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1.0 પોલીસી શનિેદન 

નબળી વસતિઓ માટે સભંાળના ઉપયોગની સતુવધા આપિા કાયયક્રમો પરૂા ંપાડવા માટે  
Kaiser Foundation Health Plans (KFHP) અને Kaiser Foundation Hospitals (KFH) સમતપિિ છે. 

સકંટકાલિન અને િબીબી આવશ્યક સભંાળનો ઉપયોગ કરવા માટે સેવાઓની ચકૂવણી કરવાની ક્ષમિા 
બધંનકિાય હોય ત્યારે િાયક ઓછી આવક ધરાવિા વીમારહહિ અને નીચે દર્ાયવેિ દદીઓને નાણાકંીય 

સહાય પરૂી પાડવાનો આ સમપયણ સમાવેર્ કરે છે. 

 

2.0 હતે ુ

આ પોિીસી િાયક થવા માટેની અને સકંટકાલિન સ્થથતિ માટે નાણાકંીય સહાય પ્રાપ્િ કરવાની 
આવશ્યકિાઓનુ ંઅને મેહડકિ ફાયનાન્સીયિ આસીથટન્સ (Medical Financial Assistance, MFA) 

પ્રોગ્રામ મારિે આવશ્યક સેવાઓનુ ંવણયન કરે છે. યનુાઇટેડ થટેટ્સ ઇન્ટનયિ રેવન્ય ુકોડની કિમ 

501(r) અને િાયક સેવાઓ સિંગ્ન િાગ ુથટેટ તનયમો, કેવી રીિે ઉપયોગ કરવો, પ્રોગ્રામ િાયકાિ 

માપદંડ, MFA ફાળવણીઓના માળખા, ગણિરી મજુબ ફાળવણી રકમ માટે આધાર સાથે અને મેહડકિ 

લબલ્સની ચકૂવણી થયેિ ન હોય િેવા હકથસામા ંમાન્ય પગિા ંસાથે આવશ્યકિાઓ સસુગંિ છે. 

 

3.0 અિકાિ 

નીચેની સથંથાઓ અને િેની પેટા સથંથાઓ (સમહુહિ રીિે “KFHP/H” િરીકે ઓળખાય છે) દ્વારા 
રોજગાર મેળવિા કમયચારીઓને આ પોિીસી િાગ ુથાય છે: 

3.1 Kaiser Foundation Health Plan, Inc., 

3.2 Kaiser Foundation Hospitals. અને 

3.3 KFHP/H ની પેટા સથંથાઓ. 

3.4 આ પોિીસી સાથે લબડેિ પરુવણી, તવભાગ I મા ંસલૂચિ Kaiser Foundation Hospitals, 

Kaiser Foundation Hospitals, અને સદંભય દ્વારા અહીં સિંગ્ન હોય િેને િાગ ુથાય છે. 

 
4.0 વ્યાખ્યાઓ 

પરુવણી A – પાહરભાતિક ર્બ્દકોર્ જુઓ. 
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5.0 જોગિાઇઓ 

KFHP/H એ નબળા-ંિપાસ થયેિ MFA પ્રોગ્રામની જાળવણી કરે છે જેથી દદીની વય, ખોડખાપંણ, 

જાતિ, વરં્, ધાતમિક સામેિગીરી, સામાજજક અથવા વસાહિી સ્થથતિ, જાિીય કેન્રીકરણ, રાષ્ટ્રીય મળૂ, 

અને દદી થવાથ્ય કવચ ધરાવિા હોય કે નહીં િે બાબિોને ધ્યાને ન િેિા િાયક દદીઓ માટે 

ઇમરજન્સી અને િબીબી આવશ્યક સભંાળ મેળવવા માટે નાણાકંીય બધંનોને હળવા ંકરી ર્કાય. 

5.1 MFA પોલીસી હઠેળ પાત્ર અને અપાત્ર હોય તેિી શિિેર્ સેિાઓ. જોડેિ પરૂવણી,  
Sતવભાગ II, MFA પોિીસી હઠેળ વધારાની સેવાઓ પાત્ર છે અને પાત્ર નથી  
મા ંજણાવવામા ંઆવયુ ંન હોય િે તસવાય. 

5.1.1 લાયક સેિાઓ. ઇમરજન્સી અને િબીબી રીિે આવશ્યક થવાથ્ય સભંાળ સેવાઓ, 

ફામયસી સેવાઓ અને ઉત્પાદો અને KP સતુવધાઓ (જેમ કે હોથપીટલ્સ, મેહડકિ 

સેન્ટસય, અને મેહડકિ ઓહફસ લબલ્ડીંગ્સ) ખાિે પરૂી પાડવામા ંઆવિા િબીબી 
પરુવઠા, KFHP/H ખાિે બહારના દદી ફામયસીઓ, અથવા Kaiser Permanente (KP) 

પરુથકરિા દ્વારા સેવાઓમા ંMFA િાગ ુથઇ ર્કે છે. નીચે દર્ાયવેિ સેવાઓ અને 

ઉત્પાદો માટે પણ MFA િાગ ુથઇ ર્કે છે: 

5.1.1.1 તબીબી દ્રષ્ટટએ આિશ્યક સેિાઓ. સભંાળ, સારવાર, અથવા આદેર્ 

કરવામા ંઆવેિ સેવાઓ અથવા KP પરુથકિાય દ્વારા પરૂી પાડવામા ં
આવિી સેવાઓ જે પ્રતિરોધ, મલૂ્યાકંન, તનદાન અથવા િબીબી સ્થથતિની 
સારવાર માટે આવશ્યક હોય અને દદી અથવા િબીબી સભંાળ 

પરુથકિાયની સતુવધા માટે મખુ્ય ન હોય. 

5.1.1.2 શિસ્રીપ્િન અને ફામષસી પરુિઠો. KFHP/H આઉટપેર્ન્ટ ફામયસી ખાિે રજુ 

કરવામા ંઆવેિ અને KP પરુથકિાય, નોન-KP ઇમરજન્સી હડપાટય મેન્ટ 

પરુથકિાય, નોન-KP અરજન્ટ કેર પરુથકિાય, અને KP કરારબદ્ધ પરુથકિાય 
દ્વારા િખી આપવામા ંઆવેિ તપ્રથક્રીપ્ર્ન્સ. 

5.1.1.2.1 જેનરીક દિાઓ. ર્ક્ય હોય ત્યા ંસધુી જેનરીક દવાઓના 
ઉપયોગની પસદંગી. 

5.1.1.2.2 બ્ાિં દિાઓ. KP પ્રદાિા કે જે નોંધે છે કે, “િખ્યા ંમજુબની 
દવા આપવી” (“Dispense as Written”, DAW), અથવા 
િેના જેવી સામાન્ય દવા ઉપિબ્ધ નથી, એવુ ંનોંધ 

કરનારા KP પ્રદાિા દ્વારા સચૂવવામા ંઆવેિ બ્ાડં 

નામવાળી દવાઓ. 
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5.1.1.2.3 િીષ્સ્રપ્િન શિના ખરીદેલી દિાઓ અથિા ફામષસી પરૂિઠા. 
કોઈ પ્રીસ્ક્થક્રપ્ર્નવાળી અથવા KP પ્રદાિા દ્વારા િેલખિ 

ઓડયરવાળી અને KP આઉટપેર્ન્ટ ફામયસી દ્વારા તવિહરિ 

કરવામા ંઆવેિ. 

5.1.1.2.4 Medicare લાભ મેળિનારા.ં ફામયસી વેઇવરના થવરૂપમા ં
Medicare પાટય  D હઠેળ સમાતવષ્ટ્ટ તપ્રથક્રીપ્ર્ન દવાઓ 

માટે મેહડકેર િાભ મેળવનારાનેં િાગ.ુ 

5.1.1.3 િયરેુબલ મેડિકલ ઇક્િીપમેન્ટ (Durable Medical Equipment, 

DME). DME માગયદર્યનો અનસુાર KFHP/H DME હડપાટય મેન્ટ મારફિે 

KP પ્રદાિા દ્વારા ઓડયર આપવામા ંઆવેિ હોય અને િબીબી જરૂહરયાિ 

માપદંડ પણૂય કરિા હોય િે દદીને KFHP/H દ્વારા આપવામા ંઆવેિ હોય. 

5.1.1.4 આરોગ્ય શિક્ષણ િગો. દદીની સારવારના ભાગ રૂપ ેકોઈ KP પ્રદાિા દ્વારા 
સચૂવવામા ંઆવેિ હોય િેવી KP દ્વારા નક્કી કરવામા ંઅને પ્રદાન 

કરવામા ંઆવેિ ઉપિબ્ધ વગો સબંતંધિ ફી. 

5.1.1.5 અશતડરક્ત પાત્ર સેિાઓ ઉપલબ્ધ છે. MFA પોિીસી હઠેળ પાત્ર  

હોય િેવી વધારાની સેવાઓને જોડેિ પરૂવણી, તવભાગ II,  

MFA પોિીસી હઠેળ વધારાની સેવાઓ પાત્ર છે અને પાત્ર નથી,  
િરીકે ઓળખાવેિ છે. 

5.1.2 ગેર-લાયક સેિાઓ. MFA આ મજુબ િાગ ુન પણ થાય: 

5.1.2.1 KP પરુસ્કતાષ દ્વારા નક્કી કરિામા ંઆિેલ ઇમરજન્ટ ગણિામાં ન આિે 

અથિા તબીબી રીતે આિશ્યક ન હોય તેિી સેિાઓ. તનમ્ન લિલખિ 

સહહિ પણ આટલુ ંજ મયાયહદિ નથી: 

5.1.2.1.1 મખુ્યત્વે દદીની હાજરી વધારવાના હતેસુરની ત્વચારોગ 

સબંતંધિ સેવાઓ સહહિ, કોથમેહટક સર્જરી અથવા સેવાઓ, 

5.1.2.1.2 વધં્યિાની સારવારો, 

5.1.2.1.3 રીટેિ િબીબી પરૂવઠા, 

5.1.2.1.4 એક્યપુકં્ચર, તસરોપે્રસ્ક્ક્ટક અને મસાજ સેવાઓ સહહિની, 
વૈકલ્લ્પક થેરેપીઓ, 
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5.1.2.1.5 જાિીય નબળાઈની સારવાર માટેના ઇન્જેક્ર્ન અને 
ઉપકરણો, 

5.1.2.1.6 સકયરી સેવાઓ અને 

5.1.2.1.7 તિૃીય પક્ષની જવાબદારી, વ્યક્તિગિ વીમા સરુક્ષા 
અથવા કામદારોના વળિરના કેસથી સબંતંધિ સેવાઓ. 

