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1.0 પોલીસી શનિેદન 

નબળી િસશિઓ માટે સભંાળના ઉપયોગની સ શિધા આપિા કાયષક્રમો પરૂા ંપાિિા માટે  
Kaiser Foundation Health Plans (KFHP) અને Kaiser Foundation Hospitals (KFH) સમશપિિ છે. 

સકંટકાલલન અને િબીબી આિશ્યક સભંાળનો ઉપયોગ કરિા માટે સેિાઓની ચકૂિણી કરિાની ક્ષમિા 
બધંનકિાષ હોય ત્યારે લાયક ઓછી આિક ધરાિિા િીમારડહિ અને નીચે દિાષિલે દદીઓને નાણાકંીય 

સહાય પરૂી પાિિાનો આ સમપષણ સમાિિે કરે છે. 

 

2.0 હતે   

આ પોલીસી લાયક થિા માટેની અને સકંટકાલલન સ્સ્થશિ માટે નાણાકંીય સહાય પ્રાપ્િ કરિાની 
આિશ્યકિાઓન  ંઅને મેડિકલ ફાયનાન્સીયલ આસીસ્ટન્સ (Medical Financial Assistance, MFA) 

પ્રોગ્રામ મારિે આિશ્યક સેિાઓન  ંિણષન કરે છે. ય નાઇટેિ સ્ટેટ્સ ઇન્ટનષલ રેિન્ય  કોિની કલમ 

501(r) અને લાયક સિેાઓ સલંગ્ન લાગ  સ્ટેટ શનયમો, કેિી રીિે ઉપયોગ કરિો, પ્રોગ્રામ લાયકાિ 

માપદંિ, MFA ફાળિણીઓના માળખા, ગણિરી મ જબ ફાળિણી રકમ માટે આધાર સાથે અને મેડિકલ 

લબલ્સની ચકૂિણી થયેલ ન હોય િેિા ડકસ્સામા ંમાન્ય પગલા ંસાથે આિશ્યકિાઓ સ સગંિ છે. 

 

3.0 અિકાિ 

નીચનેી સસં્થાઓ અને િેની પટેા સસં્થાઓ (સમ ડહિ રીિે “KFHP/H” િરીકે ઓળખાય છે) દ્વારા 
રોજગાર મેળિિા કમષચારીઓને આ પોલીસી લાગ  થાય છે: 

3.1 Kaiser Foundation Health Plan, Inc., 

3.2 Kaiser Foundation Hospitals અન ે

3.3 KFHP/H ની પેટા સસં્થાઓ. 

3.4 આ પોલીસી સાથે લબિેલ પ રિણી, શિભાગ I મા ંસલૂચિ Kaiser Foundation Hospitals, 

Kaiser Foundation Hospitals, અને સદંભષ દ્વારા અહીં સલંગ્ન હોય િનેે લાગ  થાય છે. 

 

4.0 વ્યાખ્યાઓ 

પ રિણી A – પાડરભાશર્ક િબ્દકોિ જ ઓ. 
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5.0 જોગિાઇઓ 

KFHP/H એ નબળા-ંિપાસ થયલે MFA પ્રોગ્રામની જાળિણી કરે છે જેથી દદીની િય, ખોિખાપંણ, 

જાશિ, િિં, ધાશમિક સામેલગીરી, સામાજજક અથિા િસાહિી સ્સ્થશિ, જાિીય કેન્રીકરણ, રાષ્ટ્રીય મળૂ, 

અને દદી સ્િાસ્્ય કિચ ધરાિિા હોય કે નહીં િ ેબાબિોને ધ્યાને ન લિેા લાયક દદીઓ માટે 

ઇમરજન્સી અને િબીબી આિશ્યક સભંાળ મેળિિા માટે નાણાકંીય બધંનોને હળિા ંકરી િકાય. 

