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Ascension Saint Agnes  

તતં્રની નીિત અને કાયર્પ્રણાલીની માગર્દિશ�કા 

 

પા�ુ ં1 / 5 SYS FI 51 

 

સહભાગી:  

 

 

અમલી તાર�ખ: 7/16 

Ascension Saint Agnesની �બ�લ�ગ અને ઉધરાણીની નીિત  

સમીક્ષા થયેલ છે:  

�ધુાર�લ છે:   7/17, 6/20, 10/20, 12/21 

 

 

 

મ�ૂંર�ઓ: 

                 �િતમ - પ્ર�ખુ/CEO: __________________________ તાર�ખ:_________________         

 

                 સવાર્�મુત:__________________________________ તાર�ખ_________________ 
                                               (CEO દ્વારા સહ� કરવામા ંઆવ્યાના 30 �દવસો બાદ નીિતઓ અમલી બન ેછે.) 

 

 
નીિત/િસદ્ધાતંો 

 

આિથ�ક સહાય નીિત (અથવા “FAP”) �જુબ સસં્થામા ંકટોકટ� અને અન્ય તબીબી જ�ર� સભંાળ �રૂ� પાડવા માટ� સામા�જક ર�તે ન્યાયની ખાતર� 

કરવી Ascension Saint Agnesની નીિત છે.  આ �બ�લ�ગ અને વ�લૂીની પો�લસી એ ખાસ એવા દદ�ઓ માટ� �બ�લ�ગ અને વ�લૂીની ર�તભાતોના 

સમાધાન માટ� તૈયાર કરવામા ંઆવી છે, �ઓને આિથ�ક સહાયતાની જ�ર હોય અને સસં્થા ખાતે સભંાળ મેળવતા હોય. 

 

તમામ �બ�લ�ગ અને વ�લૂીની ર�તભાતો વ્ય�ક્તગત માનવ ગ�રમા અને સામાન્ય સારપ, ગર�બીમા ં�વતી વ્ય�ક્તઓ અને અન્ય કમજોર લોકો માટ� 

િવશેષ ધ્યાન અને તેમની પડખ ેઊભા રહ��ુ,ં અને સમાન િવભાજન સાથેના ન્યાય અને પ્રબધંન પ્રત્યે અમાર� પ્રિતબદ્ધતા અને આદર દશાર્વશે.  

સસં્થાના કમર્ચાર�ઓ અને એજટંો એવી ઢબે વતાર્વ કરશે, � ક�થ�લક દ્વારા પ્રાયો�જત �િુવધાની પો�લસીઓ અને �લૂ્યોને પ્રિત�બ��બત કરતો હોય, 

�મા ંદદ�ઓ અને તેમના ં�ુ�ંુબો સાથે ગ�રમા, આદર અને દયાભાવના સાથે વતર્ન કરવાનો પણ સમાવેશ થાય છે. 

 

આ �બ�લ�ગ અને વ�લૂીની પો�લસી સસં્થા દ્વારા �રૂ� પાડવામા ંઆવતી તમામ કટોકટ� અને અન્ય તબીબી જ�ર� સભંાળને લા� ુપડ� છે, �મા ંરોજગાર 

કરનાર �ચ�કત્સક સેવાઓ અને વતર્ન સ્વાસ્થ્યનો સમાવેશ થાય છે.  આ �બ�લ�ગ અને વ�લૂીની પો�લસી �કૂવણીની વ્યવસ્થાને લા� ુપડતી નથી. ક� 

� "ઇમરજન્સી" નથી તેવી સભંાળ અને અન્ય "તબીબી જ�ર� સભંાળ" માટ� (ક�મક� તે શરતો સસં્થાના FAP મા ંિનધાર્�રત છે). 

 
વ્યાખ્યાઓ 

 

1. “501(r)” નો અથર્ છે ઇન્ટનર્લ ર�વન્� ુકોડની કલમ 501(r) અને તેની હ�ઠળ સમાવી લેવામા ંઆવતા િવિનયમો. 

 

2. “વ�લુાતની અસાધારણ કાયર્વાહ�ઓ” અથવા “ECAs”નો અથર્ છે વ�લૂીની નીચે પૈક�ની કોઈ પણ પ્ર�િૃ�ઓ, � 501(r) હ�ઠળ િનયતં્રણોને 

આધીન હોય: 

a. આર�ક્ષત.  
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b. કન્ઝ�મુર ક્ર��ડટ �રપો�ટ�ગ એજન્સીઓ અથવા ક્ર��ડટ બ્�રુોને દદ� િવષેની પ્રિત�ૂળ મા�હતીની �ણ કરવી1. 

 

c. FAP હ�ઠળ કવર કર�લ અગાઉ આપવામા ંઆવેલી સભંાળના એક અથવા વ� ુ�બલની દદ� દ્વારા �કુવણી કરવામા ંઆવી ના હોવાને કારણ ે

તબીબી ર�તે જ�ર� સભંાળને િવલ�ંબત કરવી અથવા નકારવી ક� સભંાળ આપતા પહ�લા ં�કુવણી કરવા�ુ ંજ�ર હોવા�ુ ંકહ��ુ.ં 

 

d. એવી કાયર્વાહ�ઓ � માટ� કા�નૂી ક� ન્યાિયક પ્ર�ક્રયા આવશ્યક બને, દ�વા�ળયાપણાની �હ�રાત � વ્ય�ક્તગત ઈ�ની કાયર્વાહ�મા ંફાઇલ 

કર�લા દાવાઓ િસવાય.  આ કાયર્વાહ�ઓમા ંશામેલ છે2, પરં� ુઆના �ધુી મયાર્�દત નથી, 

i. દદ�ની સપંિ� પર �વૂાર્િધકાર �કૂવો3, 

ii. દદ�ના બેન્ક ખાતા ક� અન્ય વ્ય�ક્તગત સપંિ�ને ટાચંમા ંલઇને અથવા જપ્ત કર�ને ક� અન્ય ર�તે વ�લુાત કરવી, 

iii. દદ� સામે દ�વાની કાયર્વાહ� શ� કરવી4, અને 

iv. દદ�ના વેતન ના આપવાનો �ુકમ મેળવવો. 

 

ECAમા ંનીચેની કોઇપણ બાબત સમાિવષ્ટ નથી (ઉપર ધોિષત કર�લા ECA માટ�ના માપદંડને અન્યથા સામાન્ય ર�તે સતંોષતા હોય તો પણ): 

 

a. દદ�ના ઋણ�ુ ંવેચાણ5 

i. ; 

 

b. વ્ય�ક્તગત ઇ�ઓ માટ� સસં્થા દ્વારા આપવામા ંઆવેલી સભંાળના પ�રણામ �પે દદ�ના દ�વા સામેના �કુાદા, પતાવટ અથવા સમાધાનની 

કાયર્વાહ�ઓ પરના રા�યના કાયદા હ�ઠળ સસં્થા દાવો કરવાને હકદાર હોય તેવો ભોગવટાનો કોઇપણ અિધકાર; અથવા 

 

c. દ�વા�ળયાપણાની કોઈ પણ કાયર્વાહ�મા ંદાવો દાખલ કરવો. 

 

3. “FAP”નો અથર્ છે સસં્થાની આિથ�ક સહાયતા નીિત, � સસં્થાના અને Ascension Health ના િમશનને આગળ ધપાવવા માટ� અને 501(r)�ુ ં

પાલન થાય તે પ્રમાણે લાયક દદ�ઓને આિથ�ક સહાયતા �રૂ� પાડવા માટ�ની નીિત છે. 

 

4. “FAP અર�” નો અથર્ છે આિથ�ક સહાયતા માટ�ની અર�. 

 

5. “નાણાક�ય સહાયતા”નો અથર્ છે ક� સસં્થાના FAP �જુબ સસં્થા દ્વારા દદ�ને િનઃ�લુ્ક અથવા ઓછા દરની સભંાળ આપાવમા ંઆવી શક� છે. 

