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નીતત/તસદ્ાાંતો 
 

આ ફકરાની નીચ ેસસં્થાની સચૂચબદ્ધ સગંઠનોની નીતિ છે (દરેક “સસં્થા” છે) સસં્થાની સામાજિક રીિે ન્યાય 

કરવાની ખાિરી કરવા માટે સતુવધાઓ પર કટોકટી અને અન્ય િબીબી િરૂરી સભંાળ પરૂી પાડવા માટે 

છે. આ નીતિ ખાસ કરીને એવા દદીઓ માટે બનાવવામા ંઆવી છે જેને નાણાકીય સહાય ધ્યાનમા ંલેવા 
માટે પાત્રિાની િરૂર હોય, જેમને આતથિક સહાયની િરૂર હોય અને સસં્થાની સભંાળ મળે. આ પોચલસી 
Ascension Southeast Michigan ની નીચેની દરેક સસં્થાઓને લાગ ુપડ ેછે: 

 

Ascension Providence Hospital, Ascension Providence Park Hospital, Ascension 

St. John Hospital, Ascension Macomb-Oakland Hospital (Warren and Madison 

Heights Campus), Ascension River District Hospital અને Ascension Brighton 

Center. 

 

1. બધી નાણાકીય સહાય વ્યક્તિગિ માનવ ગરરમા અને સામાન્ય સારાપણા, ગરીબીમા ં જીવિી 
વ્યક્તિઓ અને અન્ય નબળી વ્યક્તિઓ માટે તવશેષ ધ્યાન અને િેમની પડખે ઊભા રહવે ુ,ં અને સમાન 

તવભાિન સાથેના ન્યાય અન ેપ્રબધંન પ્રત્ય ેઅમારી પ્રતિબદ્ધિા અને આદર દશાાવશે. 
 

2. આ નીતિ રોિગાર ચચરકત્સક સેવાઓ અને વિાન સ્વાસ્્ય સરહિ, સસં્થા દ્વારા પરૂી પાડવામા ંઆવિી 
િમામ કટોકટી અને અન્ય િબીબી આવશ્યક સભંાળને લાગ ુપડે છે. આ નીતિ સભંાળ માટેના શલુ્ક 

પર લાગ ુપડિી નથી જે કટોકટી નથી અને અન્ય િબીબી આવશ્યક સભંાળ નથી.  
 

3. આતથિક સહાયિા પોચલસી દ્વારા આવરી લેવામા ં આવેલા પ્રદાિાઓની યાદી એવા કોઈ પણ 

પ્રદાિાઓની યાદી પરૂી પાડે છે જે સચૂવે છે કે કઈ વસ્ત ુનાણાકીય સહાય પોચલસી દ્વારા આવરી 
લેવામા ંઆવશે અને કઈ આવરી લેવામા ંનહીં આવે. 
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વ્યાખ્યાઓ 

 

આ નીતિના હતેઓુ માટે, નીચેની વ્યાખ્યાઓ લાગ ુપડે છે: 

• “501(r)” નો અથા છે ઇન્ટનાલ રૅવન્ય ુકોડની કલમ 501(r) અને િેની હઠેળ સમાવી લેવામા ંઆવિા 
તવતનયમો. 

• "સામાન્ય રીતે બિલ કરવામાાં આવતી રકમ" અથવા "AGB" નો અથા, કટોકટી અને અન્ય િબીબી 
િરૂરી સભંાળના સદંભામા,ં સામાન્ય રીિે એવી સભંાળનો વીમો ધરાવિા વ્યક્તિઓને બીલ 

કરવામા ંઆવે છે. 