5.1 MFA પોલીસી હઠેળ પાત્ર અને અપાત્ર હોય િેિી શિિરે્ સેિાઓ. જોિલે પરૂિણી,  
Sશિભાગ II, MFA પોલીસી હઠેળ િધારાની સિેાઓ પાત્ર છે અને પાત્ર નથી  
મા ંજણાિિામા ંઆવ્ય  ંન હોય િ ેશસિાય. 

5.1.1 લાયક સિેાઓ. ઇમરજન્સી અને િબીબી રીિે આિશ્યક સ્િાસ્્ય સભંાળ સિેાઓ, 

ફામષસી સેિાઓ અને ઉત્પાદો અને KP સ શિધાઓ (જેમ કે, હોસ્પીટલ્સ, મેડિકલ 

સેન્ટસષ, અને મડેિકલ ઓડફસ લબલ્િીંગ્સ) ખાિે પરૂી પાિિામા ંઆિિા િબીબી 
પ રિઠા, KFHP/H ખાિે બહારના દદી ફામષસીઓ, અથિા Kaiser Permanente 

(KP) પ રસ્કરિા દ્વારા સિેાઓમા ંMFA લાગ  થઇ િકે છે. નીચે દિાષિલે સિેાઓ અને 
ઉત્પાદો માટે પણ MFA લાગ  થઇ િકે છે: 

5.1.1.1 િબીબી રષ્ષ્ટ્ટએ આિશ્યક સેિાઓ. સભંાળ, સારિાર, અથિા આદેિ 

કરિામા ંઆિલે સેિાઓ અથિા KP પ રસ્કિાષ દ્વારા પરૂી પાિિામા ં
આિિી સિેાઓ જે પ્રશિરોધ, મલૂ્યાકંન, શનદાન અથિા િબીબી સ્સ્થશિની 
સારિાર માટે આિશ્યક હોય અને દદી અથિા િબીબી સભંાળ 

પ રસ્કિાષની સ શિધા માટે મ ખ્ય ન હોય. 

5.1.1.2 શપ્રસ્ક્રીપ્િન અને ફામષસી પ રિઠો. KFHP/H આઉટપેિન્ટ ફામષસી ખાિે 
રજ  કરિામા ંઆિલે અને KP પ રસ્કિાષ, નોન-KP ઇમરજન્સી ડિપાટષમેન્ટ 

પ રસ્કિાષ, નોન-KP અરજન્ટ કેર પ રસ્કિાષ, અને KP કરારબદ્ધ પ રસ્કિાષ 
દ્વારા લખી આપિામા ંઆિલે શપ્રસ્ક્રીપ્િન્સ. 

5.1.1.2.1 જેનરીક દિાઓ. િક્ય હોય ત્યા ંસ ધી જેનરીક દિાઓના 
ઉપયોગની પસદંગી. 

5.1.1.2.2 બ્ાિં દિાઓ. KP પ્રદાિા કે જે નોંધે છે કે, “લખ્યા ંમ જબની 
દિા આપિી” (“Dispense as Written”,  DAW), અથિા 
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િેના જેિી સામાન્ય દિા ઉપલબ્ધ નથી, એવ  ંનોંધ 

કરનારા KP પ્રદાિા દ્વારા સચૂિિામા ંઆિલે બ્ાિં 

નામિાળી દિાઓ. 

5.1.1.2.3 પ્રીષ્સ્ક્રપ્િન શિના ખરીદેલી દિાઓ અથિા ફામષસી પરૂિઠા. 
કોઈ પ્રીષ્સ્ક્રપ્િનિાળી અથિા KP પ્રદાિા દ્વારા લેલખિ 

ઓિષરિાળી અને KP આઉટપેિન્ટ ફામષસી દ્વારા શિિડરિ 

કરિામા ંઆિલે. 

5.1.1.2.4 Medicare લાભ મળેિનારા.ં ફામષસી િેઇિરના સ્િરૂપમા ં
Medicare પાટષ D હઠેળ સમાશિષ્ટ્ટ શપ્રસ્ક્રીપ્િન દિાઓ 

માટે મેડિકેર લાભ મેળિનારાનંે લાગ . 

