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આસીસ્ટન્સ
1.0

પૉલીસી શનિેદન
નબળી િસશતઓ માટે સંભાળની સુલભતામાં સુશિધા આપતા કાયષક્રમો પ્રદાન કરિા માટે Kaiser
Foundation Health Plans (KFHP) અને Kaiser Foundation Hospitals (KFHP) સમશપિત છે . જ્યારે
આપાતકાલીન અને તબીબી રીતે આિશ્યક સંભાળની સુલભતા મેળિિામાં સેિાઓ માટે ચ ૂકિણી
કરિાની ક્ષમતા અિરોધક હોય ત્યારે િીમારડહત અને ઓછો િીમો ધરાિતા લાયક ઓછી આિક
ધરાિતા દદીઓને આશથિક સેિા પ્રદાન કરિાનો પણ આ પ્રશતબદ્ધતામાં સમાિેિ થાય છે .

2.0

હેત ુ
આ પોલીસી Medical Financial Assistance (MFA) પ્રોગ્રામ મારફત આપાતકાલલન અને તબીબી રીતે
જરૂરી સેિાઓ માટે આશથિક સહાયતા મેળિિા માટે લાયક થિા માટે ની આિશ્યકતાઓનુ ં િણષન કરે છે .
આ આિશ્યકતાઓ યુનાઇટે િ સ્ટેટ્સ ઇન્ટનષલ રે િન્યુ કોિની કલમ 501(r) અને લાયક સેિાઓ,
સુલભતા કે િી રીતે મેળિિી, પ્રોગ્રામની લાયકાતનાં માપદં િ, MFA ફાળિણીઓનુ ં માળખુ, ફાળિણી
રકમોની ગણતરી કરિા માટેનાં આધારો અને તબીબી લબલોની લબનચ ૂકિણીની ઘટનાઓમાં અનુમતી
હોય તેિી કાયષિાહીઓને સંબોધતા લાગું પિતા સ્ટેટનાં શનયમનો સાથે અનુપાલનમાં છે .

3.0

અિકાિ
નીચેની સંસ્થાઓ અને તેની પેટા સંસ્થાઓ (સમુડહત રીતે “KFHP/H” તરીકે ઓળખાય છે ) દ્વારા
રોજગાર મેળિતા કમષચારીઓને આ પોલીસી લાગુ થાય છે :
3.1

Kaiser Foundation Health Plan, Inc.

3.2

Kaiser Foundation Hospitals; અને

3.3

KFHP/H ની પેટા સંસ્થાઓ.

3.4

આ પોલલસી જોિેલી પુરિણી, સેક્િન I Kaiser Foundation Hospitals માં યાદીગત Kaiser
Foundation Hospitals અને હોસ્સ્પટલ-સંલગ્ન ક્ક્લશનક્સ, અને સંદભષ દ્વારા અહીં સંલગ્ન હોય
તેને લાગુ થાય છે .

4.0

વ્યાખ્યાઓ
પ ૂરિણી A – પાડરભાશર્ક િબ્દકોિ જુ ઓ.
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5.0

જોગિાઇઓ
KFHP/HP એ નબળાં-તપાસ થયેલ MFA પ્રોગ્રામની જાળિણી કરે છે જેથી દદીની િય, ખોિખાંપણ,
જાશત, િંિ, ધાશમિક સામેલગીરી અથિા િસાહતી સ્સ્થશત, જાતીય કે ન્રીકરણ, રાષ્રીય મ ૂળ, અને દદી
સ્િાસ્્ય કિચ ધરાિતા હોય કે નહીં તે બાબતોને ધ્યાને ન લેતા લાયક દદીઓ માટે ઇમરજન્સી અને
તબીબી આિશ્યક સંભાળ મેળિિા માટે નાણાંકીય બંધનોને હળિાં કરી િકાય.
5.1

MFA પોલલસી હેઠળ લાયક અને લબનલાયક હોય તેિી સેિાઓ. અન્યથા જોિેલી પ ૂરિણી,

સેક્િન II, MFA પોલલસી અંતગષત લાયક હોય અને લાયક ન હોય તેિી િધારાની સેિાઓ માં
જણાિિામાં આવ્યું ન હોય તે શસિાય.

5.1.1

લાયક સેિાઓ. KFHP/H ખાતે બહારના દદીની ફામષસીઓ, અથિા
Kaiser Permanente (KP) પ્રદાતાઓ દ્વારા ઇમરજન્સી અને તબીબી રીતે આિશ્યક
સ્િાસ્્ય સંભાળ સેિાઓ, ફામષસી સેિાઓ અને પ્રોિક્ટ્સ અને KP સુશિધાઓ (જેમ કે
હોસ્પીટલ્સ, હોસ્સ્પટલ-સંલગ્ન ક્ક્લશનક્સ, મેડિકલ સેન્ટસષ, અને મેડિકલ ઓડફસ
લબલ્િીંગ્સ) ખાતે પ ૂરા પાિિામાં આિતા તબીબી પુરિઠા પર MFA લાગુ થઇ િકે છે .
નીચે દિાષિેલ સેિાઓ અને ઉત્પાદો માટે પણ MFA લાગુ થઇ િકે છે :
5.1.1.1

તબીબી રીતે આિશ્યક સેિાઓ. KP પ્રદાતા દ્વારા ઓિષ ર કરિામાં આિેલી
અથિા પ્રદાન કરિામાં આિતી એિી સંભાળ, સારિાર, અથિા સેિાઓ
જે તબીબી સ્સ્થશતનાં શનયંત્રણ, મ ૂલ્યાંકન, શનદાન અથિા સારિાર માટે
આિશ્યક હોય અને દદી અથિા તબીબી સંભાળ પ્રદાતા માટે મુખ્યત્િે
સાનુકૂળતા માટે ન હોય.

5.1.1.2

શપ્રસ્ક્રીપ્િન્સ અને ફામષસી પુરિઠાઓ. KFHP/H આઉટપેિન્ટ ફામષસી ખાતે
રજુ કરિામાં આિેલ અને KP પ્રદાતાઓ, નોન-KP ઇમરજન્સી
ડિપાટષ મેન્ટ પ્રદાતાઓ, નોન-KP અરજન્ટ કે ર પ્રદાતાઓ, અને KP
કરારબદ્ધ પ્રદાતાઓ દ્વારા લખિામાં આિેલી પ્રીસ્ક્સ્ક્રપ્િન્સ.
5.1.1.2.1 જેનરીક દિાઓ. જ્યારે પણ િક્ય હોય ત્યાં જેનરીક
દિાઓના ઉપયોગની પસંદગી કરિી.
5.1.1.2.2 બ્ાંિ દિાઓ. KP પ્રદાતા કે જે નોંધે છે કે, “લખ્યાં
મુજબની દિા આપિી” (Dispense as Written, DAW),
અથિા તેના જેિી સામાન્ય દિા ઉપલબ્ધ નથી, એવું નોંધ
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કરનારા KP પ્રદાતા દ્વારા પ્રીસ્ક્રાઇબ કરિામાં આિેલ બ્ાંિ
નામિાળી દિાઓ.
5.1.1.2.3 ઓિર-ધ-કાઉન્ટર દિાઓ અથિા ફામષસી પ ૂરિઠા. KP
પ્રદાતા દ્વારા લખેલા પ્રીસ્ક્રીપ્િન અથિા ઓિષ ર સાથે અને
KP આઉટપેિન્ટ ફામષસી દ્વારા આપિામાં આિેલ.
5.1.1.2.4 મેડિકે ર લાભાથીઓ. ફામષસી િેઇિરના પત્રકમાં મેડિકેર
પાટષ D હેઠળ આિરીત શપ્રસ્ક્રીપ્િન દિાઓ માટે નાં મેડિકેર
લાભાથીઓને લાગું પિે છે .
5.1.1.3

િયુરેબલ મેડિકલ ઇક્િીપમેન્ટ (Durable Medical Equipment,
DME). DME માગષદશિિકાઓ સાથેનાં અનુપાલનમાં KP પ્રદાતા દ્વારા
ઓિષ ર કરિામાં આવ્યા હોય અને KFHP/H દ્વારા એિા દદીને પ ૂરા
પાિિામાં આવ્યા હોય જે તબીબી રીતે આિશ્યક માપદં િો પ ૂણષ કરતા
હોય.

5.1.1.4

આરોગ્ય શિક્ષણ િગો. દદીની સારિારનાં પ્લાનનાં ભાગ રૂપે કોઈ KP
પ્રદાતા દ્વારા ભલામણ કરિામાં આિેલા હોય તેિા KP દ્વારા શનધાષડરત
કરિામાં આિતા અને પ્રદાન કરિામાં આિતા ઉપલબ્ધ િગો સંબશં ધત
ફી.

5.1.1.5

અપિાદનાં આધાર પર ઉપલબ્ધ સેિાઓ. અપિાદ સમાિતી હોય તેિી
અમુક ચોક્કસ પડરસ્સ્થશતઓમાં, (1) નોન-KP સુશિધા પર પ્રદાન કરિામાં
આિતી સેિાઓ અને (2) KP પ્રદાતા દ્વારા પ્રીસ્ક્રાઇબ કરિામાં આિેલ
અને ઓિષ ર કરિામાં આિેલ તથાકરારબદ્ધ/િેન્િર દ્વારા પ ૂરા પાિિામાં
આિતા DME પર નીચે િણષવ્યા અનુસાર MFA લાગુ પિી િકે છે .
અપિાદ માટે લાયક થિા, દદીએ નીચે સેક્િન 5.6.2 માં િણષિેલા ઉચ્ચ
તબીબી ખચષનાં માપદં િને પ ૂણષ કરિાની આિશ્યકતા છે .
5.1.1.5.1

કૌિલ્યપ ૂણષ નશસિંગ સેિાઓ અને મધ્યસ્થ સંભાળ સેિાઓ.
હોસ્ક્સ્ટપલમાંથી ઇનપેિન્ટ ડિસ્ચાર્જની સુશિધા આપિા
દદીને કરારબદ્ધ KP સુશિધા દ્વારા પ્રદાન કરિામાં આિેલી
પ્રીસ્ક્રાઇબ કરે લી તબીબી જરૂરીયાતો.
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આસીસ્ટન્સ
5.1.1.5.2

િયુરેબલ મેડિકલ ઇક્િીપમેન્ટ (DME). DME
માગષદશિિકાઓ સાથે અનુપાલનમાં હોય અને KFHP/H
DME ડિપાટષ મેન્ટ મારફત કરારબદ્ધ િેન્િર દ્વારા પ ૂરા
પાિિામાં આિતા હોય તેિા KP પ્રદાતા દ્વારા ઓિષ ર
કરિામાં આિેલા િેન્િર દ્વારા પ ૂરા પાિિાનાં DME.