5.1.2.2 શિસ્રીપ્િન અને ફામષસી પરુિઠો. પ્રીસ્ક્થક્રપ્ર્ન અને પરૂવઠા સહહિ, 

(1) ફામયસી અને લચહકત્સક સતમતિ દ્વારા મજૂંરી કરવામા ંઆવી નથી િેવી 
દવાઓ, (2) KP પ્રદાિા દ્વારા સિાહ અથવા ઑડયર આપવામા ંઆવેિ ન 

હોય એવી તવના પ્રીસ્ક્થક્રપ્ર્ને ખરીદેિ દવાઓ અથવા પરૂવઠા અને (3) 

તવરે્િ રૂપે તનિેધ દવાઓ (દા.િ., પ્રજનન, કોથમેહટક, જાિીય સમથયાની 
સારવાર માટેની દવાઓ)ને આકસ્થમક અથવા િબીબી જરૂહરયાિ 

ગણવામા ંઆવિા નથી, પણ આટલુ ંજ મયાયહદિ નથી. 

5.1.2.3 મેડિકેર પાટષ  D નોંધાયેલ લાયક માટે શિસ્રીપ્િન્સ અથિા લો ઇનકમ 

સબસીિી (Low Income Subsidy, LIS) િોગ્રામમા ંનોંધાયેલ. 

Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS માગયદર્યનો સાથે 

સસુગંિ, મેહડકેર પાટય  D નોંધાયેિ હોય જેઓ િાયક હોય અથવા LIS 

પ્રોગ્રામમા ંનોંધાયેિ હોય િેવા માટે તપ્રથક્રીપ્ર્ન દવાઓ માટે બાકી રહિેા 
ખચય વહેંચણી. 

5.1.2.4 KP સશુિધાઓ બહાર પરુી પાિિામા ંઆિતી સેિાઓ. KP સતુવધાઓ 

પર, KP પરુથકિાયઓ દ્વારા પરૂી પાડવામા ંઆવિી સેવાઓ માટે જ MFA 

પોિીસી િાગ ુથાય છે. KP પરુથકિાય િરફથી ભિામણ હોય િો પણ, 

MFA માટે િમામ અન્ય સેવાઓ ગેરિાયક છે. નોન-KP મેહડકિ 

ઓહફસીસ, અરજન્ટ કેર ફેસીિીટીસ અને ઇમરજન્સી હડપાટય મેન્ટ ખાિે 

પરૂી પાડવામા ંઆવેિ સેવાઓ, સાથે હોમ હલે્થ, હોથપાઇસ, 

રેક્યપુરેહટવર કે, અને કથટોહડયિ કેર સતવિસીસ બાકાિ છે. 

5.1.2.5 હલે્થ પ્લાન્સ શિશમયમ્સ. MFA પ્રોગ્રામ આરોગ્ય સભંાળના કવરેજ (દા.િ. 

દેવુ ંઅથવા તપ્રમીયમ) સાથે સકંળાયેિા ખચયની ચકૂવણી કરવામા ંમદદ 

કરતુ ંનથી. 
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5.1.2.6 શિિેર્ ગેર-લાયક સેિાઓ. MFA પોિીસી હઠેળ પાત્ર ન હોય િેવી 
વધારાની સેવાઓને જોડેિ પરૂવણી, તવભાગ II, MFA પોિીસી હઠેળ 

વધારાની સેવાઓ પાત્ર છે અને પાત્ર નથી, િરીકે ઓળખાવેિ છે. 

5.2 પરુસ્કતાષ. MFA માત્ર િે િબીબી સારવાર પ્રદાિાઓ કે જેના પર જોડેિ પરૂવણી,  
તવભાગ III, MFA પોિીસીને આધીન હોય િેવા અને િેને આધીન ન હોય એવા પ્રદાિાઓ 

િેખમા ંનોંધેિ મજુબ MFA િાગ ુથાય છે િેના દ્વારા આપવામા ંઆવિી પાત્ર સેવાઓ  

પર જ િાગ ુથાય છે. 

5.3 િોગ્રામ માડહતી સ્ત્રોતો અને MFA માટે કેિી રીતે અરજી કરિી. MFA પ્રોગ્રામ તવરે્ની 
વધારાની માહહિી અને કેવી રીિે અરજી કરવી િેનો સારારં્ જોડેિ પરૂવણી, તવભાગ IV, 

પ્રોગ્રામની માહહિી અને MFA માટે અરજી કરવી, િેખમા ંઆપેિ છે. 

5.3.1 િોગ્રામ શિિેની માડહતીના સ્રોત. MFA પોિીસીની નકિો, અરજી માટેના ફોમય, 
સચૂનાઓ અને સાદી ભાિામા ંસારારં્ો (દા.િ., પોિીસીના સારારં્ો અથવા 
પ્રોગ્રામના બ્ોર્ર) િોકોને KFHP/H ની વેબસાઇટથી, ઇમેઇિ દ્વારા, વયસ્ક્િગિ રૂપ ે

અથવા ય.ુએસ. ટપાિ દ્વારા ઉપિબ્ધ કરાવવામા ંઆવે છે. 

5.3.2 MFA માટે અરજી કરિી. વયસ્ક્િગિ રીિે, ટેિીફોન મારફિે, અથવા પેપર 

એપ્િીકેર્ન દ્વારા સહહિ તવતવધ રીિે KFHP/H માથંી સારવાર મેળવયા બાદ અથવા 
દરતમયાન, MFA પ્રોગ્રામ માટે દદી અરજી કરી ર્કરે્. 

5.3.2.1 પબ્લીક અને િાઇિેટ િોગ્રામ લાયકાત માટે દદીઓની તપાસ. MFA 

પ્રોગ્રામ માટે અરજી કરવા માટે દદીઓને KFHP/H નાણાકંીય સિાહ પરૂી 
પાડે છે જેથી થવાથ્ય સભંાળ ઉપયોગ જરૂહરયાિોમા ંસહાય થઇ ર્કે િેવા 
સભંતવિ પબ્િીક અને પ્રાઇવેટ હલે્થ કવરેજ ઓળખી ર્કાય. પબ્િીક 

અથવા પ્રાઇવેટ હલે્થ કવરેજ પ્રોગ્રામ્સ માટે િાયક માનવામા ંઆવે િે 

દદીને આ પ્રોગ્રામ્સ માટે અરજી કરવાની રહરેે્. 

5.4 MFA માટે અરજી કરિા માટે આિશ્યક માડહતી. દદીની નાણાકંીય સ્થથતિની ખાિરી કરવા 
માટે સપંણૂય વયસ્ક્િગિ, નાણાકંીય અને અન્ય માહહિીની આવશ્યકિા છે જેથી MFA પ્રોગ્રામ, 

અને પબ્િીક અને પ્રાઇવેટ હલે્થ કવરેજ પ્રોગ્રામ્સ માટે િાયકાિ નક્કી કરી ર્કાય. અધરૂી 
માહહિીના કારણે MFA નો ઇન્કાર કરવામા ંઆવી ર્કે છે. િેલખિમા,ં વયસ્ક્િગિ રીિે, ફોન 

માહહિી પરૂી પાડવામા ંઆવી ર્કે છે. 



 National Community Benefit 
 

પોલીસી શિર્ષક: મેડિકલ ફાયનાન્સીયલ આસીસ્ટન્સ 
 

પોલીસી નબંર: NATL.CB.307 

માલલક શિભાગ: National Community Benefit 
 

અમલ તારીખ: જાન્યઆુરી 1, 2019 

કસ્ટોડિયન: ડિરેક્ટર, મેડિકલ ફાયનાન્સીયલ 
આસીસ્ટન્સ  

પાનુ:ં 6 નુ ં23 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

 

5.4.1 નાણાકંીય સ્સ્થશતની ખાતરી કરિી. સહાય માટે અરજી કરે ત્યારે દરેક સમયે દદીની 
નાણાકંીય સ્થથતિની ખાિરી કરવામા ંઆવે છે. બાહ્ય માહહિી સ્ત્રોિોનો ઉપયોગ કરી 
જો દદીની નાણાકંીય સ્થથતિની ખાિરી થઇ ર્કે, િો િેણે અથવા િેણીએ નાણાકંીય 

દથિાવેજીકરણ પરંુૂ પાડવાની આવશ્યકિા ન પણ હોઇ ર્કે. 

5.4.2 નાણાકંીય અને અન્ય માડહતી પરૂી પાિિી. જો બાહ્ય ડેટા સ્રોિોનો ઉપયોગ કરીને 

દદીની આતથિિ સ્થથતિ ચકાસી ર્કાય િેમ ન હોય, િો િેને અથવા િેણીને MFA 

પ્રોગ્રામ માટેની અરજીમા ંવણયવેિ માહહિી સબતમટ કરીને િેની આતથિક સ્થથતિની 
ચકાસણી કરવાનુ ંકહવેામા ંઆવી ર્કે છે. 

5.4.2.1 સપંણૂષ માડહતી. માગંવામા ંઆવેિ િમામ વયસ્ક્િગિ, નાણાકંીય, અને 

અન્ય માહહિી એક વખિ પ્રાપ્િ થઇ જાય ત્યારબાદ MFA પ્રોગ્રામ 

િાયકાિ નક્કી કરવામા ંઆવે છે. 

5.4.2.2 અપણૂષ માડહતી. માગંવામા ંઆવેિ માહહિી જો અધરુી પ્રાપ્િ થયેિ હોય 

િો વયસ્ક્િગિ રીિે, મેઇિ દ્વારા, અથવા ટેિીફોન દ્વારા દદીને જાણ 

કરવામા ંઆવરે્. નોહટસ મોકિવામા ંઆવી હોય, વયસ્ક્િગિ રીિે 

વાિચીિ થઇ હોય, અથવા ટેિીફોન વાિચીિ થઇ હોય ત્યારથી  
30 હદવસમા ંદદી અધરુી માહહિી પરૂી પાડી ર્કરે્. 