5.1.1.3 િય  રેબલ મડેિકલ ઇક્િીપમને્ટ (Durable Medical Equipment, 

DME). DME માગષદિષનો અન સાર KFHP/H DME ડિપાટષમેન્ટ મારફિ ે

KP પ્રદાિા દ્વારા ઓિષર આપિામા ંઆિલે હોય અન ેિબીબી જરૂડરયાિ 

માપદંિ પણૂષ કરિા હોય િ ેદદીને KFHP/H દ્વારા આપિામા ંઆિલે હોય. 

5.1.1.4 આરોગ્ય શિક્ષણ િગો. દદીની સારિારના ભાગ રૂપે કોઈ KP પ્રદાિા દ્વારા 
સચૂિિામા ંઆિલે હોય િિેી KP દ્વારા નક્કી કરિામા ંઅને પ્રદાન 

કરિામા ંઆિલે ઉપલબ્ધ િગો સબંશંધિ ફી. 

5.1.1.5 અશિડરક્િ પાત્ર સેિાઓ ઉપલબ્ધ છે. MFA પોલીસી હઠેળ પાત્ર હોય 

િેિી િધારાની સિેાઓને જોિલે પરૂિણી, શિભાગ II, MFA પોલીસી 
હઠેળ િધારાની સિેાઓ પાત્ર છે અન ેપાત્ર નથી, િરીકે ઓળખાિેલ છે. 

5.1.2 ગેર-લાયક સિેાઓ. MFA આ મ જબ લાગ  ન પણ થાય: 

5.1.2.1 KP પ રસ્કિાષ દ્વારા નક્કી કરિામા ંઆિલે ઇમરજન્ટ ગણિામા ંન આિે 
અથિા િબીબી રીિે આિશ્યક ન હોય િિેી સિેાઓ. શનમ્ન લલલખિ 

સડહિ પણ આટલ  ંજ મયાષડદિ નથી: 

5.1.2.1.1 મ ખ્યત્િે દદીની હાજરી િધારિાના હતે  સરની ત્િચારોગ 

સબંશંધિ સેિાઓ સડહિ, કોસ્મડેટક સર્જરી અથિા સિેાઓ, 

5.1.2.1.2 િધં્યિાની સારિારો, 
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5.1.2.1.3 રીટેલ િબીબી પરૂિઠા, 

5.1.2.1.4 એક્ય પકં્ચર, શસરોપ્રષે્ક્ટક અને મસાજ સેિાઓ સડહિની, 
િૈકલ્લ્પક થેરેપીઓ, 

5.1.2.1.5 જાિીય નબળાઈની સારિાર માટેના ઇન્જેક્િન અને 
ઉપકરણો, 

5.1.2.1.6 સકષરી સિેાઓ અન ે

5.1.2.1.7 તિૃીય પક્ષની જિાબદારી, વ્યક્તિગિ વીમા સરુક્ષા 
અથિા કામદારોના િળિરના કેસથી સબંશંધિ સિેાઓ. 

5.1.2.2 શપ્રસ્ક્રીપ્િન અને ફામષસી પ રિઠો. પ્રીષ્સ્ક્રપ્િન અને પરૂિઠા સડહિ, 

(1) ફામષસી અને લચડકત્સક સશમશિ દ્વારા મજંૂરી કરિામા ંઆિી નથી િિેી 
દિાઓ, (2) KP પ્રદાિા દ્વારા સલાહ અથિા ઑિષર આપિામા ંઆિલે ન 

હોય એિી શિના પ્રીષ્સ્ક્રપ્િને ખરીદેલ દિાઓ અથિા પરૂિઠા અને (3) 

શિિરે્ રૂપે શનર્ેધ દિાઓ (દા.િ., પ્રજનન, કોસ્મેડટક, જાિીય સમસ્યાની 
સારિાર માટેની દિાઓ)ન ેઆકસ્સ્મક અથિા િબીબી જરૂડરયાિ 

ગણિામા ંઆિિા નથી, પણ આટલ  ંજ મયાષડદિ નથી. 