• Ascension Southeast Michigan માટે "કોમ્યતુનટી" Detroit શહરેમા ં અને Wayne, Macomb, 

Oakland, St. Clair, અને Livingston કાઉન્ટીઓ સમાવે છે. દદીને સસં્થાની કમ્યતુનરટનો સભ્ય પણ 

માનવામા ંઆવશે, િો દદીને કટોકટીની ચાલ ુરહવેાની િરૂર હોય અને િો દદીને આવશ્યકિા હોય 

િો કટોકટીની સાિત્યિા હોય અન ેબીજી Ascension Health સતુવધા જયા ંદદીએ આવી કટોકટી 
અન ેિબીબી આવશ્યક સભંાળ માટે નાણાકીય સહાય માટે તવોચલફાય મેળવ્યુ ંહોય ત્યા ંિબીબી 
િરૂરી સભંાળ પ્રાપ્િ થઈ શકે. 

• "કટોકટીની સાંભાળ" નો અથા છે િબીબી ક્સ્થતિની સારવાર, જે પરૂિી ગભંીરિા (િીવ્ર પીડા, 
માનતસક તવકૃતિ અને પદાથાના દુરૂપયોગના લક્ષણો સરહિ) ના િીવ્ર લક્ષણો દ્વારા જાિ ેપ્રગટ થાય 

છે, િાત્કાચલક િબીબી સહાયની ગેરહાિરીમા ંપરરણામની અપેક્ષા રાખી શકાય મા:ં  
a) જેનાથી વ્યક્તિનુ ંસ્વાસ્્ય ભારે િોખમમા ંમકુાય (અથવા ગભાવિી સ્ત્રીના સદંભામા ંસ્ત્રી કે 

િેના ગભાસ્થ તશશનુુ ંસ્વાસ્્ય);  

b) શરીરના કોઈ પણ કાયાન ેગભંીર નકુસાન;  

c) શરીરના કોઈ પણ અંગ કે ભાગન ેગભંીર નકુસાન; અથવા  
d) ગભાવિી સ્ત્રીના સદંભામા ંજેને કૉન્રાતશન થઈ રહ્યા હોય:  

i. રડચલવરી પહલેા ંઅન્ય હૉક્સ્પટલમા ંસલામિ રાન્સફરન ેઅમલી બનાવવા માટે 

પરૂિો સમય ન હોય; અથવા  
ii. રાન્સફરને કારણ ે સ્ત્રી કે િેના ગભાસ્થ તશશનુા સ્વાસ્્ય કે સલામિી િોખમમા ં

મકુાિા હોય. 

• “તિીિી રીતે જરૂરી સાંભાળ” એટલ ેકે સભંાળ કે જે (1) યોગ્ય અને સસુગંિ છે અને દદીની ક્સ્થતિની 
રોકથામ, તનદાન અથવા સારવાર માટે િરૂરી છે; (2) દદીની ક્સ્થતિ માટે સૌથી યોગ્યપરુવઠો 
અથવા સેવાનુ ંસ્િર કે જે સરુચક્ષિ રીિે પ્રદાન કરી શકાય છે; (3) દદી, દદીના પરરવાર, ચચરકત્સક 

અથવા રખેવાળ ની સતુવધા માટે મખુ્યત્વે પરૂા પાડવામા ંઆવેલ નથી; અને(4) નકુસાનને બદલ ે

પેશન્ટન ેફાયદો થવાની સભંાવના વધ ુછે. ભતવષ્યમા ંસતુનતિિ સભંાળ રહ ેિે માટે "િબીબી રીિ ે
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િરૂરી સભંાળ", સભંાળ અન ેસભંાળનો સમય, સસં્થા ના મખુ્ય િબીબી અતધકારી (અથવા તનયતુિ) 

દ્વારા માન્ય હોવો આવશ્યક છે. િબીબી િરૂરી સભંાળનો તનણાય કોઈ પરવાના પ્રદાિા દ્વારા થવો 
િોઈએ જે દદીને િબીબી સભંાળ પરૂી પાડિો હોય અને સસં્થાના તવવેકબદુ્ધદ્ધ મિુબ, પ્રવેશ આપિા 
ચચરકત્સક દ્વારા, અને/અથવા મખુ્ય િબીબી અતધકારી અથવા અન્ય સમીક્ષા કરનાર ચચરકત્સક (િેના 
આધારે સભંાળનો પ્રકાર ભલામણ કરવામા ંઆવે છે). આ નીતિ હઠેળ આવરી લેવામા ંઆવેલા દદી 
દ્વારા તવનિંી કરાયેલ સભંાળ િબીબી રીિે િરૂરી ન હોવાનુ ં રફચિતશયન દ્વારા તનધાારરિ કરવામા ં
આવે િેવી ક્સ્થતિમા ંદાખલ કરિા કે ભલામણ કરિા રફચિતશયન દ્વારા િેની પષુ્ષ્ટ કરવામા ંઆવે 