 

6. "સસં્થા" એટલે Ascension St Agnes વધારાની મા�હતી માટ� માગંણી કરવી, પ્ર�ો અથવા �ટપ્પણીઓ સબિમટ કરવી અથવા અપીલ 

સબિમટ કરવા માટ�, તમે નીચેની ��ૂચબદ્ધ અથવા સગંઠન તરફથી પ્રાપ્ત કોઈપણ લા� ુપડતી �ચૂના અથવા ��ૂચમા ં��ૂચબદ્ધ ઑ�ફસનો સપંકર્ કર� 

શકો છો:  

 

દદ�ની નાણાક�ય સેવાઓ @ 1-667-234-2140 પર 

 

7. “દદ�” એટલે એવી વ્ય�ક્ત � સસં્થા તરફથી સારવાર મેળવતી હોય (અથવા �ણે સભંાળ મેળવી હોય) અને અન્ય કોઈ પણ વ્ય�ક્ત એ 

આવી સારવાર માટ� આિથ�ક ર�તે જવાબદાર હોય (�મા ં�ુ�ંુબીજનો અને વાલીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે). 

 
1 Marylandના કાયદા 19-214.2(b)(5) �જુબ, દદ�ને શ�આતી �બલ ��ંુૂ પાડ�ા પછ� 180 �દવસ �ધુી સસં્થા દ્વારા કન્ઝ�મૂર �રપો�ટ�ગ એજન્સીને 

�ણ કરવામા ંઆવવી જોઇએ નહ�. 
2 Maryland કોડ સેક્શન 19-214.2(g)(1) �જુબ, સસં્થા દ્વારા ઋણની ઉધરાણી માટ� દદ�ના �ખુ્ય રહ�ઠાણ પર કબજો કરવામા ંઆવવો જોઇએ નહ�.  
3 Maryland કોડ સેક્શન 19-214.2(g)(2) �જુબ, સસં્થા દ્વારા હૉ�સ્પટલના �બલના ઋણની ઉઘરાણી સામે દદ�ના �ખુ્ય રહ�ઠાણના �વૂાર્િધકાર સબંધંી 

િવનતંી કરવામા ંઆવવી જોઇએ નહ�. 
4 Maryland કોડ સેક્શન 19-214.2(b)(5) �જુબ, દદ�ને શ�આતી �બલ ��ંુૂ પાડ�ા બાદ 180 �દવસની �દર ઋણ ઉઘરાવવા માટ� સસં્થા દ્વારા કોઇ 

દ�વાની કાયર્વાહ� કરવામા ંઆવવી જોઇએ નહ�.  
5 Maryland કોડ સેક્શન 19-214.2(b)(2) �જુબ, સસં્થા દ્વારા તબીબી ઋણને વેચવામા ંઆવ�ુ ંજોઇએ નહ�.  
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�બ�લ�ગ અને વ�લૂીના ંઆચરણો 

 

�રૂ� પાડવામા ંઆવેલી સેવાઓ માટ� અને દદ�ઓ સાથે સવંાદ કરવા માટ� દદ�ઓને િનયિમતપણે �ર� કરાતા ં�બ�લ�ગ સ્ટ�ટમેન્ટ્સ માટ� સસં્થા એક 

ક્રમબદ્ધ પ્ર�ક્રયા �ળવે છે.  કોઈ દદ� દ્વારા સસં્થા દ્વારા �રૂ� પાડવામા ંઆવતી સેવાઓ માટ� �કૂવણી કરવામા ંન આવે તેવા સજંોગોમા,ં સસં્થા �કુવણી 

મેળવવા માટ�ની �ક્રયાઓમા ંશામેલ થઈ શક� છે, �મા ંમયાર્�દત નહ�, પરં� ુટ��લફોન, ઇમેઇલ અને વ્ય�ક્તગત �પે વાતચીત કરવાનો પ્રયાસ, અને 

આ �બ�લ�ગ અને સગં્રહ પો�લસીમા ંસમાિવષ્ટ જોગવાઈઓ અને પ્રિતબધંોને આધીન એક અથવા વ� ુECAs નો ઉપયોગ કર� શક� છે.  મહ��લૂ સાયકલ 

િવભાગ પાસે સસં્થાએ નાણાક�ય સહાયતાની લાયકાત ન�� કરવા માટ� ઉ�ચત પ્રયાસો કયાર્ છે તે િનધાર્�રત કરવા માટ� આખર� સ�ા છે અને સસં્થા 

ECAs મા ંશામેલ થઈ શક� છે.  

 

501(r) �જુબ, આ �બ�લ�ગ અને ઉઘરાણી નીિત એ ન�� કર� છે ક� સસં્થા અસાધારણ ઉઘરાણી�ુ ંપગ�ુ ંઅથવા ECA�ુ ંપગ�ુ ંલ ેતે પહ�લા,ં નાણાક�ય 

સહાયતા માટ� તેની FAP હ�ઠળ કોઇ દદ� પાત્રતા ધરાવે છે ક� નહ� તે િનધાર્ર�ત કરવા માટ� આ સસં્થા દ્વારા ન�ધપાત્ર પ્રયત્નો કરવામા ંઆવ્યા હોય. 

Maryland રા�ય દ્વારા �ર� કરવામા ંઆવેલા માગર્દશર્નો અ�સુાર સસં્થા દદ�ની આવક, િમલકતો અને અન્ય માપદંડોને ધ્યાનમા ંલેશે. સસં્થા કોઇ 

ECA અથવા ઋણ વ�લૂકતાર્ને ઉઘરાણીની પ્ર�િૃ� સ�પવામા ંઆગળ વધે તે પહ�લા,ં તેમણ ેએ દશાર્વ�ુ ંજ�ર� છે ક� તેમના FAP (�કુવણીની યોજના 

દ્વારા આપવા�ુ ંસમાિવષ્ટ છે) હ�ઠળ સહાયતાના સદ્ભાવ સાથે તેમ કર� રહ્યા ંછે.  

   

એક વખત િનણર્ય કરવામા ંઆવ્યા બાદ, સસં્થા અહ� વણર્વ્યા પ્રમાણે એક ક� વ� ુECAs સાથે આગળ વધી શક� છે. 

 

1. FAP અર�ની પ્ર�ક્રયા.  નીચ ેપ્રદાન કર�લ િસવાય, દદ� કોઈપણ સમયે સસં્થા દ્વારા પ્રાપ્ત કટોકટ� અને અન્ય તબીબી આવશ્યક સભંાળના 

સદંભર્મા ંકોઈપણ સમયે FAP એ�પ્લક�શન સબિમટ કર� શક� છે.  આિથ�ક સહાયતા માટ� યોગ્યતાના િનણર્યો નીચેના સામાન્ય વગ�ના આધાર� લેવામા ં

આવશે. 

 

a. �ણૂર્ FAP એ�પ્લક�શનો.  દદ�ના �કસ્સામા ં�ણે સ�ંણૂર્ FAP એ�પ્લક�શન સબિમટ કર� છે,સસં્થા, સમયસર, સભંાળ માટ� �કુવણી મેળવવા 

માટ� કોઈપણ ECAs સ્થ�ગત કરશે, પાત્રતા ન�� કરશે અને લે�ખત �ચૂના પ્રદાન કરશે, � નીચે આપેલ છે. 

 

b. યોગ્યતાના અ�મુાિનત િનણર્યો.  જો કોઈ દદ� સભંવત: FAP હ�ઠળ ઉપલબ્ધ સૌથી ઉદાર સહાય કરતા ઓછા માટ� પાત્ર બનવા માટ� ન�� 

થશે તો સસં્થા િનધાર્રના આધાર� દદ�ને ��ૂચત કરશે અને ECA શ� કરતા પહ�લા દદ�ને વ� ુઉદાર સહાય માટ� અર� કરવા માટ� એક યોગ્ય સમય 

આપશે. 