5.1.2.3 મેડિકેર પાટષ  D નોંધાયેલ લાયક માટે શપ્રસ્ક્રીપ્િન્સ અથિા લો ઇનકમ 

સબસીિી (Low Income Subsidy, LIS) પ્રોગ્રામમા ંનોંધાયેલ. 

Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS માગષદિષનો સાથે 
સ સગંિ, મેડિકેર પાટષ D નોંધાયલે હોય જેઓ લાયક હોય અથિા LIS 

પ્રોગ્રામમા ંનોંધાયેલ હોય િિેા માટે શપ્રસ્ક્રીપ્િન દિાઓ માટે બાકી રહિેા 
ખચષ િહેંચણી. 

5.1.2.4 KP સ શિધાઓ બહાર પ રી પાિિામા ંઆિિી સિેાઓ. KP સ શિધાઓ 

પર, KP પ રસ્કિાષઓ દ્વારા પરૂી પાિિામા ંઆિિી સિેાઓ માટે જ MFA 

પોલીસી લાગ  થાય છે. KP પ રસ્કિાષ િરફથી ભલામણ હોય િો પણ, 

MFA માટે િમામ અન્ય સિેાઓ ગેરલાયક છે. નોન-KP મડેિકલ 

ઓડફસીસ, અરજન્ટ કેર ફસેીલીટીસ અને ઇમરજન્સી ડિપાટષમેન્ટ ખાિે 
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પરૂી પાિિામા ંઆિલે સિેાઓ, સાથે હોમ હલે્થ, હોસ્પાઇસ, 

રેક્ય પરેડટિર કે, અને કસ્ટોડિયલ કેર સશિિસીસ બાકાિ છે. 

5.1.2.5 હલે્થ પ્લાન્સ શપ્રશમયમ્સ. MFA પ્રોગ્રામ આરોગ્ય સભંાળના કિરેજ (દા.િ. 

દેવ  ંઅથિા શપ્રમીયમ) સાથે સકંળાયલેા ખચષની ચકૂિણી કરિામા ંમદદ 

કરત  ંનથી 

5.1.2.6 શિિેર્ ગેર-લાયક સિેાઓ. MFA પોલીસી હઠેળ પાત્ર ન હોય િેિી 
િધારાની સિેાઓને જોિેલ પરૂિણી, શિભાગ II, MFA પોલીસી હઠેળ 

િધારાની સિેાઓ પાત્ર છે અને પાત્ર નથી, િરીકે ઓળખાિલે છે. 

5.2 પ રસ્કિાષ. MFA માત્ર િ ેિબીબી સારિાર પ્રદાિાઓ કે જેના પર જોિલે પરૂિણી,  
શિભાગ III, MFA પોલીસીને આધીન હોય િિેા અને િેને આધીન ન હોય એિા પ્રદાિાઓ 

લેખમા ંનોંધેલ મ જબ MFA લાગ  થાય છે િનેા દ્વારા આપિામા ંઆિિી પાત્ર સિેાઓ  

પર જ લાગ  થાય છે. 

5.3 પ્રોગ્રામ માડહિી સ્ત્રોિો અને MFA માટે કેિી રીિે અરજી કરિી. MFA પ્રોગ્રામ શિિનેી 
િધારાની માડહિી અને કેિી રીિે અરજી કરિી િનેો સારાિં જોિેલ પરૂિણી, શિભાગ IV, 

પ્રોગ્રામની માડહિી અને MFA માટે અરજી કરિી, લખેમા ંઆપલે છે. 