5.1.1.6

િધારાની ઉપલબ્ધ લાયક સેિાઓ. MFA પોલલસી અંતગષત લાયક હોય
તેિી િધારાની સેિાઓની ઓળખ જોિેલી પ ૂરિણી, સેક્િન II, MFA

પોલલસી અંતગષત લાયક અને લાયક ન હોય તેિી િધારાની સેિાઓમાં
કરિામાં આિી છે .
5.1.2

લબન-લાયક સેિાઓ. MFA આને લાગુ ન પણ થાય:
5.1.2.1

KP પ્રદાતા દ્વારા નક્કી કરિામાં આવ્યા અનુસાર તાત્કાલલક અથિા
તબીબી રીતે આિશ્યક ન ગણિામાં આિી હોય તેિી સેિાઓ. આ
મુજબનો સમાિેિ થાય છે પરં ત ુ તેટલા પ ૂરતી મયાષડદત નથી:
5.1.2.1.1

મુખ્યત્િે દદીનો દે ખાિ સુધારિાનાં હેત ુ માટે હોય તેિી
િમેટોલોજી સેિાઓ સડહત, કોસ્મેડટક સર્જરી અથિા
સેિાઓ,

5.1.2.1.2

િંધ્યતાની સારિારો,

5.1.2.1.3

રીટેલ તબીબી પ ૂરિઠાઓ,

5.1.2.1.4

એક્યુપક્ં ચર, શસરોપ્રેસ્ક્ક્ટક અને મસાજ સેિાઓ સડહતની,
િૈકક્લ્પક થેરેપીઓ,

5.1.2.1.5

જાતીય નબળાઈની સારિાર માટેના ઇન્જેક્િન અને
ઉપકરણો,

5.1.2.1.6

સરોગસી સેિાઓ, અને

5.1.2.1.7

ત ૃતીય પક્ષ, વ્યસ્ક્તગત િીમા સુરક્ષાની જિાબદારી
અથિા કામદારોના િળતરના ડકસ્સાઓ સંબશં ધત
સેિાઓ.
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5.1.2.1.8

નોન-KP આરોગ્ય િીમા સાથેનાં દદીઓ માટે ની સેિાઓ.
દદીનાં નોન-KP આરોગ્ય કિરે જ હેઠળ આિરતી હોય
તેિી લબન-આપાત્તકાલલન અથિા લબન-તાત્કાલલક સેિાઓ
અને આઉટપેિન્ટ ફામષસી પ ૂરિઠાઓ જેનાં માટે દદીને
પસંદગીનાં નોન-KP પ્રદાતાઓ અને ફામષસીઓનાં ચોક્કસ
નેટિકષ નો ઉપયોગ કરિાની આિશ્યકતા હોય.

5.1.2.2

શપ્રસ્ક્રીપ્િન્સ અને ફામષસી પુરિઠાઓ. આપાતકાલલન અને તબીબી રીતે
આિશ્યક નહીં ગણિામાં આિતા પ્રીસ્ક્સ્ક્રપ્િન્સ અને પ ૂરિઠાઓ
(1) ફામષસી અને ઉપચારશિજ્ઞાન સશમશત દ્વારા મંજૂર કરિામાં આિી ન
હોય તેિી દિાઓ, (2) KP પ્રદાતા દ્વારા પ્રીસ્ક્રાઇબ અથિા ઑિષ ર
કરિામાં આિેલ ન હોય એિી ઓિર-ધ-કાઉન્ટર દિાઓ અથિા
પ ૂરિઠાઓ અને (3) શિિેર્ રૂપે બાકાત રાખેલી દિાઓ (દા.ત.,
પ્રજનનક્ષમતા, કોસ્મેડટક, જાતીય સમસ્યાની સારિાર માટેની દિાઓ)
નો સમાિેિ થાય છે પરં ત ુ તેટલા પ ૂરતી મયાષડદત નથી.

5.1.2.3

Low Income Subsidy (LIS) પ્રોગ્રામ માટે લાયક અથિા પ્રિેિ
મેળિેલ મેડિકેર પાટષ D માં નોંધાયેલ લોકો માટે માટે શપ્રસ્ક્રીપ્િન્સ.
સેન્ટસષ ફોર મેડિકે ર એન્િ મેડિકે ઇિ સશિિસીસ (CMS) માગષદશિિકાઓનાં
અનુપાલનમાં, મેડિકેર પાટષ D નોંધાયેલ હોય તેિા લાયક હોય અથિા
LIS પ્રોગ્રામમાં નોંધાયેલ હોય તેિા લોકો માટે શપ્રસ્ક્રીપ્િન દિાઓ માટે
બાકી રહેતા ખચષની િહેંચણી.

5.1.2.4

KP સુશિધાઓ બહાર પુરી પાિિામાં આિતી સેિાઓ. KP સુશિધાઓ
પર, KP પ્રદાતાઓ દ્વારા પ ૂરી પાિિામાં આિતી સેિાઓ માટે જ MFA
પોલલસી લાગુ થાય છે . KP પ્રદાતા તરફથી ભલામણ હોય તો પણ, MFA
માટે તમામ અન્ય સેિાઓ ગેરલાયક છે . નોન-KP મેડિકલ ઓડફસીસ,
અરજન્ટ કે ર ફેસીલીટીસ અને ઇમરજન્સી ડિપાટષ મેન્ટ ખાતે પ ૂરી પાિિામાં
ુ રે ડટિ કેર,
આિતી સેિાઓ, તથા નોન-KP હોમ હેલ્થ, હોસ્પાઇસ, રે ક્યપ
અને કસ્ટોડિયલ કે ર સશિિસીસ બાકાત છે , ઉપરનાં સેક્િન 5.1.1.5 નાં
અનુપાલનમાં અપિાદ તરીકે ઓળખ કરાયેલી ન હોય ત્યાં સુધી.

5.1.2.5

િયુરેબલ મેડિકલ ઇક્િીપમેન્ટ (DME). તેને KP પ્રદાતા દ્વારા ઓિષ ર
કરિામાં આવ્યા હોય કે નહીં તો પણ, કરારબદ્ધ િેન્િર દ્વારા પ ૂરા

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved.

National Community Benefit
પૉલીસી શિર્ષક: Medical Financial Assistance

પોલલસી નંબર: NATL.CB.307

માલલક શિભાગ: National Community Benefit

ુ રી 1જી, 2021
અસરકારક તારીખ: ફેબ્રઆ

કસ્ટોડિયનઃ ડિરે ક્ટર, મેડિકલ ફાયનાન્સીયલ

પ ૃષ્ઠ: 6 / 24

આસીસ્ટન્સ
પાિિામાં આિતા DME બાકાત છે , જો ઉપરનાં સેક્િન 5.1.1.5 નાં
અનુપાલનમાં અપિાદ તરીકે ઓળખ કરાયેલ ન હોય તો.
5.1.2.6

હેલ્થ પ્લાન શપ્રશમયમ્સ. MFA પ્રોગ્રામ આરોગ્ય સંભાળના કિરે જ (દા.ત.
બાકી રકમ અથિા શપ્રમીયમ) સાથે સંકળાયેલા ખચષની ચ ૂકિણી કરિામાં
મદદ કરતો નથી.

5.1.2.7

િધારાની લબન-લાયક સેિાઓ. MFA પોલલસી અંતગષત લાયક ન હોય
તેિી િધારાની સેિાઓની ઓળખ જોિેલી પ ૂરિણી, સેક્િન II, MFA

પોલલસી અંતગષત લાયક અને લાયક ન હોય તેિી િધારાની સેિાઓમાં
કરિામાં આિી છે .
5.2

પ્રદાતાઓ. MFA માત્ર તે તબીબી સારિાર પ્રદાતાઓ કે જેના પર જોિેલ પ ૂરિણી, સેક્િન III,

MFA પોલીસીને આધીન હોય તેિા અને તેને આધીન ન હોય એિા પ્રદાતાઓમાં નોંધેલ મુજબ
MFA લાગુ થાય છે તેના દ્વારા આપિામાં આિતી પાત્ર સેિાઓ પર જ લાગુ થાય છે .
5.3

પ્રોગ્રામ માડહતી સ્ત્રોતો અને MFA માટે કે િી રીતે અરજી કરિી. MFA પ્રોગ્રામ શિિેની
િધારાની માડહતી અને કે િી રીતે અરજી કરિી તેનો સારાંિ જોિેલ પ ૂરિણી, સેક્િન IV,

પ્રોગ્રામની માડહતી અને MFA માટે અરજી કરિીમાં આપેલો છે .
5.3.1

પ્રોગ્રામ શિિેની માડહતીના સ્રોતો. MFA પોલીસીની નકલો, અરજી માટેના ફોમષ,
સ ૂચનાઓ અને સાદી ભાર્ામાં સારાંિો (દા.ત., પોલીસીના સારાંિો અથિા
પ્રોગ્રામના બ્ોિર) લોકોને KFHP/H ની િેબસાઇટથી, ઇમેઇલ દ્વારા, વ્યસ્ક્તગત રૂપે
અથિા યુ.એસ. ટપાલ દ્વારા ઉપલબ્ધ કરાિિામાં આિે છે .

5.3.2

MFA માટે અરજી કરિી. MFA પ્રોગ્રામ માટે અરજી કરિા માટે, દદીએ KP સેિાઓ
માટે બાકી બેલેન્સ માટે લબલ, KP સાથેની શનધાષડરત એપોઇન્ટમેન્ટ અથિા ઉપર
િણષવ્યા અનુસાર લાયક સેિાઓ માટે KP પ્રદાતા દ્વારા ઓિષ ર કરિામાં આિતા
ફામષસી પ્રીસ્ક્સ્ક્રપ્િન દ્વારા ઉભી થતી તાત્કાલલક જરૂરીયાતનુ ં શનરૂપણ કરિાની
આિશ્યકતા છે . દદી ઓનલાઇન, રૂબરૂમાં, ટેલીફોનથી અથિા કાગળ પર અરજી
સડહતની ઘણી રીતોથી MFA કાયષક્રમ માટે અરજી કરી િકે છે .
5.3.2.1

પબ્બ્લક અને પ્રાઇિેટ પ્રોગ્રામની લાયકાત માટે દદીઓનુ ં સ્ક્રીશનિંગ.
KFHP/H તમામ વ્યસ્ક્તઓને એકંદર વ્યસ્ક્તગત આરોગ્ય માટે
આરોગ્યસંભાળ સેિાઓ સુલભ કરિાનુ ં સુશનશિત કરિા અને દદીની
સંપશત્તઓનાં રક્ષણ માટે આરોગ્ય િીમા કિરે જ મેળિિા માટે પ્રોત્સાડહત
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કરે છે . MFA પ્રોગ્રામ માટે અરજી કરિા માટે દદીઓને KFHP/H
નાણાંકીય સલાહ પ ૂરી પાિે છે જેથી સ્િાસ્્ય સંભાળ ઉપયોગ
જરૂડરયાતોમાં સહાય થઇ િકે તેિા સંભશિત પબ્લીક અને પ્રાઇિેટ હેલ્થ
કિરે જ ઓળખી િકાય. કોઇપણ પબ્લીક અથિા પ્રાઇિેટ હેલ્થ કિરે જ
પ્રોગ્રામ્સ માટે લાયક માનિામાં આિે તેિા દદીને આ પ્રોગ્રામ્સ માટે
અરજી કરિાની કદાચ આિશ્યકતા હોઇ િકે છે .
5.4

MFA માટે અરજી કરિા માટે આિશ્યક માડહતી. દદીની નાણાંકીય સ્સ્થશતની ખાતરી કરિા
માટે સંપ ૂણષ વ્યસ્ક્તગત, નાણાંકીય અને અન્ય માડહતીની આિશ્યકતા છે જેથી MFA પ્રોગ્રામ,
અને પબ્લીક અને પ્રાઇિેટ હેલ્થ કિરે જ પ્રોગ્રામ્સ માટે લાયકાત નક્કી કરી િકાય. અધ ૂરી
માડહતીના કારણે MFA નો ઇન્કાર કરિામાં આિી િકે છે . લેલખતમાં, વ્યસ્ક્તગત રીતે,
ટેલીફોન પર માડહતી પ ૂરી પાિિામાં આિી િકે છે .
5.4.1

નાણાંકીય સ્સ્થશતની ખરાઇ કરિી. સહાય માટે અરજી કરે ત્યારે દરે ક સમયે દદીની
નાણાંકીય સ્સ્થશતની ખરાઇ કરિામાં આિે છે . બાહ્ય માડહતી સ્ત્રોતોનો ઉપયોગ કરી
જો દદીની નાણાંકીય સ્સ્થશતની ખાતરી થઇ િકે , તો દદીને નાણાંકીય દસ્તાિેજીકરણ
પ ૂરું પાિિાની આિશ્યકતા ન પણ હોઇ િકે.