િે િરૂરી છે. 

• "સાંસ્થા" નો અથા Ascension Southeast Michigan. 

• "દદી" નો અથા એ છે કે જે વ્યક્તિઓ સસં્થામા ંકટોકટી અને અન્ય િબીબી િરૂરી સભંાળ મેળવ ેછે 

અન ેિે વ્યક્તિ જે દદીની સભંાળ માટે આતથિક રીિે િવાબદાર છે. 

  

પરૂી પાડવામાાં આવેલ આતથિક સહાયતા 
 

આ તવભાગમા ંવણાવવામા ંઆવેલ આતથિક સહાયિા સમાિમા ંરહિેા દદીઓ સધુી મયાારદિ છે: 

 

1. આ નાણાકીય સહાય પોચલસીની અન્ય િોગવાઈઓને આધીન, ફેડરલ ગરીબી સ્િરની આવક 

("FPL") ની 250% કરિા ઓછી અથવા સમાન આવક ધરાવિા દદીઓ, સેવાઓ માટેના 
ચાર્જના િે ભાગ પર 100% ચેરરટી કેર માટે પાત્ર બનશ.ે જે દદી વીમાદાિા દ્વારા ચકુવણી બાદ 

િવાબદાર છે, િો કોઈ હોય િો, િો આવા દદીએ અનમુાતનિ સ્કોરરિંગ (જે નીચે આપેલા ફકરામા ં
વણાવેલ છે) મિુબ પાત્ર હોવાનુ ંનક્કી કયુું છે અથવા 240 મી િારીખ ેઅથવા િે પહલેા ંનાણાકીય 

સહાય એપ્પ્લકેશન ("એપ્પ્લકેશન") સબતમટ કરે છે દદીના પ્રથમ રડસ્ચાર્જ ચબલ પછી અન ે

એપ્પ્લકેશનને સસં્થા દ્વારા મજૂંરી આપવામા ંઆવે છે. દદી દદીના પ્રથમ સ્રાવ ચબલ પછી 240 

મા રદવસ પછી અરજી રજૂ કરે િો દદી 100% સધુીની આતથિક સહાય માટે પાત્ર બનશ,ે પરંત ુિે 

પછી આ વગામા ંદદીને ઉપલબ્ધ નાણાકીય સહાયની રકમ દદીના ખાિા પર કરેલી કોઈપણ 

રકમ ચકૂવેલ રહસાબ મા લઇ દદીના ચકૂવેલા બાકી રકમ લીધા પછી મયાારદિ છે. આ વગાની 
આતથિક સહાય માટે પાત્ર દદીને ગણિરી કરેલ AGB ચાર્જ કરિા ંવધ ુલેવામા ંઆવશે નહીં. 

 

2.  આ નાણાકીય સહાય પોચલસીની અન્ય િોગવાઈઓને આધીન, એફપીએલના 250% થી 
વધનુી આવક ધરાવિા દદીઓ, પરંત ુએફપીએલના 400% કરિા વધ ુનહીં હોય, િેવી સેવાઓ 

માટેના ચાર્જના િે ભાગ પર સ્લાઇરડિંગ સ્કેલ રડસ્કાઉન્ટ પ્રાપ્િ થશે, જેના માટે દદી િવાબદાર 