 

c. કોઈ અર� �પુ્રત કર� ન હોય એવી �સ્થિતમા ંનો�ટસ અને પ્ર�ક્રયા.  �યા ં�ધુી એક �ણૂર્ FAP અર� સબિમટ ના કરવામા ંઆવે અથવા 

FAPની પાત્રતાના સભંિવત માપદંડ હ�ઠળ પાત્રતા િનધાર્�રત કરવામા ંના આવે ત્યા ં�ધુી, દદ�ને આપવામા ંઆવેલી સભંાળ માટ� પહ��ુ ં�બલ આપ્યાની 

તાર�ખથી ઓછામા ંઓછા 180 �દવસ �ધુી સસં્થા ECAs શ� કરવા�ુ ંટાળશે.  સભંાળના એક કરતા ંવ� ુઘટના ના ક�સમા,ં આ �ચૂનાની જોગવાઇઓ 

એકત્ર હોય શક� છે, �મા ંએકિત્રકરણમા ંસમાિવષ્ટ સભંાળના સૌથી તા�તરના ઘટના ના આધાર� સમયમયાર્દા ન�� કરવામા ંઆવશે.  �મણે FAP 

અર� �પુ્રત કર� ન હોય એવા દદ� તરફથી સભંાળ માટ� �કૂવણી મેળવવા માટ� એક (1) ક� વ� ુECA(s) શ� કરતા ંપહ�લા ંસસં્થા નીચેની કાયર્વાહ�ઓ 

કરશે:   

i. દદ�ને એવી લે�ખત નો�ટસ �રૂ� પાડશે �મા ંલાયક દદ�ઓ માટ� ઉપલબ્ધ આિથ�ક સહાયતા �ચૂવવામા ંઆવી હોય, સભંાળ માટ� �કૂવણી મેળવવા 

માટ� � ECA(s) લેવાનો આશય હોય તેની ઓળખ કરવામા ંઆવી હોય, અને � ડ�ડલાઇન બાદ આવા ECA(s) શ� કરવામા ંઆવી શક� તે ડ�ડલાઇન 

જણાવવામા ંઆવી હોય, � લે�ખત નો�ટસ �રૂ� પાડવામા ંઆવી હોય તે તાર�ખ બાદ 30થી વ� ુ�દવસો પહ�લાનંી ન�હ હોય; 

ii. દદ�ને FAP સરળ ભાષામા ંસાર �રૂો પાડશે; અને 

iii. દદ�ને FAP અને FAP અર�ની પ્ર�ક્રયા િવશે મોઢામોઢ �ણ કરવા માટ� વાજબી પ્રયત્નો કરશે.  

 

d. અ�ણૂર્ FAP અર�ઓ.  અ�ણૂર્ FAP અર� સબિમટ કરનાર દદ�ના �કસ્સામા,ં સસં્થા દદ�ને FAP એ�પ્લક�શન ક�વી ર�તે �ણૂર્ કરવી તે િવશે 

લે�ખતમા ં��ૂચત કરશે અને દદ�ને આ કરવા માટ� ત્રીસ (30) �દવસનો સમય આપશે.  આ સમય દરિમયાન કોઈ પણ પૅ�ન્ડ�ગ ECAs રદ કરવામા ં

આવશે, અને લે�ખત નો�ટસમા ં(i) FAP હ�ઠળ જ�ર� વધારાની મા�હતી અને/અથવા દસ્તાવેજો અથવા અર� �રૂ� કરવા માટ� જ�ર� હોય એવી FAP 

અર��ુ ંવણર્ન ક�ુ� હશે, અને (ii) સપંકર્ની યોગ્ય મા�હતીનો સમાવેશ કરવામા ંઆવશે. 
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2. સભંાળને �લુત્વી રાખવા ક� નકારવા �ગેના ંિનયતં્રણો.  �યા ંFAP હ�ઠળ આવર� લેવામા ંઆવેલી અગાઉ �રૂ� પાડવામા ંઆવેલી સભંાળ 

માટ� દદ� એક ક� વ� ુ�બલો �કૂવવામા ંિનષ્ફળ �ય તેના કારણ ેFAP આપેલી વ્યાખ્યા પ્રમાણે સસં્થા તબીબી ર�તે જ�ર� સભંાળ �રૂ� પાડતા ંપહ�લા ં

�કૂવણી �લુત્વી રાખવાનો ક� નકારવાનો અથવા �કૂવણી કરવામા ંઆવે તેવો આગ્રહ રાખવાનો સસં્થાનો આશય હોય તો દદ�ને FAP અર� અને 

લાયક દદ�ઓ માટ� આિથ�ક સહાયતા ઉપલબ્ધ હોવા�ુ ં�ચૂવતી લે�ખત નો�ટસ �રૂ� પાડવામા ંઆવશે. 

 

3. િનધાર્રણની �ચૂના; �કુવણીની યોજનાનો િવકલ્પ. 

 

a.       િનણર્યો.  દદ�ના ખાતામા ં�ણૂર્ કર�લી એક FAP અર� મળ� ગયા પછ�, યોગ્યતા િનધાર્�રત કરવા માટ� આ સસં્થા તે FAP અર�ની 

સમીક્ષા કરશે અને દદ�ને �િતમ િનણર્ય િવષે લે�ખતમા ં�ણ કરશે, �મા ંચૌદ (14) �દવસની �દર, દદ� કોઇ વળતર યોજના માટ� યોગ્યતા ધરાવે 

છે ક� ક�મ તે જણાવવા�ુ ંસમાિવષ્ટ છે.  અિધ�ચૂનામા ંદદ�એ આિથ�ક ર�તે �કૂવવા પાત્ર રકમના િનધાર્રણનો સમાવેશ કરાશે. જો FAP માટ�ની અર� 

નકારવામા ંઆવે તો નકાર માટ��ુ ંકારણ સમ�વતી નો�ટસ અને અપીલ ક� �નુિવ�ચાર માટ�ની �ચૂનાઓ મોકલવામા ંઆવશે. 

 

b.       �કુવણીની યોજના.  જો દદ� �કુવણીની એક યોજના માટ� પાત્રતાની જ�ર�યાતોને, જો હોય તો, સતંોષે તો, તેવી �કુવણીની કોઇપણ 

યોજનાઓ સસં્થાની નાણાક�ય સહાયતા નીિતમા ંદશાર્વેલી શરતોને આિધન રહ�શે, �મા ંસમય-સમય પર ફ�રફાર કરવામા ંઆવી શક� છે. જો દદ� 

કોઇપણ સમયે �કુવણીની યોજનામા ંફ�રફાર કરાવવા માગે તો, દદ� ગ્રાહક સેવા િવભાગનો સપંકર્ કર� શક� છે.6  

 

c.       �કુવણીની યોજનાઓન ંપાલન.  �કુવણીની યોજના સબંધંી આગોતર� �કુવણી અથવા વહ�લી �કુવણી કરવા માટ� કોઇ દંડ અથવા 

�લુ્ક લેવામા ંઆવશે નહ�. જો દદ� બાર (12) મ�હનામા ંિનયત કર�લી ઓછામા ંઓછ� અગીયાર (11) �કુવણીઓ કર� તો, તે દદ� �કુવણીની યોજના�ુ ં

પાલન કરતા હોવા�ુ ંમાનવામા ંઆવશે. જો દદ� િનયત કર�લી એક માિસક �કુવણી �કૂ� �ય તો, દદ� �કુવણી �કૂ� ગયાની તાર�ખથી એક (1) 

વષર્ની �દર કોઇ દંડ િવના તે �કુવણી કર� શક� છે. સસં્થા બાર (12) મ�હનાની અવિધની �દર �કુ� ગયેલ વધારાની �કુવણીઓને માફ કર� શક� 

છે અને ઉઘરાણી કરતી એજન્સીને બાક� ઋણનો સદંભર્ આપ્યા િવના અથવા વ� ુકા�નૂી કાયર્વાહ� કયાર્ િવના દદ�ને �કુવણીની યોજનામા ંભાગ લેવા 

દ�વા�ુ ંચા� ુરાખવાની અ�મુિત પી શક� છે. 

