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1.0 પોલીસી િનવેદન 

નબળ� વસિતઓ માટ� સભંાળના ઉપયોગની �િુવધા આપતા કાયર્ક્રમો �રૂા ંપાડવા માટ�  
Kaiser Foundation Health Plans (KFHP) અને Kaiser Foundation Hospitals (KFH) સમિપ�ત છે. 
સકંટકા�લન અને તબીબી આવશ્યક સભંાળનો ઉપયોગ કરવા માટ� સેવાઓની �કૂવણી કરવાની ક્ષમતા 
બધંનકતાર્ હોય ત્યાર� લાયક ઓછ� આવક ધરાવતા વીમાર�હત અને નીચ ેદશાર્વેલ દદ�ઓને નાણાકં�ય 
સહાય �રૂ� પાડવાનો આ સમપર્ણ સમાવેશ કર� છે. 

 

2.0 હ�� ુ

આ પોલીસી લાયક થવા માટ�ની અને સકંટકા�લન �સ્થિત માટ� નાણાકં�ય સહાય પ્રાપ્ત કરવાની 
આવશ્યકતાઓ�ુ ંઅને મે�ડકલ ફાયનાન્સીયલ આસીસ્ટન્સ (Medical Financial Assistance, MFA) 
પ્રોગ્રામ મારતે આવશ્યક સેવાઓ�ુ ંવણર્ન કર� છે. �નુાઇટ�ડ સ્ટ�ટ્સ ઇન્ટનર્લ ર�વન્� ુકોડની કલમ 
501(r) અને લાયક સેવાઓ સલંગ્ન લા� ુસ્ટ�ટ િનયમો, ક�વી ર�તે ઉપયોગ કરવો, પ્રોગ્રામ લાયકાત 
માપદંડ, MFA ફાળવણીઓના માળખા, ગણતર� �જુબ ફાળવણી રકમ માટ� આધાર સાથે અને મે�ડકલ 
�બલ્સની �કૂવણી થયેલ ન હોય તેવા �કસ્સામા ંમાન્ય પગલા ંસાથે આવશ્યકતાઓ �સુગંત છે. 

 

3.0 અવકાશ 

નીચેની સસં્થાઓ અને તેની પેટા સસં્થાઓ (સ��ુહત ર�તે “KFHP/H” તર�ક� ઓળખાય છે) દ્વારા 
રોજગાર મેળવતા કમર્ચાર�ઓને આ પોલીસી લા� ુથાય છે: 

3.1 Kaiser Foundation Health Plan, Inc., 

3.2 Kaiser Foundation Hospitals અને 

3.3 KFHP/H ની પેટા સસં્થાઓ. 

3.4 આ પોલીસી સાથે �બડ�લ �રુવણી, િવભાગ I મા ં��ૂચત Kaiser Foundation Hospitals, 
Kaiser Foundation Hospitals, અને સદંભર્ દ્વારા અહ� સલંગ્ન હોય તેને લા� ુથાય છે. 

 
4.0 વ્યાખ્યાઓ 

�રુવણી A – પા�રભાિષક શબ્દકોશ �ુઓ. 
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5.0 જોગવાઇઓ 

KFHP/H એ નબળા-ંતપાસ થયેલ MFA પ્રોગ્રામની �ળવણી કર� છે �થી દદ�ની વય, ખોડખાપંણ, 
�િત, વશં, ધાિમ�ક સામેલગીર�, સામા�જક અથવા વસાહતી �સ્થિત, �તીય ક�ન્દ્રીકરણ, રાષ્ટ્ર�ય �ળૂ, 
અને દદ� સ્વાસ્થ્ય કવચ ધરાવતા હોય ક� નહ� તે બાબતોને ધ્યાને ન લેતા લાયક દદ�ઓ માટ� 
ઇમરજન્સી અને તબીબી આવશ્યક સભંાળ મેળવવા માટ� નાણાકં�ય બધંનોને હળવા ંકર� શકાય. 

5.1 MFA પોલીસી હ�ઠળ પાત્ર અને અપાત્ર હોય તેવી િવશેષ સેવાઓ. જોડ�લ �રૂવણી,  
Sિવભાગ II, MFA પોલીસી હ�ઠળ વધારાની સેવાઓ પાત્ર છે અને પાત્ર નથી  
મા ંજણાવવામા ંઆવ્�ુ ંન હોય તે િસવાય. 

5.1.1 લાયક સેવાઓ. ઇમરજન્સી અને તબીબી ર�તે આવશ્યક સ્વાસ્થ્ય સભંાળ સેવાઓ, 
ફામર્સી સેવાઓ અને ઉત્પાદો અને KP �િુવધાઓ (�મ ક�, હોસ્પીટલ્સ, મે�ડકલ 
સેન્ટસર્, અને મે�ડકલ ઓ�ફસ �બલ્ડ�ગ્સ) ખાતે �રૂ� પાડવામા ંઆવતા તબીબી 
�રુવઠા, KFHP/H ખાતે બહારના દદ� ફામર્સીઓ, અથવા Kaiser Permanente 
(KP) �રુસ્કરતા દ્વારા સેવાઓમા ંMFA લા� ુથઇ શક� છે. નીચે દશાર્વેલ સેવાઓ અને 
ઉત્પાદો માટ� પણ MFA લા� ુથઇ શક� છે: 

5.1.1.1 તબીબી દ્ર�ષ્ટએ આવશ્યક સેવાઓ. સભંાળ, સારવાર, અથવા આદ�શ 
કરવામા ંઆવેલ સેવાઓ અથવા KP �રુસ્કતાર્ દ્વારા �રૂ� પાડવામા ં
આવતી સેવાઓ � પ્રિતરોધ, �લૂ્યાકંન, િનદાન અથવા તબીબી �સ્થિતની 
સારવાર માટ� આવશ્યક હોય અને દદ� અથવા તબીબી સભંાળ 
�રુસ્કતાર્ની �િુવધા માટ� �ખુ્ય ન હોય. 

5.1.1.2 િપ્રસ્ક્ર�પ્શન અને ફામર્સી �રુવઠો. KFHP/H આઉટપેશન્ટ ફામર્સી ખાતે 
ર�ુ કરવામા ંઆવેલ અને KP �રુસ્કતાર્, નોન-KP ઇમરજન્સી �ડપાટર્ મેન્ટ 
�રુસ્કતાર્, નોન-KP અરજન્ટ ક�ર �રુસ્કતાર્, અને KP કરારબદ્ધ �રુસ્કતાર્ 
દ્વારા લખી આપવામા ંઆવેલ િપ્રસ્ક્ર�પ્શન્સ. 

5.1.1.2.1 �નર�ક દવાઓ. શ� હોય ત્યા ં�ધુી �નર�ક દવાઓના 
ઉપયોગની પસદંગી. 

5.1.1.2.2 બ્રાડં દવાઓ. KP પ્રદાતા ક� � ન�ધે છે ક�, “લખ્યા ં�જુબની 
દવા આપવી” (“Dispense as Written”, DAW), અથવા 
તેના �વી સામાન્ય દવા ઉપલબ્ધ નથી, એ�ુ ંન�ધ 
કરનારા KP પ્રદાતા દ્વારા �ચૂવવામા ંઆવેલ બ્રાડં 
નામવાળ� દવાઓ. 
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5.1.1.2.3 પ્રી�સ્ક્રપ્શન િવના ખર�દ�લી દવાઓ અથવા ફામર્સી �રૂવઠા. 
કોઈ પ્રી�સ્ક્રપ્શનવાળ� અથવા KP પ્રદાતા દ્વારા લે�ખત 
ઓડર્રવાળ� અને KP આઉટપેશન્ટ ફામર્સી દ્વારા િવત�રત 
કરવામા ંઆવેલ. 

5.1.1.2.4 Medicare લાભ મેળવનારા.ં ફામર્સી વેઇવરના સ્વ�પમા ં

Medicare પાટર્  D હ�ઠળ સમાિવષ્ટ િપ્રસ્ક્ર�પ્શન દવાઓ 
માટ� મે�ડક�ર લાભ મેળવનારાનેં લા�.ુ 

5.1.1.3 ડ�રુ�બલ મે�ડકલ ઇક્વીપમેન્ટ (Durable Medical Equipment, 
DME). DME માગર્દશર્નો અ�સુાર KFHP/H DME �ડપાટર્ મેન્ટ મારફતે 
KP પ્રદાતા દ્વારા ઓડર્ર આપવામા ંઆવેલ હોય અને તબીબી જ��રયાત 
માપદંડ �ણૂર્ કરતા હોય તે દદ�ને KFHP/H દ્વારા આપવામા ંઆવેલ હોય. 

5.1.1.4 આરોગ્ય િશક્ષણ વગ�. દદ�ની સારવારના ભાગ �પે કોઈ KP પ્રદાતા દ્વારા 
�ચૂવવામા ંઆવેલ હોય તેવી KP દ્વારા ન�� કરવામા ંઅને પ્રદાન 
કરવામા ંઆવેલ ઉપલબ્ધ વગ� સબંિંધત ફ�. 

5.1.1.5 અિત�રક્ત પાત્ર સેવાઓ ઉપલબ્ધ છે. MFA પોલીસી હ�ઠળ પાત્ર હોય 
તેવી વધારાની સેવાઓને જોડ�લ �રૂવણી, િવભાગ II, MFA પોલીસી 
હ�ઠળ વધારાની સેવાઓ પાત્ર છે અને પાત્ર નથી, તર�ક� ઓળખાવેલ છે. 

5.1.2 ગેર-લાયક સેવાઓ. MFA આ �જુબ લા� ુન પણ થાય: 

5.1.2.1 KP �રુસ્કતાર્ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવેલ ઇમરજન્ટ ગણવામાં ન આવે 
અથવા તબીબી ર�તે આવશ્યક ન હોય તેવી સેવાઓ. િનમ્ન �લ�ખત 
સ�હત પણ આટ�ુ ંજ મયાર્�દત નથી: 

5.1.2.1.1 �ખુ્યત્વે દદ�ની હાજર� વધારવાના હ��સુરની ત્વચારોગ 
સબંિંધત સેવાઓ સ�હત, કોસ્મે�ટક સ�ર� અથવા સેવાઓ, 

5.1.2.1.2 વધં્યતાની સારવારો, 

5.1.2.1.3 ર�ટ�લ તબીબી �રૂવઠા, 

5.1.2.1.4 એ�પુકં્ચર, િસરોપે્ર�ક્ટક અને મસાજ સેવાઓ સ�હતની, 

વૈક�લ્પક થેર�પીઓ, 

5.1.2.1.5 �તીય નબળાઈની સારવાર માટ�ના ઇન્�ક્શન અને 
ઉપકરણો, 
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5.1.2.1.6 સકર્ર� સેવાઓ અને 

5.1.2.1.7 �તૃીય પક્ષની જવાબદાર�, વ્યિક્તગત વીમા સુરક્ષા 
અથવા કામદારોના વળતરના ક�સથી સબંિંધત સેવાઓ. 