છે. વીમાદાિા દ્વારા ચકૂવણી બાદ, િો કોઈ હોય િો, િો દદી દદીના પ્રથમ રડસ્ચાર્જ ચબલ પછી 
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240 મા રદવસ પહલેા અથવા િે પહલેા ંકોઈ એપ્પ્લકેશન સબતમટ કરે છે અને સસં્થા દ્વારા મજૂંરી 
આપવામા ંઆવે છે. દદી સ્લાઇરડિંગ સ્કેલ છૂટ આતથિક સહાય માટે પાત્ર બનશે િો દદી દદીના 
પ્રથમ સ્રાવ ચબલ 240 રદવસ પછી અરજી રજૂ કરે છે, પરંત ુિે પછી આ વગા દદીને ઉપલબ્ધ 

નાણાકીય સહાયની રકમ દદીના ખાિા પર કરેલી કોઈપણ ચકુવણીનો રહસાબ કરીને દદીના 
ચકૂવેલા બાકી રકમ સધુી મયાારદિ છે. આ વગાની આતથિક સહાય માટે પાત્ર દદીને ગણિરી 
કરેલ AGB ચાર્જ કરિા ંવધ ુલેવામા ંઆવશે નહીં. ઘટિા સ્કેલનુ ંરડસ્કાઉન્ટ નીચ ેપ્રમાણ ેછે: 

 
 

3. આ નાણાકંીય સહાય પોચલસી, આવક વધારે સાથે પેશન્ટ અન્ય િોગવાઈઓ તવષય કરિા ંFPL 

400% દદીના કુલ પર આધારરિ ઓગેનાઇિેશન સેવાઓ માટે પેશન્ટ માિાનો ખચા કેટલાક 

રડસ્કાઉન્ટ માટે "નો અથા ટેસ્ટ" હઠેળ નાણાકીય સહાય માટે લાયક હોઈ શકે છે િબીબી દેવુ.ં દદી 
અતિશય કુલ િબીબી દેવુ ંધરાવે હોય, િો િે ઇમરિન્સી અને અન્ય િબીબી આવશ્યક સભંાળ 

માટે, િબીબી દેવુ,ં જેમા ંએસેન્શન અને અન્ય કોઈપણ આરોગ્ય સભંાળ પ્રદાિાને િબીબી દેવુ ં
શામેલ હોય, િે સાધન કસોટીને અનરુૂપ દદી આતથિક સહાય માટે પાત્ર બનશ ેઆવા દદીના 
ઘરની કુલ આવક. ઉપાય ફકરા 2 હઠેળ FPL 400% ની આવકવાળા દદીને જે ઉપાય આપવામા ં
આવે છે, િે પ્રમાણે સાધન પરીક્ષણને અનલુક્ષીને આપવામા ંઆવિી નાણાકીય સહાયિાનુ ં
સ્િર સમાન છે, િો આવા દદી િેના પ્રથમ રડસ્ચાર્જ ચબલ પછી 240 મા રદવસ પહલેા અથવા િે 

પહલેા ંકોઈ એપ્પ્લકેશન સપુ્રિ કરે અને સસં્થા દ્વારા એપ્પ્લકેશનને મજૂંરી આપવામા ંઆવે છે. 
િો દદી દદીના પ્રથમ સ્રાવ ચબલ પછી 240 રદવસ પછી અરજી સબતમટ કરે છે, િો દદી 
માધ્યમની પરીક્ષણ રડસ્કાઉન્ટ આતથિક સહાય માટે પાત્ર બનશ,ે પરંત ુિે પછી આ કેટેગરીમા ં
દદીને ઉપલબ્ધ નાણાકીય સહાયની રકમ મયાારદિ છે. પેશન્ટના ખાિા પરની કોઈપણ 

ચકુવણી ધ્યાનમા ંલીધા તવના ચકૂવેલ બેલેન્સ. આ વગાની આતથિક સહાય માટે પાત્ર દદીને 
ગણિરી કરેલ AGB ચાર્જ કરિા ંવધ ુલેવામા ંઆવશે નહીં. 
 