5.3.1 પ્રોગ્રામ શિિેની માડહિીના સ્રોિ. MFA પોલીસીની નકલો, અરજી માટેના ફોમષ, 
સચૂનાઓ અને સાદી ભાર્ામા ંસારાિંો (દા.િ., પોલીસીના સારાિંો અથિા 
પ્રોગ્રામના બ્ોિર) લોકોને KFHP/H ની િેબસાઇટથી, ઇમેઇલ દ્વારા, વ્યસ્ક્િગિ રૂપે 
અથિા ય .એસ. ટપાલ દ્વારા ઉપલબ્ધ કરાિિામા ંઆિે છે. 

5.3.2 MFA માટે અરજી કરિી. વ્યસ્ક્િગિ રીિે, ટેલીફોન મારફિ,ે અથિા પપેર 

એપ્લીકેિન દ્વારા સડહિ શિશિધ રીિે KFHP/H માથંી સારિાર મેળવ્યા બાદ અથિા 
દરશમયાન, MFA પ્રોગ્રામ માટે દદી અરજી કરી િકિ.ે 

5.3.2.1 પબ્લીક અને પ્રાઇિેટ પ્રોગ્રામ લાયકાિ માટે દદીઓની િપાસ. MFA 

પ્રોગ્રામ માટે અરજી કરિા માટે દદીઓને KFHP/H નાણાકંીય સલાહ પરૂી 
પાિે છે જેથી સ્િાસ્્ય સભંાળ ઉપયોગ જરૂડરયાિોમા ંસહાય થઇ િકે િેિા 
સભંશિિ પબ્લીક અને પ્રાઇિેટ હલે્થ કિરેજ ઓળખી િકાય. પબ્લીક 
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અથિા પ્રાઇિટે હલે્થ કિરેજ પ્રોગ્રામ્સ માટે લાયક માનિામા ંઆિે િે 
દદીને આ પ્રોગ્રામ્સ માટે અરજી કરિાની રહિેે. 

5.4 MFA માટે અરજી કરિા માટે આિશ્યક માડહિી. દદીની નાણાકંીય સ્સ્થશિની ખાિરી કરિા 
માટે સપંણૂષ વ્યસ્ક્િગિ, નાણાકંીય અને અન્ય માડહિીની આિશ્યકિા છે જેથી MFA પ્રોગ્રામ, 

અને પબ્લીક અને પ્રાઇિટે હલે્થ કિરેજ પ્રોગ્રામ્સ માટે લાયકાિ નક્કી કરી િકાય. અધરૂી 
માડહિીના કારણે MFA નો ઇન્કાર કરિામા ંઆિી િકે છે. લેલખિમા,ં વ્યસ્ક્િગિ રીિ,ે ફોન 

માડહિી પરૂી પાિિામા ંઆિી િકે છે. 

5.4.1 નાણાકંીય સ્સ્થશિની ખાિરી કરિી. સહાય માટે અરજી કરે ત્યારે દરેક સમયે દદીની 
નાણાકંીય સ્સ્થશિની ખાિરી કરિામા ંઆિે છે. બાહ્ય માડહિી સ્ત્રોિોનો ઉપયોગ કરી 
જો દદીની નાણાકંીય સ્સ્થશિની ખાિરી થઇ િકે, િો િેણે અથિા િેણીએ નાણાકંીય 

દસ્િાિેજીકરણ પરૂ ં પાિિાની આિશ્યકિા ન પણ હોઇ િકે. 

5.4.2 નાણાકંીય અને અન્ય માડહિી પરૂી પાિિી. જો બાહ્ય િેટા સ્રોિોનો ઉપયોગ કરીને 
દદીની આશથિિ સ્સ્થશિ ચકાસી િકાય િેમ ન હોય, િો િનેે અથિા િેણીને MFA 

પ્રોગ્રામ માટેની અરજીમા ંિણષિેલ માડહિી સબશમટ કરીને િનેી આશથિક સ્સ્થશિની 
ચકાસણી કરિાન  ંકહિેામા ંઆિી િકે છે. 