5.1.2.2 િપ્રસ્ક્ર�પ્શન અને ફામર્સી �રુવઠો. પ્રી�સ્ક્રપ્શન અને �રૂવઠા સ�હત, 
(1) ફામર્સી અને �ચ�કત્સક સિમિત દ્વારા મ�ૂંર� કરવામા ંઆવી નથી તેવી 
દવાઓ, (2) KP પ્રદાતા દ્વારા સલાહ અથવા ઑડર્ર આપવામા ંઆવેલ ન 
હોય એવી િવના પ્રી�સ્ક્રપ્શને ખર�દ�લ દવાઓ અથવા �રૂવઠા અને (3) 
િવશેષ �પે િનષેધ દવાઓ (દા.ત., પ્રજનન, કોસ્મે�ટક, �તીય સમસ્યાની 
સારવાર માટ�ની દવાઓ)ને આક�સ્મક અથવા તબીબી જ��રયાત 
ગણવામા ંઆવતા નથી, પણ આટ�ુ ંજ મયાર્�દત નથી. 

5.1.2.3 મે�ડક�ર પાટર્  D ન�ધાયેલ લાયક માટ� િપ્રસ્ક્ર�પ્શન્સ અથવા લો ઇનકમ 
સબસીડ� (Low Income Subsidy, LIS) પ્રોગ્રામમા ંન�ધાયેલ. 
Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS માગર્દશર્નો સાથે 
�સુગંત, મે�ડક�ર પાટર્  D ન�ધાયેલ હોય �ઓ લાયક હોય અથવા LIS 
પ્રોગ્રામમા ંન�ધાયેલ હોય તેવા માટ� િપ્રસ્ક્ર�પ્શન દવાઓ માટ� બાક� રહ�તા 
ખચર્ વહ�ચણી. 

5.1.2.4 KP �િુવધાઓ બહાર �રુ� પાડવામા ંઆવતી સેવાઓ. KP �િુવધાઓ 
પર, KP �રુસ્કતાર્ઓ દ્વારા �રૂ� પાડવામા ંઆવતી સેવાઓ માટ� જ MFA 
પોલીસી લા� ુથાય છે. KP �રુસ્કતાર્ તરફથી ભલામણ હોય તો પણ, 
MFA માટ� તમામ અન્ય સેવાઓ ગેરલાયક છે. નોન-KP મે�ડકલ 
ઓ�ફસીસ, અરજન્ટ ક�ર ફ�સીલીટ�સ અને ઇમરજન્સી �ડપાટર્ મેન્ટ ખાતે 
�રૂ� પાડવામા ંઆવેલ સેવાઓ, સાથે હોમ હ�લ્થ, હોસ્પાઇસ, 
ર��પુર��ટવર ક�, અને કસ્ટો�ડયલ ક�ર સિવ�સીસ બાકાત છે. 

5.1.2.5 હ�લ્થ પ્લાન્સ િપ્રિમયમ્સ. MFA પ્રોગ્રામ આરોગ્ય સભંાળના કવર�જ (દા.ત. 
દ��ુ ંઅથવા િપ્રમીયમ) સાથે સકંળાયેલા ખચર્ની �કૂવણી કરવામા ંમદદ 
કર� ુ ંનથી 

5.1.2.6 િવશેષ ગેર-લાયક સેવાઓ. MFA પોલીસી હ�ઠળ પાત્ર ન હોય તેવી 
વધારાની સેવાઓને જોડ�લ �રૂવણી, િવભાગ II, MFA પોલીસી હ�ઠળ 
વધારાની સેવાઓ પાત્ર છે અને પાત્ર નથી, તર�ક� ઓળખાવેલ છે. 
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5.2 �રુસ્કતાર્. MFA માત્ર તે તબીબી સારવાર પ્રદાતાઓ ક� �ના પર જોડ�લ �રૂવણી,  
િવભાગ III, MFA પોલીસીને આધીન હોય તેવા અને તેને આધીન ન હોય એવા પ્રદાતાઓ 
લેખમા ંન�ધેલ �જુબ MFA લા� ુથાય છે તેના દ્વારા આપવામા ંઆવતી પાત્ર સેવાઓ  
પર જ લા� ુથાય છે. 

5.3 પ્રોગ્રામ મા�હતી �ોતો અને MFA માટ� ક�વી ર�તે અર� કરવી. MFA પ્રોગ્રામ િવશેની 
વધારાની મા�હતી અને ક�વી ર�તે અર� કરવી તેનો સારાશં જોડ�લ �રૂવણી, િવભાગ IV, 
પ્રોગ્રામની મા�હતી અને MFA માટ� અર� કરવી, લેખમા ંઆપેલ છે. 

5.3.1 પ્રોગ્રામ િવશેની મા�હતીના સ્રોત. MFA પોલીસીની નકલો, અર� માટ�ના ફોમર્, 
�ચૂનાઓ અને સાદ� ભાષામા ંસારાશંો (દા.ત., પોલીસીના સારાશંો અથવા 
પ્રોગ્રામના બ્રોશર) લોકોને KFHP/H ની વેબસાઇટથી, ઇમેઇલ દ્વારા, વ્ય�ક્તગત �પે 
અથવા �.ુએસ. ટપાલ દ્વારા ઉપલબ્ધ કરાવવામા ંઆવે છે. 

5.3.2 MFA માટ� અર� કરવી. વ્ય�ક્તગત ર�તે, ટ�લીફોન મારફતે, અથવા પેપર 
એપ્લીક�શન દ્વારા સ�હત િવિવધ ર�તે KFHP/H માથંી સારવાર મેળવ્યા બાદ અથવા 
દરિમયાન, MFA પ્રોગ્રામ માટ� દદ� અર� કર� શકશે. 

5.3.2.1 પબ્લીક અને પ્રાઇવેટ પ્રોગ્રામ લાયકાત માટ� દદ�ઓની તપાસ. MFA 
પ્રોગ્રામ માટ� અર� કરવા માટ� દદ�ઓને KFHP/H નાણાકં�ય સલાહ �રૂ� 
પાડ� છે �થી સ્વાસ્થ્ય સભંાળ ઉપયોગ જ��રયાતોમા ંસહાય થઇ શક� તેવા 
સભંિવત પબ્લીક અને પ્રાઇવેટ હ�લ્થ કવર�જ ઓળખી શકાય. પબ્લીક 
અથવા પ્રાઇવેટ હ�લ્થ કવર�જ પ્રોગ્રામ્સ માટ� લાયક માનવામા ંઆવે તે 
દદ�ને આ પ્રોગ્રામ્સ માટ� અર� કરવાની રહ�શે. 

5.4 MFA માટ� અર� કરવા માટ� આવશ્યક મા�હતી. દદ�ની નાણાકં�ય �સ્થિતની ખાતર� કરવા 
માટ� સ�ંણૂર્ વ્ય�ક્તગત, નાણાકં�ય અને અન્ય મા�હતીની આવશ્યકતા છે �થી MFA પ્રોગ્રામ, 
અને પબ્લીક અને પ્રાઇવેટ હ�લ્થ કવર�જ પ્રોગ્રામ્સ માટ� લાયકાત ન�� કર� શકાય. અ�રૂ� 
મા�હતીના કારણે MFA નો ઇન્કાર કરવામા ંઆવી શક� છે. લે�ખતમા,ં વ્ય�ક્તગત ર�તે, ફોન 
મા�હતી �રૂ� પાડવામા ંઆવી શક� છે. 

5.4.1 નાણાકં�ય �સ્થિતની ખાતર� કરવી. સહાય માટ� અર� કર� ત્યાર� દર�ક સમયે દદ�ની 
નાણાકં�ય �સ્થિતની ખાતર� કરવામા ંઆવે છે. બાહ્ય મા�હતી �ોતોનો ઉપયોગ કર� 
જો દદ�ની નાણાકં�ય �સ્થિતની ખાતર� થઇ શક�, તો તેણ ેઅથવા તેણીએ નાણાકં�ય 
દસ્તાવે�કરણ ��ંુૂ પાડવાની આવશ્યકતા ન પણ હોઇ શક�. 
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5.4.2 નાણાકં�ય અને અન્ય મા�હતી �રૂ� પાડવી. જો બાહ્ય ડ�ટા સ્રોતોનો ઉપયોગ કર�ને 
દદ�ની આિથ�ત �સ્થિત ચકાસી શકાય તેમ ન હોય, તો તેને અથવા તેણીને MFA 
પ્રોગ્રામ માટ�ની અર�મા ંવણર્વેલ મા�હતી સબિમટ કર�ને તેની આિથ�ક �સ્થિતની 
ચકાસણી કરવા�ુ ંકહ�વામા ંઆવી શક� છે. 

5.4.2.1 સ�ંણૂર્ મા�હતી. માગંવામા ંઆવેલ તમામ વ્ય�ક્તગત, નાણાકં�ય, અને 
અન્ય મા�હતી એક વખત પ્રાપ્ત થઇ �ય ત્યારબાદ MFA પ્રોગ્રામ 
લાયકાત ન�� કરવામા ંઆવે છે. 

5.4.2.2 અ�ણૂર્ મા�હતી. માગંવામા ંઆવેલ મા�હતી જો અ�રુ� પ્રાપ્ત થયેલ હોય 
તો વ્ય�ક્તગત ર�તે, મેઇલ દ્વારા, અથવા ટ�લીફોન દ્વારા દદ�ને �ણ 
કરવામા ંઆવશે. નો�ટસ મોકલવામા ંઆવી હોય, વ્ય�ક્તગત ર�તે 
વાતચીત થઇ હોય, અથવા ટ�લીફોન વાતચીત થઇ હોય ત્યારથી  
30 �દવસમા ંદદ� અ�રુ� મા�હતી �રૂ� પાડ� શકશે. 

5.4.2.3 માગંવામા ંઆવેલ મા�હતી ઉપલબ્ધ ન હોય. પ્રોગ્રામ એપ્લીક�શનમા ં
માગંવામા ંઆવેલ મા�હતી જો દદ� ધરાવતા ન હોય તો તેઓ KFHP/H 
નો સપંકર્ કર� શકશે �થી લાયકાત દશાર્વી શક� તેવા અન્ય ઉપલબ્ધ 
�રુાવા િવશે ચચાર્ કર� શકાય. 