5.4.2.3 માગંિામા ંઆિેલ માડહતી ઉપલબ્ધ ન હોય. પ્રોગ્રામ એપ્િીકેર્નમા ં
માગંવામા ંઆવેિ માહહિી જો દદી ધરાવિા ન હોય િો િેઓ KFHP/H 

નો સપંકય કરી ર્કરે્ જેથી િાયકાિ દર્ાયવી ર્કે િેવા અન્ય ઉપિબ્ધ 

પરુાવા તવરે્ ચચાય કરી ર્કાય. 

5.4.2.4 કોઇ નાણાકંીય માડહતી ઉપલબ્ધ ન હોય. દદીએ પ્રાથતમક નાણાકંીય 

માહહિી પરૂી પાડવાની રહરેે્ (જેમ કે, આવક, જો હોય, અને સ્ત્રોિ) અને 

િેની માન્યિાની ખાિરી આપવાની રહરેે્ જ્યારે (1) બાહ્ય સ્ત્રોિોનો 
ઉપયોગ કરી િેની અથવા િેણીની નાણાકંીય સ્થથતિની ખાિરી થઇ ર્કે 

નહીં, (2) માગંવામા ંઆવેિ માહહિી ઉપિબ્ધ ન હોય અને (3) િાયકાિ 

દર્ાયવી ર્કે િેવા અન્ય કોઇ પરુાવા હયાિ ન હોય. દદી પાસેથી પ્રાથતમક 

નાણાકંીય માહહિી અને ખાિરીની આવશ્યકિા છે જ્યારે િે અથવા િેણી: 

5.4.2.4.1 બેઘર હોય, અથવા 
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5.4.2.4.2 કોઇ આવક ધરાવિા ન હોય, િેના અથવા િેણીના 
નોકરીદાિા પાસેથી કોઇ ઔપચારીક આવક મેળવિા ન 
હોય (થવ-રોજગાર ધરાવિા હોય િેને બાદ કરિા), 
નાણાકંીય ભેટો મેળવિા હોય, અથવા ગયા વિે ફેડરિ 
અથવા થટેટ ઇન્કમ ટેક્સ રીટનય ફાઇિ કરવાની 
આવશ્યકિા ન હોય, અથવા  

5.4.2.4.3 કોઈ જાણીિી રાષ્ટ્રીય અથવા ક્ષેત્રીય ઘટનાથી 
અસરગ્રસ્િ થયા હોય (નીચે વવભાગ 5.11 નો 
સદંભભ લો) 

5.4.3 પિૂષલાયક દદીઓ. પ્રોગ્રામ િાયકાિ માપદંડ દદી પણૂય કરિા હોય િેવુ ંમાનવામા ં
આવે છે અને વયસ્ક્િગિ, નાણાકંીય અને અન્ય માહહિી પરૂી પાડવાની આવશ્યકિા 
નથી જેથી નાણાકંીય સ્થથતિની ખાિરી કરી ર્કાય જ્યારે િે  

અથવા િેણી: 

5.4.3.1 કોમ્યતુનટી MFA (Community MFA, CMFA) પ્રોગ્રામમા ંનોંધાયેિ હોય 

જેમા ંદદીને મોકિવામા ંઆવયા ંહોય અને આ રીિે પવૂયિાયક થયા હોય 

(1) ફેડરિ, થટેટ અથવા િોકિ ગવમેન્ટ, (2) સાથીદાર કોમ્યતુનટી-સ્થથિ 

સથંથા, અથવા (3) KFHP/H પ્રાયોજજિ કોમ્યતુનટી હલે્થ કાયયક્રમ ખાિે, 

અથવા 

5.4.3.2 િો-ઇન્કમ ધરાવિા દદીઓ માટે સભંાળનો સહાય ઉપયોગ કરવા માટે 

િૈયાર કરવામા ંઆવેિ KP કોમ્યતુનટી બેતનહફટ પ્રોગ્રામમા ંનોંધાયેિ હોય 

અથવા તનયકુ્િ KFHP/H વયસ્ક્િ દ્વારા પવૂયિાયક થયેિ હોય, અથવા 

5.4.3.3 માન્ય નબળં-પરીક્ષણ થવાથ્ય કવરેજ પ્રોગ્રામ (જેમ કે, Medicare િો 
ઇન્કમ સબસીડી પ્રોગ્રામ) મા ંનોંધાયેિ હોય, અથવા 

5.4.3.4 છેલ્િા ં30 હદવસમા ંMFA ફાળવણી પહિેા ંમજૂંર થયા હોય. 

5.4.4 દદી સહકાર. િમામ તવનિંી કરવામા ંઆવેિ માહહિી પરૂી પાડવા માટે દદીએ 

વાજબી પ્રયાસ કરવાની આવશ્યકિા છે. જો તવનિંી કરવામા ંઆવેિ િમામ માહહિી 
પરૂી પાડવામા ંન આવે, ત્યારે પહરસ્થથતિઓ ધ્યાને િેવામા ંઆવે છે અને િાયકાિ 

નક્કી કરિી વખિે તવચારણા કરવામા ંઆવી ર્કે છે. 
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5.5 સભંશિત લાયકાત શનધાષરણ. અરજી કરેિ ન હોય િેવા દદી MFA પ્રોગ્રામ માટે િાયક ઠરી ર્કે 

છે જો બાહ્ય માહહિી સ્ત્રોિોના ઉપયોગ મારફિે િેની અથવા િેણીની નાણાકંીય સ્થથતિ માન્ય 

થઇ ર્કે. જો િાયક િરીકે નક્કી કરવામા ંઆવે, િો િે અથવા િેણી થવય ંMFA ફાળવણી માટે 

િાયક થઇ જરે્ અને િબીબી નાણાકંીય સહાયનો અથવીકાર કરવાના તવકલ્પ સાથે જાણકારી 
પત્ર મોકિવામા ંઆવરે્. અરજી તવના દદીને ઓળખિ ર્કાય છે જ્યારે િે અથવા િેણી: 

5.5.1 વીમો ધરાવિા ન હોય અને (1) KP ફેસીિીટી ખાિે િાયક સેવાઓ માટે મિુાકાિ 

નક્કી થયેિ હોય (2) િે અથવા િેણી થવાથ્ય કવરેજ ધરાવે છે િે દર્ાયવેિ ન હોય, 

અને (3) Medicaid માટે સભંતવિ િાયક ન હોય. 

5.5.2 KP ની ર્ાખા પર સારવાર પ્રાપ્િ થઈ હોય અને આતથિક મશુ્કેિીની સચૂનાઓ હોય 

(દા.િ., ખરાબ ઋણ જ્ણાવિા પહિેાનં ુ ંઆપવાનુ ંકોઈ બાકી રકમ હોય). 

5.6 િોગ્રામ લાયકાત માપદંિ. જોડેિ પરૂવણી, તવભાગ V, પાત્રિાનુ ંમાપદંડ, િેખમા ંઆપેિ 

સારારં્ મજુબ, MFA માટે અરજી કરનાર દદીના આજીતવકાના સાધનનો અથવા ઉચ્ચ િબીબી 
ખચય માપદંડના આધારે આતથિક સહાયિા માટે પાત્ર હોઇ ર્કે છે. 

5.6.1 નબળં-પરીક્ષણ માપદંિ. દદી નબળા-પરીક્ષણ િાયકાિ માપદંડ પણૂય કરે િો તનણયય 

કરવા માટે િેનુ ંઅથવા િેણીનુ ંમલૂ્યાકંન કરવામા ંઆવે છે. 

5.6.1.1 આિકના સ્તર અનસુાર પાત્રતા. ફેડરિ પોવટી ગાઇડિાઇન્સ (Federal 

Poverty Guidelines, FPG) ની ટકાવારી િરીકે KFHP/H ના નબળા ં
પરીક્ષણ માપદંડ માટે દદી ઓછી અથવા સમાન ઘરેલ ુઆવક ધરાવિા 
દદી નાણાકંીય સહાય માટે િાયક છે. 

5.6.1.2 ઘરેલ ુઆિક. ઘરના પરીવાર સભ્યો માટે િાગ ુઆવક જરૂહરયાિો. જન્મ, 

િગ્ન, અથવા દત્તક જેઓ સાથે રહિેા હોય િે સિંગ્ન એક અથવા વધ ુ

િોકોનુ ંસમહૂ એ પરીવાર છે. સાથીદારો, માન્ય ઘરેલ ુસાથીદારો, 
બાળકો, પાિક સગા,ં અને ઘરમા ંસાથે રહિેા પાિક સગાનંા બાળકોનો 
પરીવાર સભ્યોમા ંસમાવેર્ થઇ ર્કે છે. 

5.6.2 ઉંચા તબીબી ખચષ માપદંિ. દદી ઉંચા િબીબી ખચય માપદંડ પણૂય કરે િો તનણયય કરવા 
માટે િેનુ ંઅથવા િેણીનુ ંમલૂ્યાકંન કરવામા ંઆવે છે. 

5.6.2.1 ઉંચા તબીબી ખચાાં આધારીત લાયકાત. વાવષિક ઘરેલ ુઆવકના 
10% કરિા વધ ુઅથવા િેની સમકક્ષ 12 મહહનાના સમયગાળા 
દરવમયાન પાત્ર સેવાઓ માટે ખિસ્સા બહારના િબીબી અને 
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દવાઓના િચભ સાથેના કોઈપણ ઘરેલુ ંઆવક સ્િરનો દદી 
નાણાકીય સહાય માટે લાયક છે. 

5.6.2.1.1 KFHP/H શિિેર્ ખચાષ. KP ફેસેિીટી ખાિે થયેિ 

કોપેમેન્ટ, હડપોઝીટ, કોઇન્થયરુન્સ, અને િાયક  

સેવાઓ માટે સિંગ્ન કપાિો સહહિ થયેિ િબીબી  
અને દવા ખચય. 