4. એ દદી ઉપર ફકરા 1 થી 3 મા ંવણાવેલ આતથિક સહાય માટે પાત્ર ન હોઈ શકે, િો આવા દદીન ે

"સપંતિ પરીક્ષણ" મિુબ ચકૂવણી કરવા માટે પરૂિી સપંતિ હોવાનુ ંમાનવામા ંઆવે છે. એસેટ 

ટેસ્ટમા ં FAP એપ્પ્લકેશનમા ં અપેચક્ષિ સપંતિઓની શ્રેણીઓના આધારે પેશન્ટની ચકુવણી 

Family Size Federal Poverty Level 250% 251% - 275% 276% - 300% 301% - 350% 351% - 375%  376% - 400% > 400%

Uninsured

 Discount

1 $13,590 $33,975 $33,976 - $37,372 $37,373 - $40,770 $40,771 - $47,565 $47,566 - $50,962 $50,963 - $54,360

2 $18,310 $45,775 $45,776 - $50,352 $50,353 - $54,930 $54,931 - $64,085 $64,086 - $68,662 $68,663 - $73,240

3 $23,030 $57,575 $57,576 - $63,332 $63,333 - $69,090 $69,091 - $80,605 $80,606 - $86,362 $86,363 - $92,120

4 $27,750 $69,375 $69,376 - $76,312 $76,313 - $83,250 $83,251 - $97,125 $97,126 - $104,062 $104,063 - $111,000

5 $32,470 $81,175 $81,176 - $89,292 $89,293 - $97,410 $97,411 - $113,645 $113,646 - $121,762 $121,763 - $129,880

6 $37,190 $92,975 $92,976 - $102,272 $102,273 - $111,570 $111,571 - $130,165 $130,166 - $139,462 $139,463 - $148,760

7 $41,910 $104,775 $104,776 - $115,252 $115,253 - $125,730 $125,731 - $146,685 $146,686 - $157,162 $157,163 - $167,640

8 $46,630 $116,575 $116,576 - $128,232 $128,233 - $139,890 $139,891 - $163,205 $163,206 - $174,862 $174,863 - $186,520

100% 95% 85% 75% 65% 55% Varies 52%

Source : https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines

Patient may be eligible for 

Uninsured Discount or 

additional discounts based 

on Means Test

Charity Care Discount %

Charity Care Discount - Sliding Scale

Uninsured 

patients

Information from the U.S. Department of Health and Human Services as of January 12, 2022



  પરુાવા-વસ્ત ુA 

કરવાની ક્ષમિાનુ ંમખુ્ય આકારણી શામેલ છે. આવી સપંતિઓ ધરાવિો દદી જે આવા દદીની 
FPL રકમના 250% કરિા વધ ુહોય િે આતથિક સહાય માટે પાત્ર રહશેે નહીં. 

 

5. નાણાકીય સહાય માટેની પાત્રિા આવક ચક્રના કોઈપણ િબકે્ક નક્કી કરી શકાય છે અને 
દદીના પ્રથમ સ્રાવ ચબલ પછી 100% દાનની સભંાળ માટે પાત્રિા તનધાારરિ કરવા માટે પહલેા 
240 રદવસની અંદર પયાાપ્િ અવેિન સતંલુનવાળા દદી માટે અનમુાતનિ સ્કોરરિંગનો ઉપયોગ 

શામેલ હોઈ શકે છે િેમ છિા ંદદીની નાણાકીય સહાય અરજી ("FAP અરજી") પણૂા કરવામા ં
તનષ્ફળિા. િો દદીને સપંણૂા FAP એપ્પ્લકેશન સબતમટ કયાા તવના અને માત્ર સભંતવિ સ્કોરરિંગ 

દ્વારા 100% ચેરરટી સભંાળ આપવામા ંઆવે છે, િો દદીના ખાિા પરની કોઈપણ ચકૂવણીને 
ધ્યાનમા ં લીધા પછી દદી પાત્ર છે િે આતથિક સહાયની રકમ દદીના અવેિન બાકી સધુી 
મયાારદિ છે. અનમુાતનિ સ્કોરરિંગ પર આધારરિ લાયકાિનો તનણાય ફતિ િે કાળજીના ઘટના 
પર લાગ ુપડ ેછે જેના માટે અનમુાનિનક સ્કોરરિંગ હાથ ધરવામા ંઆવે છે. 