5.4.2.4 કોઇ નાણાકં�ય મા�હતી ઉપલબ્ધ ન હોય. દદ�એ પ્રાથિમક નાણાકં�ય 
મા�હતી �રૂ� પાડવાની રહ�શે (�મ ક�, આવક, જો હોય, અને �ોત) અને 
તેની માન્યતાની ખાતર� આપવાની રહ�શે �યાર� (1) બાહ્ય �ોતોનો 
ઉપયોગ કર� તેની અથવા તેણીની નાણાકં�ય �સ્થિતની ખાતર� થઇ શક� 
નહ�, (2) માગંવામા ંઆવેલ મા�હતી ઉપલબ્ધ ન હોય અને (3) લાયકાત 
દશાર્વી શક� તેવા અન્ય કોઇ �રુાવા હયાત ન હોય. દદ� પાસેથી પ્રાથિમક 
નાણાકં�ય મા�હતી અને ખાતર�ની આવશ્યકતા છે �યાર� તે અથવા તેણી: 

5.4.2.4.1 બેઘર હોય, અથવા 

5.4.2.4.2 કોઇ આવક ધરાવતા ન હોય, તેના અથવા તેણીના 
નોકર�દાતા પાસેથી કોઇ ઔપચાર�ક આવક મેળવતા ન 
હોય (સ્વ-રોજગાર ધરાવતા હોય તેને બાદ કરતા), 
નાણાકં�ય ભેટો મેળવતા હોય, અથવા ગયા વષ� ફ�ડરલ 
અથવા સ્ટ�ટ ઇન્કમ ટ�ક્સ ર�ટનર્ ફાઇલ કરવાની 
આવશ્યકતા ન હોય, અથવા 



 National Community Benefit 
 
પોલીસી િશષર્ક: મે�ડકલ ફાયનાન્સીયલ આસીસ્ટન્સ 

 

પોલીસી નબંર: NATL.CB.307 

મા�લક િવભાગ: National Community Benefit 
 

અમલ તારીખ: �ન્યુઆરી 1, 2020 

કસ્ટો�ડયન: �ડર�ક્ટર, મે�ડકલ ફાયનાન્સીયલ 

આસીસ્ટન્સ  

પા�ુ:ં 7 �ુ ં23 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

5.4.2.4.3 કોઈ �ણીતી રા�ીય અથવા ક્ષે�ીય ઘટનાથી અસર�સ્ત 
થયા હોય (નીચે િવભાગ 5.11 નો સંદભર્ લો). 

5.4.3 �વૂર્લાયક દદ�ઓ. પ્રોગ્રામ લાયકાત માપદંડ દદ� �ણૂર્ કરતા હોય તે�ુ ંમાનવામા ં
આવે છે અને વ્ય�ક્તગત, નાણાકં�ય અને અન્ય મા�હતી �રૂ� પાડવાની આવશ્યકતા 
નથી �થી નાણાકં�ય �સ્થિતની ખાતર� કર� શકાય �યાર� તે  
અથવા તેણી: 

5.4.3.1 કોમ્�િુનટ� MFA (Community MFA, CMFA) પ્રોગ્રામમા ંન�ધાયેલ હોય 
�મા ંદદ�ને મોકલવામા ંઆવ્યા ંહોય અને આ ર�તે �વૂર્લાયક થયા હોય 
(1) ફ�ડરલ, સ્ટ�ટ અથવા લોકલ ગવમ�ન્ટ, (2) સાથીદાર કોમ્�િુનટ�-�સ્થત 
સસં્થા, અથવા (3) KFHP/H પ્રાયો�જત કોમ્�િુનટ� હ�લ્થ કાયર્ક્રમ ખાતે, 
અથવા 

5.4.3.2 લો-ઇન્કમ ધરાવતા દદ�ઓ માટ� સભંાળનો સહાય ઉપયોગ કરવા માટ� 
તૈયાર કરવામા ંઆવેલ KP કોમ્�િુનટ� બેિન�ફટ પ્રોગ્રામમા ંન�ધાયેલ હોય 
અથવા િન�કુ્ત KFHP/H વ્ય�ક્ત દ્વારા �વૂર્લાયક થયેલ હોય, અથવા 

5.4.3.3 માન્ય નબ�ં-પર�ક્ષણ સ્વાસ્થ્ય કવર�જ પ્રોગ્રામ (�મ ક�, Medicare લો 
ઇન્કમ સબસીડ� પ્રોગ્રામ) મા ંન�ધાયેલ હોય, અથવા 

5.4.3.4 છેલ્લા ં30 �દવસમા ંMFA ફાળવણી પહ�લા ંમ�ૂંર થયા હોય. 

5.4.4 દદ� સહકાર. તમામ િવનતંી કરવામા ંઆવેલ મા�હતી �રૂ� પાડવા માટ� દદ�એ 
વાજબી પ્રયાસ કરવાની આવશ્યકતા છે. જો િવનતંી કરવામા ંઆવેલ તમામ મા�હતી 
�રૂ� પાડવામા ંન આવે, ત્યાર� પ�ર�સ્થિતઓ ધ્યાને લેવામા ંઆવે છે અને લાયકાત 
ન�� કરતી વખતે િવચારણા કરવામા ંઆવી શક� છે. 

5.5 સભંિવત લાયકાત િનધાર્રણ. અર� કર�લ ન હોય તેવા દદ� MFA પ્રોગ્રામ માટ� લાયક ઠર� શક� 
છે જો બાહ્ય મા�હતી �ોતોના ઉપયોગ મારફતે તેની અથવા તેણીની નાણાકં�ય �સ્થિત માન્ય 
થઇ શક�. જો લાયક તર�ક� ન�� કરવામા ંઆવે, તો તે અથવા તેણી સ્વય ંMFA ફાળવણી માટ� 
લાયક થઇ જશે અને તબીબી નાણાકં�ય સહાયનો અસ્વીકાર કરવાના િવકલ્પ સાથે �ણકાર� 
પત્ર મોકલવામા ંઆવશે. અર� િવના દદ�ને ઓળખલ શકાય છે �યાર� તે અથવા તેણી: 

5.5.1 વીમો ધરાવતા ન હોય અને (1) KP ફ�સીલીટ� ખાતે લાયક સેવાઓ માટ� �લુાકાત 
ન�� થયેલ હોય (2) તે અથવા તેણી સ્વાસ્થ્ય કવર�જ ધરાવે છે તે દશાર્વેલ ન હોય, 
અને (3) Medicaid માટ� સભંિવત લાયક ન હોય. 
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5.5.2 KP ની શાખા પર સારવાર પ્રાપ્ત થઈ હોય અને આિથ�ક �શુ્ક�લીની �ચૂનાઓ હોય 
(દા.ત., ખરાબ ઋણ જ્ણાવતા પહ�લા�ં ુ ંઆપવા�ુ ંકોઈ બાક� રકમ હોય). 

5.6 પ્રોગ્રામ લાયકાત માપદંડ. જોડ�લ �રૂવણી, િવભાગ V, પાત્રતા�ુ ંમાપદંડ, લેખમા ંઆપેલ 
સારાશં �જુબ, MFA માટ� અર� કરનાર દદ�ના આ�િવકાના સાધનનો અથવા ઉચ્ચ તબીબી 
ખચર્ માપદંડના આધાર� આિથ�ક સહાયતા માટ� પાત્ર હોઇ શક� છે. 

5.6.1 નબ�ં-પર�ક્ષણ માપદંડ. દદ� નબળા-પર�ક્ષણ લાયકાત માપદંડ �ણૂર્ કર� તો િનણર્ય 
કરવા માટ� તે�ુ ંઅથવા તેણી�ુ ં�લૂ્યાકંન કરવામા ંઆવે છે. 

5.6.1.1 આવકના સ્તર અ�સુાર પાત્રતા. ફ�ડરલ પોવટ� ગાઇડલાઇન્સ (Federal 
Poverty Guidelines, FPG) ની ટકાવાર� તર�ક� KFHP/H ના નબળા ં
પર�ક્ષણ માપદંડ માટ� દદ� ઓછ� અથવા સમાન ઘર�� ુઆવક ધરાવતા 
દદ� નાણાકં�ય સહાય માટ� લાયક છે. 

5.6.1.2 ઘર�� ુઆવક. ઘરના પર�વાર સભ્યો માટ� લા� ુઆવક જ��રયાતો. જન્મ, 
લગ્ન, અથવા દ�ક �ઓ સાથે રહ�તા હોય તે સલંગ્ન એક અથવા વ� ુ
લોકો�ુ ંસ�હૂ એ પર�વાર છે. સાથીદારો, માન્ય ઘર�� ુસાથીદારો, 
બાળકો, પાલક સગા,ં અને ઘરમા ંસાથે રહ�તા પાલક સગાનંા બાળકોનો 
પર�વાર સભ્યોમા ંસમાવેશ થઇ શક� છે. 

5.6.2 �ચા તબીબી ખચર્ માપદંડ. દદ� �ચા તબીબી ખચર્ માપદંડ �ણૂર્ કર� તો િનણર્ય કરવા 
માટ� તે�ુ ંઅથવા તેણી�ુ ં�લૂ્યાકંન કરવામા ંઆવે છે. 

5.6.2.1 �ચા તબીબી ખચા� આધાર�ત લાયકાત. વાિષ�ક ઘર�� ુઆવકના 10% 
કરતા વ� ુઅથવા તેની સમકક્ષ 12 મ�હનાના સમયગાળા દરિમયાન 
પાત્ર સેવાઓ માટ� �ખસ્સા બહારના તબીબી અને દવાઓના ખચર્ 
સાથેના કોઈપણ ઘર��ુ ંઆવક સ્તરનો દદ� નાણાક�ય સહાય માટ� 
લાયક છે. 

5.6.2.1.1 KFHP/H િવશેષ ખચાર્. KP ફ�સેલીટ� ખાતે થયેલ 
કોપેમેન્ટ, �ડપોઝીટ, કોઇન્સ્�રુન્સ, અને લાયક  
સેવાઓ માટ� સલંગ્ન કપાતો સ�હત થયેલ તબીબી  
અને દવા ખચર્. 

5.6.2.1.2 નોન-KFHP/H િવશેષ ખચાર્. નોન-KP ફ�સેલીટ� ખાતે 
�રૂા ંપાડવામા ંઆવેલ તબીબી, દવા અને ડ�ન્ટલ ખચાર્ ,� 
લાયક સેવા સલંગ્ન હોય, અને દદ� (કોઇ �ડસ્કાઉન્ટ્સ 
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અથવા જતા કર�લ હોય તે બાદ કરતા) દ્વારા કરવામા ં
આવેલ હોય તેનો સમાવેશ થાય છે. નોન-KP 
ફ�સેલીટ�સમાથંી સેવા પ્રાપ્ત કર� તેન માટ� તબીબી 
ખચાર્� ુ ંદસ્તાવે�કરણ દદ�એ ��ંુૂ પાડવા�ુ ંરહ�શે. 

5.6.2.1.3 હ�લ્થ પ્લાન્સ િપ્રિમયમ્સ. દદ�એ પોતે કર�લા ખચાર્ને 
આરોગ્ય સારવારના કવર�જથી સબંિંધત ખચર્મા ંજોડવામા ં
આવતા નથી (દા.ત., �કૂવવાને પાત્ર રખમ અથવા 
પ્રીિમયમ). 

5.7 અસ્વી�િૃતઓ અને અર�ઓ 

5.7.1 અસ્વી�િૃતઓ. MFA કાયર્ક્રમ માટ� દદ� અર� કરતા હોય અને લે�ખત અથવા મૌ�ખક 
�ણ કરવામા ંઆવેલ લાયકાત માપદંડ �ણૂર્ કરતા ન હોય તો MFA માટ�ની તેની 
અથવા તેણીની િવનતંી અસ્વી�ૃત થાય છે. 