5.6.2.1.2 નોન-KFHP/H શિિેર્ ખચાષ. નોન-KP ફેસેિીટી ખાિે 

પરૂા ંપાડવામા ંઆવેિ િબીબી, દવા અને ડેન્ટિ ખચાય 
,જે િાયક સેવા સિંગ્ન હોય, અને દદી (કોઇ 

હડથકાઉન્ટ્સ અથવા જિા કરેિ હોય િે બાદ કરિા) દ્વારા 
કરવામા ંઆવેિ હોય િેનો સમાવેર્ થાય છે. નોન-KP 

ફેસેિીટીસમાથંી સેવા પ્રાપ્િ કરી િેન માટે િબીબી 
ખચાયનુ ંદથિાવેજીકરણ દદીએ પરંુૂ પાડવાનુ ંરહેરે્. 

5.6.2.1.3 હલે્થ પ્લાન્સ શિશમયમ્સ. દદીએ પોિે કરેિા ખચાયને 

આરોગ્ય સારવારના કવરેજથી સબંતંધિ ખચયમા ં
જોડવામા ંઆવિા નથી (દા.િ., ચકૂવવાને પાત્ર 

રખમ અથવા પ્રીતમયમ). 

5.7 અસ્િીકશૃતઓ અને અરજીઓ 

5.7.1 અસ્િીકશૃતઓ. MFA કાયયક્રમ માટે દદી અરજી કરિા હોય અને િેલખિ અથવા મૌલખક 

જાણ કરવામા ંઆવેિ િાયકાિ માપદંડ પણૂય કરિા ન હોય િો MFA માટેની િેની 
અથવા િેણીની તવનિંી અથવીકૃિ થાય છે. 

5.7.2 MFA અસ્િીકૃશતને કેિી રીતે અપીલ કરિી. કોઇ દદીને એમ જણાત ુહોય કે િેની 
અથવા િેણીની અરજી અથવા માહહિી યોગ્ય રીિે ધ્યાને િેવામા ંઆવી નથી િો 
િેઓ તનણયય સામે અપીિ કરી ર્કરે્. અપીિ પ્રહક્રયા પણૂય કરવાની સચૂનાઓનો 
MFA અથવીકૃતિ પત્રમા ંસમાવેર્ થાય છે. તનયકુ્િ KFHP/H થટાફ દ્વારા અપીિોની 
સમીક્ષા કરવામા ંઆવે છે. 

5.8 ફાળિણી માળખુ.ં જૂની ચડિ અથવા બાકી રકમો પર જ MFA ફાળવણીઓ િાગ ુથાય છે. MFA 

પરુથકાર માટે પાત્રિાની મદુિ માત્ર મયાયહદિ સમય માટે અને અિગ-અિગ હોઇ ર્કે છે. 

5.8.1 ફાળિણીનો આધાર. MFA પ્રોગ્રામ દ્વારા ચકૂવવામા ંઆવિા ખચાય દદી આરોગ્ય 

સારવાર માટે કવરેજ ધરાવે છે કે નહીં િેના આધારે નક્કી કરવામા ંઆવે છે. 
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5.8.1.1 સ્િાસ્્ય સભંાળ કિરેજ (િીમારડહત) શિના MFA લાયક દદી. એક િાયક 

વીમારહહિ દદી િમામ િાયક સેવાઓ પર 100% વળિર મેળવે છે. 

5.8.1.2 સ્િાસ્્ય સભંાળ કિરેજ (િીમાસડહત) સાથે MFA લાયક દદી. િમામ 

િાયક સેવાઓ (1) જેના માટે િે અથવા િેણી અંગિ રીિે જવાબદાર 

હોય અને (2) િેના અથવા િેણીના વીમા કેરીયર દ્વારા ચકૂવણી થઇ ન 

હોય િેવી િમામ િાયક સેવાઓના ભાગ પર 100% વળિર િમામ 

િાયક વીમો ધરાવિા દદી મેળવે છે. દદીએ દથિાવેજીકરણ પરંુૂ 

પાડવાનુ ંરહરેે્, જેમ કે એક્થપ્િેનેર્ન ઓફ બેતનહફટ્સ (Explanation of 

Benefits, EOB), જેથી વીમા દ્વારા સમાતવષ્ટ્ટ ન હોય િે બીિના ભાગો 
નક્કી કરી ર્કાય. 

5.8.1.2.1 ઇન્સ્યોરન્સ કેરીયર પાસેથી િાપ્ત ચકૂિણીઓ. દદી 
િેના અથવા િેણીના ઇન્થયરુન્સ કેરીયર પાસેથી 
KFHP/H દ્વારા પરૂી પાડવામા ંઆવેિ સેવાઓ માટે 

કોઇ ચકૂવણી માટે િાયક દદીએ KFHP/H ને સહી  
કરી આપવાની રહરેે્. 

5.8.1.3 સમજૂશતમાંથી પાસેથી િળતરો. ત્રાહહિ પક્ષ જવાબદારી / વ્યક્તિગિ 
વીમા સરુક્ષા સમજૂતિઓ, ચકૂવણીકિાયઓ, અથવા અન્ય કાનનૂી 
જવાબદાર પક્ષો પાસેથી KFHP/H વળિર નક્કી કરે છે, તનયમ અનસુાર. 

5.8.2 પરુસ્કાર પાત્રતાની મદુત. MFA પરુથકારોની પાત્રિા મદુિ મજૂંરીની િારીખ અથવા 
સેવાઓ પરૂી પાડવામા ંઆવી હિી િે િારીખથી અથવા દવા આપવામા ંઆવી હિી 
િે િારીખથી ર્રૂ થાય છે. જોડેિ પરૂવણી, તવભાગ VI, પરુથકાર પાત્રિાની મદુિ, 

િેખમા ંઆપેિ સારારં્ મજુબ, પાત્ર દદી માટે MFA માટે પાત્રિાની મદુિ અિગ-

અિગ રીિે નક્કી કરવામા ંઆવે છે, જેમા ંતનમ્નલિલખિનો સમાવેર્ છે: 

5.8.2.1 ચોક્કસ સમયગાળો. 

5.8.2.2 સારિારનો સમયગાળો અથિા સભંાળની ઘટના. KP પરુથકિાય દ્વારા નક્કી 
થયેિ સારવારના ચોક્કસ સમયગાળા અને/અથવા સભંાળની ઘટના માટે. 

5.8.2.3 પબ્લીક અને િાઇિેટ હલે્થ કિરેજ િોગ્રામ્સ માટે સભંશિત રીતે લાયક 

દદીઓ. દદી જ્યારે પબ્િીક અને પ્રાઇવેટ હલે્થ કવરેજ પ્રોગ્રામ્સ માટે 

અરજી કરે ત્યારે િેને અથવા િેણીને સહાય કરવા માટે વચગાળાની MFA 

ફાળવણી મજુંર થઇ ર્કે છે. 
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5.8.2.4 િન-ટાઇમ ફામષસી ફાળિણી. MFA પ્રોગ્રામમા ંઅરજી કરિા પહિેા,ં વન-

ટાઇમ ફામયસી ફાળવણી માટે દદી િાયક જે જો િે અથવા િેણી (1) MFA 

ફાળવણી ધરાવિા ન હોય, (2) KFHP/H ફામયસી પર KP પરુથકિાય દ્વારા 
િેલખિ તપ્રથક્રીપ્ર્ન ભરે (3) તપ્રથક્રીપ્ર્નની ચકૂવણી કરવામા ંઅર્ક્યિા 
દર્ાયવે. KP પરુથકિાય દ્વારા િબીબી રીિે યોગ્ય નક્કી કયાય મજુબ વન-

ટાઇમ ફાળવણી દવાના વાજબી પરુવઠાનો સમાવેર્ કરે છે. 

5.8.2.5 ફાળિણી શિસ્તરણ માટે અરજી. MFA િાયકાિ આવશ્યકિાઓ પણૂય 
કરવાનુ ંદદી ચાલ ુરાખે ત્યા ંસધુી િે અથવા િેણી MFA ફાળવણીનુ ં
તવથિરણ કરવાની િે અરજી કરી ર્કે છે. કેસ-પ્રતિ-કેસ આધારે તવથિરણ 

તવનિંીઓ પર મલૂ્યાકંન કરવામા ંઆવે છે. 

5.8.3 ફાળિણી રદબાતલ, પાછી ખેંચિી, અથિા સધુારો કરિો. ચોક્કસ સજંોગોમા,ં િેની 
તવવેકબદુ્ધદ્ધ મજુબ KFHP/H MFA ફાળવણી રદબાિિ, પાછી ખેંચી અને સધુારો કરી 
ર્કે છે. પહરસ્થથતિઓમા ંઆ મજુબ સમાવેર્ થાય છે: 

5.8.3.1 છેતરશપિંિી, ચોરી, અથિા નાણાંકીય ફેરફારો. છેિરતપિંડી, ખોટંુ અથયઘટન, 

ચોરી, દદીની નાણાકંીય સ્થથતિમા ંફેરફારોના હકથસામા,ં અથવા અન્ય 

પહરસ્થથતિઓ જેમા ંMFA પ્રોગ્રામની સરુઢિાનો ભગં  

થિો હોય. 

5.8.3.2 પબ્લીક અને િાઇિેટ હલે્થ કિરેજ િોગ્રામ્સ માટે લાયક. પબ્િીક અને 

પ્રાઇવેટ હલે્થ કવરેજ પ્રોગ્રામ્સ માટે પરીક્ષણ થયેિ દદીને િાયક થવા 
માટે માનવામા ંઆવે છે પરંત ુિે પ્રોગ્રામ્સ માટે અરજી પ્રહક્રયા સાથે િેઓ 

સહકાર આપિા નથી. 