5.4.2

નાણાંકીય અને અન્ય માડહતી પ ૂરી પાિિી. જો બાહ્ય િેટા સ્રોતોનો ઉપયોગ કરીને
દદીની આશથિત સ્સ્થશતની ખરાઇ કરી િકાય તેમ ન હોય, તો દદીને MFA પ્રોગ્રામ
માટેની અરજીમાં િણષિેલ માડહતી સબશમટ કરીને તેઓની આશથિક સ્સ્થશતની ખરાઇ
કરિાનુ ં કહેિામાં આિી િકે છે .
5.4.2.1

સંપ ૂણષ માડહતી. શિનંતી કરિામાં આિેલી તમામ વ્યસ્ક્તગત, નાણાંકીય,
અને અન્ય માડહતી એક િખત પ્રાપ્ત થઇ જાય ત્યારબાદ MFA
પ્રોગ્રામની લાયકાત નક્કી કરિામાં આિે છે .

5.4.2.2

અપ ૂણષ માડહતી. માંગિામાં આિેલ માડહતી જો અધુરી પ્રાપ્ત થયેલ હોય
તો વ્યસ્ક્તગત રીતે, મેઇલ દ્વારા, અથિા ટેલીફોન દ્વારા દદીને જાણ
કરિામાં આિિે. નોડટસ મોકલિામાં આિી હોય, વ્યસ્ક્તગત રીતે
િાતચીત થઇ હોય, અથિા ટેલીફોન િાતચીત થઇ હોય ત્યારથી 30
ડદિસમાં દદી અધુરી માડહતી સબશમટ કરી િકે છે .

5.4.2.3

શિનંતી કરિામાં આિેલ માડહતી ઉપલબ્ધ ન હોય. પ્રોગ્રામ
એપ્લીકેિનમાં માંગિામાં આિેલ માડહતી જો દદી ધરાિતા ન હોય તો
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આસીસ્ટન્સ
તેઓ KFHP/H નો સંપકષ કરી િકિે જેથી લાયકાત દિાષિી િકે તેિા
અન્ય ઉપલબ્ધ પુરાિા શિિે ચચાષ કરી િકાય.
5.4.2.4

કોઇ નાણાંકીય માડહતી ઉપલબ્ધ ન હોય. દદીએ પ્રાથશમક નાણાંકીય
માડહતી પ ૂરી પાિિાની રહેિે (જેમ કે, આિક, જો હોય, અને સ્ત્રોત) અને
તેનાં પ્રમાલણકરણની ખરાઇ કરિાની રહેિે જ્યારે (1) બાહ્ય સ્ત્રોતોનો
ઉપયોગ કરી તેની અથિા તેણીની નાણાંકીય સ્સ્થશતની ખરાઇ થઇ િકે
નહીં, (2) શિનંતી કરિામાં આિેલ માડહતી ઉપલબ્ધ ન હોય અને (3)
લાયકાત દિાષિી િકે તેિા અન્ય કોઇ પુરાિા અસ્સ્તત્િમાં ન હોય. દદી
પાસેથી પ્રાથશમક નાણાંકીય માડહતી અને ખાતરીની આિશ્યકતા ત્યારે છે
જ્યારે દદી:
5.4.2.4.1

બેઘર હોય, અથિા

5.4.2.4.2

કોઇ આિક ધરાિતા ન હોય, તેના અથિા તેણીના
નોકરીદાતા પાસેથી કોઇ ઔપચારીક આિક મેળિતા ન
હોય (સ્િ-રોજગાર ધરાિતા હોય તેને બાદ કરતા),
નાણાંકીય ભેટો મેળિતા હોય, અથિા ગયા િર્ે ફેિરલ
અથિા સ્ટેટ ઇન્કમ ટેક્સ રીટનષ ફાઇલ કરિાની
આિશ્યકતા ન હોય, અથિા

5.4.2.4.3

સારી રીતે જાણીતી રાસ્ક્ષ્રય અથિા પ્રાંશતય આફત દ્વારા
અસરગ્રસ્ત થયા હોય (નીચે સેક્િન 5.11 નો સંદભષ લો).

5.4.3

દદી સહકાર. તમામ શિનંતી કરિામાં આિેલ માડહતી પ ૂરી પાિિા માટે દદીએ
િાજબી પ્રયાસ કરિાની આિશ્યકતા છે . જો શિનંતી કરિામાં આિેલ તમામ
માડહતી પ ૂરી પાિિામાં ન આિે, ત્યારે પડરસ્સ્થશતઓ ધ્યાને લેિામાં આિે છે અને
લાયકાત નક્કી કરતી િખતે શિચારણા કરિામાં આિી િકે છે .

5.5

ધારણાગત લાયકાતનુ ં શનધાષ રણ. જે દદીએ અરજી ન કરી હોય તેની દદી દ્વારા પ્રદાન કરિામાં
આિેલી શસિાયની માડહતીનાં આધાર પર MFA પ્રોગ્રામ માટે લાયક તરીકે ઓળખ કરિામાં
આિી િકે છે . જો લાયક હોિાનુ ં શનધાષરણ કરિામાં આિે, તો દદીએ નાણાકીય સ્સ્થશતની
ખરાઇ કરિા માટે વ્યસ્ક્તગત, નાણાકીય અને અન્ય માડહતી પ્રદાન કરિાની આિશ્યકતા
નથી અને MFA ફાળિણી આપમેળે કરિામાં આિી િકે છે . દદી લાયક હોિાનુ ં અનુમાન
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કરિામાં આિે છે જો દદી નીચે િણષવ્યા અનુસાર અગાઉ લાયક થયા હોય અથિા ઘાલખાધ
રે ફરલ તરીકે ઓળખાયા હોય:
5.5.1

પ ૂિષલાયક. એિા દદી જેનુ ં પબ્બ્લક અને પ્રાઇિેટ સહાયતા પ્રોગ્રામ્સ માટે લાયક થિા
નાણાકીય સ્ક્રીશનિંગ પ્રડક્રયા દ્વારા શનધાષ રણ કરિામાં આવ્યું હોય તેને MFA પ્રોગ્રામ
માટે લાયક હોિાનુ ં પ ૂિષઅનુમાન કરિામાં આિે છે . દદીને પ ૂિષલાયક ગણિામાં
આિે છે જો દદી:
5.5.1.1

કોમ્યુશનટી MFA (CMFA) પ્રોગ્રામમાં નોંધાયેલ હોય જેમાં દદીને
મોકલિામાં આવ્યાં હોય અને આ રીતે પ ૂિષલાયક થયા હોય (1) ફેિરલ,
સ્ટે ટ અથિા લોકલ ગિમેન્ટ, (2) ભાગીદાર કોમ્યુશનટી-સ્સ્થત સંસ્થા,
અથિા (3) KFHP/H પ્રાયોજજત કોમ્યુશનટી હેલ્થ કાયષક્રમ ખાતે, અથિા

5.5.1.2

લો-ઇન્કમ ધરાિતા દદીઓ માટે સંભાળનો સહાય ઉપયોગ કરિા માટે
તૈયાર કરિામાં આિેલ KP કોમ્યુશનટી બેશનડફટ પ્રોગ્રામમાં નોંધાયેલ હોય
અથિા શનયુક્ત KFHP/H વ્યસ્ક્ત દ્વારા પ ૂિષલાયક થયેલ હોય, અથિા

5.5.1.3

શિશ્વસનીય આજીશિકાના સાધનની તપાસ સ્િાસ્્ય કિરે જ પ્રોગ્રામ (જેમ
કે, મેડિકેર લો ઇન્કમ સબસીિી પ્રોગ્રામ) માં નોંધાયેલ હોય, અથિા

5.5.1.4
5.5.2

છે લ્લાં 30 ડદિસમાં MFA ફાળિણી પહેલાં મંજૂર થયા હોય.

ઘાલખાધ રે ફરલ માટે ઓળખાયેલા હોય. તમામ અન્ય લાયકાત અને ચ ૂકિણી
સ્ત્રોતો ખતમ થયા પછી, KP સુશિધા પર સંભાળ મેળિી હોય તેિા દદી અને
નાણાકીય તકલીફ (દા.ત. પાછલી બાકી રકમો) નાં સંકેતો હોય તેની કદાચ બાહ્ય
િેટા સ્ત્રોતોનો ઉપયોગ કરીને પ્રોગ્રામની લાયકાતનુ ં સ્ક્રીશનિંગ કરિામાં આિી િકે છે .
જો લાયક હોય, તો દદી માત્ર લાયક બાકી રકમો માટે જ MFA ફાળિણી મેળિે છે .
લાયક સેિાઓ માટે ની એિી બાકી રકમોને એકશત્રત કરિા માટે મોકલિામાં ન આિી
િકે, જે આગળની એકશત્રકરણ કાયષિાહીને આધીન હોય અથિા KPનાં ઘાલખાધ
ખચાષમાં સામેલ કરે લ હોય.).

5.6

પ્રોગ્રામની લાયકાતનાં માપદં િ. જોિેલ પ ૂરિણી, સેક્િન V, લાયકાતનાં માપદં િમાં આપેલા
સારાંિ મુજબ, MFA માટે અરજી કરનાર દદી આજીશિકાના સાધનનો અથિા ઉચ્ચ તબીબી
ખચષ માપદં િના આધારે આશથિક સહાયતા માટે પાત્ર હોઇ િકે છે .

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved.

National Community Benefit
પૉલીસી શિર્ષક: Medical Financial Assistance

પોલલસી નંબર: NATL.CB.307

માલલક શિભાગ: National Community Benefit

ુ રી 1જી, 2021
અસરકારક તારીખ: ફેબ્રઆ

કસ્ટોડિયનઃ ડિરે ક્ટર, મેડિકલ ફાયનાન્સીયલ

પ ૃષ્ઠ: 10 / 24

આસીસ્ટન્સ
5.6.1

આજીશિકાના સાધનની તપાસનો માપદં િ દદી આજીશિકાના સાધનની તપાસની
લાયકાતનો માપદં િ પ ૂણષ કરે તો શનણષય કરિા માટે દદીનુ ં મ ૂલ્યાંકન કરિામાં આિે છે .
5.6.1.1

આિકના સ્તર અનુસાર પાત્રતા. ફેિરલ પોિટી ગાઇિલાઇન્સ (Federal
Poverty Guidelines, FPG) ની ટકાિારી તરીકે KFHP/H ના નબળાં
પરીક્ષણ માપદં િ માટે દદી ઓછી અથિા સમાન એકંદર ઘરે લ ુ આિક
ધરાિતા દદી નાણાંકીય સહાય માટે લાયક છે .