5.7.2 MFA અસ્વી�ૃિતને ક�વી ર�તે અપીલ કરવી. કોઇ દદ�ને એમ જણા� ુહોય ક� તેની 
અથવા તેણીની અર� અથવા મા�હતી યોગ્ય ર�તે ધ્યાને લેવામા ંઆવી નથી તો 
તેઓ િનણર્ય સામે અપીલ કર� શકશે. અપીલ પ્ર�ક્રયા �ણૂર્ કરવાની �ચૂનાઓનો 
MFA અસ્વી�ૃિત પત્રમા ંસમાવેશ થાય છે. િન�કુ્ત KFHP/H સ્ટાફ દ્વારા અપીલોની 
સમીક્ષા કરવામા ંઆવે છે. 

5.8 ફાળવણી માળ�ુ.ં �ૂની ચડત અથવા બાક� રકમો પર જ MFA ફાળવણીઓ લા� ુથાય છે. 
MFA �રુસ્કાર માટ� પાત્રતાની �દુત માત્ર મયાર્�દત સમય માટ� અને અલગ-અલગ હોઇ  
શક� છે. 

5.8.1 ફાળવણીનો આધાર. MFA પ્રોગ્રામ દ્વારા �કૂવવામા ંઆવતા ખચાર્ દદ� આરોગ્ય 
સારવાર માટ� કવર�જ ધરાવે છે ક� નહ� તે અને દદ�ની ઘર�� ુઆવકના આધાર� ન�� 
કરવામા ંઆવે છે. 

5.8.1.1 સ્વાસ્થ્ય સભંાળ કવર�જ (વીમાર�હત) િવના MFA લાયક દદ�. એક 
લાયક વીમાર�હત દદ� તમામ લાયક સેવાઓ પર  વળતર મેળવે છે. 

5.8.1.2 સ્વાસ્થ્ય સભંાળ કવર�જ (વીમાસ�હત) સાથે MFA લાયક દદ�. તમામ 
લાયક સેવાઓ (1) �ના માટ� તે અથવા તેણી �ગત ર�તે જવાબદાર 
હોય અને (2) તેના અથવા તેણીના વીમા ક�ર�યર દ્વારા �કૂવણી થઇ ન 
હોય તેવી તમામ લાયક સેવાઓના ભાગ પર  વળતર તમામ લાયક 
વીમો ધરાવતા દદ� મેળવે છે. દદ�એ દસ્તાવે�કરણ ��ંુૂ પાડવા�ુ ંરહ�શે, 
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�મ ક� એક્સ્પ્લેનેશન ઓફ બેિન�ફટ્સ (Explanation of Benefits, EOB), 
�થી વીમા દ્વારા સમાિવષ્ટ ન હોય તે બીલના ભાગો ન�� કર� શકાય. 

5.8.1.2.1 ઇન્સ્યોરન્સ ક�ર�યર પાસેથી પ્રાપ્ત �કૂવણીઓ. દદ� તેના 
અથવા તેણીના ઇન્સ્�રુન્સ ક�ર�યર પાસેથી KFHP/H દ્વારા 
�રૂ� પાડવામા ંઆવેલ સેવાઓ માટ� કોઇ �કૂવણી માટ� 
લાયક દદ�એ KFHP/H ને સહ� કર� આપવાની રહ�શે. 

5.8.1.3 �ટ સમયપત્રક.  નીિત હ�ઠળ ઉપલબ્ધ �ટ િવશે વધારાની 

મા�હતીનો સારાશં જોડાયેલ એડડ�ન્ડમ, િવભાગ VI, �ટ 

સમયપત્રકમા ંઆપેલ છે. 

5.8.1.4 સમ�ૂિતમાંથી પાસેથી વળતરો. ત્રા�હત પક્ષ જવાબદાર� / 

વ્ય�ક્તગત વીમા �રુક્ષા સમ�ૂિતઓ, �કૂવણીકતાર્ઓ, અથવા અન્ય 

કા�નૂી જવાબદાર પક્ષો પાસેથી KFHP/H વળતર ન�� કર� છે, 
િનયમ અ�સુાર. 

5.8.2 �રુસ્કાર પાત્રતાની �દુત. MFA �રુસ્કારોની પાત્રતા �દુત મ�ૂંર�ની તાર�ખ અથવા 
સેવાઓ �રૂ� પાડવામા ંઆવી હતી તે તાર�ખથી અથવા દવા આપવામા ંઆવી હતી 
તે તાર�ખથી શ� થાય છે. જોડ�લ �રૂવણી, િવભાગ VII, �રુસ્કાર પાત્રતાની �દુત, 
લેખમા ંઆપેલ સારાશં �જુબ, પાત્ર દદ� માટ� MFA માટ� પાત્રતાની �દુત અલગ-
અલગ ર�તે ન�� કરવામા ંઆવે છે, �મા ંિનમ્ન�લ�ખતનો સમાવેશ છે: 

5.8.2.1 ચો�સ સમયગાળો. 

5.8.2.2 સારવારનો સમયગાળો અથવા સભંાળની ઘટના. KP �રુસ્કતાર્ દ્વારા ન�� 
થયેલ સારવારના ચો�સ સમયગાળા અને/અથવા સભંાળની ઘટના 
માટ�. 

5.8.2.3 પબ્લીક અને પ્રાઇવેટ હ�લ્થ કવર�જ પ્રોગ્રામ્સ માટ� સભંિવત ર�તે લાયક 
દદ�ઓ. દદ� �યાર� પબ્લીક અને પ્રાઇવેટ હ�લ્થ કવર�જ પ્રોગ્રામ્સ માટ� 
અર� કર� ત્યાર� તેને અથવા તેણીને સહાય કરવા માટ� વચગાળાની MFA 
ફાળવણી મ�ુંર થઇ શક� છે. 

5.8.2.4 વન-ટાઇમ ફામર્સી ફાળવણી. MFA પ્રોગ્રામમા ંઅર� કરતા પહ�લા,ં વન-
ટાઇમ ફામર્સી ફાળવણી માટ� દદ� લાયક � જો તે અથવા તેણી (1) MFA 
ફાળવણી ધરાવતા ન હોય, (2) KFHP/H ફામર્સી પર KP �રુસ્કતાર્ દ્વારા 
લે�ખત િપ્રસ્ક્ર�પ્શન ભર� (3) િપ્રસ્ક્ર�પ્શનની �કૂવણી કરવામા ંઅશ�તા 
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દશાર્વે. KP �રુસ્કતાર્ દ્વારા તબીબી ર�તે યોગ્ય ન�� કયાર્ �જુબ 
વન-ટાઇમ ફાળવણી દવાના વાજબી �રુવઠાનો સમાવેશ કર� છે. 

5.8.2.5 ફાળવણી િવસ્તરણ માટ� અર�. MFA લાયકાત આવશ્યકતાઓ �ણૂર્ 
કરવા�ુ ંદદ� ચા� ુરાખે ત્યા ં�ધુી તે અથવા તેણી MFA ફાળવણી�ુ ં
િવસ્તરણ કરવાની તે અર� કર� શક� છે. ક�સ-પ્રિત-ક�સ આધાર� િવસ્તરણ 
િવનતંીઓ પર �લૂ્યાકંન કરવામા ંઆવે છે. 

5.8.3 ફાળવણી રદબાતલ, પાછ� ખ�ચવી, અથવા �ધુારો કરવો. ચો�સ સજંોગોમા,ં તેની 
િવવેક��ુદ્ધ �જુબ KFHP/H MFA ફાળવણી રદબાતલ, પાછ� ખ�ચી અને �ધુારો કર� 
શક� છે. પ�ર�સ્થિતઓમા ંઆ �જુબ સમાવેશ થાય છે: 

5.8.3.1 છેતરિપ�ડ�, ચોર�, અથવા નાણાંક�ય ફ�રફારો. છેતરિપ�ડ�, ખો�ંુ અથર્ઘટન, 
ચોર�, દદ�ની નાણાકં�ય �સ્થિતમા ંફ�રફારોના �કસ્સામા,ં અથવા અન્ય 
પ�ર�સ્થિતઓ �મા ંMFA પ્રોગ્રામની �દુ્રઢતાનો ભગં  
થતો હોય. 

5.8.3.2 પબ્લીક અને પ્રાઇવેટ હ�લ્થ કવર�જ પ્રોગ્રામ્સ માટ� લાયક. પબ્લીક અને 
પ્રાઇવેટ હ�લ્થ કવર�જ પ્રોગ્રામ્સ માટ� પર�ક્ષણ થયેલ દદ�ને લાયક થવા 
માટ� માનવામા ંઆવે છે પરં� ુતે પ્રોગ્રામ્સ માટ� અર� પ્ર�ક્રયા સાથે તેઓ 
સહકાર આપતા નથી. 

5.8.3.3 અન્ય �કૂવણી �ોતોની ઓળખ. MFA ફાળવણી દદ� મેળવે ત્યારબાદ 
હ�લ્થ કવર�જ અથવા અન્ય �કૂવણી �ોતોની ઓળખ થાય તો �ૂની 
�સ્થિત �જુબ લાયક સેવાઓના ખચાર્ ફર� �બલ કરવામા ંઆવશે. જો 
આમ થાય, તો દદ�ને �બલના તે ભાગ માટ� �બલ આપવામા ંઆવ�ુ ંનથી 
ક� (1) �ના માટ� તે અથવા તેણી વ્ય�ક્તગત �પે જવાબદાર હોય અને 
(2) � તેના આરોગ્ય કવર�જ ક� અન્ય �કૂવણી સ્રોત દ્વારા �કૂવવામા ં
આવ�ુ ંન હોય. 

5.8.3.4 આરોગ્ય કવર�જમા ંફ�રફાર. જો કોઈ દદ�ને આરોગ્યની સારવારના 
કરવર�જમા ંકોઈ ફ�રફારો જણાય, તો તેને MFA પ્રોગ્રામ માટ� ફર� અર� 
કરવા�ુ ંકહ�વામા ંઆવી શક� છે. 

5.9 ખચર્ની સીમા. Kaiser Foundation Hospitals ખાતે પ્રસ્�તુ કર�લ પાત્ર હો�સ્પટલ ખચાર્ માટ�, 
MFA પાત્ર હોય તેવા દદ�ઓ પાસેથી સ�ંણૂર્ ડોલર રકમ લેવી (દા.ત., �ુલ ખચાર્) િનિષદ્ધ છે. 
Kaiser Foundation Hospitals ખાતે પાત્ર હો�પ્સટલ સેવાઓ મેળવી હોય અને MFA પ્રોગ્રામ 
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માટ� પાત્ર હોય, પણ MFA �રુસ્કાર પ્રાપ્ત થયેલ ન હોય અથવા MFA �રુસ્કારનો ઇન્કાર કય� 
હોય, તો તે દદ� પાસેથી તે સેવાઓ માટ� સામાન્ય ર�તે લેવામા ંઆવે છે તે �બલ (amounts 
generally billed, AGB) કરતા ંવ� ુખચર્ લેવામા ંઆવતો નથી. 