5.8.3.3 અન્ય ચકૂિણી સ્ત્રોતોની ઓળખ. MFA ફાળવણી દદી મેળવે ત્યારબાદ 

હલે્થ કવરેજ અથવા અન્ય ચકૂવણી સ્ત્રોિોની ઓળખ થાય િો જૂની 
સ્થથતિ મજુબ િાયક સેવાઓના ખચાય ફરી લબિ કરવામા ંઆવરે્. જો 
આમ થાય, િો દદીને લબિના િે ભાગ માટે લબિ આપવામા ંઆવતુ ંનથી 
કે (1) જેના માટે િે અથવા િેણી વયસ્ક્િગિ રૂપે જવાબદાર હોય અને 

(2) જે િેના આરોગ્ય કવરેજ કે અન્ય ચકૂવણી સ્રોિ દ્વારા ચકૂવવામા ં
આવતુ ંન હોય. 

5.8.3.4 આરોગ્ય કિરેજમા ંફેરફાર. જો કોઈ દદીને આરોગ્યની સારવારના 
કરવરેજમા ંકોઈ ફેરફારો જણાય, િો િેને MFA પ્રોગ્રામ માટે ફરી અરજી 

કરવાનુ ંકહવેામા ંઆવી ર્કે છે. 
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5.9 ખચષની સીમા. Kaiser Foundation Hospitals ખાિે પ્રથતિુ કરેિ પાત્ર હોસ્થપટિ ખચાય માટે, 

MFA પાત્ર હોય િેવા દદીઓ પાસેથી સપંણૂય ડોિર રકમ િેવી (દા.િ., કુિ ખચાય) તનતિદ્ધ છે. 

Kaiser Foundation Hospitals ખાિે પાત્ર હોલ્પ્સટિ સેવાઓ મેળવી હોય અને MFA પ્રોગ્રામ 

માટે પાત્ર હોય, પણ MFA પરુથકાર પ્રાપ્િ થયેિ ન હોય અથવા MFA પરુથકારનો ઇન્કાર કયો 
હોય, િો િે દદી પાસેથી િે સેવાઓ માટે સામાન્ય રીિે િેવામા ંઆવે છે િે લબિ (amounts 

generally billed, AGB) કરિા ંવધ ુખચય િેવામા ંઆવિો નથી. 

5.9.1 સામાન્ય રીતે લબલ કરેલ રકમો. આવી સારવારને કવર કરિો હોય િેવો વીમો 
ધરાવિી વયસ્ક્િને આકસ્થમક કે િબીબી રૂપ ેકોઈ અન્ય જરૂરી સારવાર માટે સામાન્ય 

રીિે િેવામા ંઆવિા લબિ જોડેિ પરૂવણી, તવભાગ VII, સામાન્ય રીિે આપવામા ં
લબિની રકમ (AGB)ની ગણિરી કરવાની ભતૂમકા, િેખમા ંવણયવેિ મજુબ KP 

સતુવધાઓ દ્વારા નક્કી કરવામા ંઆવે છે. 

5.10 સમહુ પગલા.ં 

5.10.1 િાજબી જાણકારી િયાસો. MFA પ્રોગ્રામ તવરે્ જૂની ચડિ અથવા બાકી રકમ માટે 

દદીને જાણ કરવા માટે KFHP/H અથવા િેના વિી કાયય કરિી કિેક્ર્ન એજન્સી 
વાજબી પ્રયાસો કરે છે. વાજબી જાણકારી પ્રયાસો આ મજુબ છે: 

5.10.1.1 િાયક હોય િેના માટે MFA ઉપિબ્ધ હોય િે ખાિા ધારકને જાણ કરતુ ં
પ્રથમ મસુ્ક્િ-બાદનુ ંતનવેદન 120 હદવસમા ંએક િેલખિ નોહટસ 

આપવામા ંઆવે છે. 

5.10.1.2 એક્થરા ઓહડિનરી કિેક્ર્ન એક્ર્ન્સ (extraordinary collection 

actions, ECAs) ની સલૂચ સાથે િેલખિ નોહટસ પરૂી પાડવી જે 

KFHP/H અથવા કિેકર્ન એજન્સી તસિકની ચકૂવણી કરવાનો હતે ુ

રાખે છે, અને આ પગિા ંમાટેની સમયમયાયદા, િેલખિ નોહટસથી 30 

હદવસ કરિા ંવહિેા હોિા નથી. 

5.10.1.3 પ્રથમ હોથપીટિ દદી તનવેદન સાથે MFA પોિીસીનો સરળ ભાિામા ંસાર 

પરૂો પાડવો. 

5.10.1.4 MFA પોિીસી અને MFA એપ્િીકેર્ન પ્રહક્રયા મારફિે સહાય કેવી રીિે 

મેળવવી િેના તવરે્ ખાિાધારકને ર્ાસ્ક્બ્દક રીિે જાણ કરવાનો પ્રયાસ 

કરવો. 
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5.10.2 રદ થયેલ એક્સ્રાઓડિિનરી કલેકિન એકિન્સ. દદી સામે એક્થરા ઓહડિનરી કિેક્ર્ન 

એક્ર્ન્સ (ECA) માટે પોિાના વિી સચંાિન માટે KFHP/H કિેક્ર્ન એજન્સીને 

કાયયવાહી માટે અનમુતિ આપતુ ંનથી જો િે અથવા િેણી: 

5.10.2.1 સહક્રય MFA ફાળવણી ધરાવિા હોય, અથવા 

5.10.2.2 ECAs ર્રૂ થયા બાદ MFA અરજી કરી હોય. અંતિમ િાયકાિ તનણયય 

કરવામા ંન આવે ત્યા ંસધુી ECA રદ થાય છે. 

5.10.3 માન્ય એક્સ્રા ઓડિિનરી કલેક્િન એક્િન્સ. 

5.10.3.1 િાજબી િયાસોનો અંશતમ શનણષય. કોઇ ECAs િાગ ુકરિા પહિેા,ં ક્ષેત્રીય 

રેવન્ય ુસાયકિ પેર્ન્ટ ફાયનાન્સીયિ સતવિસીસ િીડર નીચેની 
બાબિોની ખાિરી કરે છે: 

5.10.3.1.1 MFA પ્રોગ્રામના દદીને જાણ કરવા માટે વાજબી 
પ્રયાસોની સમાલ્પ્િ, અને 

5.10.3.1.2 MFA માટે અરજી કરવા માટે પ્રથમ લબિીંગ 

થટેટમેન્ટથી ઓછામંા ંઓછા 240 હદવસો દદીને પરૂા ં
પાડવામા ંઆવયા ંછે. 

5.10.3.2 કન્્યમુર રેડિટ એજન્સી્ અથિા રેડિટ બ્યરુોસને જાણ કરિી. KFHP/H 

અથવા િેના વિી કાયય કરિી કિેકર્ન એજન્સી કન્ઝયમુર કે્રહડટ રીપોટીંગ 

એજન્સીઝ અથવા કે્રહડટ બ્યરુોને તવપરીિ માહહિી આપી ર્કે છે. 

5.10.3.3 કાનનૂી અથિા શસિીલ પગલા.ં કોઈપણ અદાિિી કે કાનનૂી કાયયવાહીઓ 

કરિા પહિેા,ં KFHP/H દદી MFA પ્રોગ્રામ માટે પાત્ર છે કે નહીં િે નક્કી 
કરવા માટેના બાહ્ય ડેટા સ્રોિનો ઉપયોગ કરીને િેની અને િેણીની 
આતથિક સ્થથતિની ખરાઈ કરરે્. 

5.10.3.3.1 MFA માટે લાયક. MFA પ્રોગ્રામ માટે િાયક હોય િે 

દદીઓ માટે કોઇ તવરે્િ પગિા ંિેવામા ંઆવિા 
નથી. MFA માટે િાયક થયેિ ખાિા ંરદ્દ થયા ંછે અને 

જૂના ંઆધારે પરિ કરવામા ંઆવે છે. 

5.10.3.3.2 MFA માટે ગેરલાયક. ખબૂ મયાયહદિ હકથસાઓમા,ં 
ક્ષેત્રીય ચીફ ફાયનાન્સીયિ ઓહફસર અથવા કન્રોિર 
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પાસેથી પહિેા ંમાન્યિા સાથે નીચેના પગિા ંિેવામા ં
આવી ર્કે છે: 

5.10.3.3.2.1 દેવાદારને મજૂરી નહીં આપવાનો હકુમ 

5.10.3.3.2.2 કાનનૂી/ તસવીિ પગિા.ં બેરોજગાર 

હોય અને અન્ય કોઇ કહી ર્કાય  

િેવી આવક ધરાવિા ન હોય િેવી 
વયસ્ક્િ સામે કાનનૂી પગિા ંિેવામા ં
આવિા નથી. 

5.10.3.3.2.3 તનવાસો પર ભોગવટો રાખવો. 

5.10.4 િશતબશંધત એક્સ્રા ઓડિિનરી કલેક્િન એક્િન્સ. કોઇપણ સજંોગોમા ંનીચે મજુબની 
કાયયવાહી કરવા માટે કિેક્ર્ન એજન્સીને KFHP/H અનમુતિ આપિી નથી, અથવા 
થવય ંકરિી નથી: 

5.10.4.1 ઇમરજન્સી અથવા િબીબી આવશ્યક સભંાળ પરૂી પાડિા પહિેા ંખાિા 
ધારકની જૂની બાકીના િેણાના કારણે અથવીકાર કરવો અથવા 
ચકૂવણીની માગંણી કરવી. 

5.10.4.2 ખાિાધારકની ઉધારીનુ ંત્રાહહિ પક્ષને વેચાણ કરવુ.ં 

5.10.4.3 તમલ્કિનો કબ્જો િેવો અથવા ખાિા થથલગિ કરવા.ં 

5.10.4.4 ધરપકડ માટે વોરંટની માગં કરવી. 

5.10.4.5 ર્રીરનો કબજો જાળવી રાખવા માટે રીટ્સની માગં કરવી. 

5.11 આપત્તિ પ્રત્તિભાવ. KFHP/H એ રાજ્ય અથવા ફેડરલ સરકાર દ્વારા આપવિ િરીકે યોગ્યિા 
પ્રાપ્િ થયેલી જાણીિી ઘટનાથી પ્રભાવવિ થયેલા સમદુાયો અને દદીઓને ઉપલબ્ધ 
સહાયને વધારવા માટે િેના MFA પ્રોગ્રામ માટેના પાત્રિા માપદંડ અને અરજી પ્રહિયાઓને 
અસ્થાયી રૂપે સશંોવધિ કરી શકે છે. 