5.6.1.2

ઘરે લ ુ આિક. ઘરના પરીિારનાં સભ્યો માટે લાગુ આિકની
આિશ્યકતાઓ. ઘર અથાષત એકલ વ્યસ્ક્ત અથિા જન્મ, લગ્ન, અથિા
દત્તક લેિા સંબશં ધત જેઓ સાથે રહેતા હોય તેિા બે અથિા િધારે
વ્યસ્ક્તઓનો સમ ૂહ છે . ઘરનાં સભ્યોમાં જીિનસાથીઓ, લાયકાત
ધરાિતા સ્થાશનક પાટષ નરો, બાળકો, સંભાળ લેનારા સંબશં ધઓ, સંભાળ
લેનારા સંબધ
ં ીઓનાં બાળકો, અને અન્ય વ્યસ્ક્તઓનો સમાિેિ થાય છે
જેઓ માટે એકલ વ્યસ્ક્ત, જીિનસાથી, સ્થાશનક પાટષ નર અથિા
માતાશપતા નાણાકીય રીતે જિાબદાર છે જેઓ ઘરમાં રહેતા હોય.

5.6.2

ઉંચા તબીબી ખચષનો માપદં િ. દદી ઉંચા તબીબી ખચષ માપદં િ પ ૂણષ કરે છે કે નહીં
તેનો શનણષય કરિા માટે દદીનુ ં મ ૂલ્યાંકન કરિામાં આિે છે .
5.6.2.1

ઉંચા તબીબી ખચાાં આધાડરત લાયકાત. કોઇપણ એકંદર ઘરની
આિકનાં સ્તરનાં દદીને 12 િર્ષનાં સમયગાળામાં લાયક સેિાઓ માટે
ખીસ્સામાંથી તબીબી અને ફામષસી ખચાષઓ િાશર્િક ઘરે લ ું આિકનાં 10%
બરાબર અથિા િધારે હોય તે નાણાકીય સહાયતા માટે લાયક છે .
5.6.2.1.1

KFHP/H આઉટ-ઓફ-પોકેટ (ખીસ્સામાંથી કરે લ) ખચાષ .
KP ફેસેલીટી ખાતે થયેલ કોપેમેન્ટ, ડિપોઝીટ,
કોઇન્સ્યુરન્સ, અને લાયક સેિાઓ માટે સંલગ્ન કપાતો
સડહત થયેલ તબીબી અને દિા ખચષ.

5.6.2.1.2

નોન-KFHP/H આઉટ-ઓફ-પોકે ટ (ખીસ્સામાંથી કરે લ)
ખચાષ . નોન-KP સુશિધા ખાતે પ ૂરાં પાિિામાં આિેલ
તબીબી, ફામષસી અને રૂડટન િેન્ટલ ખચાષ ,જે લાયક સેિા
સંબશં ધત હોય, અને દદી (કોઇ ડિસ્કાઉન્ટ્સ અથિા જતા
કરે લ હોય તે બાદ કરતા) દ્વારા કરિામાં આિેલ હોય તેનો
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સમાિેિ થાય છે . નોન-KP સુશિધામાંથી સેિા પ્રાપ્ત કરી
હોય તે માટે તબીબી ખચાષન ુ ં દસ્તાિેજીકરણ દદીએ પ ૂરું
પાિિાનુ ં રહેિે.
5.6.2.1.3

હેલ્થ પ્લાન શપ્રશમયમ્સ. દદીએ પોતે કરે લા ખચાષને
આરોગ્ય સારિારના કિરે જથી સંબશં ધત ખચષમાં જોિિામાં
આિતા નથી (દા.ત., ચ ૂકિિાને પાત્ર રખમ અથિા
પ્રીશમયમ).

5.7

અસ્િીકૃશતઓ અને અપીલો
5.7.1

અસ્િીકૃશતઓ. MFA કાયષક્રમ માટે દદી અરજી કરતા હોય અને લેલખત અથિા મૌલખક
જાણ કરિામાં આિેલ લાયકાત માપદં િ પ ૂણષ કરતા ન હોય તો MFA માટેની તેની
અથિા તેણીની શિનંતી અસ્િીકૃ ત થાય છે .

5.7.2

MFA અસ્િીકૃશતને કે િી રીતે અપીલ કરિી. કોઇ દદીને એમ જણાતુ હોય કે તેની
અથિા તેણીની અરજી અથિા માડહતી યોગ્ય રીતે ધ્યાને લેિામાં આિી નથી તો
તેઓ શનણષય સામે અપીલ કરી િકિે. અપીલ પ્રડક્રયા પ ૂણષ કરિાની સ ૂચનાઓનો
MFA અસ્િીકૃશત પત્રમાં સમાિેિ થાય છે . શનયુક્ત KFHP/H સ્ટાફ દ્વારા અપીલોની
સમીક્ષા કરિામાં આિે છે .

5.8

ફાળિણી માળખુ.ં MFA ફાળિણીઓ પાછલી બાકી અથિા ઘાલખાધ રે ફરલ પહેલા
ઓળખાયેલી બાકી બેલેન્સ રકમો અને પિતર ચાજર્જસ માટે જ લાગું પિે છે . MFA
ફાળિણીઓમાં KP પ્રદાતા દ્વારા શનધાષ રણ કયાષ અનુસારની કોઇપણ આિશ્યક ફોલો અપ
સેિાઓ માટે લાયકાતનાં સમયગાળાનો પણ સમાિેિ થઇ િકે છે .
5.8.1

ફાળિણીનો આધાર. MFA પ્રોગ્રામ દ્વારા ચ ૂકિિામાં આિતા દદીનાં ખચાષ દદી
આરોગ્ય સારિાર માટે કિરે જ ધરાિે છે કે નહીં અને દદીની ઘરે લ ું આિકનાં આધારે
નક્કી કરિામાં આિે છે .
5.8.1.1

સ્િાસ્્ય સંભાળ કિરે જ (િીમારડહત) શિના MFA-લાયક દદી. એક
લાયક િીમારડહત દદી તમામ લાયક સેિાઓનાં દદી ખચાષ પર છૂટ
મેળિે છે .

5.8.1.2

આરોગ્ય સંભાળ કિરે જ (િીમાસડહત) સાથે MFA-લાયક દદી. તમામ
લાયક િીશમત દદી તમામ લાયક સેિાઓ (1) જેના માટે દદી અંગત
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રીતે જિાબદાર હોય અને (2) તેના અથિા તેણીના િીમા કે રીયર દ્વારા
ચ ૂકિણી થઇ ન હોય તેિી તમામ લાયક સેિાઓ માટે નાં દદી ખચષ પર
છૂટ મેળિે છે . દદીએ દસ્તાિેજીકરણ પ ૂરું પાિિાનુ ં રહેિે, જેમ કે
એક્સ્પ્લેનેિન ઓફ બેશનડફટ્સ (Explanation of Benefits, EOB), જેથી
િીમા દ્વારા સમાશિષ્ટ ન હોય તે બીલના ભાગો નક્કી કરી િકાય.
5.8.1.2.1

ઇન્સ્યોરન્સ કે રીયર પાસેથી પ્રાપ્ત ચ ૂકિણીઓ. દદીનાં
ઇન્સ્યુરન્સ કેરીયર પાસેથી KFHP/H દ્વારા પ ૂરી પાિિામાં
આિેલ સેિાઓ માટે કોઇ ચ ૂકિણી માટે લાયક દદીએ
KFHP/H ને સહી કરી આપિાની રહેિે.

5.8.1.3

છૂટનુ ં િેિયુલ. પોલલસી અંતગષત ઉપલબ્ધ છૂટો શિિેની િધારાની
માડહતીનો સારાંિ જોિેલી પ ૂરિણી, સેક્િન VI, છૂટની િેિયુલમાં
આપેલો છે .

5.8.1.4

પતાિટમાંથી િળતરો. ત્રાડહત પક્ષની જિાબદારી / વ્યસ્ક્તગત િીમા
સુરક્ષા પતાિટો, ચ ૂકિણીકતાષઓ, અથિા અન્ય કાન ૂની જિાબદાર પક્ષો
પાસેથી KFHP/H લાગું પિે તે અનુસાર િળતર માંગે છે .

5.8.2

ફાળિણીની લાયકાતનો સમયગાળો. અનુસરણ સેિાઓ માટે લાયકાતનો
સમયગાળો મંજૂરીની તારીખ અથિા સેિાઓ પ ૂરી પાિિામાં આિી હતી તે
તારીખથી અથિા દિા આપિામાં આિી હતી તે તારીખથી િરૂ થાય છે . લાયકાતની
અિધીનો સમયગાળો માત્ર મયાષડદત સમયનો છે અને KP ની શિિેકબુદ્ધદ્ધ પર આ
સડહતનાં શિશિધ માગો દ્વારા નક્કી કરિામાં આિે છે :
5.8.2.1

સમયની ચોક્કસ અિશધ. મહત્તમ ડદિસો 365 લાયક અનુસરણ સેિાઓ
અને ઘાલખાધ રે ફરલ પ ૂિે ઓળખાયેલા બાકી દદી ખચાષઓની રકમો
માટે છે .

5.8.2.2

કૌિલ્યપ ૂણષ નશસિંગ અને મધ્યસ્થ સંભાળ. મહત્તમ 30 ડદિસો KP બહાર
પ્રદાન કરિામાં આિેલી સેિાઓ માટે.

5.8.2.3

િયુરેબલ મેડિકલ ઇસ્ક્િપમેન્ટ મહત્તમ ડદિસો 180 િેન્િર દ્વારા પ ૂરા
પાિિામાં આિતા તબીબી ઉપકરણ માટે.

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved.

National Community Benefit
પૉલીસી શિર્ષક: Medical Financial Assistance

પોલલસી નંબર: NATL.CB.307

માલલક શિભાગ: National Community Benefit

ુ રી 1જી, 2021
અસરકારક તારીખ: ફેબ્રઆ

કસ્ટોડિયનઃ ડિરે ક્ટર, મેડિકલ ફાયનાન્સીયલ

પ ૃષ્ઠ: 13 / 24

આસીસ્ટન્સ
5.8.2.4

સારિારનો સમયગાળો અથિા સંભાળનો એશપસોિ. મહત્તમ 180
ડદિસો KP પ્રદાતા દ્વારા નક્કી થયેલ સારિારના ચોક્કસ સમયગાળા
અને/અથિા સંભાળના એશપસોિ માટે .