5.9.1 સામાન્ય ર�તે �બલ કર�લ રકમો. આવી સારવારને કવર કરતો હોય તેવો વીમો 
ધરાવતી વ્ય�ક્તને આક�સ્મક ક� તબીબી �પે કોઈ અન્ય જ�ર� સારવાર માટ� સામાન્ય 
ર�તે લેવામા ંઆવતા �બલ જોડ�લ �રૂવણી, િવભાગ VIII, સામાન્ય ર�તે આપવામા ં

આવતા �બલની રકમ (AGB)ની ગણતર� કરવાની �િૂમકા, લેખમા ંવણર્વેલ �જુબ 
KP �િુવધાઓ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવે છે. 

5.10 સ�હુ પગલા.ં 

5.10.1 વાજબી �ણકાર� પ્રયાસો. MFA પ્રોગ્રામ િવશે �ૂની ચડત અથવા બાક� રકમ માટ� 
દદ�ને �ણ કરવા માટ� KFHP/H અથવા તેના વતી કાયર્ કરતી કલેક્શન એજન્સી 
વાજબી પ્રયાસો કર� છે. વાજબી �ણકાર� પ્રયાસો આ �જુબ છે: 

5.10.1.1 લાયક હોય તેના માટ� MFA ઉપલબ્ધ હોય તે ખાતા ધારકને �ણ કર� ુ ં
પ્રથમ ��ુક્ત-બાદ�ુ ંિનવેદન 120 �દવસમા ંએક લે�ખત નો�ટસ 
આપવામા ંઆવે છે. 

5.10.1.2 એક્સ્ટ્રા ઓ�ડ�નર� કલેક્શન એક્શન્સ (extraordinary collection 
actions, ECAs) ની ��ૂચ સાથે લે�ખત નો�ટસ �રૂ� પાડવી � 
KFHP/H અથવા કલેકશન એજન્સી િસલકની �કૂવણી કરવાનો હ�� ુ
રાખે છે, અને આ પગલા ંમાટ�ની સમયમયાર્દા, લે�ખત નો�ટસથી 30 
�દવસ કરતા ંવહ�લા હોતા નથી. 

5.10.1.3 પ્રથમ હોસ્પીટલ દદ� િનવેદન સાથે MFA પોલીસીનો સરળ ભાષામા ંસાર 
�રૂો પાડવો. 

5.10.1.4 MFA પોલીસી અને MFA એપ્લીક�શન પ્ર�ક્રયા મારફતે સહાય ક�વી ર�તે 
મેળવવી તેના િવશે ખાતાધારકને શા�બ્દક ર�તે �ણ કરવાનો પ્રયાસ 
કરવો. 

5.10.2 રદ થયેલ એક્સ્ટ્રાઓ�ડ�નર� કલેકશન એકશન્સ. દદ� સામે એક્સ્ટ્રા ઓ�ડ�નર� કલેક્શન 
એક્શન્સ (ECA) માટ� પોતાના વતી સચંાલન માટ� KFHP/H કલેક્શન એજન્સીને 
કાયર્વાહ� માટ� અ�મુિત આપ�ુ ંનથી જો તે અથવા તેણી: 

5.10.2.1 સ�ક્રય MFA ફાળવણી ધરાવતા હોય, અથવા 
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5.10.2.2 ECAs શ� થયા બાદ MFA અર� કર� હોય. �િતમ લાયકાત િનણર્ય 
કરવામા ંન આવે ત્યા ં�ધુી ECA રદ થાય છે. 

5.10.3 માન્ય એક્સ્ટ્રા ઓ�ડ�નર� કલેક્શન એક્શન્સ. 

5.10.3.1 વાજબી પ્રયાસોનો �િતમ િનણર્ય. કોઇ ECAs લા� ુકરતા પહ�લા,ં ક્ષેત્રીય 
ર�વન્� ુસાયકલ પેશન્ટ ફાયનાન્સીયલ સિવ�સીસ લીડર નીચેની 
બાબતોની ખાતર� કર� છે: 

5.10.3.1.1 MFA પ્રોગ્રામના દદ�ને �ણ કરવા માટ� વાજબી 
પ્રયાસોની સમા�પ્ત, અને 

5.10.3.1.2 MFA માટ� અર� કરવા માટ� પ્રથમ �બલ�ગ સ્ટ�ટમેન્ટથી 
ઓછામંા ંઓછા 240 �દવસો દદ�ને �રૂા ંપાડવામા ંઆવ્યા ં
છે. 

5.10.3.2 કન્ઝ�મુર ક્ર��ડટ એજન્સીઝ અથવા ક્ર��ડટ બ્�રુોસને �ણ કરવી. KFHP/H 
અથવા તેના વતી કાયર્ કરતી કલેકશન એજન્સી કન્ઝ�મુર ક્ર��ડટ 
ર�પોટ�ગ એજન્સીઝ અથવા ક્ર��ડટ બ્�રુોને િવપર�ત મા�હતી આપી શક� છે. 

5.10.3.3 કા�નૂી અથવા િસવીલ પગલા.ં કોઈપણ અદાલતી ક� કા�નૂી કાયર્વાહ�ઓ 
કરતા પહ�લા,ં KFHP/H દદ� MFA પ્રોગ્રામ માટ� પાત્ર છે ક� નહ� તે ન�� 
કરવા માટ�ના બાહ્ય ડ�ટા સ્રોતનો ઉપયોગ કર�ને તેની અને તેણીની 
આિથ�ક �સ્થિતની ખરાઈ કરશે. 

5.10.3.3.1 MFA માટ� લાયક. MFA પ્રોગ્રામ માટ� લાયક હોય તે 
દદ�ઓ માટ� કોઇ િવશેષ પગલા ંલેવામા ંઆવતા નથી. 
MFA માટ� લાયક થયેલ ખાતા ંરદ્દ થયા ંછે અને �ૂના ં
આધાર� પરત કરવામા ંઆવે છે. 

5.10.3.3.2 MFA માટ� ગેરલાયક. �બૂ મયાર્�દત �કસ્સાઓમા,ં કે્ષત્રીય 
ચીફ ફાયનાન્સીયલ ઓ�ફસર અથવા કન્ટ્રોલર પાસેથી 
પહ�લા ંમાન્યતા સાથે નીચેના પગલા ંલેવામા ંઆવી શક� છે: 

5.10.3.3.2.1 દ�વાદારને મ�ૂર� નહ� આપવાનો �કુમ 

5.10.3.3.2.2 કા�નૂી/ િસવીલ પગલા.ં બેરોજગાર 
હોય અને અન્ય કોઇ કહ� શકાય  
તેવી આવક ધરાવતા ન હોય તેવી 
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વ્ય�ક્ત સામે કા�નૂી પગલા ંલેવામા ં
આવતા નથી. 

5.10.3.3.2.3 િનવાસો પર ભોગવટો રાખવો. 

5.10.4 પ્રિતબિંધત એક્સ્ટ્રા ઓ�ડ�નર� કલેક્શન એક્શન્સ. કોઇપણ સજંોગોમા ંનીચે �જુબની 
કાયર્વાહ� કરવા માટ� કલેક્શન એજન્સીને KFHP/H અ�મુિત આપતી નથી, અથવા 
સ્વય ંકરતી નથી: 

5.10.4.1 ઇમરજન્સી અથવા તબીબી આવશ્યક સભંાળ �રૂ� પાડતા પહ�લા ંખાતા 
ધારકની �ૂની બાક�ના લેણાના કારણે અસ્વીકાર કરવો અથવા 
�કૂવણીની માગંણી કરવી. 

5.10.4.2 ખાતાધારકની ઉધાર��ુ ંત્રા�હત પક્ષને વેચાણ કર�ુ.ં 

5.10.4.3 િમલ્કતનો કબ્જો લેવો અથવા ખાતા સ્થ�ગત કરવા.ં 

5.10.4.4 ધરપકડ માટ� વોરંટની માગં કરવી. 

5.10.4.5 શર�રનો કબજો �ળવી રાખવા માટ� ર�ટ્સની માગં કરવી. 

5.11 આપિ� પ્રિતભાવ. KFHP/H એ રા�ય અથવા ફ�ડરલ સરકાર દ્વારા આપિ� તર�ક� યોગ્યતા 

પ્રાપ્ત થયેલી �ણીતી ઘટનાથી પ્રભાિવત થયેલા સ�દુાયો અને દદ�ઓને ઉપલબ્ધ 

સહાયને વધારવા માટ� તેના MFA પ્રોગ્રામ માટ�ના પાત્રતા માપદંડ અને અર� પ્ર�ક્રયાઓને 

અસ્થાયી �પે સશંોિધત કર� શક� છે. 

5.11.1 સભંિવત પાત્રતામા ંફ�રફાર. MFA પાત્રતાના માપદંડમા ંઅસ્થાયી ફ�રફારોમા ંઆનો 

સમાવેશ થઇ શક� છે: 

5.11.1.1 પાત્રતા પ્રિતબધંો સ્થ�ગત કરવા 

5.11.1.2 માધ્યમ પર�ક્ષણ માપદંડની પ્રવેશમયાર્દા વધારવી 

5.11.1.3 ઉચ્ચ તબીબી ખચર્ માપદંડ પ્રવેશમયાર્દા ઘટાડવી. 

5.11.2 સભંિવત અર� પ્ર�ક્રયામા ંફ�રફારો. MFA અર� પ્ર�ક્રયામા ંઅસ્થાયી ફ�રફારોમા ં

નીચેનાનો સમાવેશ થઇ શક� છે: 
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5.11.2.1 દદ�ઓને �ળૂ�તૂ નાણાક�ય મા�હતી (દા.ત. આવક, જો કોઈ હોય, 

અને સ્રોત) ��ંુૂ પાડવાની અને તેની પાત્રતા પ્રમા�ણત કરવાની 

મ�ૂંર� આપે છે જયાર� (1) બાહ્ય ડ�ટા સ્રોતોનો ઉપયોગ કર�ને તેની 

અથવા તેણીની નાણાક�ય �સ્થિત ચકાસી શકાતી નથી, (2) ઘટનાને 

કારણે િવનતંી કર�લ નાણાકં�ય મા�હતી ઉપલબ્ધ નથી, અને (3) 
કોઈ અન્ય �રુાવા અ�સ્તત્વમા ંનથી � પાત્રતા દશાર્વી શક�. 

5.11.2.2 ઘર�� ુઆવક ન�� કરતી વખતે ઘટનાને લીધે વેતન / રોજગાર�ના 

ભાિવ �કુસાનની અસરને ધ્યાનમા ંલેવી. 

5.11.3 �હ�ર જનતા માટ� ઉપલબ્ધ મા�હતી. કામચલાઉ MFA પ્રોગ્રામ ફ�રફારોની વણર્ન 

કરતી મા�હતી MFA પ્રોગ્રામ વેબ પેજ પર અને અસરગ્રસ્ત િવસ્તારોમા ંKP 

�િુવધાઓ પર �હ�ર જનતા માટ� ઉપલબ્ધ કરવામા ંઆવી છે. 