5.4.2.1 સપંણૂષ માડહિી. માગંિામા ંઆિલે િમામ વ્યસ્ક્િગિ, નાણાકંીય, અને 
અન્ય માડહિી એક િખિ પ્રાપ્િ થઇ જાય ત્યારબાદ MFA પ્રોગ્રામ 

લાયકાિ નક્કી કરિામા ંઆિે છે. 

5.4.2.2 અપણૂષ માડહિી. માગંિામા ંઆિેલ માડહિી જો અધ રી પ્રાપ્િ થયેલ હોય 

િો વ્યસ્ક્િગિ રીિ,ે મઇેલ દ્વારા, અથિા ટેલીફોન દ્વારા દદીને જાણ 

કરિામા ંઆિિ.ે નોડટસ મોકલિામા ંઆિી હોય, વ્યસ્ક્િગિ રીિે 
િાિચીિ થઇ હોય, અથિા ટેલીફોન િાિચીિ થઇ હોય ત્યારથી  
30 ડદિસમા ંદદી અધ રી માડહિી પરૂી પાિી િકિ.ે 

5.4.2.3 માગંિામા ંઆિલે માડહિી ઉપલબ્ધ ન હોય. પ્રોગ્રામ એપ્લીકેિનમા ં
માગંિામા ંઆિલે માડહિી જો દદી ધરાિિા ન હોય િો િઓે KFHP/H 

નો સપંકષ કરી િકિે જેથી લાયકાિ દિાષિી િકે િેિા અન્ય ઉપલબ્ધ 

પ રાિા શિિે ચચાષ કરી િકાય. 
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5.4.2.4 કોઇ નાણાકંીય માડહિી ઉપલબ્ધ ન હોય. દદીએ પ્રાથશમક નાણાકંીય 

માડહિી પરૂી પાિિાની રહિેે (જેમ કે, આિક, જો હોય, અને સ્ત્રોિ) અને 
િેની માન્યિાની ખાિરી આપિાની રહિેે જ્યારે (1) બાહ્ય સ્ત્રોિોનો 
ઉપયોગ કરી િનેી અથિા િેણીની નાણાકંીય સ્સ્થશિની ખાિરી થઇ િકે 

નહીં, (2) માગંિામા ંઆિલે માડહિી ઉપલબ્ધ ન હોય અને (3) લાયકાિ 

દિાષિી િકે િિેા અન્ય કોઇ પ રાિા હયાિ ન હોય. દદી પાસેથી પ્રાથશમક 

નાણાકંીય માડહિી અને ખાિરીની આિશ્યકિા છે જ્યારે િ ેઅથિા િેણી: 

5.4.2.4.1 બેઘર હોય, અથિા 

5.4.2.4.2 કોઇ આિક ધરાિિા ન હોય, િેના અથિા િેણીના 
નોકરીદાિા પાસેથી કોઇ ઔપચારીક આિક મેળિિા ન 

હોય (સ્િ-રોજગાર ધરાિિા હોય િનેે બાદ કરિા), 
નાણાકંીય ભેટો મળેિિા હોય, અથિા ગયા િર્ ેફેિરલ 

અથિા સ્ટેટ ઇન્કમ ટેક્સ રીટનષ ફાઇલ કરિાની 
આિશ્યકિા ન હોય, અથિા 

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

5.4.3 પિૂષલાયક દદીઓ. પ્રોગ્રામ લાયકાિ માપદંિ દદી પણૂષ કરિા હોય િેવ  ંમાનિામા ં
આિે છે અને વ્યસ્ક્િગિ, નાણાકંીય અને અન્ય માડહિી પરૂી પાિિાની આિશ્યકિા 
નથી જેથી નાણાકંીય સ્સ્થશિની ખાિરી કરી િકાય જ્યારે િ ે 

અથિા િણેી: 