5.11.1 સભંત્તવિ પાત્રિામા ંફેરફાર.  MFA પાત્રિાના માપદંડમા ંઅસ્થાયી ફેરફારોમા ંઆનો 
સમાવેશ થઇ શકે છે: 

5.11.1.1 પાત્રિા પ્રવિબધંો સ્થખગિ કરવા 

5.11.1.2 માધ્યમ પરીક્ષણ માપદંડની પ્રવેશમયાભદા વધારવી 

5.11.1.3 ઉચ્ચ િબીબી િચભ માપદંડ પ્રવેશમયાભદા ઘટાડવી. 
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5.11.2 સભંત્તવિ અરજી પ્રક્રિયામા ંફેરફારો. MFA અરજી પ્રહિયામા ંઅસ્થાયી ફેરફારોમા ં
નીચેનાનો સમાવેશ થઇ શકે છે:   

5.11.2.1 દદીઓને મળૂભિૂ નાણાકીય માહહિી (દા.િ. આવક, જો કોઈ હોય, 
અને સ્રોિ) પરંુૂ પાડવાની અને િેની પાત્રિા પ્રમાખણિ કરવાની 
મજૂંરી આપે છે જયારે (1) બાહ્ય ડેટા સ્રોિોનો ઉપયોગ કરીને િેની 
અથવા િેણીની નાણાકીય ક્સ્થવિ ચકાસી શકાિી નથી, (2) ઘટનાને 
કારણે વવનિંી કરેલ નાણાકંીય માહહિી ઉપલબ્ધ નથી, અને (3) 
કોઈ અન્ય પરુાવા અક્સ્િત્વમા ંનથી જે પાત્રિા દશાભવી શકે. 

5.11.2.2 ઘરેલ ુઆવક નક્કી કરિી વિિે ઘટનાને લીધે વેિન / રોજગારીના 
ભાવવ નકુસાનની અસરને ધ્યાનમા ંલેવી. 

5.11.3 જાહરે જનિા માટે ઉપલબ્ધ માક્રહિી. કામચલાઉ MFA પ્રોગ્રામ ફેરફારોની વણભન 
કરિી માહહિી MFA પ્રોગ્રામ વેબ પેજ પર અને અસરગ્રસ્િ વવસ્િારોમા ંKP 
સવુવધાઓ પર જાહરે જનિા માટે ઉપલબ્ધ કરવામા ંઆવી છે. 

6.0 સદંભો / સધુારા 

6.1 પરુવણી A – પાહરભાતિક ર્બ્દકોર્ 

6.2 કાનનૂ, તનયમો, અને સ્ત્રોિો 

6.2.1 દદીનુ ંરક્ષણ અને વાજબી સારવાર અતધતનયમ (Patient Protection and 

Affordable Care Act), િોકો કાયદો 111-148 (124 થટેટ. 119 (2010)) 

6.2.2 Federal Register and the Annual Federal Poverty Guidelines )ફેડરિ રજીથટર 

એન્ડ એન્યઅુિ ફેડરિ પોવટી ગાઇડિાઇન્સ) 

6.2.3 Internal Revenue Service Publication (ઇન્ટનયિ રેવન્ય ુસતવિસ પબ્િીકેર્ન), 
2014 ઇન્થરકર્ન ફોર રે્ડયિુ H (ફોમય 990) 

6.2.4 ઇન્ટનયિ રેવન્ય ુસતવિસ નોહટસ 2010-39(Internal Revenue Service Notice 

2010-39) 

6.2.5 ઇન્ટનયિ રેવન્ય ુસેવા કોડ (Internal Revenue Service Code), 26 પાટટયસ 1, 53, 

એન્ડ 602, RIN 1545-BK57; RIN 1545-BL30; RIN 1545-BL58 – ચેહરટેબિ 

હોસ્થપટલ્સ માટે વધારાની જરૂરીયાિો 
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6.2.6 California Hospital Association – હોથપીટિ ફાયનાન્સ આસીથટન્સ પોિીસીસ 

એન્ડ કોમ્યતુનટી બેનેહફટ િોઝ(Hospital Financial Assistance Policies & 

Community Benefit Laws), 2015 એહડર્ન 

6.2.7 Catholic Health Association of the United States – A Guide for Planning & 

Reporting Community (કેથોલિક હલે્થ એસોતસએર્ન ઓફ ધી યનુાઇટેડ થટેટ્સ – 

એ ગાઇડ ફોર પ્િાનીંગ એન્ડ રીપોટીંગ કોમ્યતુનટી બેનેહફટ), 2012 એહડર્ન 

6.3 પરુથકિાય સલૂચ 

6.3.1 KFHP/H વેબસાઇટ્સ પર આ માટે પરુથકિાય સલૂચઓ ઉપિબ્ધ 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 
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પરુિણી A 

પાડરભાશર્ક િબ્દકોિ 

 

સમદુાય MFA (CMFA) એટિે કે આયોજજિ િબીબી આતથિક સહાયિા પ્રોગ્રામ કે જે KP સતુવધાઓ ખાિે ઓછી 
આવકવાળા લબનવીમાકૃિ અને અપયાયપ્િ વીમાકૃિ દદીઓને જરૂરી િબીબી સારવાર આપિી સમદુાય 

આધાહરિ અને સરુક્ષા વયવથથા કરિી સથંથાઓ સાથે મળીને કાયય કરે છે. 

િયરેૂબલ મેડિકલ ઇસ્ક્િપમેન્ટ (DME) જેમા ંમાનક કેન, ક્રચ, નેબ્યિુાઇઝર, હતેપુવૂયકનો િાભ પહોંચડિા 
પરૂવઠા, ઘર ઉપયોગ કરવા માટે ઓવર ધ રાન્ઝેક્ર્ન યતુનટ, વહીિચેર, વોકર, હોસ્થપટિના પિગં અને DME 

માપદંડ દ્વારા ઉલ્િેલખિ મજુબ ઘરે ઉપયોગ માટેનો ઓસ્ક્સજનનો સમાવેર્ હોય છે પણ આટિે થી જ મયાયહદિ 

નથી. DME ઓથોટીક્સ, પ્રોથથેટીક્સ (જેમ કે ડાયનેતમક થપ્િીંટ્સ/ ઓથોસીસ, અને આહટિહફશ્યિ િેરીંક્ષ અને 

દવાઓ) અને કાઉન્ટર પર ઉપિબ્ધ પરુવઠા અને સોફ્ટ ગડુ્સ (જેમ કે યરુોિોજીકિ સપ્િાય્સ અને ઘાવ 

સપ્િાય્સ) નો સમાવેર્ કરતુ ંનથી. 

પાત્ર દદી એટિે કે એવી વયહકિ કે જે આ નીતિમા ંપાત્રિા માટે દર્ાયવેિ માપદંડોની પતૂિિ કરે છે, પછી ભિે િે 

(1) લબનવીમાકૃિ હોય; (2) સાવયજતનક પ્રોગરામ મારફિે કરવરેજ પ્રાપ્િ થતુ ંહોય (દા.િ.., મેહડકેર અથવા હલે્થ 

ઇન્ફોમેર્ન એક્સચેન્જ િરફથી ખરીદેિ સહાતયિ આરોગ્ય સારવાર કવરેજ); (3) િે KFHP તસવાય અન્ય કોઈ 

પ્િાન દ્વારા વીમાકૃિ હોય; અથવા (4) KFHP દ્વારા વીમાકૃિ હોય. 

બાહ્ય િેટા સ્રોત એ તિૃીય-પક્ષ તવકે્રિાઓ, કેહડિટ હરપોહટિંગ એજન્સીઓ વગેરે હોય છે, કે જે MFA પ્રોગ્રામ માિે 

પાત્રિાની આકારણી કરિી વખિે દદીની આતથિક સ્થથતિની ખરાઈ કરવા અથવા પસુ્ક્ષ્ટ્ટ કરવા માટે KP વપરાિી 
આતથિક સ્થથતિ માહહિી પ્રદાન કરે છે. 

ફેિરલ પોિટી ગાઇિલાઇન્સ (FPG) જે યનુાઇટેડ થટેટ્સ હડપાટય મેન્ટ ઑફ હલે્થ અને હ્યમુન સતવિસ દ્વારા નક્કી 
કરવામા ંઆવે િે મજુબ ગરીબી રેખા માટેની વાતિિક આવકના થિરો થથાતપિ કરે છે અને દર વિે ફેડરિ 

રજજથટરમા ંિેમા ંસધુારો-વધારો કરવામા ંઆવે છે. 

નાણાકીય પરામિષ એ દદીઓને KP સતુવધાઓમા ંપ્રથતિુ કરાિી સેવાઓ માટે ચકૂવણી માટેની ઉપિબ્ધ તવતવધ 

નાણાકીય અને આરોગ્ય કવરેજ તવકલ્પો ર્ોધવામા ંદદીની સહાય કરવા માટે વપરાિી પ્રહક્રયા છે. ફાયનાન્સીયિ 

કાઉન્સેલિિંગ મેળવિા દદીઓમા ંઆ મજુબ સમાવેર્ થાય છે, પરંત ુમયાયહદિ નથી, સેલ્ફ-પે, વીમારહહિ, 

વીમાહઠેળ, અને સપંણૂય દદી જવાબદારી ચકૂવવા માટે અસમથયિા દર્ાયવી હોય િે. 
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બેઘર એ એવી કોઈ વયસ્ક્િની સ્થથતિનુ ંવણયન કર છે આમાથંી એક થથાનમા ંઅથવા સ્થથતિમા ંરહ ેછે: 

• માનવ રહઠેાણ ન હોય િેવા થથળોમા,ં જેમ કે કાસય, પાક્સય, ફુટપાથ, ત્યાગ કરવામા ંઆવેિ લબલ્ડીંગ 

(ર્રી પર); અથવા 
• ઇમરજન્સી આશ્રયથથાનમા;ં અથવા 
• મળૂ રે્રી અને ઇમરજન્સી આશ્રયથથાનોમાથંી આવિા બેઘર િોકો માટેના પરીવિયનર્ીિ અથવા 

સહાયક તનવાસમા.ં 
• ઉપરોક્િમાથંી કોઇપણ થથળોમા ંપરંત ુહોથપીટિ અથવા અન્ય સથંથામા ંટૂંકો સમય (સિિ 30 હદવસો) 

તવિાવિા હોય. 