6.0 સદંભ� / �ધુારા 

6.1 �રુવણી A – પા�રભાિષક શબ્દકોશ 

6.2 કા�નૂ, િનયમો, અને �ોતો 

6.2.1 દદ��ુ ંરક્ષણ અને વાજબી સારવાર અિધિનયમ (Patient Protection and 
Affordable Care Act), લોકો કાયદો 111-148 (124 સ્ટ�ટ. 119 (2010)) 

6.2.2 Federal Register and the Annual Federal Poverty Guidelines (ફ�ડરલ 

ર�સ્ટર એન્ડ એન્�અુલ ફ�ડરલ પોવટ� ગાઇડલાઇન્સ) 

6.2.3 Internal Revenue Service Publication (ઇન્ટનર્લ ર�વન્� ુસિવ�સ પબ્લીક�શન), 
2014 ઇન્સ્ટ્રકશન ફોર શેડ�લુ H (ફોમર્ 990) 

6.2.4 ઇન્ટનર્લ ર�વન્� ુસિવ�સ નો�ટસ 2010-39(Internal Revenue Service Notice 
2010-39) 

6.2.5 ઇન્ટનર્લ ર�વન્� ુસેવા કોડ (Internal Revenue Service Code), 26 પા�્ર્સ 1, 53, 
એન્ડ 602, RIN 1545-BK57; RIN 1545-BL30; RIN 1545-BL58 – ચે�રટ�બલ 
હો�સ્પટલ્સ માટ� વધારાની જ�ર�યાતો 

6.2.6 ક�લીફોન�યા હોસ્પીટલ એસોિસએશન – હોસ્પીટલ ફાયનાન્સ આસીસ્ટન્સ પોલીસીસ 
એન્ડ કોમ્�િુનટ� બેને�ફટ લોઝ (Hospital Financial Assistance Policies & 
Community Benefit Laws), 2015 એ�ડશન 
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6.2.7 Catholic Health Association of the United States – A Guide for Planning & 
Reporting Community Benefit (ક�થો�લક હ�લ્થ એસોિસએશન ઓફ ધી �નુાઇટ�ડ 

સ્ટ�ટ્સ – એ ગાઇડ ફોર પ્લાન�ગ એન્ડ ર�પોટ�ગ કોમ્�િુનટ� બેને�ફટ), 2012 એ�ડશન 

6.3 �રુસ્કતાર્ ��ૂચ 

6.3.1 KFHP/H વેબસાઇટ્સ પર આ માટ� �રુસ્કતાર્ ��ૂચઓ 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 
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�રુવણી A 

પા�રભાિષક શબ્દકોશ 

 

સ�દુાય MFA (CMFA) એટલે ક� આયો�જત તબીબી આિથ�ક સહાયતા પ્રોગ્રામ ક� � KP �િુવધાઓ ખાતે ઓછ� 
આવકવાળા �બનવીમા�ૃત અને અપયાર્પ્ત વીમા�ૃત દદ�ઓને જ�ર� તબીબી સારવાર આપતી સ�દુાય 
આધા�રત અને �રુક્ષા વ્યવસ્થા કરતી સસં્થાઓ સાથે મળ�ને કાયર્ કર� છે. 

ડ�રૂ�બલ મે�ડકલ ઇ�ક્વપમેન્ટ (DME) �મા ંમાનક ક�ન, ક્રચ, નેબ્�લુાઇઝર, હ���ુવૂર્કનો લાભ પહ�ચડતા 
�રૂવઠા, ઘર ઉપયોગ કરવા માટ� ઓવર ધ ટ્રાન્ઝેક્શન �િુનટ, વ્હ�લચેર, વોકર, હો�સ્પટલના પલગં અને DME 
માપદંડ દ્વારા ઉલ્લે�ખત �જુબ ઘર� ઉપયોગ માટ�નો ઓ�ક્સજનનો સમાવેશ હોય છે પણ આટલ ેથી જ મયાર્�દત 
નથી. DME ઓથ�ટ�ક્સ, પ્રોસ્થેટ�ક્સ (�મ ક� ડાયનેિમક સ્પ્લ�ટ્સ/ ઓથ�સીસ, અને આ�ટ��ફશ્યલ લેર�ક્ષ અને 
દવાઓ) અને કાઉન્ટર પર ઉપલબ્ધ �રુવઠા અને સોફ્ટ �ડુ્સ (�મ ક� �રુોલો�કલ સપ્લાય્સ અને ઘાવ 
સપ્લાય્સ) નો સમાવેશ કર� ુ ંનથી. 

પાત્ર દદ� એટલે ક� એવી વ્ય�કત ક� � આ નીિતમા ંપાત્રતા માટ� દશાર્વેલ માપદંડોની �િૂત� કર� છે, પછ� ભલે તે 
(1) �બનવીમા�ૃત હોય; (2) સાવર્જિનક પ્રોગરામ મારફતે કરવર�જ પ્રાપ્ત થ�ુ ંહોય (દા.ત.., મે�ડક�ર અથવા હ�લ્થ 
ઇન્ફોમ�શન એક્સચેન્જ તરફથી ખર�દ�લ સહાિયત આરોગ્ય સારવાર કવર�જ); (3) તે KFHP િસવાય અન્ય કોઈ 
પ્લાન દ્વારા વીમા�ૃત હોય; અથવા (4) KFHP દ્વારા વીમા�ૃત હોય. 

બાહ્ય ડ�ટા સ્રોત એ �તૃીય-પક્ષ િવક્ર�તાઓ, ક��ડ�ટ �રપો�ટ�ગ એજન્સીઓ વગેર� હોય છે, ક� � MFA પ્રોગ્રામ માતે 
પાત્રતાની આકારણી કરતી વખતે દદ�ની આિથ�ક �સ્થિતની ખરાઈ કરવા અથવા ��ુષ્ટ કરવા માટ� KP વપરાતી 
આિથ�ક �સ્થિત મા�હતી પ્રદાન કર� છે. 

ફ�ડરલ પોવટ� ગાઇડલાઇન્સ (FPG) � �નુાઇટ�ડ સ્ટ�ટ્સ �ડપાટર્ મેન્ટ ઑફ હ�લ્થ અને �મુન સિવ�સ દ્વારા ન�� 
કરવામા ંઆવે તે �જુબ ગર�બી ર�ખા માટ�ની વાિષ�ક આવકના સ્તરો સ્થાિપત કર� છે અને દર વષ� ફ�ડરલ 
ર�જસ્ટરમા ંતેમા ં�ધુારો-વધારો કરવામા ંઆવે છે. 

નાણાક�ય પરામશર્ એ દદ�ઓને KP �િુવધાઓમા ંપ્રસ્�તુ કરાતી સેવાઓ માટ� �કૂવણી માટ�ની ઉપલબ્ધ િવિવધ 
નાણાક�ય અને આરોગ્ય કવર�જ િવકલ્પો શોધવામા ંદદ�ની સહાય કરવા માટ� વપરાતી પ્ર�ક્રયા છે. ફાયનાન્સીયલ 
કાઉન્સે�લ�ગ મેળવતા દદ�ઓમા ંઆ �જુબ સમાવેશ થાય છે, પરં� ુમયાર્�દત નથી, સેલ્ફ-પે, વીમાર�હત, 
વીમાહ�ઠળ, અને સ�ંણૂર્ દદ� જવાબદાર� �કૂવવા માટ� અસમથર્તા દશાર્વી હોય તે. 
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�રુવણી A 

પા�રભાિષક શબ્દકોશ (ચા�.ુ) 

 

બેઘર એ એવી કોઈ વ્ય�ક્તની �સ્થિત�ુ ંવણર્ન કર છે આમાથંી એક સ્થાનમા ંઅથવા �સ્થિતમા ંરહ� છે: 

• માનવ રહ�ઠાણ ન હોય તેવા સ્થળોમા,ં �મ ક� કાસર્, પાક્સર્, �ટપાથ, ત્યાગ કરવામા ંઆવેલ �બલ્ડ�ગ 
(શર� પર); અથવા 

• ઇમરજન્સી આશ્રયસ્થાનમા;ં અથવા 

• �ળૂ શેર� અને ઇમરજન્સી આશ્રયસ્થાનોમાથંી આવતા બેઘર લોકો માટ�ના પર�વતર્નશીલ અથવા 
સહાયક િનવાસમા.ં 

• ઉપરોક્તમાથંી કોઇપણ સ્થળોમા ંપરં� ુહોસ્પીટલ અથવા અન્ય સસં્થામા ં�ૂંકો સમય (સતત 30 �દવસો) 
િવતાવતા હોય. 

• ખાનગી િનવાસ એકમમાથંી એક સપ્તાહમા ંહાકં� કાઢવામા ંઆવ્યા ંહોય અથવા ઘર��ુ ં�હ�સા �સ્થિતથી 
કાઢ� ��ૂા હોય પ�રણામે કોઇ ઘર ન હોય અને વ્ય�ક્ત �ોતોની ખોટ ધરાવતા હોય અને િનવાસ હાસંલ 
કરવા માટ� સહાય નેટવક્સર્ની આવશ્યકતા હોય. 

• માનિસક સ્વાસ્થ્ય અથવા આવશ્યક ગેરવતર્�કૂ સારવાર �િુવધા �વી સસં્થામા ંવ્ય�ક્ત સતત 30 
�દવસથી વ� ુિનવાસ કય� હોય અને તેમા;થી એક સપ્તાહમા ં�ટ્ટા કરવામા ંઆવ્યા ંહોય અને પ�રણામે 
કોઇ ઘર ન હોય અને વ્ય�ક્ત �ોતોની ખોટ ધરાવતા હોય અને િનવાસ હાસંલ કરવા માટ� સામા�જક 
સહાય નેટવક્સર્ની આવશ્યકતા હોય. 

KP મા ંક�સર ફાઉન્ડ�શન હો�સ્પટલ પ્લાન્સ, પમર્નેન્ટ મે�ડકલ �પુ્સ અને ક�સર પમર્નેન્ટ �સ્�રુન્સ કંપની (KPIC) 
િસવાયની, તેમની સબંિંધત શાખા કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે. 

KP �િુવધાઓમા ંદદ�ને સારવાર આપવાના સ્થાન (દા.ત. ઇમારત અથવા KP ફ્લોર, �િુનટ અથવા KP ની 
મા�લક�ના ન હોય તેવા અન્ય �ત�રક અને બાહ્ય િવસ્સ્તારો) સ�હત, KP વ્યવસાય કાય�ના સચંાલનમા ંKP ની 
મા�લક� ધરાવતા અથવા તેના દ્વારા લીઝ પર લીધેલ �બ�લ્ડ�ગના બાહ્ય અથવા �ત�રક ભાગ સ�હત કોઈપણ 
ભૌિતક પ�રસરોનો સમાવેશ હોઈ શક� છે. 

