક કલેક્શન એજન્સી સાથે 270 િદવસો માટે રહે છે અને િ�તીય
કલેક્શન એજન્સી સાથે વધુ 270 િદવસો રહે છે .

L. ચૂકવણી કરનાર સાથે કોઇપણ સંબંધ િવના બધા ખાતાંઓ સાથે સમાન વ્યવહાર કરવામાં
આવે છે .

�ારે દદ� પોતાની સંભાળ સાથે સંબંિધત કૅ િપટલ હૅલ્થ પ્રત્યેની નાણાંકીય જવાબદારી પૂરી
કરવામાં અ�મતા વ્ય� કરે અથવા મુશ્કે લી બતાવે ત્યારે દદ�ની જવાબદારી પૂરી કરવા માટે
આિથ�ક મદદ ઉપલબ્ધ છે કે કે મ તે ન�ી કરવા માટે કૅ િપટલ હૅલ્થ દદ� સાથે કામ કરે છે . આિથ�ક
મદદમાં નીચેનાનો સમાવેશ થઈ શકે છે :

A. ચૂકવણીના વ્યાજબી પ્લાનની સ્થાપના, જે પ્રાથિમક કલેક્શન એજન્સીને ભલામણ પૂવ�
િબિલંગ સાયકલમાં બાકી રહેલાં િદવસોથી વધવો ન જોઈએ;
B. મૅિડકે ઈડ, ચેિરટી કે ર અથવા અન્ય ત્રાિહત પ�ના ચેિરટે બલ સંગઠન જેવા કાય�ક્રમો �ારા
ઉપલબ્ધ આિથ�ક મદદની ઓળખ;
C. આ નીિતના િનયમો અને શરતો પ્રમાણે દદ�ની કાળ� સાથે સંબંિધત ચાજ� પર આંિશક
િડસ્કાઉન્ટ અથવા સંપૂણ� રાહત.
કૅ િપટલ હૅલ્થ માટે જ�રી છે કે તેની કલેક્શન એજન્સીઓ આ નીિતનું બરાબર પાલન કરે. આ
નીિત સાથે અનુપાલન શ� બનાવવા માટે કૅ િપટલ હૅલ્થ કલેક્શન એજન્સીઓ સાથે બધી
ગોઠવણોમાં નીચેનાનો સમાવેશ કરે છે :

A. એવી જ�િરયાતો કે કલેક્શન એજન્સી એવી કોઇપણ પ્રવૃિ�ઓથી દૂ ર રહે જેનાથી Fair
Debt Collections Practices Act (15 U.S.C. Section 1692 et. seq.)નું ઉલ્લંઘન થતું હોય.
B. કૅ િપટલ હૅલ્થના બીનનફાકીય દર�ા અંગે કલેક્શન એજન્સી તરફથી સ્વીકૃ િત અને આ
નીિતના તે દર�ાથી િવપરીત હોય અથવા આ નીિતનું જેનાથી ઉલ્લંઘન થતું હોય તેવી
વસૂલાતની રીતોથી દૂ ર રહેવા માટે એજન્સીના તરફથી િમશન અને સમજૂ તીનો સ્વીકાર.
દદ� અથવા જવાબદાર પ�કાર એવી આવક અને/અથવા સંપિ� ધરાવે છે જે િબનજ�રી
હાડમારી િવના જવાબદારીને સંતોષવા માટે પૂરતી હોય તેવું માનવા માટે �ાં વાજબી કારણ
હોય ત્યાં દદ�ની આિથ�ક જવાબદારી અંગે સંતોષકારક ખુલાસો મેળવવા માટે ના પ્રય� તરીકે
કૅ િપટલ હૅલ્થ માત્ર કાનૂની કાય�વાહી જ કરે છે . દદ�ની આિથ�ક જવાબદારી પૂણ� કરવા માટે
કૅ િપટલ હૅલ્થ દદ�ના પ્રાથિમક રહેઠાણનું વેચાણ કરવા કે તેને પ્રિતબંિધત કરવા ઇચ્છતું નથી.
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X. સંદભ�

યુનાઈટે ડ સ્ટે ટ્સ િડપાટ� મેન્ટ ઑફ હૅલ્થ ઍન્ડ �ુમન સિવ�સ, ઑિફસ ઑફ ઈન્સ્પેક્ટર જનરલ્સ
કમ્પ્લાયન્સ ગાઈડલાઈન્સ ટુ હૉિસ્પટલ, માચ� 1998
અમેિરકન હૉિસ્પટલ ઍસોિસએશન ઍન્ડ ન્યુ જસ� હૉિસ્પટલ ઍસોિસએશન સ્ટે ટમેન્ટ ઑફ
િપ્રિન્સપલ્સ ઍન્ડ ગાઈડલાઈન્સ ફૉર હૉિસ્પટલ િબિલંગ ઍન્ડ કલેક્શન પ્રૅિક્ટસીઝ
ન્યુ જસ� એસેમ્ બલી િબલ, A 2609
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પિરિશ� A

કૅ િપટલ હૅ લ્થ
ગુ� ફાઈનાિન્શયલ વક� શીટ
સેવાની તારીખ __________________________________________________________________________________
દદ�નું નામ _______________________________________________________________________________________
સરનામુ:ં __________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

ફોન: ______________________________________________________________________________________________

જવાબદાર પ�કાર ______________________________________________________________________________
સરનામુ:ં __________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
રોજગારનું સ્થળ

દદ�: ________________________________________________________________________________________

માતા કે િપતા/પિત કે પ�ી: ________________________________________________________________
માતા કે િપતા/પિત કે પ�ી: ________________________________________________________________

કુ ટું બનું કદ

ઘરના સભ્યોની સંખ્ યા: _____________________________________________________________________
અન્ય આિશ્રત વ્યિ�ઓ: __________________________________________________________________

માિસક આવક (માત્ર સેવાની તારીખ માટે જ)

દદ�ની આવક ______________________________________________________________

પિત કે પ�ીની આવક _____________________________________________________

િપતાની આવક (જો PT સગીર હોય તો) ____________________________________
માતાની આવક (જો PT સગીર હોય તો) ____________________________________
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બાળ સહકાર ______________________________________________________________
સોિશયલ િસ�ોિરટી ______________________________________________________

પેન્શન______________________________________________________________________

SSI/અપંગતા_______________________________________________________________
ફૂડ સ્ટૅ મ્પ્સ __________________________________________________________________

અન્ય આવક
( ) હા
________________________________________________________________
( ) ના
________________________________________________________________

કુ લ માિસક આવક _______________________________________________________________

હુ ં પ્રમાિણત ક�ં છું કે ઉપરો� માિહતી સાચી અને ચો�સ છે અને આ અર� એટલા માટે કરવામાં આવી
છે જેથી કૅ િપટલ હૅલ્થ િખસ્સા બહારના તબીબી ખચા�ઓમાં ઘટાડા માટે મારી યોગ્યતા અંગે િનણ�ય લઈ
શકે . જો મ� આપેલી કોઇપણ માિહતી ખોટી હોવાનું સાિબત થાય તો કૅ િપટલ હૅલ્થ ફરીથી મારી આિથ�ક
િસ્થિતનું મૂલ્યાંકન કરી શકે છે અને મારા ખાતા પર વસૂલાત કરવા માટે જ�રી કાય�વાહી કરી શકે છે તેવું હુ ં
સમજું છું.
દદ�, માતા કે િપતા અથવા કાનૂની વાલી:
_______________________________________
(નામ િપ્રન્ટ કરો)

