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નીબત/બસદ્ાિંતો 

 

તેની નાણાકીય સહાય પોલલસી (અથવા “FAP”) ને અનુસંધાનમાં રાખીને સંસ્થામાં કટોકટી અને અન્ય 

તબીબી જરૂરી સંભાળ પૂરી પાડવા માટે સામાલજક રીતે ન્યાયની ખાતરી કરવાની Ascension Southeast 

Michigan ("સંસ્થા") ની પોલલસી છે.  આ લબલલંગ અને વસૂલીની પોલલસી એ ખાસ એવા દદીઓ માટે 

લબલલંગ અન ેવસૂલીની રીતભાતોના સમાધાન માટે તૈયાર કરવામા ંઆવી છે, જઓેને આલથિક સહાયતાની 

જરૂર હોય અન ેસંસ્થા ખાતે સંભાળ મેળવતા હોય. 

 

તમામ લબલલંગ અન ેવસૂલીની રીતભાતો વ્યલિગત માનવ ગલરમા અન ેસામાન્ય સારપ, ગરીબીમા ંજીવતી 

વ્યલિઓ અન ેઅન્ય કમજોર લોકો માટે લવશેષ ધ્યાન અને તેમની પડખે ઊભા રહેવુ,ં અન ેસમાન 

લવભાજન સાથેના ન્યાય અને પ્રબંધન પ્રત્યે અમારી પ્રલતબદ્ધતા અન ેઆદર દશાિવશે. સંસ્થાના કમિચારીઓ 

અન ેએજંટો એવી ઢબે વતાિવ કરશ,ે જ ે કૅથલલક દ્વારા પ્રાયોલજત સુલવધાની પોલલસીઓ અન ે મૂલ્યોન ે

પ્રલતલબંલબત કરતો હોય, જમેાં દદીઓ અન ેતેમનાં કુટંુબો સાથે ગલરમા, આદર અન ેદયાભાવના સાથે વતિન 

કરવાનો પણ સમાવેશ થાય છે. 

 

આ લબલલંગ અન ેવસૂલીની પોલલસી સંસ્થા દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી તમામ કટોકટી અન ેઅન્ય તબીબી 

જરૂરી સંભાળન ેલાગુ પડે છે, જમેા ંરોજગાર કરનાર લચલકત્સક સેવાઓ અન ેવતિન સ્વાસ્્યનો સમાવેશ 

થાય છે.  આ લબલલંગ અને વસૂલીની પોલલસી ચૂકવણીની વ્યવસ્થાને લાગુ પડતી નથી. કે જ ે"ઇમરજન્સી" 

નથી તેવી સંભાળ અન ેઅન્ય "તબીબી જરૂરી સંભાળ" માટે (કેમકે તે શરતો સંસ્થાના FAP મા ંલનધાિલરત 

છે). 

 

વ્યાખ્યાઓ 

 

1. “501(r)” નો અથિ છે ઇન્ટનિલ રવૅન્યુ કોડની કલમ 501(r) અન ેતેની હેઠળ સમાવી લેવામા ંઆવતા 

લવલનયમો. 

 

2. “વસૂ ીની અસાધારણ કાયયવાહીઓ” અથવા “ECAs”નો અથિ છે વસૂલીની નીચ ેપૈકીની કોઈ 

પણ પ્રવૃલિઓ, જ ે501(r) હેઠળ લનયંત્રણોને આધીન હોય: 

a. દદીનુ ંઋણ અન્ય પક્ષકારને ચૂકવવુ,ં લસવાય કે ખરીદદાર નીચ ેવણિવ્યા પ્રમાણેના અમુક 

અંકુશોને આધીન હોય.  

 

b. કન્્યૂમર કૅ્રલડટ લરપોલટિંગ એજંસીઓ અથવા કૅ્રલડટ બ્યૂરોને દદી લવશેની પ્રલતકૂળ માલહતીની 

જાણ કરવી. 
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c. FAP હેઠળ અગાઉ આવરી લેવામા ંઆવેલી પૂરી પાડવામા ંઆવેલી સંભાળ માટેના ંએક કે વધુ 

લબલો દદી ચૂકવી શક્યા ન હોય તેન ેકારણે તબીબી રીતે જરૂરી સંભાળ પૂરી પાડતા ંપહેલા ં

ચૂકવણી મુલત્વી રાખવી અથવા નકારવી અથવા ચૂકવણીની માંગ કરવી. 