આ�િવકાના સાધનની તપાસ એ એક પ�્�ધ્ત છે ક� �ના દ્વારા વ્ય�ક્તની આવક ફ�ડરલ પોવટ� ગાઇડલાઇન્સમા ં
ઉલ્લે�ખત ટકાવાર� કરતા ંવ� ુછે ક� ક�મ તેના આધાર� સાવર્જિનક કવર�જ પ્રોગ્રામ અથવા MFA માટ� પાત્રતા ન�� 
કરવા માટ� દદ� દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવેલ બાહ્ય સ્રોત અથવા મા�હતી ઉપયોગમા ંલેવાય છે. 



 National Community Benefit 
 
પોલીસી િશષર્ક: મે�ડકલ ફાયનાન્સીયલ આસીસ્ટન્સ 

 

પોલીસી નબંર: NATL.CB.307 

મા�લક િવભાગ: National Community Benefit 
 

અમલ તારીખ: �ન્યુઆરી 1, 2020 

કસ્ટો�ડયન: �ડર�ક્ટર, મે�ડકલ ફાયનાન્સીયલ 

આસીસ્ટન્સ  

પા�ુ:ં 19 �ુ ં23 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

�રુવણી A 

પા�રભાિષક શબ્દકોશ (ચા�.ુ) 

 

તબીબી આિથ�ક સહાયતા (MFA) પોતાના જ�ર� તબીબી સેવાઓ, ઉત્પાદનો અથવા મે�ડક�શનના તમામ અથવા 
અ�કુ ખચાર્ માટ� �કૂવણી કર� ન શતા હોય તેવા લોકો અથવા �મણ ેસાવર્જિનક અને ખાનગી અદાકતાર્ સ્રોતો 
વપરાઈ ગયા છે તેવા પાત્ર દદ�ઓ માટ� તબીબી ખચાર્ �કૂવવા માટ� આિથ�ક �રુસ્કાર આપે છે. વ્ય�ક્તએ 
સારવારના અ�કુ અથવા તમામ ખચાર્ �કૂવવામા ંસહાયતા માટ� પ્રોગ્રામ માપદંડોની �િૂત� કરવી જ�ર� છે. 

તબીબી �રૂવઠા એટલે ક� પાછ� ઉપયોગમા ંન લઈ શકાય તેવી તબીબી સામગ્રીઓ �મ ક� �સ્પ્લ�ટ, �સ્લ�ગ, ઘા ડ્ર�િસ�ગ્સ 
અને બૅન્ડ�જ ક� � તબીબી �પે જ�ર� સેવા પ્રદાન કરતી વખતે લાઇસન્સવાળા સ્વાસ્થ્ય સેવા પ્રદાતા દ્વારા ઉપયોગમા ં
લેવાય છે અને દદ�એ બી� સ્રોતથી ખર�દ�લ અથવા મેળવેલ સામગ્રીઓને બાકાત કરવામા ંઆવેલ છે. 

ફામર્સી વેઇવર એ ઓછ� આવકવાળા KP Senior Advantage Medicare Part D સભ્યો ક� �ઓ મે�ડક�ર પાટર્  D 
હ�ઠળ કવર થતી બહારના દદ� પ્રી�સ્ક્રપ્શનની દ્વાઓ માટ� તેમના ખચાર્ને પહ�ચી વડ� તેમ નથી તેમને આિથ�ક 
સહાય આપે છે. 

�રુક્ષા વ્યવસ્થા  )Safety Net(  તેવી �બનલાભાથ� સસં્થા અને/અથવા સરકાર� એજન્સીઓનો સદંભર્ આપે છે ક� 
� સાવર્જિનક હો�સ્પટલ, સ�દુાય �ક્લિનક, ચચર્, બેઘર માટ� આશ્રયસ્થાન, ચ�લત સ્વાસ્થ્ય સેવા એકમ, શાળા 
વગેર� �વી સ�દુાય વ્યવસ્થામા ંબીનવીમા�ૃત વ્ય�ક્તને સીધે તબીબી સારવાર સેવાઓ પ્રદાન કર� છે. 

અપયાર્પ્ત વીમા�તૃ એ એક એવી વ્ય�ક્ત છે, ક� �ને એમ લાગે છે ક�, વીમા�ુ ંપ્રીિમયમ, કોપેમેન્ટ, સ�હયારો વીમો 
અથવા કપાતપાત્ર રકોમો એ ન�ધપાત્ર આિથ�ક બો��પ છે �ને તે ક� તેણી િવલબંથી �કૂવે છે અથવા �ખસામાથંી 
ખચર્ થવાને કારણ જ�ર� આિથ�ક સેવા મેળવતા નથી. 

�બનવીમા�ૃત એવી વ્ય�ક્ત ક� � આરોગ્ય સારવાર સેવાઓ માટ� આરોગ્ય વીમો ધરાવતી નથી અથવા આ 
સેવાઓ માટ� ફ�ડરલ ક� રા�ય દ્વારા અપાતી આિથ�ક સહાય મેળવતા નથી. 

સવેંદનશીલ વસ્તીઓ �મા ંએવા વસ્તી િવષયક �ૂથોનો સમાવેશ થાય છે ક� �મ�ુ ંઆરોગ્ય અને કલ્યાણ 
સામા�જક-આિથ�ક �સ્થિત, બીમાર�, �તી, �મર અને અક્ષમતાઓના અન્ય કારકોને લીધે સામાન્ય વસ્તીના લોકો 
કરતા ંવ� ુજોખમમા ંહોવા�ુ ંમાનવામા ંઆવેલ હોય. 

બોડ� એટ�ચમેન્ટ રાઇટ એ અદલાત દ્વારા િનદ�િશત અિધકાર�ઓ � અદાલત, ધરપકડ વોરંટ �વા કાયદાનો 
અનાદર કરતી જણાય તેવી વ્ય�ક્તઓને હાજર કરવા માટ� દ્વારા શ� કરાતી પ્ર�ક્રયા છે. 
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Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

�રુવણીઃ Kaiser Permanente Northern California 

 

I. Kaiser Foundation Hospitals. નોધર્ન ક�લીફોન�યા ર��યનમા ંનીચે �જુબની  
Kaiser Foundation Hospitals આ પોલીસી લા� ુથાય છે: 

KFH Antioch KFH Richmond KFH San Rafael 
KFH Fremont KFH Roseville KFH Santa Rosa 
KFH Fresno KFH Redwood City KFH South Sacramento 
KFH San Leandro KFH Sacramento KFH South San Francisco 
KFH Manteca KFH Santa Clara KFH Vacaville  
KFH Modesto KFH San Francisco KFH Vallejo 
KFH Oakland KFH San Jose KFH Walnut Creek 

 

ન�ધ: Kaiser Foundation Hospitals, હો�સ્પટલ ફ�ર પ્રાઇ�ઝ�ગ પૉલીસી, ક��લફોિન�યા સ્વાસ્થ્ય 
અને �રુક્ષા કોડ §127400 �ુ ંપાલન કર� છે(Hospital Fair Pricing Policies, California 
Health & Safety Code). 

 

II. MFA પોલીસી હ�ઠળ લાયક અને લાયક ન હોય તેવી િવશેષ સેવાઓ. 

a. બેઘર દદ�ઓ માટ� પ�રવહન. KP હો�સ્પટલ અથવા KP ઇમ�ન્સી �ડપાટર્ મેન્ટ્સમાથંી 
સરળતાથી ર� લઈ શક� તે માટ� બેઘર લોકો હ�� ુસકંટ અને �બન-સકંટની �સ્થિત માટ� 
ઉપલબ્ધ છે 

b. અપવાદ�પ ધોરણે ઉપલબ્ધ િવશેષ લાયક સેવાઓ. ચો�સ પ�ર�સ્થિતઓમા,ં ઉચ્ચ તબીબી 
ખચર્ માપદંડ �ણૂર્ કરતા હોય તેવા દદ�ઓ માટ� KP �રુસ્કતાર્ઓ દ્વારા લખી આપવામા ંઆવેલ 
અથવા ઓડર્ર આપેલ હોય તેવા ડ�રુ�બલ મે�ડકલ ઇક્વીપમેન્ટ (DME) અને  
નોન-KP �િુવધાઓ તરફથી સેવાઓ સાથે MFA લા� ુથઇ શક� છે (ઉપર આપેલ  
િવભાગ 5.6.2, ઉચ્ચ તબીબી ખચર્ માપદંડ.). 

i. કૌશલ્ય�ણૂર્ નિસ�ગ સેવાઓ. કરારબદ્ધ KP ફ�સેલીટ� દ્વારા દદ�ને સેવા આપવામા ંઆવે 
છે �મા ંKP �રુસ્કતાર્ દ્વારા ન�� કયાર્ �જુબ લખી આપેલ તબીબી જ��રયાતો, 
હોસ્પીટલ ��ુક્ત સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે. 

ii. ડ�રુ�બલ મે�ડકલ ઇક્વીપમેન્ટ (DME). DME માગર્દશર્નો સાથે �સુગંત KFHP/H DME 
�ડપાટર્ મેન્ટ મારફતે KP �રુસ્કરતા દ્વારા ઓડર્ર આપવામા ંઆવેલ હોય અને તબીબી 
જ��રયાત માપદંડ �ણૂર્ કરતા હોય તે દદ�ને કરારબદ્ધ વેન્ડર દ્વારા આપવામા ંઆવેલ હોય. 



 National Community Benefit 
 
પોલીસી િશષર્ક: મે�ડકલ ફાયનાન્સીયલ આસીસ્ટન્સ 

 

પોલીસી નબંર: NATL.CB.307 

મા�લક િવભાગ: National Community Benefit 
 

અમલ તારીખ: �ન્યુઆરી 1, 2020 

કસ્ટો�ડયન: �ડર�ક્ટર, મે�ડકલ ફાયનાન્સીયલ 

આસીસ્ટન્સ  

પા�ુ:ં 21 �ુ ં23 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

 

c. િવશેષ ગેર-લાયક સેવાઓ 

i. શ્રાવ્ય સાધનો 

ii. દ્ર�ષ્ટ સાધનો 

iii. Medi-Cal શેર ઓફ કોસ્ટ (Share of Cost, SoC) સાથે સલંગ્ન ખચાર્. SoC ને  
Medi-Cal પ્રોગ્રામના �તર�ક ભાગ તર�ક� ગણવામા ંઆવે છે, આવક મયાર્દાની ઉચ્ચ 
સમા�પ્ત પર હોય તેવા Medi-Cal   લાભકતાર્ઓને સહાય કરવા સ્વાસ્થ્ય સભંાળ લાભો 
�રૂા ંપાડવા માટ� તેની રચના કરવામા ંઆવી છે. SoC હ�ઠળ સમાવેશ પામતી સેવાઓ 
માટ� ખચાર્ માટ� MFA લા� ુથઇ શકશે નહ�. 