 

6. જે સસં્થાને "નેટવકા  બહારની" ગણિા હોય એવા અમકુ વીમા પ્લાનમા ંભાગ લેિા દદી માટે 

સસં્થા આતથિક સહાયિા ઘટાડી શકે છે અથવા નકારી શકે છે, જે અન્યથા દદીને ઉપલબ્ધ હોય, 

િે દદીના વીમાની મારહિી અને અન્ય સબંતંધિ હકીકિો અને સિંોગોની સમીક્ષા પર આધારરિ 

હશ.ે 

 

7.  દદી નાણાકીય સહાયિા માટેની પાત્રિાની નામજૂંરી સામે નામજૂંરીની સચૂના પ્રાપ્િ થયાના 
ચૌદ (14) કેલેન્ડર રદવસ ની અંદર સસં્થાને વધારાની મારહિી પ્રદાન કરીન ેઅપીલ કરી શકે 

છે. આખરી તનણાય માટે બધી અપીલોની સસં્થા દ્વારા સમીક્ષા કરવામા ંઆવશે. િો આખરી 
તનણાય આતથિક સહાયિાના અગાઉના નકારની પષુ્ષ્ટ કરે િો લેચખિ અતધસચૂના દદીને 
મોકલવામા ંઆવશે. દદીઓ અને પરરવારો માટે નાણાકીય સહાય માટેની પાત્રિા અંગેના 
સસં્થાના તનણાયો સામે અપીલ કરવાની પ્રરક્રયા નીચ ેમિુબ છે: 

a. ચૅરરટી કેરનો નકાર મળ્યા બાદ દદી પનુતવિચારણા માગવાનુ ંપસદં કરે િો િેવી ક્સ્થતિમા ં
દદી અપીલ ફૉમા પણ મળેવશ.ે માતસક સમીક્ષા પ્રરક્રયા દરતમયાન ચૅરરટી કેર અપીલ 

કતમરટન ેઅપીલ રજૂ કરવામા ંઆવશે અને દદી સતમતિની સમીક્ષાના તનણાયના આધારે 

અપીલનો તનણાય મેળવશ.ે  

b. સસં્થાની આતથિક સહાય અપીલ સતમતિ દ્વારા િમામ અપીલો પર તવચારણા કરવામા ં
આવશે, અને સતમતિના તનણાયો દદી અથવા કુટંુબને લેચખિમા ંમોકલવામા ંઆવશે જેણે 

અપીલ ફાઇલ કરી હિી. 
 



  પરુાવા-વસ્ત ુA 

આતથિક સહાયતા માટે લાયક ન હોય એવા દદીઓ માટે અન્ય સહાયતા 
 

ઉપર વણાવ્યા પ્રમાણ ેજે દદીઓ નાણાકીય સહાય માટે પાત્ર નથી કે િેઓ હજી પણ સસં્થા દ્વારા આપવામા ં
આવિી અન્ય પ્રકારની સહાયિા માટે લાયક સાચબિ થઈ શકે છે. સપંણૂાિાના રહિમા,ં આ અન્ય પ્રકારની 
સહાય અહીં સચૂચબદ્ધ કરવામા ંઆવેલ છે, િેમ છિા ં િે િરૂર-આધારરિ નથી અને 501(r) ને આતધન 

હોવાનો હતે ુનથી પણ સસં્થા દ્વારા સેવા આપિા સમદુાયની સતુવધા માટે અહીં શામેલ છે. 