5.8.2.5

પબ્બ્લક અને પ્રાઇિેટ આરોગ્ય કિરે જ પ્રોગ્રામ્સ માટે સંભશિત રીતે
લાયકાત ધરાિતા દદીઓ. મહત્તમ 90 ડદિસો તેઓ પબ્બ્લક અને
પ્રાઇિેટ આરોગ્યનાં કિરે જનાં પ્રોગ્રામ્સ માટે અરજી કરતા હોય ત્યારે
દદીને સહાયતા કરિા માટે.

5.8.2.6

િન-ટાઇમ (એક િખતની) ફામષસી ફાળિણી. MFA પ્રોગ્રામમાં અરજી
કરતા પહેલાં, િન-ટાઇમ ફામષસી ફાળિણી માટે દદી લાયક છે જો દદી
(1) MFA ફાળિણી ધરાિતા ન હોય, (2) KFHP/H ફામષસી પર KP
પ્રદાતા દ્વારા લેલખત શપ્રસ્ક્રીપ્િન ભરે (3) શપ્રસ્ક્રીપ્િનની ચ ૂકિણી કરિામાં
અસમથષતા દિાષ િે. િન-ટાઇમ ફાળિણી 30 ડદિસો પ ૂરતી મયાષડદત છે
અને KP પ્રદાતા દ્વારા તબીબી રીતે યોગ્ય નક્કી કયાષ મુજબ દિાના
િાજબી પુરિઠાનો સમાિેિ કરે છે .

5.8.2.7

ફાળિણી શિસ્તરણ માટે અરજી. પ્રિતષમાન ફાળિણીની સમાક્પ્ત તારીખ
પહેલા ત્રીસ (30) ડદિસો પહેલા િરૂ થતાં અને ત્યારબાદ કોઇપણ સમયે,
દદીએ પ્રોગ્રામ માટે ફરીથી અરજી કરિી પિી િકે છે .

5.8.3

ફાળિણી રદબાતલ, પાછી ખેંચિી, અથિા સુધારો કરિો. અમુક ચોક્કસ સંજોગોમાં,
તેની શિિેકબુદ્ધદ્ધ મુજબ KFHP/H MFA ફાળિણી રદબાતલ કરી િકે , પાછી ખેંચી િકે
અને સુધારી િકે છે . પડરસ્સ્થશતઓમાં આ મુજબ સમાિેિ થાય છે :
5.8.3.1

છે તરશપિંિી, ચોરી, અથિા નાણાંકીય ફેરફારો. છે તરશપિંિી, ખોટુ ં અથષઘટન,
ચોરી, દદીની નાણાંકીય સ્સ્થશતમાં ફેરફારોના ડકસ્સામાં, અથિા અન્ય
પડરસ્સ્થશતઓ જેમાં MFA પ્રોગ્રામની અખંિતાનો ભંગ થતો હોય.

5.8.3.2

પબ્લીક અને પ્રાઇિેટ હેલ્થ કિરે જ પ્રોગ્રામ્સ માટે લાયક. પબ્લીક અને
પ્રાઇિેટ હેલ્થ કિરે જ પ્રોગ્રામ્સ માટે પરીક્ષણ થયેલ દદીને લાયક થિા
માટે માનિામાં આિે છે પરં ત ુ તે પ્રોગ્રામ્સ માટે અરજી પ્રડક્રયા સાથે તેઓ
સહકાર આપતા નથી.

5.8.3.3

અન્ય ચ ૂકિણી સ્ત્રોતોની ઓળખ. MFA ફાળિણી દદી મેળિે ત્યારબાદ
હેલ્થ કિરે જ અથિા અન્ય ચ ૂકિણી સ્ત્રોતોની ઓળખ થાય તો જૂની
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સ્સ્થશત મુજબ લાયક સેિાઓના ખચાષ ફરી લબલ કરિામાં આિિે. જો
આમ થાય, તો દદીને લબલના તે ભાગ માટે લબલ આપિામાં આિતું નથી
કે (1) જેના માટે દદી વ્યસ્ક્તગત રૂપે જિાબદાર હોય અને (2) જે તેના
આરોગ્ય કિરે જ કે અન્ય ચ ૂકિણી સ્રોત દ્વારા ચ ૂકિિામાં આિતું ન હોય.
5.8.3.4

આરોગ્ય કિરે જમાં ફેરફાર. જો કોઈ દદીને આરોગ્યની સારિારના
કરિરે જમાં કોઈ ફેરફારો જણાય, તો તેને MFA પ્રોગ્રામ માટે ફરી અરજી
કરિાનુ ં કહેિામાં આિી િકે છે .

5.9

ચાજર્જસની મયાષ દા. કૈ સર ફાઉન્િેિન હોસ્સ્પટલ ખાતે પ્રસ્તુત કરે લ લાયક હોસ્સ્પટલ ખચાષ માટે ,
MFA-લાયક હોય તેિા દદીઓ પાસેથી સંપ ૂણષ િોલર રકમ ચાર્જ કરિી (દા.ત., એકંદર
ચાજર્જસ) પ્રશતબંશધત છે . કૈ સર ફાઉન્િેિન હોસ્સ્પટલ ખાતે લાયક હોસ્સ્પટલ સેિાઓ મેળિી
હોય અને MFA પ્રોગ્રામ માટે લાયક હોય, પણ MFA ફાળિણી પ્રાપ્ત થયેલ ન હોય અથિા
MFA ફાળિણીનો ઇન્કાર કયો હોય, તો તે દદી પાસેથી તે સેિાઓ માટે સામાન્ય રીતે લેિામાં
આિે છે તે લબલ (amounts generally billed, AGB) કરતાં િધુ ચાર્જ લેિામાં આિતો નથી.
5.9.1

સામાન્ય રીતે લબલ કરિામાં આિતી રકમો. આિી સારિારને કિર કરતો હોય તેિો
િીમો ધરાિતી વ્યસ્ક્તને આપાત્તકાલીન કે તબીબી રીતો કોઈ અન્ય જરૂરી સારિાર
માટે સામાન્ય રીતે લેિામાં આિતા લબલ જોિેલ પ ૂરિણી, સેક્િન VII, સામાન્ય રીતે

લબલ કરિામાં આિતી રકમો (AGB) ની ગણતરી કરિા માટે નાં આધારોમાં િણષવ્યા
અનુસાર KP સુશિધાઓ દ્વારા નક્કી કરિામાં આિે છે .
5.10

એકશત્રકરણની કાયષિાહીઓ.
5.10.1 િાજબી સ ૂચના આપિાનાં પ્રયાસો. MFA પ્રોગ્રામ શિિે જૂની ચિત અથિા બાકી
રકમ માટે દદીને જાણ કરિા માટે KFHP/H અથિા તેના િતી કાયષ કરતી કલેક્િન
એજન્સી િાજબી પ્રયાસો કરે છે . િાજબી સ ૂચના આપિાનાં પ્રયાસો આ મુજબ છે :
5.10.1.1 લાયક હોય તેના માટે MFA ઉપલબ્ધ હોય તે ખાતા ધારકને જાણ કરતું
પ્રથમ મુસ્ક્ત-બાદનુ ં શનિેદન 120 ડદિસમાં એક લેલખત નોડટસ આપિી.
5.10.1.2 એક્સ્રાઓડિિનરી કલેક્િન એક્િન્સ (extraordinary collection actions,
ECAs) ની સ ૂલચ સાથે લેલખત નોડટસ પ ૂરી પાિિી જે KFHP/H અથિા
િેબ્ટ કલેકિન એજન્સી શસલકની ચ ૂકિણી કરિાનો હેત ુ રાખે છે , અને આ
પગલાં માટે ની સમયમયાષદા, લેલખત નોડટસથી 30 ડદિસ કરતાં િહેલા
હોતી નથી.
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5.10.1.3 પ્રથમ હોસ્પીટલ દદી શનિેદન સાથે MFA પોલીસીનો સરળ ભાર્ામાં
સારાંિ પ ૂરો પાિિો.
5.10.1.4 MFA પોલીસી અને MFA એપ્લીકેિન પ્રડક્રયા મારફતે સહાય કે િી રીતે
મેળિિી તેના શિિે ખાતાધારકને મૌલખક રીતે જાણ કરિાનો પ્રયાસ
કરિો.
5.10.1.5 પાછલી ચિત અથિા બાકી દદી રકમો િેબ્ટ કલેન્ક્િન એજન્સીને
રાન્સફર કરિામાં આિે તે પહેલા શિનંતી પર પ્રોગ્રામની લાયકાતનુ ં
શનધાષ રણ કરવુ.ં
5.10.2 રદ થયેલ એક્સ્રાઓડિિનરી કલેકિન એકિન્સ. દદી સામે એક્સ્રા ઓડિિનરી
કલેક્િન એક્િન્સ (ECA) માટે પોતાના િતી સંચાલન માટે KFHP/H કલેક્િન
એજન્સીને કાયષિાહી માટે અનુમશત આપતું નથી જો દદી:
5.10.2.1 સડક્રય MFA ફાળિણી ધરાિતા હોય, અથિા
5.10.2.2 ECAs િરૂ થયા બાદ MFA અરજી કરી હોય. અંશતમ લાયકાત શનણષય
કરિામાં ન આિે ત્યાં સુધી ECA રદ થાય છે .
5.10.3 માન્ય એક્સ્રા ઓડિિનરી કલેક્િન એક્િન્સ હોય.
5.10.3.1 િાજબી પ્રયાસોનો અંશતમ શનણષય. કોઇ ECAs લાગુ કરતા પહેલાં, ક્ષેત્રીય
રે િન્યુ સાયકલ પેિન્ટ ફાયનાન્સીયલ સશિિસીસ લીિર નીચેની
બાબતોની ખાતરી કરે છે :
5.10.3.1.1 MFA પ્રોગ્રામના દદીને જાણ કરિા માટે િાજબી
પ્રયાસોની સમાક્પ્ત, અને
5.10.3.1.2 MFA માટે અરજી કરિા માટે પ્રથમ લબલીંગ સ્ટે ટમેન્ટથી
ઓછાંમાં ઓછા 240 ડદિસો દદીને પ ૂરાં પાિિામાં આવ્યાં છે .
5.10.3.2 કન્ઝયુમર ક્રે ડિટ એજન્સીઝ અથિા ક્રેડિટ બ્યુરોને જાણ કરિી. KFHP/H
અથિા તેના િતી કાયષ કરતી કલેકિન એજન્સી કન્ઝયુમર ક્રેડિટ રીપોટીંગ
એજન્સીઝ અથિા ક્રેડિટ બ્યુરોને શિપરીત માડહતી આપી િકે છે .
5.10.3.3 કાન ૂની અથિા શસિીલ કાયષિાહીઓ. કોઈપણ અદાલતી કે કાન ૂની
કાયષિાહીઓ કરતા પહેલાં, KFHP/H દદી MFA પ્રોગ્રામ માટે લાયક છે કે
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નહીં તે નક્કી કરિા માટે ના બાહ્ય િેટા સ્રોતનો ઉપયોગ કરીને દદીની
આશથિક સ્સ્થશતની ખરાઈ કરે છે .
5.10.3.3.1 MFA માટે લાયક. MFA પ્રોગ્રામ માટે લાયક હોય તેિા
દદીઓ માટે કોઇ િધારાની કાયષિાહીઓ કરિામાં આિતી
નથી. MFA માટે લાયક થયેલ ખાતાં રદ્દ થયાં છે અને
જૂનાં આધારે પરત કરિામાં આિે છે .
5.10.3.3.2 MFA માટે લબન લાયક. ખ ૂબ મયાષડદત ડકસ્સાઓમાં,
ક્ષેત્રીય ચીફ ફાયનાન્સીયલ ઓડફસર અથિા કન્રોલર
પાસેથી પહેલાં માન્યતા સાથે નીચેના પગલાં લેિામાં
આિી િકે છે :
5.10.3.3.2.1 દે િાદારને મજૂરી નહીં આપિાનો હક
ુ મ
5.10.3.3.2.2 કાન ૂની/ શસિીલ પગલાં. બેરોજગાર
હોય અને અન્ય કોઇ કહી િકાય તેિી
આિક ધરાિતા ન હોય તેિી વ્યસ્ક્ત
સામે કાન ૂની પગલાં લેિામાં આિતા
નથી.
5.10.3.3.2.3 શનિાસો પર ભોગિટો રાખિો.
5.10.4 પ્રશતબંશધત એક્સ્રા ઓડિિનરી કલેક્િન એક્િન્સ. કોઇપણ સંજોગોમાં નીચે મુજબની
કાયષિાહીઓ કરિા માટે િેબ્ટ કલેક્િન એજન્સીને KFHP/H અનુમશત આપતી નથી,
અથિા સ્િયં કરતી નથી:
5.10.4.1 ઇમરજન્સી અથિા તબીબી આિશ્યક સંભાળ પ ૂરી પાિતા પહેલાં ખાતા
ધારકની જૂની બાકીના લેણાના કારણે અસ્િીકાર કરિો અથિા
ચ ૂકિણીની માંગણી કરિી.
5.10.4.2 ખાતાધારકની ઉધારીનુ ં ત્રાડહત પક્ષને િેચાણ કરવુ.ં
5.10.4.3 શમલ્કતનો કબ્જો લેિો અથિા ખાતા સ્થલગત કરિાં.
5.10.4.4 ધરપકિ માટે િોરં ટની માંગ કરિી.
5.10.4.5 િરીરનો કબજો જાળિી રાખિા માટે રીટ્સની માંગ કરિી.
Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved.
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5.11