 

III. MFA પોલીસીને આધીન �રુસ્કતાર્ઓ અને આધીન ન હોય તેવા �રુસ્કતાર્ઓ. KFHP/H MFA ની 
વેબસાઇટ www.kp.org/mfa/ncal પર, િવના �લૂ્યે, સામાન્ય લોકો માટ� ઉપલબ્ધ MFA પોલીસીને 
આધીન હોય અને આધીન ન હોય તેવા પ્રદાતાઓની ��ૂચ Kaiser Foundation Hospitals ઉપલબ્ધ છે. 

 

IV. પ્રોગ્રામ મા�હતી અને MFA માટ� ક�વી ર�તે અર� કરવી. MFA પોલીસી, અર� ફોમ્સર્, �ચૂનાઓ, અને 
સરળ ભાષામા ંસાર (�મ ક� પ્રોગ્રામ બ્રાઉચસર્) ની નકલો સ�હતની MFA પ્રોગ્રામ મા�હતી ઇલેક્ટ્રોિનક 
સ્વ�પ અથવા હાડર્ કોપીમા,ં િવના �લૂ્યે, �હ�ર જનતા માટ� ઉપલબ્ધ છે. વ્ય�ક્તગત ર�તે, ટ�લીફોન 
મારફતે, અથવા પેપર એપ્લીક�શન દ્વારા સ�હત િવિવધ ર�તે KFHP/H માથંી સારવાર મેળવ્યા બાદ 
અથવા દરિમયાન, MFA પ્રોગ્રામ માટ� દદ� અર� કર� શકશે. (ઉપરોક્ત 5.3 અને 5.4 કલમો �ુઓ.) 

a. KFHP/H વેબસાઇટ પરથી પ્રોગ્રામ મા�હતી ડાઉનલોડ કરો. MFA ની વેબસાઇટ 
www.kp.org/mfa/ncal પર પ્રોગ્રામ િવશેની મા�હતીની ઇલેક્ટ્રોિનક નકલો ઉપલબ્ધ છે. 

b. પ્રોગ્રામ મા�હતીની ઇલેક્ટ્રોિનક ર�તે િવનતંી કરો. િવનતંી પર ઇમેઇલ દ્વારા પ્રોગ્રામની 
ઇલેક્ટ્રોિનક મા�હતીની નકલો ઉપલબ્ધ છે. 

c. પ્રોગ્રામ મા�હતી પ્રાપ્ત કરો અથવા વ્ય�ક્તગત ર�તે અર� કરો. Kaiser Foundation 
Hospitals િવભાગ I મા ંદશાર્વેલ ક�સર ફાઉન્ડ�શન હોસ્પીટલ્સમા ંદાખલ થવા પર, ઇમરજન્સી 
�મ અને પેશન્ટ ફાયનાન્સીયલ એડવાઇઝસર્ �ડપાટર્ મેન્ટ ખાતે પ્રોગ્રામ મા�હતી ઉપલબ્ધ છે.  

d. પ્રોગ્રામ મા�હતીની અર� કરો અથવા ટ�લીફોન દ્વારા અર� કરો. ટ�લીફોન પર સલાહકારો 
ઉપલબ્ધ છે �થી મા�હતી �રૂ� પાડ� શકાય, MFA લાયકાત ન�� કર� શકાય, અને MFA માટ� 
અર� કરવા માટ� દદ�ને સહાય કર� શકાય. સલાહકારો અહ� ઉપલબ્ધ થઇ શકશે: 

ટ��લફોન નબંર(રો): 1-800-390-3507 

http://www.kp.org/mfa/ncal
http://www.kp.org/mfa/ncal
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e. પ્રોગ્રામ મા�હતીની અર� કરો અથવા ઇમેઇલ દ્વારા અર� કરો. દદ� પ્રોગ્રામ મા�હતીની 
ઇમેઇલ દ્વારા અર� કર� શકશે અને મેઇલ મારફતે સ�ંણૂર્ MFA પ્રોગ્રામ અર� જમા  
કરાવી MFA માટ� દદ� અર� કર� શકશે. મા�હતી િવનતંીઓ અને અર�ઓ અહ� મેઇલ  
કર� શકાશે: 

Kaiser Permanente 
Attention: Medical Financial Assistance Unit 
P.O. Box 30006 
Walnut Creek, California 94598 

 

f. પ્રોગ્રામ મા�હતીની અર� કરો અથવા ઇમેઇલ દ્વારા અર� કરો. દદ� પ્રોગ્રામ મા�હતીની 
ઇમેઇલ દ્વારા અર� કર� શકશે અને મેઇલ મારફતે સ�ંણૂર્ MFA પ્રોગ્રામ અર� જમા કરાવી 
MFA માટ� દદ� અર� કર� શકશે. મા�હતી િવનતંીઓ અને અર�ઓ અહ� મેઇલ કર� શકાશે: 

g. પ્રોગ્રામ મા�હતીની અર� કરો અથવા ઇમેઇલ દ્વારા અર� કરો. દદ� પ્રોગ્રામ મા�હતીની 
ઇમેઇલ દ્વારા અર� કર� શકશે અને મેઇલ મારફતે સ�ંણૂર્ MFA પ્રોગ્રામ અર� જમા કરાવી 
MFA માટ� દદ� અર� કર� શકશે. મા�હતી િવનતંીઓ અને અર�ઓ અહ� મેઇલ કર� શકાશે: 

h. સ�ંણૂર્ અર� વ્ય�ક્તગત ર�તે આપવી. દર�ક Kaiser Foundation Hospitals પ્રવેશ અથવા 
ફાયનાન્સીયલ એડવાઇઝસર્ �ડપાટર્ મેન્ટ્સમા ંવ્ય�ક્તગત ર�તે સ�ંણૂર્ અર�ઓ મોકલી શકાશે. 

V. લાયકાત માપદંડ. MFA લાયકાત ન�� કરતી વખતે દદ�ની ઘર�� ુઆવક ધ્યાને લેવામા ંઆવે છે. 
(ઉપરોક્ત 5.6.1. કલમ�ુઓ.) 

a. નબ�ં-પર�ક્ષણ માપદંડઃ ફ�ડરલ પોવટ� ગાઇડલાઇન્સના 350% ટકા �ધુી 

b. કપાત ધરાવતા હોય તેવા KFHP સભ્યો પ્રોગ્રામ માટ� લાયક થવા માટ� ફર�જયાત �ચા 
તબીબી ખચર્ માપદંડ �ણૂર્ કર� છે 

 

VI. �ટ સમયપત્રક. KP તબીબી આિથ�ક સહાય માટ� લાયક દદ�ને ચા� કર� છે તે રકમ, પ્રોગ્રામ માટ� દદ�ને 
લાયક બનાવવા માટ� ઉપયોગમા ંલેવાતા પાત્રતાના માપદંડના પ્રકાર પર આધા�રત છે. 

a. મીન્સ-ટ��સ્ટ�ગ માપદંડ �ણૂર્ કરતા દદ�. � દદ� મીન્સ-ટ��સ્ટ�ગ માપદંડને �ણૂર્ કર� છે, તે 

પ્રદાન કર�લ સેવાઓ માટ�ના ચા�ના ભાગ પર 100% �ડસ્કાઉન્ટ પ્રાપ્ત કરશે, �ના માટ� 

દદ� જવાબદાર છે. 

b. દદ� ઉચ્ચ તબીબી ખચર્ માપદંડને �ણૂર્ કર� છે. � દદ� ઉચ્ચ-તબીબી ખચર્ના માપદંડને �ણૂર્ 

કર� છે, તે પ્રદાન કર�લ સેવાઓ માટ�ના ચા� પર 100% �ડસ્કાઉન્ટ પ્રાપ્ત કરશે �ના માટ� 

દદ� જવાબદાર છે. 
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VII. �રુસ્કાર પાત્રતાની �દુત. મ�ૂંર�ની તાર�ખ, અથવા સેવાઓ �રૂ� પાડવામા ંઆવી હોય તે તાર�ખથી 
અથવા દવા આપવામા ંઆવી હોય તે તાર�ખથી MFA ની ફાળવણી શ� થાય છે. MFA �રુસ્કાર માટ� 
પાત્રતા �દુત માત્ર મયાર્�દત સમય માટ� જ છે. (ઉપરોક્ત 5.8.2 કલમો �ુઓ.) 

a. મહ�મ પાત્રતા �દુત કોઈ ચો�સ સમય �દુતના આધાર� હોય છે: 

i. યોગ્ય સેવાઓ માટ� માનક �રુસ્કાર: �કૂવવાની બાક� હોય તે રકમ અને બાક� �લુ્ક 
સ�હત, 365 �દવસ �ધુી 

ii. વીમાર�હત દદ�ઓ માટ� સભંિવત લાયકાત ફાળવણીઃ 30 �દવસ 

iii. કૌશલ્ય�ણૂર્ નિસ�ગ સભંાળઃ 30 �દવસ �ધુી 

iv. ડ�રુ�બલ મે�ડકલ સાધનઃ 180 �દવસ �ધુી 

b. સારવારના સમયગાળા/સેવાના સમયગાળા માટ� મહ�મ પાત્રતા �દુત: 365 �દવસ �ધુી 

c. પ�બ્લક અને પ્રાઇવેટ હ�લ્થ કવર�જ પ્રોગ્રામ્સ માટ� પાત્ર હોય તેવા સભંિવત દદ�ઓ માટ� 
મહ�મ પાત્રતા �દુત: 30 �દવસ �ધુી 

d. એક વખત ફામર્સી ફાળવણી માટ� મહ�મ પાત્રતા �દુત: 30 �દવસ 

e. અન્ય હો�સ્પટલ અને/અથવા વ્યાવસાિયક સેવાઓ માટ�, કોઈ દદ�એ અર� કર�લી હોય અને 
તેને MFA ની મ�ૂંર� આપવામા ંઆવી હોય તેવી �સ્થિતમા,ં Medicare, Medi-Cal અથવા 
અ�કુ અન્ય સરકાર� અદાકતાર્ અથવા દ્વારા �કુવવાની રકમ KFHP/H ની અપેક્ષા કરતા ંવ� ુ
પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ રકમ�ુ ં�રફંડ આપી દ�વામા ંઆવે છે.  

i. કોડ ઓફ િસવીલ પ્રોસીજરની કલમ 685.010 મા ંદશાર્વેલ દર� વ્યાજમા ંવધારો થશે; 
દદ� દ્વારા �કૂવણીની તાર�ખની પ્રા�પ્ત હોસ્પીટલ મારફતે થાય છે. વતર્માન દર  
10% છે. 

 

VIII. એમાઉન્ટ્સ જનરલી �બલ્ડ (AGB) ની ગણતર� માટ� આધાર. કોઇ ઇમરજન્સી અથવા AGB દર� સભંાળ 
માટ� �ુલ ખચાર્નો �ણુાકાર કર� પાછળની ર�તનો ઉપયોગ કર� અન્ય તબીબી આવશ્યક સભંાળ માટ� 
AGB KFHP/H ન�� કર� છે. AGB દર અને ગણતર� સબંિંધત મા�હતી KFHP/H MFA ની વેબસાઇટ 
www.kp.org/mfa/ncal પર ઉપલબ્ધ છે. 

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