 

d. એવી કાયિવાહીઓ જ ે માટે કાનૂની કે ન્યાલયક પ્રલક્રયા આવશ્યક બને, દેવાલળયાપણાની 

જાહેરાત જ ે વ્યલિગત ઈજાની કાયિવાહીમાં ફાઇલ કરલેા દાવાઓ લસવાય.  આ 

કાયિવાહીઓમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે, પરંતુ ત ેમાત્ર તેના પૂરતી મયાિલદત નથી, 

i. દદીની લમલકત કબ્જ ેલેવી, 

ii. દદીની લમલકત છોડાવવાનો હક રદ કરવો, 

 

iii. દદીના બેન્ક ખાતા કે અન્ય વ્યલિગત સંપલિમાંથી ફરલજયાત ઉઘરાણું કરવું અથવા 

ખાતું કે સંપલિ ટાંચમા ંલેવા અથવા જપ્ત કરવા, 

iv. દદી સામે ફોજદારી કાયિવાહી શરૂ કરવી, અને 

v. દદીનાં વેતનો કાનૂની રીતે જપ્ત કરવા માટે નોલટસ મોકલવી. 

 

ECA મ નીચેનામાંથી કશાનો સમાવેશ થતો નથી (પછી ભલે ECA માટે ઉપર લનધાિલરત કરલેા 

માપદંડો અન્યથા સામાન્યપણે પૂરા થતા હોય): 

 

a. દદીના ઋણનું વેચાણ જો, વેચાણ પૂવે, કાનૂની રીતે બંધનકતાિ લેલખત સમજૂતી ઋણના 

ખરીદદાર સાથે અલસ્તત્વ ધરાવતી હોય જ ેઅનુસાર 

i. ખરીદદારને સંભાળ માટે ચૂકવણી મેળવવા માટે કોઈ પણ ECAs પ્રવૃિ થવાની મનાઈ 

ફરમાવવામાં આવી હોય; 

ii. ખરીદદારને ઋણ વેચવાના સમયે ઇન્ટનિલ રવૅન્ય ૂકોડની કલમ 6621(a)(2) હેઠળના 

અમલી દરના વધારાના દર ેઋણમા ંવ્યાજ વસૂલવાની મનાઈ ફરમાવવામાં આવે છે 

(અથવા નોલટસ દ્વારા નક્કી કરાયેલ આવો અન્ય વ્યાજદર અથવા અન્ય માગિદશિન કે 

જ ેઇન્ટનિલ રવૅન્યૂ બુલેલટનમા ંપ્રકાલશત થયેલ હોય); 

iii. દદી આલથિક સહાયતા માટે લાયક છે એવો લનણિય સંસ્થા અથવા ખરીદદાર લેવામા ં

આવ ેત્યાર ેસંસ્થા દ્વારા ઋણ પરત કરવાપાત્ર અથવા પાછંુ ખેંચવાપાત્ર બન ેછે; અને 

iv. દદી પર ખરીદદાર અન ેસંસ્થા બંનેન ે FAP અનુસાર પોતે જ ે રકમ વ્યલિગત રીત ે

ચૂકવવા માટે જવાબદાર હોય તેના કરતા ંવધુ રકમ દદી ન ચૂકવે તેની ખાતરી કરતી 

સમજૂતીમાં સૂચવેલ કાયિપ્રણાલીઓનું ખરીદદાર પાલન કર ે તે જરૂરી છે, જો દદી 

આલથિક સહાયતા માટે લાયક હોવાનું જણાય અન ેઋણ સંસ્થાને પરત કરવામા ંન આવ ે

અથવા સંસ્થા દ્વારા પાછંુ ખેંચવામા ંન આવે; 