• ખાનગી તનવાસ એકમમાથંી એક સપ્િાહમા ંહાકંી કાઢવામા ંઆવયા ંહોય અથવા ઘરેલુ ંહહિંસા સ્થથતિથી 
કાઢી મકૂ્યા હોય પહરણામે કોઇ ઘર ન હોય અને વયસ્ક્િ સ્ત્રોિોની ખોટ ધરાવિા હોય અને તનવાસ હાસંિ 

કરવા માટે સહાય નેટવક્સયની આવશ્યકિા હોય. 

• માનતસક થવાથ્ય અથવા આવશ્યક ગેરવિયણકૂ સારવાર સતુવધા જેવી સથંથામા ંવયસ્ક્િ સિિ 30 

હદવસથી વધ ુતનવાસ કયો હોય અને િેમા;થી એક સપ્િાહમા ંછૂટ્ટા કરવામા ંઆવયા ંહોય અને પહરણામે 

કોઇ ઘર ન હોય અને વયસ્ક્િ સ્ત્રોિોની ખોટ ધરાવિા હોય અને તનવાસ હાસંિ કરવા માટે સામાજજક 

સહાય નેટવક્સયની આવશ્યકિા હોય. 

KP મા ંકૈસર ફાઉન્ડેર્ન હોસ્થપટિ પ્િાન્સ, પમયનેન્ટ મેહડકિ ગ્રપુ્સ અને કૈસર પમયનેન્ટ ઇંથયરુન્સ કંપની (KPIC) 

તસવાયની, િેમની સબંતંધિ ર્ાખા કંપનીઓનો સમાવેર્ થાય છે. 

KP સશુિધાઓમા ંદદીને સારવાર આપવાના થથાન (દા.િ. ઇમારિ અથવા KP ફ્િોર, યતુનટ અથવા KP ની 
માલિકીના ન હોય િેવા અન્ય આંિહરક અને બાહ્ય તવથથિારો) સહહિ, KP વયવસાય કાયોના સચંાિનમા ંKP ની 
માલિકી ધરાવિા અથવા િેના દ્વારા િીઝ પર િીધેિ લબસ્ક્લ્ડિંગના બાહ્ય અથવા આંિહરક ભાગ સહહિ કોઈપણ 

ભૌતિક પહરસરોનો સમાવેર્ હોઈ ર્કે છે. 
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આજીશિકાના સાધનની તપાસ એ એક પદ્ટ લ્ધ્િ છે કે જેના દ્વારા વયસ્ક્િની આવક ફેડરિ પોવટી ગાઇડિાઇન્સમા ં
ઉલ્િેલખિ ટકાવારી કરિા ંવધ ુછે કે કેમ િેના આધારે સાવયજતનક કવરેજ પ્રોગ્રામ અથવા MFA માટે પાત્રિા નક્કી 
કરવા માટે દદી દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવેિ બાહ્ય સ્રોિ અથવા માહહિી ઉપયોગમા ંિેવાય છે. 

તબીબી આશથિક સહાયતા (MFA) પોિાના જરૂરી િબીબી સેવાઓ, ઉત્પાદનો અથવા મેહડકેર્નના િમામ અથવા 
અમકુ ખચાય માટે ચકૂવણી કરી ન ર્િા હોય િેવા િોકો અથવા જેમણે સાવયજતનક અને ખાનગી અદાકિાય સ્રોિો 
વપરાઈ ગયા છે િેવા પાત્ર દદીઓ માટે િબીબી ખચાય ચકૂવવા માટે આતથિક પરુથકાર આપે છે. વયસ્ક્િએ 

સારવારના અમકુ અથવા િમામ ખચાય ચકૂવવામા ંસહાયિા માટે પ્રોગ્રામ માપદંડોની પતૂિિ કરવી જરૂરી છે. 

તબીબી પરૂિઠા એટિે કે પાછી ઉપયોગમા ંન િઈ ર્કાય િેવી િબીબી સામગ્રીઓ જેમ કે લ્થપ્િિંટ, સ્થિિંગ, ઘા ડે્રતસિંગ્સ 

અને બૅન્ડેજ કે જે િબીબી રૂપે જરૂરી સેવા પ્રદાન કરિી વખિે િાઇસન્સવાળા થવાથ્ય સેવા પ્રદાિા દ્વારા ઉપયોગમા ં
િેવાય છે અને દદીએ બીજા સ્રોિથી ખરીદેિ અથવા મેળવેિ સામગ્રીઓને બાકાિ કરવામા ંઆવેિ છે. 

ફામષસી િેઇિર એ ઓછી આવકવાળા KP ના વહરષ્ટ્ઠ એડવાન્ટેજ મેહડકેર પાટય  D સભ્યો કે જેઓ મેહડકેર પાટય  D 

હઠેળ કવર થિી બહારના દદી પ્રીસ્ક્થક્રપ્ર્નની દ્વાઓ માટે િેમના ખચાયને પહોંચી વડે િેમ નથી િેમને આતથિક 

સહાય આપે છે. 

સરુક્ષા વ્યિસ્થા િેવી લબનિાભાથી સથંથા અને/અથવા સરકારી એજન્સીઓનો સદંભય આપે છે કે જે સાવયજતનક 

હોસ્થપટિ, સમદુાય લ્ક્િતનક, ચચય, બેઘર માટે આશ્રયથથાન, ચલિિ થવાથ્ય સેવા એકમ, ર્ાળા વગેરે જેવી 
સમદુાય વયવથથામા ંબીનવીમાકૃિ વયસ્ક્િને સીધે િબીબી સારવાર સેવાઓ પ્રદાન કરે છે. 

અપયાષપ્ત િીમાકતૃ એ એક એવી વયસ્ક્િ છે, કે જેને એમ િાગે છે કે, વીમાનુ ંપ્રીતમયમ, કોપેમેન્ટ, સહહયારો વીમો 
અથવા કપાિપાત્ર રકોમો એ નોંધપાત્ર આતથિક બોજારૂપ છે જેને િે કે િેણી તવિબંથી ચકૂવે છે અથવા લખસામાથંી 
ખચય થવાને કારણ જરૂરી આતથિક સેવા મેળવિા નથી. 

લબનિીમાકૃત એવી વયસ્ક્િ કે જે આરોગ્ય સારવાર સેવાઓ માટે આરોગ્ય વીમો ધરાવિી નથી અથવા આ 

સેવાઓ માટે ફેડરિ કે રાજ્ય દ્વારા અપાિી આતથિક સહાય મેળવિા નથી. 

સિેંદનિીલ િસ્તીઓ જેમા ંએવા વથિી તવિયક જૂથોનો સમાવેર્ થાય છે કે જેમનુ ંઆરોગ્ય અને કલ્યાણ 

સામાજજક-આતથિક સ્થથતિ, બીમારી, જાિી, ઉંમર અને અક્ષમિાઓના અન્ય કારકોને િીધે સામાન્ય વથિીના િોકો 
કરિા ંવધ ુજોખમમા ંહોવાનુ ંમાનવામા ંઆવેિ હોય. 

બોિી એટેચમેન્ટ રાઇટ એ અદિાિ દ્વારા તનદેતર્િ અતધકારીઓ જે અદાિિ, ધરપકડ વોરંટ જેવા કાયદાનો 
અનાદર કરિી જણાય િેવી વયસ્ક્િઓને હાજર કરવા માટે દ્વારા ર્રૂ કરાિી પ્રહક્રયા છે. 
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પરુિણીીઃ Kaiser Permanente Southern California 

 

I. Kaiser Foundation Hospitals. સધયન કેિીફોનીયા રીજીયનમા ંનીચે મજુબની  
Kaiser Foundation Hospitals આ પોિીસી િાગ ુથાય છે: 

KFH Anaheim KFH Moreno Valley  

KFH Irvine KFH San Diego  

KFH Baldwin Park KFH West Los Angeles  

KFH Fontana KFH Woodland Hills 

KFH Harbor City KFH Downey  

KFH Los Angeles KFH Ontario 

KFH Panorama KFH Zion 

KFH Riverside  
 

નોંધ: Kaiser Foundation Hospitals, હોસ્થપટિ ફૈર પ્રાઇલઝિંગ પૉિીસી, કેલિફોતનિયા થવાથ્ય 

અને સરુક્ષા કોડ §127400 (Hospital Fair Pricing Policies, California Health & Safety 

Code) નુ ંપાિન કરે છ.  

 

II. MFA પોલીસી હઠેળ લાયક અને લાયક ન હોય તેિી શિિેર્ સેિાઓ. 

a. બેઘર દદીઓ માટે પડરિહન. KP હોસ્થપટિ અથવા KP ઇમર્જન્સી હડપાટય મેન્ટ્સમાથંી સરળિાથી 
રજા િઈ ર્કે િે માટે બેઘર િોકો હતે ુસકંટ અને લબન-સકંટની સ્થથતિ માટે ઉપિબ્ધ છે. 

b. અપિાદરૂપ ધોરણે ઉપલબ્ધ શિિેર્ લાયક સેિાઓ. ચોક્કસ પહરસ્થથતિઓમા,ં ઉચ્ચ િબીબી 
ખચય માપદંડ પણૂય કરિા હોય િેવા દદીઓ માટે KP પરુથકિાયઓ દ્વારા િખી આપવામા ંઆવેિ 

અથવા ઓડયર આપેિ હોય િેવા ડયરેુબિ મેહડકિ ઇક્વીપમેન્ટ (DME) અને નોન-KP 

સતુવધાઓ િરફથી સેવાઓ સાથે MFA િાગ ુથઇ ર્કે છે (ઉપર આપેિ તવભાગ 5.6.2, ઉચ્ચ 

િબીબી ખચય માપદંડ.). 