5.4.3.1 કોમ્ય શનટી MFA (Community MFA, CMFA) પ્રોગ્રામમા ંનોંધાયેલ હોય 

જેમા ંદદીને મોકલિામા ંઆવ્યા ંહોય અને આ રીિે પિૂષલાયક થયા હોય 

(1) ફેિરલ, સ્ટેટ અથિા લોકલ ગિમેન્ટ, (2) સાથીદાર કોમ્ય શનટી-સ્સ્થિ 

સસં્થા, અથિા (3) KFHP/H પ્રાયોજજિ કોમ્ય શનટી હલે્થ કાયષક્રમ ખાિ,ે 

અથિા 



 National Community Benefit 
 

પોલીસી શિર્ષક: મેડિકલ ફાયનાન્સીયલ આસીસ્ટન્સ 
 

પોલીસી નબંર: NATL.CB.307 

માલલક શિભાગ: National Community Benefit 
 

અમલ તારીખ: જાન્યુઆરી 1, 2020 

કસ્ટોડિયન: ડિરેક્ટર, મડેિકલ ફાયનાન્સીયલ 
આસીસ્ટન્સ  

પાન :ં 8 ન  ં25 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

5.4.3.2 લો-ઇન્કમ ધરાિિા દદીઓ માટે સભંાળનો સહાય ઉપયોગ કરિા માટે 

િૈયાર કરિામા ંઆિલે KP કોમ્ય શનટી બશેનડફટ પ્રોગ્રામમા ંનોંધાયેલ હોય 

અથિા શનય ક્િ KFHP/H વ્યસ્ક્િ દ્વારા પિૂષલાયક થયલે હોય, અથિા 

5.4.3.3 માન્ય નબળં-પરીક્ષણ સ્િાસ્્ય કિરેજ પ્રોગ્રામ (જેમ કે, Medicare લો 
ઇન્કમ સબસીિી પ્રોગ્રામ) મા ંનોંધાયેલ હોય, અથિા 

5.4.3.4 છેલ્લા ં30 ડદિસમા ંMFA ફાળિણી પહલેા ંમજંૂર થયા હોય. 

5.4.4 દદી સહકાર. િમામ શિનિંી કરિામા ંઆિેલ માડહિી પરૂી પાિિા માટે દદીએ 

િાજબી પ્રયાસ કરિાની આિશ્યકિા છે. જો શિનિંી કરિામા ંઆિલે િમામ માડહિી 
પરૂી પાિિામા ંન આિે, ત્યારે પડરસ્સ્થશિઓ ધ્યાને લિેામા ંઆિે છે અને લાયકાિ 

નક્કી કરિી િખિે શિચારણા કરિામા ંઆિી િકે છે. 

5.5 સભંશિિ લાયકાિ શનધાષરણ. અરજી કરેલ ન હોય િેિા દદી MFA પ્રોગ્રામ માટે લાયક ઠરી િકે 

છે જો બાહ્ય માડહિી સ્ત્રોિોના ઉપયોગ મારફિે િનેી અથિા િણેીની નાણાકંીય સ્સ્થશિ માન્ય 

થઇ િકે. જો લાયક િરીકે નક્કી કરિામા ંઆિ,ે િો િ ેઅથિા િેણી સ્િય ંMFA ફાળિણી માટે 

લાયક થઇ જિે અને િબીબી નાણાકંીય સહાયનો અસ્િીકાર કરિાના શિકલ્પ સાથે જાણકારી 
પત્ર મોકલિામા ંઆિિે. અરજી શિના દદીને ઓળખલ િકાય છે જ્યારે િ ેઅથિા િણેી: 

5.5.1 િીમો ધરાિિા ન હોય અને (1) KP ફસેીલીટી ખાિે લાયક સેિાઓ માટે મ લાકાિ 

નક્કી થયલે હોય (2) િ ેઅથિા િણેી સ્િાસ્્ય કિરેજ ધરાિે છે િે દિાષિેલ ન હોય, 

અને (3) Medicaid માટે સભંશિિ લાયક ન હોય. 