 

b. સંસ્થાએ જનેા માટે સંભાળ પૂરી પાડી હોય તેવી વ્યલિગત ઈજાઓના પલરણામે દદીની 

લવરુદ્ધમા ંજતા લનણિય, માંડવાળ, કે સમાધાનથી જ ેઆવક થાય તેના પર રાજ્યના કાનૂન 

હેઠળ સંસ્થાને જ ેલાદવાનો અલધકાર હોય એવો કોઈ પણ કબ્જો; અથવા 

 

c. દેવાલળયાપણાની કોઈ પણ કાયિવાહીમા ંદાવો દાખલ કરવો. 
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3. “FAP”નો અથિ છે સંસ્થાની આલથિક સહાયતા નીલત, જ ેસંસ્થાના અન ે Ascension Health ના 

લમશનન ેઆગળ ધપાવવા માટે અન ે 501(r)નુ ંપાલન થાય ત ેપ્રમાણે લાયક દદીઓને આલથિક 

સહાયતા પૂરી પાડવા માટેની નીલત છે. 

 

4. “FAP અરજી” નો અથિ છે આલથિક સહાયતા માટેની અરજી. 

 

5. “આબથયક સહાયતા” નો અથિ છે સંસ્થાની FAP અનુસાર સંસ્થા દદીને પૂરી પાડી શકે એવી સહાયતા. 

 

6. "સિંસ્થા" નો અથિ Ascension Southeast Michigan.  વધારાની માલહતીની લવનંતી કરવા માટે, પ્રશ્નો 

અથવા લટપ્પણીઓ સુપ્રત કરવા માટે, અથવા અપીલ સુપ્રત કરવા માટે તમે નીચ ે જણાવેલા 

કાયાિલયનો અથવા સંસ્થા તરફથી તમે મેળવી શકો એવી કોઈ પણ લાગુ પડતી નોલટસ કે પત્રમાં 

સૂચવેલા કાયાિલયનો સાંપકિ  કરી શકો છો:  

 

Ascension St. John Hospital 

અટેન્શન: નાણાકીય કોઉન્સેલલંગ FAP/મુખ્ય નોધંણી 

22101 Moross Road 

Detroit, Michigan 48236 

 

7. “દદી” નો અથિ છે એવી વ્યલિ જ ેસંસ્થા તરફથી સંભાળ મેળવતી હોય (અથવા જણેે સંભાળ મેળવી 

હોય) અન ેઅન્ય કોઈ પણ વ્યલિ એ આવી સંભાળ માટે આલથિક રીતે જવાબદાર હોય (જમેાં 

કુટંુબીજનો અન ેવાલીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે). 

 

બિબ િંગ અને વસૂ ીનાિં આચરણો 

 

પૂરી પાડવામા ંઆવેલી સવેાઓ માટે અન ેદદીઓ સાથે સંવાદ કરવા માટે દદીઓને લનયલમતપણે જારી 

કરાતા ંલબલલંગ સ્ટેટમેન્ સ માટે સંસ્થા એક ક્રમબદ્ધ પ્રલક્રયા જાળવે છે.  કોઈ દદી દ્વારા સંસ્થા દ્વારા પૂરી 

પાડવામા ંઆવતી સેવાઓ માટે ચૂકવણી કરવામા ંન આવે તેવા સંજોગોમા,ં સંસ્થા ચુકવણી મેળવવા 

માટેની લક્રયાઓમાં શામેલ થઈ શકે છે, જમેા ંમયાિલદત નહી,ં પરંતુ ટેલલફોન, ઇમેઇલ અને વ્યલિગત રૂપે 

વાતચીત કરવાનો પ્રયાસ, અન ે આ લબલલંગ અને સંગ્રહ પોલલસીમા ં સમાલવષ્ટ જોગવાઈઓ અન ે

પ્રલતબંધોને આધીન એક અથવા વધુ ECAs નો ઉપયોગ કરી શકે છે.  મહેસૂલ સાયકલ લવભાગ પાસ ે

સંસ્થાએ નાણાકીય સહાયતાની લાયકાત નક્કી કરવા માટે ઉલચત પ્રયાસો કયાિ છે તે લનધાિલરત કરવા માટે 

આખરી સિા છે અન ેસંસ્થા ECAs મા ંશામેલ થઈ શકે છે.  