આપશત્ત પ્રશતભાિ. સ્ટેટ અથિા ફેિરલ ગિમેન્ટ દ્વારા આપશત્ત તરીકે ઓળખ થઇ હોય તેિી
જાણીતી ઘટના દ્વારા અસરગ્રસ્ત સમુદાયો અને દદીઓને ઉપલબ્ધ સહાયતા િધારિા માટે
KFHP/H હંગામી રીતે તેનાં MFA પ્રોગ્રામનાં લાયકાતનાં માપદં િ અને અરજીની પ્રડક્રયાઓ
બદલી િકે છે .
5.11.1 સંભશિત લાયકાતનાં ફેરફારો. MFA લાયકાતનાં માપદં િમાં હંગામી ફેરફારોમાં આ
મુજબનો સમાિેિ થઇ િકે છે :
5.11.1.1 લાયકાતનાં શનણષયો બરતરફ કરિા
5.11.1.2 આજીશિકાના સાધનની તપાસનાં માપદં િની સીમામયાષદા િધારિી.
5.11.1.3 ઉચ્ચ તબીબી ખચષનાં માપદં િની સીમામયાષદા ઘટાિિી.
5.11.2 સંભશિત અરજી પ્રડક્રયાનાં ફેરફારો. MFA અરજી પ્રડક્રયામાં હંગામી ફેરફારોમાં આ
મુજબનો સમાિેિ થઇ િકે છે :
5.11.2.1 દદીને પ્રાથશમક નાણાંકીય માડહતી પ ૂરી પાિિાની અનુમશત આપિી
(જેમ કે, આિક, જો હોય, અને સ્ત્રોત) અને તેનાં પ્રમાલણકરણની ખરાઇ
કરિાની અનુમશત આપિી જ્યારે (1) બાહ્ય સ્ત્રોતોનો ઉપયોગ કરી તેની
અથિા તેણીની નાણાંકીય સ્સ્થશતની ખરાઇ થઇ િકે નહીં, (2) ઘટનાને
કારણે શિનંતી કરિામાં આિેલ માડહતી ઉપલબ્ધ ન હોય અને
(3) લાયકાત દિાષિી િકે તેિા અન્ય કોઇ પુરાિા અસ્સ્તત્િમાં ન હોય.
5.11.2.2 ઘરે લ ું આિકનુ ં શનધાષરણ કરતી િખતે ઘટનાને કારણે ભશિષ્યમાં
િેતન/નોકરી ગુમાિિાનાં પ્રભાિને શિચારણામાં લેિો.
5.11.3 જાહેર જનતા માટે ઉપલબ્ધ માડહતી. હંગામી MFA પ્રોગ્રામ ફેરફારો િણષિતી માડહતી
MFA પ્રોગ્રામ િેબ પેજ પર અને અસરગ્રસ્ત ક્ષેત્રોમાં KP સુશિધાઓ પર જાહેર જનતા
માટે ઉપલબ્ધ કરાિિામાં આિે છે .

6.0

સંદભો/પડરશિષ્ટો
6.1

પુરિણી A – પાડરભાશર્ક િબ્દકોિ

6.2

કાન ૂન, શનયમો, અને સ્ત્રોતો
6.2.1

દદીનુ ં રક્ષણ અને િાજબી સારિાર અશધશનયમ, જાહેર કાયદો 111-148 (124 સ્ટેટ .
119 (2010))
Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved.
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6.2.2

ફેિરલ રજીસ્ટર એન્િ એન્યુઅલ ફેિરલ પોિટી ગાઇિલાઇન્સ

6.2.3

ઇન્ટનષલ રે િન્યુ સશિિસ પબ્લીકે િન, 2014 ઇન્સ્રકિન ફોર િેિયુલ H (ફોમષ 990)

6.2.4

ઇન્ટનષલ રે િન્યુ સશિિસ નોડટસ 2010-39

6.2.5

ઇન્ટનષલ રે િન્યુ સેિા કોિ, 26 CFR પાટટષ સ 1, 53, એન્િ 602, RIN 1545-BK57;
RIN 1545-BL30; RIN 1545-BL58 – ચેડરટેબલ હોસ્સ્પટલ્સ માટે િધારાની
જરૂરીયાતો

6.2.6

કેલીફોનીયા હોસ્પીટલ એસોશસએિન – હોસ્પીટલ ફાયનાન્સ આસીસ્ટન્સ પોલીસીસ
એન્િ કોમ્યુશનટી બેનેડફટ લોઝ, 2015 એડિિન

6.2.7

કેથોલલક હેલ્થ એસોશસએિન ઓફ ધી યુનાઇટે િ સ્ટેટ્સ – એ ગાઇિ ફોર પ્લાનીંગ
એન્િ રીપોટીંગ કોમ્યુશનટી બેનેડફટ, 2012 એડિિન