 

d.       �કુવણીઓ પાછ� કરવી.  સભંાળ માટ� દદ� દ્વારા �કુવવામા ંઆવેલી રકમ, FAP હ�ઠળ �કુવવા માટ� દદ�ને વ્ય�ક્તગત ર�તે 

જવાબદાર હોવા�ુ ંિનધાર્�રત કરવામા ંઆવેલી રકમ કરતા વ� ુહોય અને વધારાની આ �કુવણી $5.00થી ઓછ� ના હોય તો, સસં્થા દ્વારા વધારાની 

�કુવણીને પાછ� કરવામા ંઆવવી જોઇએ.  
 

i. Maryland કોડ સેક્શન 19-214.2(b)(8) �જુબ, દદ� િનઃ�લુ્ક સભંાળ મેળવવા માટ� પાત્ર હોવા�ુ ંપાછળથી �ણવા મળે તો, સસં્થા દ્વારા દદ� અથવા 

દદ�ની બાયંધર� આપનાર વ્ય�ક્ત પાસેથી એકિત્રત કર�લી રકમને �રૂા પાડવામા ંઆવેલા શ�આતી �બલ પછ� 240 �દવસની �દર પાછ� કરવામા ં

આવવી જોઇએ.  સેક્શન 9ને આિધન, સસં્થા દ્વારા દદ� સામે પ્રાપ્ત કર�લ કોઇપણ �કુાદાને પણ રદ કરવામા ંઆવવો જોઇએ અને આ �સ્થિતમા ં

આપેલા કોઇપણ િવપ�રત ક્ર��ડટ �રપોટર્ને પાછો ખ�ચવામા ંઆવવો જોઇએ. 

ii. Maryland કોડ સેક્શન 19-214.2(c)(1) �જુબ, સેવાની તાર�ખ પછ� બ ેવષર્ના સમયગાળાની �દર જો કોઇ દદ� સેવાની તાર�ખે િનઃ�લુ્ક સભંાળ 

માટ� પાત્રતા ધરાવતા હોવા�ુ ંજોવા મળે તો, દદ� અથવા દદ�ની બાયંધર� આપનાર વ્ય�ક્ત પાસેથી લેવામા ંઆવેલ $25થી વ�નુી રકમ સસં્થા દ્વારા 

પાછ� કરવામા ંઆવવી જોઇએ.  

iii. સેવા સમયે દદ�ની મફત સભંાળ માટ�ની યોગ્યતા ન�� કરવા માટ� હૉ�સ્પટલ દદ� અથવા દદ�ના બાયંદાર� પાસેથી મા�હતીની માગંણી કરવાની 

તાર�ખ પછ�, જો સસં્થા સહકારના અભાવની �ણ કર�, તો આ કલમના ંફકરા (b)(i) હ�ઠળના બે વષર્ના સમયગાળાને ઘટાડ�ને 30 �દવસથી ઓછ� 

કર� શક� છે.  

iv. જો કોઈ દદ�એ કોઈ સાધન-પર�ક્ષણવાળ� સરકાર� આરોગ્ય સભંાળ યોજનામા ંનામ ન�ધાયેલ હોય, �મા ંદદ�ને હૉ�સ્પટલની સેવાઓ માટ� પોતે 

�કૂવણી કરવાની જ�ર હોય, તો સસં્થાની �રફંડ પો�લસી એ �રફંડ ��ંુૂ પાડ� છે � દદ�ની યોજનાની શરતો�ુ ંપાલન કર� છે.  

 

e. ECA(s) નો ઊલટો �કુાદો.  દદ� FAP હ�ઠળ નાણાક�ય સહાયતા મેળવવાને પાત્ર હોવા�ુ ંિનધાર્�રત થાય અને શ�આતી �બલ આપવામા ં

આવ્યા પછ� 240 �દવસની �દર �ની ECAને �ણ કરવામા આવી હોય તેવા ક�સમાં7, સભંાળ માટ�ની �કુવણી પ્રાપ્ત કરવા માટ� દદ� સામે લેવામા ં

 
6 Maryland કો સેક્શન 19-214.2(b)(10)(iii) �જુબ, દદ� અને સસં્થા આપવામા ંઆવેલી �કુવણીની યોજના અથવા દદ� સાથે કર�લી શરતોમા ંફ�રફાર 

કરવા પારસ્પ�રક ર�તે સમંત થઇ શક� છે.  
7 Maryland કોડ સેક્શન 19-214.1(a)(2)(i) �જુબ, સેવાના સમયે દદ�ઓની આવકની ગણતર� કરવામા ંઆવ્યા અ�સુાર અથવા શ�આતના 
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આવેલી ECA સબંધંી કોઇપણ કાયર્વાહ�ને પાછ� લેવા માટ� સસં્થા ઉપલબ્ધ એવા યોગ્ય પગલા ંલેશે. ઉપલબ્ધ આવા યોગ્ય પગલાઓંમા ંસામાન્યતઃ 

દદ� સામેના કોઇપણ �કુાદાને રદ કરવાના પગલા,ં દદ�ની િમલકત પર લાદવામા ંઆવેલ વ�લૂાત અથવા કબજો હટાવી લેવો અને કન્ઝ�મૂર 

�રપો�ટ�ગ એજન્સી અથવા ક્ર��ડટ બ્�રુોને �રૂ� પાડવામા ંઆવેલી કોઇપણ પ્રિત�ૂળ મા�હતીને દદ�ના ક્ર��ડટ �રપોટર્માથંી �ૂર કરવી િવગેર� સમાિવષ્ટ છે 

પરં� ુમયાર્�દત નથી. Maryland કોડ સેક્શન 19-214.2(f)(2) �જુબ, સસં્થા દ્વારા દદ� િવષે કોઇ કન્ઝ�મૂર �રપો�ટ�ગ એજન્સીને પ્રિત�ૂળ મા�હતી �રૂ� 

પાડવામા ંઆવી હોય તો, દદ� દ્વારા પોતાની જવાબદાર� �ણૂર્ કયાર્ના સાઠ (60) �દવસની �દર સસં્થા દ્વારા તે એજન્સીને દદ� દ્વારા તેમની જવાબદાર� 

�ણૂર્ કર� હોવાની �ણ કરવાની રહ�શે. 

 

4. અપીલ અને ફ�રયાદો.  આિથ�ક સહાયતા માટ�ની યોગ્યતાને નકારતી અિધ�ચૂના મળ્યાના ચૌદ (14) ક�લેન્ડર �દવસોની �દર દદ� સસં્થાને 

વધારાની મા�હતી �રૂ� પાડ�ને યોગ્યતાના નકાર સામે અપીલ કર� શક� છે. આખર� િનણર્ય માટ� બધી અપીલોની સસં્થા દ્વારા સમીક્ષા કરવામા ંઆવશે.  

જો આખર� િનણર્ય આિથ�ક સહાયતાના અગાઉના નકારની ��ુષ્ટ કર� તો લે�ખત અિધ�ચૂના દદ�ને મોકલવામા ંઆવશે. જો દદ� સસં્થા સામે તબીબી 

ઋણની ઉઘરાણી સબંધંી ફ�રયાદ ન�ધાવવા માગે તો, દદ� ગ્રાહક સેવા િવભાગનો સપંકર્ કર� શક� છે.  

 

5. વ�લુાતો.  સેક્શન 9ને આિધન, ઉપરોક્ત પ્ર�ક્રયાઓના િનષ્કષર્ પછ�, દદ�ના �બલ અને �કુવણીની યોજનાઓ સ્થાિપત, પ્ર�ક્રયા અને 

દ�ખર�ખ માટ�ની સસં્થાની પ્ર�ક્રયાઓમા ંિનધાર્�રત કયાર્ �જુબ સસં્થા વીમા િવનાના અને વીમા હ�ઠળના દદ�ઓ સામે ECAs સાથે આગળ વધી શક� છે.  