 

501(r) અનુસાર, આ લબલલંગ અન ેવસૂલીની પોલલસી એવા વ્યાજબી પ્રયત્નોને ઓળખે છે જ ેસંસ્થા 

વસૂલીની અસાધારણ કાયિવાહી અથવા ECA શરૂ કર ેતે પહેલા ંએ લનધાિલરત કરવા માટે કર ેએ જરૂરી છે 

કે દદી પોતાની આલથિક સહાયતા માટેની FAP હેઠળ લાયક છે કે નલહ.  એક વખત લનણિય કરવામા ંઆવ્યા 

બાદ, સંસ્થા અહી ંવણિવ્યા પ્રમાણે એક કે વધુ ECAs સાથે આગળ વધી શકે છે. 

 

1. FAP અરજીની પ્રલક્રયા.  નીચે પ્રદાન કરલે લસવાય, દદી કોઈપણ સમયે સંસ્થા દ્વારા પ્રાપ્ત કટોકટી 

અન ેઅન્ય તબીબી આવશ્યક સંભાળના સંદભિમાં કોઈપણ સમયે FAP એલપ્લકેશન સબલમટ કરી 

શકે છે.  આલથિક સહાયતા માટે યોગ્યતાના લનણિયો નીચેના સામાન્ય વગોના આધાર ેલેવામા ંઆવશે. 
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a. સંપૂણિ FAP અરજીઓ.  દદીના લકસ્સામાં જણેે સંપૂણિ FAP એલપ્લકેશન સબલમટ કરી 

છે,સંસ્થા, સમયસર, સંભાળ માટે ચુકવણી મેળવવા માટે કોઈપણ ECAs સ્થલગત કરશ,ે 

પાત્રતા નક્કી કરશે અન ેલેલખત સૂચના પ્રદાન કરશ,ે જ ેનીચ ેઆપેલ છે. 

 

b. પૂવિલનધાિરણ્ય પાત્રતા લનધાિરણ.  જો કોઈ દદી સંભવત: FAP હેઠળ ઉપલબ્ધ સૌથી ઉદાર 

સહાય કરતા ઓછા માટે પાત્ર બનવા માટે નક્કી થશ ેતો સંસ્થા લનધાિરના આધાર ેદદીન ેસૂલચત 

કરશ ેઅને ECA શરૂ કરતા પહેલા દદીને વધુ ઉદાર સહાય માટે અરજી કરવા માટે એક યોગ્ય 

સમય આપશે. 

 

c. કોઈ અરજી સુપ્રત કરી ન હોય એવી લસ્થલતમાં નોલટસ અન ેપ્રલક્રયા. સંપૂણિ FAP અરજી સુપ્રત 

કરવામા ંઆવી ન હોય અથવા FAP ના અનુમાલનત યોગ્યતાના માપદંડો હેઠળ યોગ્યતા નક્કી 

કરવામા ંઆવી ન હોય તે લસવાય દદીને સંભાળ માટે રજા આપ્યા બાદનું જ ેપ્રથમ લબલલંગ 

સ્ટેટમેન્ટ મોકલવામાં આવે તેની તારીખથી ઓછામા ંઓછા 120 લદવસો માટે ECAs શરૂ 

કરવાનુ ં ટાળશે.  સંભાળની એકથી વધુ ઘટનાઓની લસ્થલતમાં આ અલધસૂચનાની 

જોગવાઈઓ ભેગી કરવામા ંઆવી શકે છે, જ ેલસ્થલતમાં સમયમયાિદાઓ સમુચ્ચયમાં સામેલ 

સંભાળની સૌથી છેલ્લી ઘટના પર આધાલરત હશ.ે  જમેણે FAP અરજી સુપ્રત કરી ન હોય એવા 

દદી તરફથી સંભાળ માટે ચૂકવણી મેળવવા માટે એક (1) કે વધુ ECA(s) શરૂ કરતા ંપહેલાં 

સંસ્થા નીચેની કાયિવાહીઓ કરશ:ે    

i. દદીન ેએવી લેલખત નોલટસ પૂરી પાડશે જમેાં લાયક દદીઓ માટે ઉપલબ્ધ આલથિક 

સહાયતા સૂચવવામા ંઆવી હોય, સંભાળ માટે ચૂકવણી મેળવવા માટે જ ે ECA(s) 