6.3

પ્રદાતાની સ ૂલચ
6.3.1

KFHP/H િેબસાઇટ્સ પર આ માટે પ્રદાતાની સ ૂલચઓ ઉપલબ્ધ છે :
6.3.1.1

Kaiser Permanente of Hawaii

6.3.1.2

Kaiser Permanente of Northwest

6.3.1.3

Kaiser Permanente of Northern California

6.3.1.4

Kaiser Permanente of Southern California

6.3.1.5

Kaiser Permanente of Washington

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved.
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પ ૂરિણી A
પાડરભાશર્ક િબ્દકોિ
સમુદાય MFA (CMFA) આયોજજત તબીબી આશથિક સહાયતા પ્રોગ્રામ્સને સંદલભિત કરે છે કે જે KP સુશિધાઓ ખાતે
ઓછી આિકિાળા લબનિીમાકૃ ત અને અપયાષપ્ત િીમાકૃ ત દદીઓને જરૂરી તબીબી સારિાર આપતી સમુદાય
આધાડરત અને સુરક્ષા વ્યિસ્થા કરતી સંસ્થાઓ સાથે મળીને કાયષ કરે છે .
િેબ્ટ કલેક્િન એજન્સી એિી વ્યસ્ક્તને સંદલભિત કરે છે જે પ્રત્યક્ષ અથિા પરોક્ષ કાયષિાહી દ્વારા, કલેક્િનનાં વ્યિહારો
હાથ ધરે છે અથિા ઋણ આપનાર અથિા ઋણ લેનારને લેિાનાં થતા અથિા આપિાનાં થતાં હોય તેિા આરોશપત
ઋણ ને કલેક્ટ કરિાનાં પ્રયાસો કરે છે .
ુ ૂિષકનો લાભ પહોંચિતા પ ૂરિઠા, ઘર
િય ૂરે બલ મેડિકલ ઇસ્ક્િપમેન્ટ (DME) જેમાં માનક કેન, ક્રચ, નેબ્યુલાઇઝર, હેતપ
ઉપયોગ કરિા માટે ઓિર ધ િોર રેક્િન યુશનટ, વ્હીલચેર, િોકર, હોસ્સ્પટલના પલંગ અને DME માપદં િ દ્વારા
ઉલ્લેલખત મુજબ ઘરે ઉપયોગ માટેનો ઓસ્ક્સજનનો સમાિેિ થાય છે , પરં ત ુ તેટલા પ ૂરતું મયાષડદત નથી. DME
ઓથોટીક્સ, પ્રોસ્થેટીક્સ (જેમ કે િાયનેશમક સ્પ્લીંટ્સ/ ઓથોસીસ, અને આડટિડફશ્યલ લેરીંક્ષ અને દિાઓ) અને ઓિરધ-કાઉન્ટર પુરિઠાઓ અને સોફ્ટ ગુડ્સ (જેમ કે યુરોલોજીકલ પ ૂરિઠાઓ અને ઘાિ પ ૂરિઠાઓ) નો સમાિેિ કરતું
નથી.
લાયક દદી એટલે કે એિી વ્યડકત કે જે આ પોલલસીમાં પાત્રતા માટે દિાષ િેલ માપદં િોની પ ૂશતિ કરે છે , પછી ભલે તે દદી
(1) લબનિીમાકૃ ત હોય; (2) સાિષજશનક પ્રોગ્રામ્સ મારફતે કરિરે જ પ્રાપ્ત થતું હોય (દા.ત.., મેડિકેર, મેિીકૈ િ અથિા
હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ એક્સચેન્જ તરફથી ખરીદે લ સહાશયત આરોગ્ય સંભાળ કિરે જ); (3) તે KFHP શસિાય અન્ય કોઈ
પ્લાન દ્વારા િીમાકૃત હોય; અથિા (4) KFHP દ્વારા િીમાકૃ ત હોય.
બાહ્ય િેટા સ્ત્રોતો એટલે ત્રાડહત-પક્ષનાં િેન્િરો છે જેનો જાહેર રે કોિષ િેટાબેઝ આધાડરત નમુનાનો ઉપયોગ કરીને નાણાકીય
જરૂરીયાતની આકારણી કરિા માટે દદીની વ્યસ્ક્તગત માડહતીની સમીક્ષા કરિા માટે ઉપયોગ કરિામાં આિે છે , જે
દદીની આશથિક ક્ષમતાનો સ્કોર ગણિા માટે એકસમાન ધારાધોરણોનાં આધાર પર દરે ક દદીની આકારણીઓ કરે છે .
ફેિરલ પોિટી ગાઇિલાઇન્સ (FPG) જે યુનાઇટેિ સ્ટે ટ્સ ડિપાટષ મેન્ટ ઑફ હેલ્થ અને હ્યુમન સશિિસ દ્વારા નક્કી કરિામાં
આિે તે મુજબ ગરીબી રે ખા માટેની િાશર્િક આિકના સ્તરો સ્થાશપત કરે છે અને દર િર્ે ફેિરલ રજજસ્ટરમાં તેમાં
સુધારો-િધારો કરિામાં આિે છે .
નાણાકીય પરામિષ એ દદીઓને KP સુશિધાઓમાં પ્રસ્તુત કરાતી સેિાઓ માટે ચ ૂકિણી માટે ઉપલબ્ધ શિશિધ
નાણાકીય અને આરોગ્ય કિરે જ શિકલ્પો િોધિામાં દદીની સહાય કરિા માટે િપરાતી પ્રડક્રયા છે . ફાયનાન્સીયલ
કાઉન્સેલલિંગ મેળિતા દદીઓમાં આ મુજબ સમાિેિ થાય છે , પરં ત ુ મયાષડદત નથી, સેલ્ફ-પે, િીમારડહત, િીમાહેઠળ,
અને સંપ ૂણષ દદી જિાબદારી ચ ૂકિિા માટે અસમથષતા દિાષિી હોય તે.
Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved.
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પ ૂરિણી A
પાડરભાશર્ક િબ્દકોિ (ચાલુ.)
બેઘર એ એિી કોઈ વ્યસ્ક્તની સ્સ્થશતનુ ં િણષન કર છે જે નીચે િણષિેલામાંથી એક સ્થાનમાં અથિા સ્સ્થશતમાં રહે છે :
• માનિ રહેઠાણ ન હોય તેિા સ્થળોમાં, જેમ કે કાસષ, પાક્સષ, ફુટપાથ, ત્યાગ કરિામાં આિેલ લબલ્િીંગ (િરી પર);
અથિા
• ઇમરજન્સી આશ્રયસ્થાનમાં; અથિા
• મ ૂળ િેરી અને ઇમરજન્સી આશ્રયસ્થાનોમાંથી આિતા બેઘર લોકો માટેના પરીિતષનિીલ અથિા સહાયક
શનિાસમાં.
• ઉપરોક્તમાંથી કોઇપણ સ્થળોમાં પરં ત ુ હોસ્પીટલ અથિા અન્ય સંસ્થામાં ટૂંકો સમય (સતત 30 ડદિસો)
શિતાિતા હોય.
• ખાનગી શનિાસ એકમમાંથી એક સપ્તાહમાં હાંકી કાઢિામાં આવ્યાં હોય અથિા ઘરે લ ું ડહિંસા સ્સ્થશતથી કાઢી મ ૂક્યા
હોય પડરણામે કોઇ ઘર ન હોય અને વ્યસ્ક્ત સ્ત્રોતોની ખોટ ધરાિતા હોય અને શનિાસ હાંસલ કરિા માટે સહાય
નેટિક્સષની આિશ્યકતા હોય.
• માનશસક સ્િાસ્્ય અથિા આિશ્યક ગેરિતષણ ૂક સારિાર સુશિધા જેિી સંસ્થામાં વ્યસ્ક્ત સતત 30 ડદિસથી િધુ
શનિાસ કયો હોય અને તેમા;થી એક સપ્તાહમાં છૂટ્ટા કરિામાં આવ્યાં હોય અને પડરણામે કોઇ ઘર ન હોય અને
વ્યસ્ક્ત સ્ત્રોતોની ખોટ ધરાિતા હોય અને શનિાસ હાંસલ કરિા માટે સામાજજક સહાય નેટિક્સષની આિશ્યકતા
હોય.
KP માં કૈ સર ફાઉન્િેિન હોસ્સ્પટલ પ્લાન્સ, Permanente Medical Groups અને Kaiser Permanente ઇંસ્યુરન્સ
કંપની (KPIC) શસિાયની, તેમની સંબશં ધત િાખા કંપનીઓનો સમાિેિ થાય છે .
KP સુશિધાઓમાં દદીને સારિાર આપિાના સ્થાન (દા.ત. ઇમારત અથિા KP ફ્લોર, યુશનટ અથિા KP ની માલલકીનાં
ન હોય તેિા અન્ય આંતડરક અને બાહ્ય શિસ્તારો) સડહત, KP વ્યિસાય કાયોનાં સંચાલનમાં KP ની માલલકી ધરાિતા
અથિા તેના દ્વારા લીઝ પર લીધેલ લબસ્ક્લ્િિંગના બાહ્ય અથિા આંતડરક ભાગ સડહત કોઈપણ ભૌશતક પડરસરોનો
સમાિેિ કરે છે .
આજીશિકાના સાધનની તપાસ એક પદ્ધશત છે કે જેના દ્વારા વ્યસ્ક્તની આિક ફેિરલ પોિટી ગાઇિલાઇન્સમાં ઉલ્લેલખત
ટકાિારી કરતાં િધુ છે કે કેમ તેના આધારે સાિષજશનક કિરે જ પ્રોગ્રામ અથિા MFA માટે પાત્રતા નક્કી કરિા માટે દદી
દ્વારા પ્રદાન કરિામાં આિેલ બાહ્ય સ્રોત અથિા માડહતી ઉપયોગમાં લેિાય છે .
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આસીસ્ટન્સ
પ ૂરિણી A
પાડરભાશર્ક િબ્દકોિ (ચાલુ.)
Medical Financial Assistance (MFA) પોતાના જરૂરી તબીબી સેિાઓ, ઉત્પાદનો અથિા મેડિકે િનના તમામ
અથિા અમુક ખચાષ માટે ચ ૂકિણી કરી ન િતા હોય તેિા લોકો અથિા જેઓનાં સાિષજશનક અને ખાનગી અદાકતાષ
સ્રોતો િપરાઈ ગયા છે તેિા લાયક દદીઓ માટે તબીબી ખચાષ ચ ૂકિિા માટે આશથિક ફાળિણી કરે છે . વ્યસ્ક્તઓએ
સારિારના અમુક અથિા તમામ દદી ખચાષ ચ ૂકિિામાં સહાયતા માટે પ્રોગ્રામ માપદં િોની પ ૂશતિ કરિી આિશ્યક છે .
તબીબી પ ૂરિઠાઓ લબન-પુનઃઉપયોગી તબીબી સામગ્રીઓને સંદલભિત કરે છે જેમ કે, ક્સ્પ્લિંટ, સ્સ્લિંગ, ઘાિનાં ડ્રેશસિંગ્સ
અને બૅન્િેજ કે જે તબીબી રૂપે જરૂરી સેિા પ્રદાન કરતી િખતે લાઇસન્સિાળા સ્િાસ્્ય સેિા પ્રદાતા દ્વારા ઉપયોગમાં
લેિાય છે અને દદીએ બીજા સ્રોતથી ખરીદે લ અથિા મેળિેલ સામગ્રીઓનો સમાિેિ થતો નથી.
દદી ખચષ અથાષત KP સુશિધાઓ (દા.ત. હોસ્પશપટલ્રસ, હોસ્સ્પટલ સંલગ્ન ક્ક્લશનક્સ, તબીબી કે ન્રો, તબીબી ઓડફસ
ઇમારતો અને આઉટપેિન્ટ ફામષસીઓ) પર મેળિેલી સંભાળ માટે દદીને ચાર્જ કરે લાં લબલનો એિો ડહસ્સો જે િીમા
અથિા જાહેર ભંિોળ ધરાિતા આરોગ્ય સંભાળ પ્રોગ્રામ દ્વારા ભરપાઇ કરિામાં આવ્યો ન હોય.
ફામષસી િેઇિર એ ઓછી આિકિાળા KP ના િડરષ્ઠ એિિાન્ટે જ મેડિકેર પાટષ D સભ્યો કે જેઓ મેડિકેર પાટષ D હેઠળ
કિર થતી આઉટપેિન્ટ પ્રીસ્ક્સ્ક્રપ્િન દિાઓ માટે તેમના ખચાષને પહોંચી િળે તેમ નથી તેમને આશથિક સહાય આપે છે .
સેફ્ટી નેટ એિી નોનપ્રોડફટ સંસ્થાઓ અને/અથિા સરકારી એજન્સીઓની પ્રણાલીને સંદલભિત કરે છે જે સાિષજશનક
હોસ્સ્પટલ, સમુદાય ક્ક્લશનક, ચચષ, બેઘર માટે આશ્રયસ્થાન, ચલલત સ્િાસ્્ય સેિા એકમ, િાળા િગેરે જેિી સમુદાય
વ્યિસ્થામાં બીનિીમાકૃ ત વ્યસ્ક્તને સીધી તબીબી સંભાળ સેિાઓ પ્રદાન કરે છે .
અપયાષ પ્ત િીમાકૃ ત એ એક એિી વ્યસ્ક્ત છે , કે જેને એમ લાગે છે કે, િીમાનુ ં પ્રીશમયમ, કોપેમેન્ટ, સડહયારો િીમો
અથિા કપાતપાત્ર રકોમો એ નોંધપાત્ર આશથિક બોજારૂપ છે જેને દદી શિલંબથી ચ ૂકિે છે અથિા લખસામાંથી ખચષ
થિાને કારણ જરૂરી આશથિક સેિા મેળિતા નથી.
લબનિીમાકૃ ત એિી વ્યસ્ક્ત કે જે આરોગ્ય સારિાર સેિાઓ માટે આરોગ્ય િીમો ધરાિતી નથી અથિા આ સેિાઓ માટે
ફેિરલ કે રાજ્ય દ્વારા અપાતી આશથિક સહાય મેળિતી નથી.
નબળી િસ્તીઓમાં એિા િસ્તી શિર્યક જૂથોનો સમાિેિ થાય છે કે જેમનુ ં આરોગ્ય અને કલ્યાણ સામાજજક-આશથિક
સ્સ્થશત, બીમારી, જાતી, ઉંમર અને અક્ષમતાઓના અન્ય પડરબળોને લીધે સામાન્ય િસ્તીના લોકો કરતાં િધુ જોખમમાં
હોિાનુ ં માનિામાં આિેલ હોય.
બોિી એટે ચમેન્ટ ડરટ એ અદલાત દ્વારા શનદે શિત અશધકારીઓ જે કાયદાનો અનાદર કરતી જણાય તેિી વ્યસ્ક્તઓને
કોટષ સમક્ષ હાજર કરિા માટે કોટષ દ્વારા િરૂ કરાતી અશધકારીઓને શનદે શિત કરિાની પ્રડક્રયા છે .
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આસીસ્ટન્સ
પુરવણ ીઃ Kaiser Permanente Northern California
ુ રી 1જી, 2021
પુરિણી અસરકારક તારીખ: ફેબ્રઆ
I.