અહ� ઓળખલેા પ્રિતબધંોને આિધન અને Marylandના કાયદા �જુબ, સસં્થા �ૂબેલા ઋણ ખાતાઓ પર પ્ર�ક્રયા કરવા માટ� �ૂબેલા ઋણની ઉઘરાણી 

કરતી બહારની એક પ્રિત�ષ્ઠત એજન્સી અથવા અન્ય સેવા પ્રદાતાનો ઉપયોગ કર� શક� છે અને આવી એજન્સીઓ અથવા સેવા પ્રદાતાઓ દ્વારા ત્રી� 

પક્ષોને લા� ુપડતી 501(r)ની જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંઆવ�ુ ંજોઇએ.8 આ નીિત �જુબ ઋણની ઉઘરાણી માટ�ના કોઇપણ કરાર પર સસં્થા�ુ ં

સ�ક્રય િનર�ક્ષણ રહ�શે. હૉ�સ્પટલ �બલના સબંધંમા ંદદ�ના ઋણની ઉઘરાણીના પ્રયત્નમા ંસસં્થા દ્વારા નીચેની કોઇપણ બાબત કરવામા ંઆવવી જોઇએ 

નહ�. 

 

a. દદ�ના �ખુ્ય રહ�ઠાણ સામે �વૂાર્િધકારની િવનતંી કરવી; 

b. દદ� સામે કોટર્ તરફથી �ગરફ્તાર� અથવા ઘરપકડ�ુ ંવોરંટ �ર� કરાવ�ુ;ં 

c. દદ� નાણાક�ય સહાયતા માટ� પાત્રતા ધરાવે છે ક� ક�મ તે માટ� ગ્રાિન�શમેન્ટ ઓફ વે�સને િવનતંી કરવી; 

d. એ�ુ ં�ણવા મળે ક� દદ� િનઃ�લુ્ક સભંાળ મેળવવાને પાત્ર હતા અથવા તો જો કરની જવાબદાર�ઓ �રૂ� કયાર્ પછ� િમલકત�ુ ં�લૂ્ય બાક� 

ઋણના અડધા કરતા ઓ� ંહોય તો, �તૃ દદ�ની િમલકત સામે દાવો ન�ધાવવો; 

e. શ�આતી �બલ આપ્યાના 180 �દવસ પહ�લા ંદદ� સામે કાયર્વાહ� કરવી અથવા દદ� સામે કાયર્વાહ� કરવાના ઇરાદાવાળ� જ�ર� લે�ખત 

�ચૂના આપવી; 

f. દદ� નાણાક�ય સહાયતા માટ� પાત્રતા ધરાવે છે ક� ક�મ એ હૉ�સ્પટલ દ્વારા ન�� કરતા પહ�લા ંદદ� સામે કાયર્વાહ� કરવી. 

g. દદ�ને શ�આતી �બલ �ર� કયાર્ના ઓછામા ંઓછા 180 �દવસ પછ� કન્ઝ�મૂર �રપો�ટ�ગ એજન્સીને દદ� િવષેની િવપ�રત મા�હતી આપવી.  

h. જો સસં્થાને તત્કાળ આગલા 60 �દવસની �દર આરોગ્ય વીમાના િનણર્યની અપીલ અથવા સમીક્ષા બાક� હોવા�ુ ંફ�ડરલના કાયદા અ�સુાર 

��ૂચત કરવામા આવ્�ુ ંહોય તો, કન્ઝ�મૂર �રપો�ટ�ગ એજન્સીને દદ� િવષે િવપ�રત મા�હતી આપવી, દ�વાની કાયર્વાહ� કરવી અથવા ઋણ ઉઘરાણીકતાર્ને 

ઉઘરાણી�ુ ંકાયર્ સ�પ�ુ.ં  જો સસં્થાને અપીલની �ણ થાય તે પહ�લા ંકન્ઝ�મૂર �રપો�ટ�ગ એજન્સીને િવપ�રત મા�હતી આપવામા ંઆવી હોય તો, સસં્થા 

એજન્સીને તે �રપોટર્ને �ડ�લટ કરવાની �ચૂના આપશે.  

i. જો સસં્થા દ્વારા તત્કાળ આગલા 60 �દવસની �દર દદ� દ્વારા યોગ્ય ર�તે �ણૂર્ કર� લીધી હોય તેવી િનઃ�લુ્ક અથવા ઘટાડ�લા દરની 

સભંાળના અસ્વીકારની કર�લી િવનતંી પર �નુઃિવચારણા �રૂ� કર� લેવામા ંઆવી હોય તો, કન્ઝ�મૂર �રપો�ટ�ગ એજન્સીને દદ� િવષે િવપ�રત મા�હતી 

આપવી, દ�વાની કાયર્વાહ� કરવી અથવા ઋણ ઉઘરાણીકતાર્ને ઉઘરાણી�ુ ંકાયર્ સ�પ�ુ.ં જો સસં્થાને અપીલની �ણ થાય તે પહ�લા ંકન્ઝ�મૂર �રપો�ટ�ગ 

એજન્સીને િવપ�રત મા�હતી આપવામા ંઆવી હોય તો, સસં્થા એજન્સીને તે �રપોટર્ને �ડ�લટ કરવાની �ચૂના આપશે. 

j. િનઃ�લુ્ક અથવા ઘટાડ�લા દરની સભંાળ માટ� વીમો ના હોય તેવા અથવા પાત્રતા ધરાવતા હોય એવા દદ� માટ� કન્ઝ�મૂર �રપો�ટ�ગ 

એજન્સીને દદ� િવષેની િવપ�રત મા�હતી આપવી. 

 
હૉ�સ્પટલના �બલ પછ� 240 �દવસની �દર દદ�ના નાણાક�ય સજંોગોમા ંકોઇ બદલાવ આવ્યા હોય તો તેને યોગ્ય ર�તે અપડ�ટ કયાર્ અ�સુાર �મની 

ઘર��ુ ંઆવક ફ�ડરલ ગર�બી સ્તર �ટલી અથવા 200%થી ઓછ� હોય એવા દદ�ઓને સસં્થા તબીબી ર�તે જ�ર� સભંાળ િનઃ�લુ્ક દર� �રૂ� પાડશે 

અથવા �મની ઘર��ુ ંઆવક ફ�ડરલ ગર�બી સ્તર �ટલી અથવા 200%થી ઓછ� હોય એવા દદ�ઓને તબીબી ર�તે જ�ર� સભંાળ ઘટાડ�લા દર� �રૂ� 

પાડશે.  
8 Maryland કોડ સેક્શન 19-214.2(k)(4)(iii) �જુબ, સસં્થા અને ઋણની ઉઘરાણીકતાર્ સેક્શન 19-214.2ની જ�ર�યાતોને સતંોષવા માટ� સ�ંકુ્ત અને 

ગભંીર ર�તે જવાબદાર છે. 
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6. નાણાક�ય જવાબદાર�ની સ્વી�ૃિત.  કોઇ વ્ય�ક્ત સ્વેચ્છાએ નાણાક�ય ર�તે જવાબદાર લેવાની સમંિત ના આપે ત્યા ં�ધુી 18 વષર્ની વયની 

હોય તેવી વ્ય�ક્તના તબીબ ઋણ માટ� બી� કોઇપણ વ્ય�ક્તને નાણાક�ય ર�તે જવાબદાર માની ના શકાય. આ સમંિત એક અલગ દસ્તાવેજ પર 

લે�ખતમા ંહોવી જોઇએ, �ની આપાતકાલીન �મ અથવા બી� કોઇ આપાતકાલીન �સ્થિતમા ંતેની િવનતંી કર� શકાય નહ� અને આપાતકાલીન સેવાઓ 

�રૂ� પાડવાની �સ્થિતમા ંતે જ�ર� ના પણ હોય શક�.   

 

7. વ્યાજ.  અદાલતનો કોઇ �કુાદો ના આવે ત્યા ં�ધુી સસં્થા દ્વારા સ્વતઃ �કુવણી કરતા દદ�ઓના �બલ પર વ્યાજ લગાવવામા ંઆવ�ુ ં

જોઇએ નહ�. નાણાક�ય સહાયતા માટ� પાત્રતા ધરાવતા હોય તેવા દદ�ને સેવા આપ્યાની તાર�ખે થઅવા પછ� ઉદ્ભવેલા કોઇપણ ઋણ પર સસં્થા વ્યાજ 

અથવા �લુ્ક લગાવી શક� નહ�.   