લેવાનો આશય હોય તેની ઓળખ કરવામા ંઆવી હોય, અન ેજ ેડૅડલાઇન બાદ આવા 

ECA(s) શરૂ કરવામા ંઆવી શકે તે ડૅડલાઇન જણાવવામા ંઆવી હોય, જ ેલેલખત 

નોલટસ પૂરી પાડવામા ંઆવી હોય તે તારીખ બાદ 30થી વધુ લદવસો પહેલાંની નલહ હોય; 

ii. દદીન ેFAP સરળ ભાષામા ંસાર પૂરો પાડશ;ે અન ે

iii. દદીન ે FAP અન ે FAP અરજીની પ્રલક્રયા લવશ ેમોઢામોઢ જાણ કરવા માટે વાજબી 

પ્રયત્નો કરશ.ે  

 

d. અપૂણિ FAP અરજીઓ.  અપૂણિ FAP અરજી સબલમટ કરનાર દદીના લકસ્સામાં, સંસ્થા દદીને 

FAP એલપ્લકેશન કેવી રીતે પૂણિ કરવી ત ેલવશ ેલેલખતમા ંસૂલચત કરશ ેઅને દદીને આ કરવા 

માટે ત્રીસ (30) લદવસનો સમય આપશે.  આ સમય દરલમયાન કોઈ પણ પૅલન્ડંગ ECAs રદ 

કરવામા ંઆવશે, અન ેલેલખત નોલટસમા ં(i) FAP હેઠળ જરૂરી વધારાની માલહતી અન/ેઅથવા 

દસ્તાવેજો અથવા અરજી પૂરી કરવા માટે જરૂરી હોય એવી FAP અરજીનું વણિન કયુિં હશ,ે 

અન ે(ii) સંપકિની યોગ્ય માલહતીનો સમાવેશ કરવામા ંઆવશે. 

 

2. સંભાળન ેમુલત્વી રાખવા કે નકારવા અંગેના ંલનયંત્રણો.   જ્યા ંFAP હેઠળ આવરી લેવામા ંઆવેલી 

અગાઉ પૂરી પાડવામાં આવેલી સંભાળ માટે દદી એક કે વધુ લબલો ચૂકવવામાં લનષ્ફળ જાય તેના 

કારણે FAP આપેલી વ્યાખ્યા પ્રમાણે સંસ્થા તબીબી રીતે જરૂરી સંભાળ પૂરી પાડતાં પહેલા ંચૂકવણી 

મુલત્વી રાખવાનો કે નકારવાનો અથવા ચૂકવણી કરવામા ંઆવે તેવો આગ્રહ રાખવાનો સંસ્થાનો 
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આશય હોય તો દદીને FAP અરજી અન ેલાયક દદીઓ માટે આલથિક સહાયતા ઉપલબ્ધ હોવાનું 

સૂચવતી લેલખત નોલટસ પૂરી પાડવામા ંઆવશે. 

 

3. લનણિયની અલધસૂચના. 

 

a. લનણિયો.  એક વખત દદીના ખાતામા ંપૂરી થયેલી FAP અરજી પ્રાપ્ત થયા બાદ સંસ્થા યોગ્યતા 

નક્કી કરવા માટે FAP અરજીનું મૂલ્યાંકન કરશ ેઅને દદીન ેલેલખતમા ંઆખરી લનણિય લવશ ે

લપસ્તાળીસ (45) કેલેન્ડર લદવસોમા ંજાણ કરશ.ે  અલધસૂચનામા ંદદી કેટલી રકમ ચૂકવવા માટે 

નાણાકીય રીતે જવાબદાર છે ત ેરકમના લનધાિરણનો સમાવેશ કરાશ.ે જો FAP માટેની અરજી 

નકારવામા ંઆવે તો નકાર માટેનું કારણ સમજાવતી નોલટસ અન ેઅપીલ કે પુનલવિચાર માટેની 

સૂચનાઓ મોકલવામાં આવશે. 