i. કૌિલ્યપણૂષ નશસિંગ સેિાઓ. કરારબદ્ધ KP ફેસેિીટી દ્વારા દદીને સેવા આપવામા ંઆવે 

છે જેમા ંKP પરુથકિાય દ્વારા નક્કી કયાય મજુબ િખી આપેિ િબીબી જરૂહરયાિો, 
હોથપીટિ મસુ્ક્િ સેવાઓનો સમાવેર્ થાય છે. 

ii. િયરેુબલ મેડિકલ ઇક્િીપમેન્ટ (DME). DME માગયદર્યનો સાથે સસુગંિ KFHP/H 

DME હડપાટય મેન્ટ મારફિે KP પરુથકરિા દ્વારા ઓડયર આપવામા ંઆવેિ હોય અને 

િબીબી જરૂહરયાિ માપદંડ પણૂય કરિા હોય િે દદીને કરારબદ્ધ વેન્ડર દ્વારા 
આપવામા ંઆવેિ હોય. 
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c. શિિેર્ ગેર-લાયક સેિાઓ. 

i. શ્રાવય સાધનો 

ii. રસ્ક્ષ્ટ્ટ સાધનો 

iii. Medi-Cal િેર ઓફ કોસ્ટ (Share of Cost, SoC) સાથે સલંગ્ન ખચાષ. SoC ને 

Medi-Cal પ્રોગ્રામના આંિરીક ભાગ િરીકે ગણવામા ંઆવે છે, આવક મયાયદાની 
ઉચ્ચ સમાલ્પ્િ પર હોય િેવા Medi-Cal િાભકિાયઓને સહાય કરવા થવાથ્ય સભંાળ 

િાભો પરૂા ંપાડવા માટે િેની રચના કરવામા ંઆવી છે. SoC હઠેળ સમાવેર્ પામિી 
સેવાઓ માટે ખચાય માટે MFA િાગ ુથઇ ર્કરે્ નહીં. 

  

III. MFA પોલીસીને આધીન પરુસ્કતાષઓ અને આધીન ન હોય તેિા પરુસ્કતાષઓ. KFHP/H MFA ની 
વેબસાઇટ www.kp.org/mfa/scal પર, તવના મલૂ્યે, સામાન્ય િોકો માટે ઉપિબ્ધ MFA પોિીસીને 

આધીન હોય અને આધીન ન હોય િેવા પ્રદાિાઓની સલૂચ Kaiser Foundation Hospitals ઉપિબ્ધ છે. 

 

IV. િોગ્રામ માડહતી અને MFA માટે કેિી રીતે અરજી કરિી. MFA પોિીસી, અરજી ફોમ્સય, સચૂનાઓ, અને 

સરળ ભાિામા ંસાર (જેમ કે પ્રોગ્રામ બ્ાઉચસય) ની નકિો સહહિની MFA પ્રોગ્રામ માહહિી ઇિેક્રોતનક 

થવરૂપ અથવા હાડય કોપીમા,ં તવના મલૂ્યે, જાહરે જનિા માટે ઉપિબ્ધ છે. વયસ્ક્િગિ રીિે, ટેિીફોન 

મારફિે, અથવા પેપર એપ્િીકેર્ન દ્વારા સહહિ તવતવધ રીિે KFHP/H માથંી સારવાર મેળવયા બાદ 

અથવા દરતમયાન, MFA પ્રોગ્રામ માટે દદી અરજી કરી ર્કરે્. (ઉપરોક્િ 5.3 અને 5.4 કિમો જુઓ.) 

a. KFHP/H િેબસાઇટ પરથી િોગ્રામ માડહતી િાઉનલોિ કરો. MFA ની વેબસાઇટ 

www.kp.org/mfa/scal પર પ્રોગ્રામ તવરે્ની માહહિીની ઇિેક્રોતનક નકિો ઉપિબ્ધ છે. 

b. િોગ્રામ માડહતીની ઇલેક્રોશનક રીતે શિનતંી કરો. તવનિંી પર ઇમેઇિ દ્વારા પ્રોગ્રામની 
ઇિેક્રોતનક માહહિીની નકિો ઉપિબ્ધ છે. 

c. િોગ્રામ માડહતી િાપ્ત કરો અથિા વ્યસ્ક્તગત રીતે અરજી કરો. Kaiser Foundation 

Hospitals તવભાગ I મા ંદર્ાયવેિ Kaiser Foundation Hospitalsદાખિ થવા પર અને 

ઇમરજન્સી રૂમ હડપાટય મેન્ટ્સ ખાિે પ્રોગ્રામ માહહિી ઉપિબ્ધ છે.  

d. િોગ્રામ માડહતીની અરજી કરો અથિા ટેલીફોન દ્વારા અરજી કરો. ટેિીફોન પર સિાહકારો 
ઉપિબ્ધ છે જેથી માહહિી પરૂી પાડી ર્કાય, MFA િાયકાિ નક્કી કરી ર્કાય, અને MFA માટે 

અરજી કરવા માટે દદીને સહાય કરી ર્કાય. સિાહકારો અહીં ઉપિબ્ધ થઇ ર્કરે્: 

ટેલિફોન નબંર(રો): 1-800-390-3507 

http://www.kp.org/mfa/scal
http://www.kp.org/mfa/scal
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e. િોગ્રામ માડહતીની અરજી કરો અથિા ઇમેઇલ દ્વારા અરજી કરો. દદી પ્રોગ્રામ માહહિીની 
ઇમેઇિ દ્વારા અરજી કરી ર્કરે્ અને મેઇિ મારફિે સપંણૂય MFA પ્રોગ્રામ અરજી જમા  
કરાવી MFA માટે દદી અરજી કરી ર્કરે્. માહહિી તવનિંીઓ અને અરજીઓ અહીં મેઇિ  

કરી ર્કારે્: 

Kaiser Permanente 

Attention: Medical Financial Assistance 
P.O. Box 7086 

Pasadena, CA 91109-7086 
 

f. સપંણૂષ અરજી વ્યસ્ક્તગત રીતે આપિી. દરેક Kaiser Foundation Hospitals પ્રવેર્ 

હડપાટય મેન્ટ્સમા ંવયસ્ક્િગિ રીિે સપંણૂય અરજીઓ મોકિી ર્કારે્. 

 

V. લાયકાત માપદંિ. MFA િાયકાિ નક્કી કરિી વખિે દદીની ઘરેલ ુઆવક ધ્યાને િેવામા ંઆવે છે. 

(ઉપરોક્િ 5.6.1. કલમજુઓ.) 

a. નબળં-પરીક્ષણ માપદંડઃ ફેડરિ પોવટી ગાઇડિાઇન્સના 350% ટકા સધુી 

b. કપાિ ધરાવિા હોય િેવા KFHP સભ્યો પ્રોગ્રામ માટે િાયક થવા માટે ફરજજયાિ ઉંચા 
િબીબી ખચય માપદંડ પણૂય કરે છે 

 

VI. પરુસ્કાર પાત્રતાની મદુત. મજૂંરીની િારીખ, અથવા સેવાઓ પરૂી પાડવામા ંઆવી હોય િે િારીખથી 
અથવા દવા આપવામા ંઆવી હોય િે િારીખથી MFA ની ફાળવણી ર્રૂ થાય છે. MFA પરુથકાર માટે 

પાત્રિા મદુિ માત્ર મયાયહદિ સમય માટે જ છે. (ઉપરોક્િ 5.8.2 કિમો જુઓ.) 

a. મહત્તમ પાત્રિા મદુિ કોઈ ચોક્કસ સમય મદુિના આધારે હોય છે: 

i. યોગ્ય સેવાઓ માટે માનક પરુથકાર: ચકૂવવાની બાકી હોય િે રકમ અને બાકી શલુ્ક 

સહહિ, 365 હદવસ સધુી 

ii. વીમારહહિ દદીઓ માટે સભંતવિ િાયકાિ ફાળવણીઃ 30 હદવસ 

iii. કૌર્લ્યપણૂય નતસિંગ સભંાળઃ 30 હદવસ સધુી 

iv. ડયરેુબિ મેહડકિ સાધનઃ 180 હદવસ સધુી 

b. સારવારના સમયગાળા/સેવાના સમયગાળા માટે મહત્તમ પાત્રિા મદુિ: 365 હદવસ સધુી 

c. પબ્બ્િક અને પ્રાઇવેટ હલે્થ કવરેજ પ્રોગ્રામ્સ માટે પાત્ર હોય િેવા સભંતવિ દદીઓ માટે 

મહત્તમ પાત્રિા મદુિ: 30 હદવસ સધુી 
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d. એક વખિ ફામયસી ફાળવણી માટે મહત્તમ પાત્રિા મદુિ: 30 હદવસ 

e. અન્ય હોસ્થપટિ અને/અથવા વયાવસાતયક સેવાઓ માટે, કોઈ દદીએ અરજી કરેિી હોય અને 

િેને MFA ની મજૂંરી આપવામા ંઆવી હોય િેવી સ્થથતિમા,ં Medicare, Medi-Cal અથવા 
અમકુ અન્ય સરકારી અદાકિાય અથવા દ્વારા ચકુવવાની રકમ KFHP/H ની અપેક્ષા કરિા ંવધ ુ

પ્રાપ્િ થયેિ કોઈપણ રકમનુ ંહરફંડ આપી દેવામા ંઆવે છે  

i. કોડ ઓફ તસવીિ પ્રોસીજરની કિમ 685.010 મા ંદર્ાયવેિ દરે વયાજમા ંવધારો થરે્; 

દદી દ્વારા ચકૂવણીની િારીખની પ્રાલ્પ્િ હોથપીટિ મારફિે થાય છે. વિયમાન દર  

10% છે. 

 

VII. એમાઉન્્સ જનરલી લબલ્િ (AGB) ની ગણતરી માટે આધાર. કોઇ ઇમરજન્સી અથવા AGB દરે સભંાળ 

માટે કુિ ખચાયનો ગણુાકાર કરી પાછળની રીિનો ઉપયોગ કરી અન્ય િબીબી આવશ્યક સભંાળ માટે 

AGB KFHP/H નક્કી કરે છે. AGB દર અને ગણિરી સબંતંધિ માહહિી KFHP/H MFA ની વેબસાઇટ 

www.kp.org/mfa/scal પર ઉપિબ્ધ છે. 

http://www.kp.org/mfa/scal