 

8. �લુ્ક.  Marylandના કાયદા દ્વારા સ્થાિપત કયાર્ �જુબ, નાણાક�ય સહાયતા માટ� પાત્રતા ધરાવતા દદ� પાસેથી હૉ�સ્પટલની સેવા માટ� મ�ૂંર 

કર�લા ખચર્થી વ� ુરકમ પર સસં્થા દ્વારા વધારાનો �લુ્ક લેવામા ંઆવવો જોઇએ નહ�.   

 

9. વતર્માન પ્રણાલીઓ.  આ �બ�લ�ગ અને ઉઘરાણીની નીિતની કોઇપણ જોગવાઇથી િવપ�રત હોવા છતા,ં સસં્થા વતર્માનમા ંદદ�ઓ સામે 

�કુાદાઓ માગંતી નથી, ક્ર��ડટ એજન્સીઓને દદ�ઓની િવપ�રત મા�હતી આપતી નથી અથવા તબીબી ઋણની િવલ�ંબત �કુવણીઓ પર કોઇ વ્યાજ 

લગાવતી નથી. સસં્થાના �ખુ્ય નાણાક�ય અિધકાર� અને કા�નૂી િવભાગ સાથે પરામશર્ કયાર્ બાદ વતર્માન પ્રણાલીઓના કોઇપણ બદલાવોને Maryland 

કોડ સેક્શન 19-214.1 et seq. અ�સુાર લા� ુકરવામા ંઆવશે.  ઓછામા ંઓ�,ં સસં્થા Maryland રા�ય દ્વારા �ર� કર�લા માગર્દશર્નો�ુ ંપાલન કરતી 

�કુવણીની યોજનાની નીિતને સ્થાિપત અને લા� ુકર� નહ� ત્યા ં�ધુી સસં્થા દદ� સામે કોઇ કા�નૂી કાયર્વાહ� કરશે નહ�. 

 

 