______________________________
(સહી)

____________________
(તારીખ)
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પિરિશ� B

કૅ િપટલ હૅ લ્થ પ્રોવાઈડર સૂિચ
નીચેના સમૂહો કૅ િપટલ હૅ લ્થની આિથ�ક મદદની નીિત હે ઠળ આવરી લેવામાં આવ્યા નથી:
કૅ િપટલ હૅલ્થ મૅિડકલ ગ્રુપ
કૅ િપટલ હૅલ્થ મલ્ટીસ્પેશ્યાલીટી ગ્રુપ
સ્વાસ્થ્યસંભાળ વ્યવસાિયક �ારા જેનું િબલ લેવામાં આવે છે તેવી નીચેની સેવા ર ેખાઓ કૅ િપટલ
હૅ લ્થની આિથ�ક મદદની નીિત હે ઠળ આવરી લેવામાં આવી નથી:
પ્રોફે �લ એનેસ્થેિશયોલો� સિવ�સીઝ
પ્રોફે �લ કાિડ� યો-થોરેિસક & વાસ્�ુલર સિવ�સીઝ
પ્રોફે �લ કાિડ� યોવાસ્�ુલર િડસીઝ સિવ�સીઝ
પ્રોફે �લ િક્રિટકલ કે ર મેિડિસન સિવ�સીઝ
પ્રોફે �લ ડેિન્ટસ્ટ� ી સિવ�સીઝ
પ્રોફે �લ ડમ�ટોલો� સિવ�સીઝ
પ્રોફે �લ ઈમજ�ન્સી મેિડિસન સિવ�સીઝ
પ્રોફે �લ એન્ડોક્રાઈનોલોિજ સિવ�સીઝ
પ્રોફે �લ ફે િમિલ મેિડિસન સિવ�સીઝ
પ્રોફે �લ ગેસ્ટ� ોએન્ટે રોલોિજ સિવ�સીઝ
પ્રોફે �લ જનરલ સજ�રી સિવ�સીઝ
પ્રોફે �લ હેમેટોલોિજ/ઓન્કોલોિજ સિવ�સીઝ
પ્રોફે �લ હેપેટોલોિજ સિવ�સીઝ
પ્રોફે �લ ઈન્ફે િક્શયસ િડસીઝ સિવ�સીઝ
પ્રોફે �લ ઈન્ટન�લ મેિડિસન સિવ�સીઝ
પ્રોફે �લ નેફ્રોલોિજ સિવ�સીઝ
પ્રોફે �લ ન્યુરોલોિજકલ સજ�રી સિવ�સીઝ
પ્રોફે �લ ન્યુરોલોિજ સિવ�સીઝ
પ્રોફે �લ ઓબ્ટે િટ� ક્સ/ગાયનેકોલોિજ સિવ�સીઝ
પ્રોફે �લ ઑપ્થાલ્મોલોિજ સિવ�સીઝ
પ્રોફે �લ ઓરલ & મેિક્સલોફે િશયલ સજ�રી સિવ�સીઝ
પ્રોફે �લ ઑથ�પેિડક્સ સિવ�સીઝ
પ્રોફે �લ ઑટોલેિરન્ગોલોિજ સિવ�સીઝ
પ્રોફે �લ પૅથોલોિજ સિવ�સીઝ
પ્રોફે �લ પીિડએિટ� ક સજ�રી સિવ�સીઝ
પ્રોફે �લ પીિડએિટ� ક્સ સિવ�સીઝ
પ્રોફે �લ પ્લાિસ્ટક & િરકન્સ્ટ� િક્ટવ સજ�રી સિવ�સીઝ
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પ્રોફે �લ પોિડએટ� ી સિવ�સીઝ
પ્રોફે �લ સાઈિકઆટ� ી સિવ�સીઝ
પ્રોફે �લ સાઈકોલોિજ સિવ�સીઝ
પ્રોફે �લ પલ્મોનરી સિવ�સીઝ
પ્રોફે �લ રેિડએશન ઓન્કોલોિજ સિવ�સીઝ
પ્રોફે �લ રેિડઓલોિજ સિવ�સીઝ
પ્રોફે �લ િરહેિબિલટે શન મેિડિસન સિવ�સીઝ
પ્રોફે �લ �મેટોલોિજ સિવ�સીઝ
પ્રોફે �લ થોરેિસક સિવ�સીઝ
પ્રોફે �લ યુરોલોિજ સિવ�સીઝ
પ્રોફે �લ વાસ્�ુલર સિવ�સીઝ