 

1. વીમા આરક્ષણ રરહિ દદીઓ કે જે નાણાકીય સહાય માટે યોગ્યિા ધરાવિા નથી િેમને 

સસં્થાના સૌથી મહિમ ચકૂવણી કરનાર વ્યક્તિન ે પરૂા પાડવામા ં આવિા રડસ્કાઉન્ટના 
આધારે રડસ્કાઉન્ટ પરંુૂ પાડવામા ંઆવશે. સૌથી વધ ુચકૂવણી કરનાર વ્યક્તિ િ્થા અથવા 
દદીની કુલ આવક દ્વારા માપવામા ંઆવિી સસં્થાની વસ્િીના ઓછામા ંઓછા 3% રહસ્સા માટે 

િવાબદાર હોવો િોઈએ. િો ચકૂવણી કરનાર એક વ્યક્તિ િ્થાના આ લઘિુમ સ્િર માટે 

િવાબદાર ન બની શકે િો એકથી વધ ુચકૂવણીકારના કરારની સરેરાશ લેવી િોઈએ જેથી 
સરેરાશ કાઢવા માટે જેનો ઉપયોગ થાય છે િે ચકૂવણીની શરિો આપેલા વષા માટે સસં્થાના 
વ્યાપારના િ્થાના ઓછામા ંઓછા 3% રહસ્સા માટે િવાબદાર હોય. 

2. વીમાનુ ંઆરક્ષણ ન ધરાવિા વ્યક્તિઓ અને વીમાનુ ંઆરક્ષણ ધરાવિા વ્યક્તિઓ દદીઓ 

કે જેઓ આતથિક સહાય માટે પાત્ર નથી, િેમને િાત્કાચલક પગારની છૂટ મળી શકે છે. િાત્કાચલક 

સેવાના પવૂાવિી ફકરામા ં વણાવ્યા મિુબ વીમા આરક્ષણ રરહિ રકમ ઉપરાિં પ્રોમ્પ્ટ 

પગારની છૂટ પણ આપવામા ંઆવી શકાય છે.  

 



  પરુાવા-વસ્ત ુA 

આતથિક સહાયતા માટે લાયક દદીઓ માટે ચાજીસ અંગેની મયાાદાઓ 

 

આતથિક સહાયિા માટે લાયક હોય એવા દદીઓન ેકટોકટી અને અન્ય િબીબી રીિે િરૂરી સભંાળ માટે 

AGB કરિા ંવધ ુવ્યક્તિગિ રીિે ચાર્જ કરવામા ંઆવશે નરહ અને અન્ય િમામ િબીબી સભંાળ માટે કુલ 

ચાર્જ કરિા ંવધારે ચાર્જ લેવામા ંઆવશે નરહ. સસં્થા "લકુ-બેક" પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને અને મેરડકેર 

ફી-ફોર-સતવિસ અને િમામ ખાનગી આરોગ્ય વીમા કંપનીઓ કે જેઓ સસં્થાને દાવાઓ ચકૂવે છે, 501(r) 

અનસુાર, એક અથવા વધ ુAGB ટકાવારીઓની ગણિરી કરે છે. તન શલુ્ક AGB ગણિરીના વણાન અને 
ટકા (ઓ) ની મફિ નકલ સસં્થાની વેબસાઇટ પર અથવા દ્વારા નીચેના સરનામા ંપર લેચખિ તવનિંી 
મોકલી શકાય છે:  

 

Ascension St. John Hospital  

અટેન્શન: નાણાકીય પરામશા/AGB - મખુ્ય નોંધણી  
22101 Moross Road  

Detroit, Michigan 48236  

 

આતથિક સહાયતા અને સહાયતા માટે અરજી કરવી 
 

એક દદી અનમુાતનિ સ્કોરરિંગ યોગ્યિા મારફિે આતથિક સહાયિા માટે અથવા પણૂા FAP અરજી સપુ્રિ 

કરીને આતથિક સહાયિા માટે અરજી કરીને લાયક થઈ શકે છે. FAP એપ્પ્લકેશન અને FAP અરજી 

સચૂનાઓ સસં્થા ની વેબસાઈટ પર અથવા 1-866-501-3627 બોલાવિા તવકલ્પ 3 દ્વારા ઉપલબ્ધ છે. 