	નીતિ/સિદ્ધાંતો
	આર્થિક સહાય નીતિ (અથવા “FAP”) મુજબ સંસ્થામાં કટોકટી અને અન્ય તબીબી જરૂરી સંભાળ પૂરી પાડવા માટે સામાજિક રીતે ન્યાયની ખાતરી કરવી Ascension Saint Agnesની નીતિ છે.  આ બિલિંગ અને વસૂલીની પોલિસી એ ખાસ એવા દર્દીઓ માટે બિલિંગ અને વસૂલીની રીતભાતોના સમાધાન માટે...
	તમામ બિલિંગ અને વસૂલીની રીતભાતો વ્યક્તિગત માનવ ગરિમા અને સામાન્ય સારપ, ગરીબીમાં જીવતી વ્યક્તિઓ અને અન્ય કમજોર લોકો માટે વિશેષ ધ્યાન અને તેમની પડખે ઊભા રહેવું, અને સમાન વિભાજન સાથેના ન્યાય અને પ્રબંધન પ્રત્યે અમારી પ્રતિબદ્ધતા અને આદર દર્શાવશે.  સંસ્થા...
	આ બિલિંગ અને વસૂલીની પોલિસી સંસ્થા દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી તમામ કટોકટી અને અન્ય તબીબી જરૂરી સંભાળને લાગુ પડે છે, જેમાં રોજગાર કરનાર ચિકિત્સક સેવાઓ અને વર્તન સ્વાસ્થ્યનો સમાવેશ થાય છે.  આ બિલિંગ અને વસૂલીની પોલિસી ચૂકવણીની વ્યવસ્થાને લાગુ પડતી નથી. ક...
	વ્યાખ્યાઓ
	1. “501(r)” નો અર્થ છે ઇન્ટર્નલ રૅવન્યુ કોડની કલમ 501(r) અને તેની હેઠળ સમાવી લેવામાં આવતા વિનિયમો.
	2. “વસુલાતની અસાધારણ કાર્યવાહીઓ” અથવા “ECAs”નો અર્થ છે વસૂલીની નીચે પૈકીની કોઈ પણ પ્રવૃત્તિઓ, જે 501(r) હેઠળ નિયંત્રણોને આધીન હોય:
	a. આરક્ષિત.
	b. કન્ઝ્યુમર ક્રેડિટ રિપોર્ટિંગ એજન્સીઓ અથવા ક્રેડિટ બ્યુરોને દર્દી વિષેની પ્રતિકૂળ માહિતીની જાણ કરવી0F .
	c. FAP હેઠળ કવર કરેલ અગાઉ આપવામાં આવેલી સંભાળના એક અથવા વધુ બિલની દર્દી દ્વારા ચુકવણી કરવામાં આવી ના હોવાને કારણે તબીબી રીતે જરૂરી સંભાળને વિલંબિત કરવી અથવા નકારવી કે સંભાળ આપતા પહેલાં ચુકવણી કરવાનું જરૂર હોવાનું કહેવું.
	d. એવી કાર્યવાહીઓ જે માટે કાનૂની કે ન્યાયિક પ્રક્રિયા આવશ્યક બને, દેવાળિયાપણાની જાહેરાત જે વ્યક્તિગત ઈજાની કાર્યવાહીમાં ફાઇલ કરેલા દાવાઓ સિવાય.  આ કાર્યવાહીઓમાં શામેલ છે1F , પરંતુ આના સુધી મર્યાદિત નથી,
	i. દર્દીની સંપત્તિ પર પૂર્વાધિકાર મૂકવો2F ,
	ii. દર્દીના બેન્ક ખાતા કે અન્ય વ્યક્તિગત સંપત્તિને ટાંચમાં લઇને અથવા જપ્ત કરીને કે અન્ય રીતે વસુલાત કરવી,
	iii. દર્દી સામે દીવાની કાર્યવાહી શરૂ કરવી3F , અને
	iv. દર્દીના વેતન ના આપવાનો હુકમ મેળવવો.
	ECAમાં નીચેની કોઇપણ બાબત સમાવિષ્ટ નથી (ઉપર ધોષિત કરેલા ECA માટેના માપદંડને અન્યથા સામાન્ય રીતે સંતોષતા હોય તો પણ):
	a. દર્દીના ઋણનું વેચાણ4F
	i. ;
	b. વ્યક્તિગત ઇજાઓ માટે સંસ્થા દ્વારા આપવામાં આવેલી સંભાળના પરિણામ રૂપે દર્દીના દેવા સામેના ચુકાદા, પતાવટ અથવા સમાધાનની કાર્યવાહીઓ પરના રાજ્યના કાયદા હેઠળ સંસ્થા દાવો કરવાને હકદાર હોય તેવો ભોગવટાનો કોઇપણ અધિકાર; અથવા
	c. દેવાળિયાપણાની કોઈ પણ કાર્યવાહીમાં દાવો દાખલ કરવો.
	3. “FAP”નો અર્થ છે સંસ્થાની આર્થિક સહાયતા નીતિ, જે સંસ્થાના અને Ascension Health ના મિશનને આગળ ધપાવવા માટે અને 501(r)નું પાલન થાય તે પ્રમાણે લાયક દર્દીઓને આર્થિક સહાયતા પૂરી પાડવા માટેની નીતિ છે.
	4. “FAP અરજી” નો અર્થ છે આર્થિક સહાયતા માટેની અરજી.
	5. “નાણાકીય સહાયતા”નો અર્થ છે કે સંસ્થાના FAP મુજબ સંસ્થા દ્વારા દર્દીને નિઃશુલ્ક અથવા ઓછા દરની સંભાળ આપાવમાં આવી શકે છે.
	6. "સંસ્થા" એટલે Ascension St Agnes વધારાની માહિતી માટે માંગણી કરવી, પ્રશ્નો અથવા ટિપ્પણીઓ સબમિટ કરવી અથવા અપીલ સબમિટ કરવા માટે, તમે નીચેની સૂચિબદ્ધ અથવા સંગઠન તરફથી પ્રાપ્ત કોઈપણ લાગુ પડતી સૂચના અથવા સૂચિમાં સૂચિબદ્ધ ઑફિસનો સંપર્ક કરી શકો છો:
	દર્દીની નાણાકીય સેવાઓ @ 1-667-234-2140 પર
	7. “દર્દી” એટલે એવી વ્યક્તિ જે સંસ્થા તરફથી સારવાર મેળવતી હોય (અથવા જેણે સંભાળ મેળવી હોય) અને અન્ય કોઈ પણ વ્યક્તિ એ આવી સારવાર માટે આર્થિક રીતે જવાબદાર હોય (જેમાં કુટુંબીજનો અને વાલીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે).
	બિલિંગ અને વસૂલીનાં આચરણો
	પૂરી પાડવામાં આવેલી સેવાઓ માટે અને દર્દીઓ સાથે સંવાદ કરવા માટે દર્દીઓને નિયમિતપણે જારી કરાતાં બિલિંગ સ્ટેટમેન્ટ્સ માટે સંસ્થા એક ક્રમબદ્ધ પ્રક્રિયા જાળવે છે.  કોઈ દર્દી દ્વારા સંસ્થા દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી સેવાઓ માટે ચૂકવણી કરવામાં ન આવે તેવા સંજોગ...
	501(r) મુજબ, આ બિલિંગ અને ઉઘરાણી નીતિ એ નક્કી કરે છે કે સંસ્થા અસાધારણ ઉઘરાણીનું પગલું અથવા ECAનું પગલું લે તે પહેલાં, નાણાકીય સહાયતા માટે તેની FAP હેઠળ કોઇ દર્દી પાત્રતા ધરાવે છે કે નહીં તે નિર્ધારીત કરવા માટે આ સંસ્થા દ્વારા નોંધપાત્ર પ્રયત્નો કરવામ...
	એક વખત નિર્ણય કરવામાં આવ્યા બાદ, સંસ્થા અહીં વર્ણવ્યા પ્રમાણે એક કે વધુ ECAs સાથે આગળ વધી શકે છે.
	1. FAP અરજીની પ્રક્રિયા.  નીચે પ્રદાન કરેલ સિવાય, દર્દી કોઈપણ સમયે સંસ્થા દ્વારા પ્રાપ્ત કટોકટી અને અન્ય તબીબી આવશ્યક સંભાળના સંદર્ભમાં કોઈપણ સમયે FAP એપ્લિકેશન સબમિટ કરી શકે છે.  આર્થિક સહાયતા માટે યોગ્યતાના નિર્ણયો નીચેના સામાન્ય વર્ગોના આધારે લેવામ...
	a. પૂર્ણ FAP એપ્લિકેશનો.  દર્દીના કિસ્સામાં જેણે સંપૂર્ણ FAP એપ્લિકેશન સબમિટ કરી છે,સંસ્થા, સમયસર, સંભાળ માટે ચુકવણી મેળવવા માટે કોઈપણ ECAs સ્થગિત કરશે, પાત્રતા નક્કી કરશે અને લેખિત સૂચના પ્રદાન કરશે, જે નીચે આપેલ છે.
	b. યોગ્યતાના અનુમાનિત નિર્ણયો.  જો કોઈ દર્દી સંભવત: FAP હેઠળ ઉપલબ્ધ સૌથી ઉદાર સહાય કરતા ઓછા માટે પાત્ર બનવા માટે નક્કી થશે તો સંસ્થા નિર્ધારના આધારે દર્દીને સૂચિત કરશે અને ECA શરૂ કરતા પહેલા દર્દીને વધુ ઉદાર સહાય માટે અરજી કરવા માટે એક યોગ્ય સમય આપશે.
	c. કોઈ અરજી સુપ્રત કરી ન હોય એવી સ્થિતિમાં નોટિસ અને પ્રક્રિયા.  જ્યાં સુધી એક પૂર્ણ FAP અરજી સબમિટ ના કરવામાં આવે અથવા FAPની પાત્રતાના સંભવિત માપદંડ હેઠળ પાત્રતા નિર્ધારિત કરવામાં ના આવે ત્યાં સુધી, દર્દીને આપવામાં આવેલી સંભાળ માટે પહેલું બિલ આપ્યાની...
	i. દર્દીને એવી લેખિત નોટિસ પૂરી પાડશે જેમાં લાયક દર્દીઓ માટે ઉપલબ્ધ આર્થિક સહાયતા સૂચવવામાં આવી હોય, સંભાળ માટે ચૂકવણી મેળવવા માટે જે ECA(s) લેવાનો આશય હોય તેની ઓળખ કરવામાં આવી હોય, અને જે ડૅડલાઇન બાદ આવા ECA(s) શરૂ કરવામાં આવી શકે તે ડૅડલાઇન જણાવવામા...
	ii. દર્દીને FAP સરળ ભાષામાં સાર પૂરો પાડશે; અને
	iii. દર્દીને FAP અને FAP અરજીની પ્રક્રિયા વિશે મોઢામોઢ જાણ કરવા માટે વાજબી પ્રયત્નો કરશે.