 

b. લરફંડ.  FAP હેઠળ દદી જ ેરકમ ચૂકવવા માટે નાણાકીય રીતે જવાબદાર હોવાનું લનધાિલરત 

કરવામા ંઆવ ેતે રકમથી વધી જતી સંભાળ માટે દદીએ ચૂકવેલી રકમ માટે સંસ્થા લરફંડ પૂરંુ 

પાડશ,ે લસવાય કે વધારાની રકમ $5.00થી ઓછી હોય. 

 

c. ECA(s) પાછા ખેંચવા.  FAP હેઠળ જટેલી હદ સુધી દદી આલથિક સહાયતા માટે લાયક હોવાનંુ 

લનધાિલરત કરવામાં આવ,ે સંસ્થા સંભાળ માટે ચૂકવણી મેળવવા માટે દદીની સામે લેવામા ં

આવેલા કોઈ પણ ECA ને પાછા ખેંચવા માટેનાં તમામ વાજબીપણે ઉપલબ્ધ પગલાંઓ લેશ.ે 

આવા વાજબીપણે ઉપલબ્ધ પગલાંઓમાં સામાન્ય રીતે દદી લવરુદ્ધના કોઈ પણ લનણિયને રદ 

કરવાનાં પગલાંઓ, દદીની સંપલિ પરથી કોઈ પણ કબ્જો કે ટાંચ હટાવવાનાં પગલાંઓ, અન ે

દદીના કૅ્રલડટ લરપોટિમાંથી એવી કોઈ પણ પ્રલતકૂળ માલહતી દૂર કરવી કે જ ેકન્્યૂમર લરપોલટિંગ 

એજંસી અથવા કૅ્રલડટ બ્યૂરોને જણાવવામા ંઆવી હોય, વગેર ેપગલાંઓનો સમાવેશ થાય છે, 

પરંતુ તે માત્ર તેના પૂરતા જ મયાિલદત નથી. 

 

4. અપીલ.  આલથિક સહાયતા માટેની યોગ્યતાને નકારતી અલધસૂચના મળ્યાના ચૌદ (14) કેલેન્ડર 

લદવસોની અંદર દદી સંસ્થાને વધારાની માલહતી પૂરી પાડીને યોગ્યતાના નકાર સામે અપીલ કરી શકે 

છે. આખરી લનણિય માટે બધી અપીલોની સંસ્થા દ્વારા સમીક્ષા કરવામા ંઆવશે.  જો આખરી લનણિય 

આલથિક સહાયતાના અગાઉના નકારની પુલષ્ટ કર ેતો લેલખત અલધસૂચના દદીન ેમોકલવામા ંઆવશે. 

 

5. વસૂલીઓ.  ઉપરની કાયિપ્રણાલીઓ સંપન્ન થતાંની સાથે દદીનાં લબલો અન ેચૂકવણીની યોજનાઓ 

સ્થાલપત કરવા, તેના પર પ્રલક્રયા કરવા અન,ે દેખરખે રાખવા માટે સંસ્થાની કાયિપ્રણાલીઓમાં નક્કી 

કરવામા ંઆવ્યા મુજબ ચૂકવણીમાં લનષ્ફળ ખાતાંઓ સાથેના વીમારલહત કે અપૂરતો વીમો ધરાવતા 

દદીઓ સામે સંસ્થા ECA પ્રલક્રયા આગળ ધપાવી શકે છે.  અહી ંઓળખવામાં આવેલા અંકુશોને 

આધીન, સંસ્થા ખરાબ ઋણવાળા ખાતાંઓ માટે પ્રલતલિત બાહ્ય બૅડ ડૅટ કલેક્શન એજંસી અથવા 

અન્ય સલવિસા પ્રોવાઇડરની મદદ લઈ શકે છે અને આવી એજંસીઓ કે સલવિસ પ્રોવાઇડરો ત્રાલહત 

પક્ષોન ેલાગુ પડતી 501(r)ની જોગવાઈઓનું પાલન કરશ.ે 
 