સસં્થાએ વીમા આરક્ષણ રરહિ લોકોન ેMedicaid અથવા અન્ય જાહરે સહાય કાયાક્રમો માટે અરજી કરવા 
માટે નાણાકીય સલાહકાર સાથે કામ કરવાની િરૂર પડશ,ે જેના માટે દદીને આતથિક સહાય માટે લાયક 

ઠરાવવા માટે સભંતવિ રીિે લાયક માનવામા ંઆવે છે (તસવાય કે સભંતવિ સ્કોરરિંગ દ્વારા લાયક અન ે

માન્યિા તસવાય). િો દદી FAP એપ્પ્લકેશન પર અથવા િો તપ્રમ્પ્યરુટવ સ્કોરરિંગ પાત્રિા પ્રરક્રયાના 
સબંધંમા ંખોટી મારહિી પ્રદાન કરે છે, િો દદીને નાણાકીય સહાય નકારી શકાય છે, િો દદી વીમા રકમ 

અથવા અતધકાર સોંપવાનો ઇનકાર કરે છે વીમા કંપની દ્વારા સીધી ચકૂવણી કરવામા ંઆવે છે જે પરૂી 
પાડવામા ંઆવિી સભંાળ માટે ચકૂવણી કરવાની ફરિ પડી શકે છે, અથવા િો દદી Medicaid અથવા 
અન્ય જાહરે સહાય કાયાક્રમો માટે અરજી કરવા માટે નાણાકીય સલાહકાર સાથે કામ કરવાનો ઇનકાર કરે 

છે, જેના માટે દદી સભંતવિ રીિે લાયક માનવામા ંઆવે છે નાણાકીય સહાય માટે લાયક બનવાનો ઓડાર 

(જયા ંઅનમુતિત્મક સ્કોરરિંગ દ્વારા લાયક અને માન્યિા તસવાય). સસં્થા દદીની સભંાળની વિામાન ઘટના 
માટેની પાત્રિા અંગ ેતનણાય લેવા માટે કોઈપણ પાત્રિા તનધાારણની િારીખ કરિા ંછ(6) મરહના કરિા 
ઓછા સમય પહલેા ં પણૂા થયેલ FAP એપ્પ્લકેશનને ધ્યાનમા ં લઈ શકે છે. સસં્થા કોઈપણ પાત્રિા 
તનધાારરિ િારીખ કરિા ંછ મરહના પહલેા પણૂા થયેલ FAP એપ્પ્લકેશનને ધ્યાનમા ંલેશે નહીં. 
 



  પરુાવા-વસ્ત ુA 

બિબલિંગ અને વસલૂીઓ 

ચકૂવણી કરવામા ંન આવે િેવા રકસ્સામા ંસસં્થા કરી શકે િેવી કાયાવાહીઓનુ ંવણાન અલગ ચબચલિંગ 

અન ેવસલૂીની અલગ નીતિમા ંકરવામા ંઆવ્યુ ંછે. ચબચલિંગ અને વસલૂીની પોલીસીની મફિ નકલ  

 

સસં્થા ની વેબસાઈટ પરથી મેળવી શકાય અથવા તવનિંી મોકલીને મેળવી શકાય: 

  

Ascension St. John Hospital 

અટેન્શન: નાણાકીય કોઉન્સેચલિંગ/FAP - મખુ્ય નોંધણી  
22101 Moross Road  

Detroit, Michigan 48236 

 

અથાઘટન 

 

આ પોચલસીનો હતે,ુ િમામ લાગ ુપડિી કાયાવાહીઓ સાથે મળીને, જયા ંસચૂવવામા ંઆવે છે િેના તસવાય 

દરેક રીિ ેઆ પોચલસી નુ ંપાલન કરવાનો છે અને િેન ુઅથાઘટન કરવામા ંઆવશે અને 501(r) અનસુાર 

િેનો ઉલ્લેખ કરવામા ંઆવશે. 

 