	d. અપૂર્ણ FAP અરજીઓ.  અપૂર્ણ FAP અરજી સબમિટ કરનાર દર્દીના કિસ્સામાં, સંસ્થા દર્દીને FAP એપ્લિકેશન કેવી રીતે પૂર્ણ કરવી તે વિશે લેખિતમાં સૂચિત કરશે અને દર્દીને આ કરવા માટે ત્રીસ (30) દિવસનો સમય આપશે.  આ સમય દરમિયાન કોઈ પણ પૅન્ડિંગ ECAs રદ કરવામાં આવશે,...
	2. સંભાળને મુલત્વી રાખવા કે નકારવા અંગેનાં નિયંત્રણો.  જ્યાં FAP હેઠળ આવરી લેવામાં આવેલી અગાઉ પૂરી પાડવામાં આવેલી સંભાળ માટે દર્દી એક કે વધુ બિલો ચૂકવવામાં નિષ્ફળ જાય તેના કારણે FAP આપેલી વ્યાખ્યા પ્રમાણે સંસ્થા તબીબી રીતે જરૂરી સંભાળ પૂરી પાડતાં પહેલ...
	3. નિર્ધારણની સૂચના; ચુકવણીની યોજનાનો વિકલ્પ.
	a.       નિર્ણયો.  દર્દીના ખાતામાં પૂર્ણ કરેલી એક FAP અરજી મળી ગયા પછી, યોગ્યતા નિર્ધારિત કરવા માટે આ સંસ્થા તે FAP અરજીની સમીક્ષા કરશે અને દર્દીને અંતિમ નિર્ણય વિષે લેખિતમાં જાણ કરશે, જેમાં ચૌદ (14) દિવસની અંદર, દર્દી કોઇ વળતર યોજના માટે યોગ્યતા ધરાવ...
	b.       ચુકવણીની યોજના.  જો દર્દી ચુકવણીની એક યોજના માટે પાત્રતાની જરૂરીયાતોને, જો હોય તો, સંતોષે તો, તેવી ચુકવણીની કોઇપણ યોજનાઓ સંસ્થાની નાણાકીય સહાયતા નીતિમાં દર્શાવેલી શરતોને આધિન રહેશે, જેમાં સમય-સમય પર ફેરફાર કરવામાં આવી શકે છે. જો દર્દી કોઇપણ સ...
	c.       ચુકવણીની યોજનાઓનં પાલન.  ચુકવણીની યોજના સંબંધી આગોતરી ચુકવણી અથવા વહેલી ચુકવણી કરવા માટે કોઇ દંડ અથવા શુલ્ક લેવામાં આવશે નહીં. જો દર્દી બાર (12) મહિનામાં નિયત કરેલી ઓછામાં ઓછી અગીયાર (11) ચુકવણીઓ કરે તો, તે દર્દી ચુકવણીની યોજનાનું પાલન કરતા હ...
	d.       ચુકવણીઓ પાછી કરવી.  સંભાળ માટે દર્દી દ્વારા ચુકવવામાં આવેલી રકમ, FAP હેઠળ ચુકવવા માટે દર્દીને વ્યક્તિગત રીતે જવાબદાર હોવાનું નિર્ધારિત કરવામાં આવેલી રકમ કરતા વધુ હોય અને વધારાની આ ચુકવણી $5.00થી ઓછી ના હોય તો, સંસ્થા દ્વારા વધારાની ચુકવણીને પ...
	i. Maryland કોડ સેક્શન 19-214.2(b)(8) મુજબ, દર્દી નિઃશુલ્ક સંભાળ મેળવવા માટે પાત્ર હોવાનું પાછળથી જાણવા મળે તો, સંસ્થા દ્વારા દર્દી અથવા દર્દીની બાંયધરી આપનાર વ્યક્તિ પાસેથી એકત્રિત કરેલી રકમને પૂરા પાડવામાં આવેલા શરૂઆતી બિલ પછી 240 દિવસની અંદર પાછી ક...
	ii. Maryland કોડ સેક્શન 19-214.2(c)(1) મુજબ, સેવાની તારીખ પછી બે વર્ષના સમયગાળાની અંદર જો કોઇ દર્દી સેવાની તારીખે નિઃશુલ્ક સંભાળ માટે પાત્રતા ધરાવતા હોવાનું જોવા મળે તો, દર્દી અથવા દર્દીની બાંયધરી આપનાર વ્યક્તિ પાસેથી લેવામાં આવેલ $25થી વધુની રકમ સંસ્...
	iii. સેવા સમયે દર્દીની મફત સંભાળ માટેની યોગ્યતા નક્કી કરવા માટે હૉસ્પિટલ દર્દી અથવા દર્દીના બાંયદારી પાસેથી માહિતીની માંગણી કરવાની તારીખ પછી, જો સંસ્થા સહકારના અભાવની જાણ કરે, તો આ કલમનાં ફકરા (b)(i) હેઠળના બે વર્ષના સમયગાળાને ઘટાડીને 30 દિવસથી ઓછી કર...
	iv. જો કોઈ દર્દીએ કોઈ સાધન-પરીક્ષણવાળી સરકારી આરોગ્ય સંભાળ યોજનામાં નામ નોંધાયેલ હોય, જેમાં દર્દીને હૉસ્પિટલની સેવાઓ માટે પોતે ચૂકવણી કરવાની જરૂર હોય, તો સંસ્થાની રિફંડ પોલિસી એ રિફંડ પૂરું પાડે છે જે દર્દીની યોજનાની શરતોનું પાલન કરે છે.
	e. ECA(s) નો ઊલટો ચુકાદો.  દર્દી FAP હેઠળ નાણાકીય સહાયતા મેળવવાને પાત્ર હોવાનું નિર્ધારિત થાય અને શરૂઆતી બિલ આપવામાં આવ્યા પછી 240 દિવસની અંદર જેની ECAને જાણ કરવામા આવી હોય તેવા કેસમાં6F , સંભાળ માટેની ચુકવણી પ્રાપ્ત કરવા માટે દર્દી સામે લેવામાં આવેલી...
	4. અપીલ અને ફરિયાદો.  આર્થિક સહાયતા માટેની યોગ્યતાને નકારતી અધિસૂચના મળ્યાના ચૌદ (14) કેલેન્ડર દિવસોની અંદર દર્દી સંસ્થાને વધારાની માહિતી પૂરી પાડીને યોગ્યતાના નકાર સામે અપીલ કરી શકે છે. આખરી નિર્ણય માટે બધી અપીલોની સંસ્થા દ્વારા સમીક્ષા કરવામાં આવશે....
	5. વસુલાતો.  સેક્શન 9ને આધિન, ઉપરોક્ત પ્રક્રિયાઓના નિષ્કર્ષ પછી, દર્દીના બિલ અને ચુકવણીની યોજનાઓ સ્થાપિત, પ્રક્રિયા અને દેખરેખ માટેની સંસ્થાની પ્રક્રિયાઓમાં નિર્ધારિત કર્યા મુજબ સંસ્થા વીમા વિનાના અને વીમા હેઠળના દર્દીઓ સામે ECAs સાથે આગળ વધી શકે છે. ...
	a. દર્દીના મુખ્ય રહેઠાણ સામે પૂર્વાધિકારની વિનંતી કરવી;
	b. દર્દી સામે કોર્ટ તરફથી ગિરફ્તારી અથવા ઘરપકડનું વોરંટ જારી કરાવવું;
	c. દર્દી નાણાકીય સહાયતા માટે પાત્રતા ધરાવે છે કે કેમ તે માટે ગ્રાર્નિશમેન્ટ ઓફ વેજીસને વિનંતી કરવી;
	d. એવું જાણવા મળે કે દર્દી નિઃશુલ્ક સંભાળ મેળવવાને પાત્ર હતા અથવા તો જો કરની જવાબદારીઓ પૂરી કર્યા પછી મિલકતનું મૂલ્ય બાકી ઋણના અડધા કરતા ઓછું હોય તો, મૃત દર્દીની મિલકત સામે દાવો નોંધાવવો;
	e. શરૂઆતી બિલ આપ્યાના 180 દિવસ પહેલાં દર્દી સામે કાર્યવાહી કરવી અથવા દર્દી સામે કાર્યવાહી કરવાના ઇરાદાવાળી જરૂરી લેખિત સૂચના આપવી;
	f. દર્દી નાણાકીય સહાયતા માટે પાત્રતા ધરાવે છે કે કેમ એ હૉસ્પિટલ દ્વારા નક્કી કરતા પહેલાં દર્દી સામે કાર્યવાહી કરવી.
	g. દર્દીને શરૂઆતી બિલ જારી કર્યાના ઓછામાં ઓછા 180 દિવસ પછી કન્ઝ્યૂમર રિપોર્ટિંગ એજન્સીને દર્દી વિષેની વિપરિત માહિતી આપવી.
	h. જો સંસ્થાને તત્કાળ આગલા 60 દિવસની અંદર આરોગ્ય વીમાના નિર્ણયની અપીલ અથવા સમીક્ષા બાકી હોવાનું ફેડરલના કાયદા અનુસાર સૂચિત કરવામા આવ્યું હોય તો, કન્ઝ્યૂમર રિપોર્ટિંગ એજન્સીને દર્દી વિષે વિપરિત માહિતી આપવી, દીવાની કાર્યવાહી કરવી અથવા ઋણ ઉઘરાણીકર્તાને ઉ...
	i. જો સંસ્થા દ્વારા તત્કાળ આગલા 60 દિવસની અંદર દર્દી દ્વારા યોગ્ય રીતે પૂર્ણ કરી લીધી હોય તેવી નિઃશુલ્ક અથવા ઘટાડેલા દરની સંભાળના અસ્વીકારની કરેલી વિનંતી પર પુનઃવિચારણા પૂરી કરી લેવામાં આવી હોય તો, કન્ઝ્યૂમર રિપોર્ટિંગ એજન્સીને દર્દી વિષે વિપરિત માહિત...
	j. નિઃશુલ્ક અથવા ઘટાડેલા દરની સંભાળ માટે વીમો ના હોય તેવા અથવા પાત્રતા ધરાવતા હોય એવા દર્દી માટે કન્ઝ્યૂમર રિપોર્ટિંગ એજન્સીને દર્દી વિષેની વિપરિત માહિતી આપવી.
	6. નાણાકીય જવાબદારીની સ્વીકૃતિ.  કોઇ વ્યક્તિ સ્વેચ્છાએ નાણાકીય રીતે જવાબદાર લેવાની સંમતિ ના આપે ત્યાં સુધી 18 વર્ષની વયની હોય તેવી વ્યક્તિના તબીબ ઋણ માટે બીજી કોઇપણ વ્યક્તિને નાણાકીય રીતે જવાબદાર માની ના શકાય. આ સંમતિ એક અલગ દસ્તાવેજ પર લેખિતમાં હોવી ...
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