Kaiser Foundation Hospitals. આ પોલલસી તમામ KFHP/H સુશિધાઓ (દા.ત. હોસ્સ્પટલો,
હોસ્સ્પટલ-સંલગ્ન ક્ક્લશનક્સ, તબીબી કેન્રો અને તબીબી ઓડફસ ઇમારતો) અને બહારના દદીઓ માટે
લાગુ પિે છે . નોધષન કેલલફોશનિયામાં Kaiser Foundation Hospitals માં આ િામેલ છે :
KFH
KFH
KFH
KFH
KFH
KFH
KFH

Antioch
Fremont
Fresno
San Leandro
Manteca
Modesto
Oakland

KFH
KFH
KFH
KFH
KFH
KFH
KFH

Richmond
Roseville
Redwood City
Sacramento
Santa Clara
San Francisco
San Jose

KFH
KFH
KFH
KFH
KFH
KFH
KFH

San Rafael
Santa Rosa
South Sacramento
South San Francisco
Vacaville
Vallejo
Walnut Creek

નોંધ: Kaiser Foundation Hospitals, હોસ્પિટલ ફૈ ર પ્રાઇઝ િંગ િૉલ સ , કેઝલફોર્નિયા પવાપ્ય
અને સુરક્ષા કોડ §127400 નુ ું િાલન કરે છે (Hospital Fair Pricing Policies, California
Health & Safety Code).
II.

MFA િોલ સ હેઠળ લાયક અને લાયક ન હોય તેવ ર્વશેષ સેવાઓ.
a. બેઘર દદીઓ માટે િરરવહન. KP હોસ્પિટલ અથવા KP ઇમર્જન્સ રડિાટટ મેન્્સમાુંથ
સરળતાથ રજા લઈ શકે તે માટે બેઘર લોકો હેત ુ સુંકટ અને ઝબન-સુંકટન સ્પથર્ત માટે
ઉિલબ્ધ છે
b. ર્વશેષ ગેર-લાયક સેવાઓ
i.

શ્રાવ્ય સાધનો

ii.

દ્રષ્ટટ સાધનો

iii.

Medi-Cal શેર ઓફ કોપટ (Share of Cost, SoC) સાથે સુંલગ્ન ખર્ાટ . SoC ને
Medi-Cal પ્રોગ્રામના આંતરીક ભાગ તરીકે ગણવામાું આવે છે , આવક મયાટદાન ઉચ્ર્
સમાપ્તત િર હોય તેવા Medi-Cal

લાભકતાટ ઓને સહાય કરવા પવાપ્ય સુંભાળ લાભો

પ ૂરાું િાડવા માટે તેન રર્ના કરવામાું આવ છે . MFA એ SoC ની રકમ પર લાગુ કરી
િકાતી નથી, કારણ કે SoC એ દદી મેડિકેઇિ માટે લાયક બને તે પહેલાં દદીએ
ફરજીયાત ચ ૂકિિી પિતી રકમ તરીકે રાજ્ય દ્વારા નક્કી કરિામાં આિે છે .
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III.

MFA િોલ સ ને આધ ન પુરપકતાટ ઓ અને આધ ન ન હોય તેવા પુરપકતાટ ઓ. KFHP/H MFA ન
વેબસાઇટ www.kp.org/mfa/ncal િર, ર્વના મ ૂલ્યે, સામાન્ય લોકો માટે ઉિલબ્ધ MFA િોલ સ ને
આધ ન હોય અને આધ ન ન હોય તેવા પ્રદાતાઓન સ ૂઝર્ Kaiser Foundation Hospitals ઉિલબ્ધ છે .

IV.

પ્રોગ્રામ મારહત અને MFA માટે કે વ રીતે અરજી કરવ . MFA િોલ સ , અરજી ફોર્મસટ, સ ૂર્નાઓ, અને
સરળ ભાષામાું સાર (જેમ કે પ્રોગ્રામ બ્રાઉર્સટ) ન નકલો સરહતન MFA પ્રોગ્રામ મારહત ઇલેક્ટ્રોર્નક
પવરૂિ અથવા હાડટ કોિ માું, ર્વના મ ૂલ્યે, જાહેર જનતા માટે ઉિલબ્ધ છે . વ્યસ્ક્ટ્તગત રીતે, ટે લ ફોન
મારફતે, અથવા િેિર એતલ કે શન દ્વારા સરહત ર્વર્વધ રીતે KFHP/H માુંથ સારવાર મેળવ્યા બાદ
અથવા દરર્મયાન, MFA પ્રોગ્રામ માટે દદી અરજી કરી શકશે. (ઉિરોક્ટ્ત 5.3 અને 5.4 કલમો જુ ઓ.)
a. KFHP/H િેબસાઇટ પરથી ઓનલાઇન એક્પ્લકેિન પ ૂણષ કરો અને સબશમટ કરો. દદી MFA
િેબસાઇટ www.kp.org/mfa/ncal પરથી એક્પ્લકે િન માડહતીને પ્રારં ભ કરી અને
ઇલેક્રોશનકલી સબશમટ કરી િકે છે .
b. KFHP/H વેબસાઇટ િરથ પ્રોગ્રામ મારહત ડાઉનલોડ કરો. MFA ન વેબસાઇટ
www.kp.org/mfa/ncal િર પ્રોગ્રામ ર્વશેન મારહત ન ઇલેક્ટ્રોર્નક નકલો ઉિલબ્ધ છે .
c.

પ્રોગ્રામ મારહત ન ઇલેક્ટ્રોર્નક રીતે ર્વનુંત કરો. ર્વનુંત િર ઇમેઇલ દ્વારા પ્રોગ્રામન
ઇલેક્ટ્રોર્નક મારહત ન નકલો ઉિલબ્ધ છે .

d. પ્રોગ્રામ મારહત પ્રાતત કરો અથવા વ્યસ્ક્ટ્તગત રીતે અરજી કરો. Kaiser Foundation
Hospitals ર્વભાગ I માું દશાટવેલ કૈ સર ફાઉન્ડેશન હોપિ ટલ્સમાું દાખલ થવા િર, ઇમરજન્સ
રૂમ અને િેશન્ટ ફાયનાન્સ યલ એડવાઇ સટ રડિાટટ મેન્ટ ખાતે પ્રોગ્રામ મારહત ઉિલબ્ધ છે .
e. પ્રોગ્રામ મારહત ન અરજી કરો અથવા ટે લ ફોન દ્વારા અરજી કરો. ટેલ ફોન િર સલાહકારો
ઉિલબ્ધ છે જેથ મારહત પ ૂરી િાડી શકાય, MFA લાયકાત નક્કી કરી શકાય, અને MFA માટે
અરજી કરવા માટે દદીને સહાય કરી શકાય. સલાહકારો અહીં ઉિલબ્ધ થઇ શકશે:
ટેઝલફોન નુંબર(રો): 1-800-390-3507
f.

પ્રોગ્રામ મારહત ન અરજી કરો અથવા ઇમેઇલ દ્વારા અરજી કરો. દદી પ્રોગ્રામ મારહત ન
ઇમેઇલ દ્વારા અરજી કરી શકશે અને મેઇલ મારફતે સુંપ ૂણટ MFA પ્રોગ્રામ અરજી જમા કરાવ
MFA માટે દદી અરજી કરી શકશે. મારહત ર્વનુંત ઓ અને અરજીઓ અહીં મેઇલ કરી શકાશે:
Kaiser Permanente
Attention: Medical Financial Assistance Unit
P.O. Box 30006
Walnut Creek, California 94598
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g. સુંપ ૂણટ અરજી વ્યસ્ક્ટ્તગત રીતે આિવ . દરે ક Kaiser Foundation Hospitals પ્રવેશ અથવા
ફાયનાન્સ યલ એડવાઇ સટ રડિાટટ મેન્્સમાું વ્યસ્ક્ટ્તગત રીતે સુંપ ૂણટ અરજીઓ મોકલ શકાશે.
V.

લાયકાત માિદું ડ. MFA લાયકાત નક્કી કરત વખતે દદીન ઘરે લ ુ આવક ધ્યાને લેવામાું આવે છે .
(ઉિરોક્ટ્ત 5.6.1. કલમજુ ઓ.)
a. નબળું-િરીક્ષણ માિદું ડીઃ ફેડરલ િોવટી ગાઇડલાઇન્સના 350% ટકા સુધ
b. કિાત ધરાવતા હોય તેવા KFHP સભ્યો પ્રોગ્રામ માટે લાયક થવા માટે ફરજજયાત ઉંર્ા
તબ બ ખર્ટ માિદું ડ પ ૂણટ કરે છે

VI.

છૂટ સમયપત્રક. KP તબીબી આશથિક સહાય માટે લાયક દદીને ચાર્જ કરે છે તે રકમ, પ્રોગ્રામ માટે દદીને
લાયક બનાિિા માટે ઉપયોગમાં લેિાતા પાત્રતાના માપદં િના પ્રકાર પર આધાડરત છે .
a. મીન્સ-ટે સ્ક્સ્ટિંગ માપદં િ પ ૂણષ કરતા દદી. જે દદી મીન્સ-ટેસ્ક્સ્ટિંગ માપદં િને પ ૂણષ કરે છે , તે પ્રદાન
કરે લ સેિાઓ માટેના ચાર્જના ભાગ પર અથિા દદી ખચષ પર 100% ડિસ્કાઉન્ટ પ્રાપ્ત કરિે,
જેના માટે દદી જિાબદાર છે .
b. દદી ઉચ્ચ તબીબી ખચષ માપદં િને પ ૂણષ કરે છે . જે દદી ઉચ્ચ-તબીબી ખચષના માપદં િને પ ૂણષ
કરે છે , તે પ્રદાન કરે લ સેિાઓ માટેના ચાર્જ પર અથિા દદી ખચષ પર 100% ડિસ્કાઉન્ટ
પ્રાપ્ત કરિે જેના માટે દદી જિાબદાર છે .

VII.

એમાઉન્્સ જનરલ ઝબલ્ડ (Amounts Generally Billed, AGB) ન ગણતરી માટે આધાર. કોઇ
ઇમરજન્સ અથવા AGB દરે સુંભાળ માટે કુ લ ખર્ાટનો ગુણાકાર કરી િાછળન રીતનો ઉિયોગ કરી
અન્ય તબ બ આવશ્યક સુંભાળ માટે AGB KFHP/H નક્કી કરે છે . AGB દર અને ગણતરી સુંબર્ું ધત
મારહત KFHP/H MFA ન વેબસાઇટ www.kp.org/mfa/ncal િર ઉિલબ્ધ છે .

VIII.

ડરફંિ. દદીઓએ અરજી કરી હોય, અને MFA માટે માન્ય થયેલ હોય તેિા ડકસ્સાઓમાં, હોસ્પીટલ
અને/અથિા વ્યાિસાશયક સેિાઓ માટે KFHP/H એ મેડિકે ર, મેિી-કલ અથિા અન્ય કોઈ સરકારી
ચુકિણીકાર દ્વારા ચ ૂકિણી કરિાની અપેક્ષા કરિે.
a. શસશિલ પ્રોશસજર કોિની કલમ 685.010 માં નક્કી કરે લા દરે વ્યાજ પ્રાપ્ત થિે; દદીએ કરે લ
ચ ૂકિણી હોસ્સ્પટલ દ્વારા પ્રાપ્ત થયા તારીખથી િરુ કરીને. િતષમાન દર 10% છે .
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