5.5.2 KP ની િાખા પર સારિાર પ્રાપ્િ થઈ હોય અને આશથિક મ શ્કેલીની સચૂનાઓ હોય 

(દા.િ., ખરાબ ઋણ જ્ણાિિા પહલેાનં   ંઆપિાન  ંકોઈ બાકી રકમ હોય). 

5.6 પ્રોગ્રામ લાયકાિ માપદંિ. જોિેલ પરૂિણી, શિભાગ V, પાત્રિાન  ંમાપદંિ, લખેમા ંઆપેલ 

સારાિં મ જબ, MFA માટે અરજી કરનાર દદીના આજીશિકાના સાધનનો અથિા ઉચ્ચ િબીબી 
ખચષ માપદંિના આધારે આશથિક સહાયિા માટે પાત્ર હોઇ િકે છે. 

5.6.1 નબળં-પરીક્ષણ માપદંિ. દદી નબળા-પરીક્ષણ લાયકાિ માપદંિ પણૂષ કરે િો શનણષય 

કરિા માટે િને  ંઅથિા િણેીન  ંમલૂ્યાકંન કરિામા ંઆિે છે. 

5.6.1.1 આિકના સ્િર અન સાર પાત્રિા. ફેિરલ પોિટી ગાઇિલાઇન્સ (Federal 

Poverty Guidelines, FPG) ની ટકાિારી િરીકે KFHP/H ના નબળા ં
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પરીક્ષણ માપદંિ માટે દદી ઓછી અથિા સમાન ઘરેલ  આિક ધરાિિા 
દદી નાણાકંીય સહાય માટે લાયક છે. 

5.6.1.2 ઘરેલ  આિક. ઘરના પરીિાર સભ્યો માટે લાગ  આિક જરૂડરયાિો. જન્મ, 

લગ્ન, અથિા દત્તક જેઓ સાથે રહિેા હોય િ ેસલંગ્ન એક અથિા િધ  
લોકોન  ંસમહૂ એ પરીિાર છે. સાથીદારો, માન્ય ઘરેલ  સાથીદારો, 
બાળકો, પાલક સગા,ં અને ઘરમા ંસાથે રહિેા પાલક સગાનંા બાળકોનો 
પરીિાર સભ્યોમા ંસમાિિે થઇ િકે છે. 

5.6.2 ઉંચા િબીબી ખચષ માપદંિ. દદી ઉંચા િબીબી ખચષ માપદંિ પણૂષ કરે િો શનણષય કરિા 
માટે િેન  ંઅથિા િેણીન  ંમલૂ્યાકંન કરિામા ંઆિે છે. 

5.6.2.1 ઉંચા િબીબી ખચાાં આધારીિ લાયકાિ. વાવષિક ઘરેલ ુઆવકના 10% 

કરિા વધ ુઅથવા િનેી સમકક્ષ 12 મહહનાના સમયગાળા દરવમયાન 

પાત્ર સવેાઓ માટે ખિસ્સા બહારના િબીબી અને દવાઓના િચભ 
સાથેના કોઈપણ ઘરેલુ ંઆવક સ્િરનો દદી નાણાકીય સહાય માટે 

લાયક છે. 

5.6.2.1.1 KFHP/H શિિરે્ ખચાષ. KP ફેસલેીટી ખાિે થયલે 

કોપમેેન્ટ, ડિપોઝીટ, કોઇન્સ્ય રન્સ, અને લાયક  

સેિાઓ માટે સલંગ્ન કપાિો સડહિ થયલે િબીબી  
અને દિા ખચષ. 

5.6.2.1.2 નોન-KFHP/H શિિરે્ ખચાષ. નોન-KP ફેસલેીટી ખાિે 
પરૂા ંપાિિામા ંઆિલે િબીબી, દિા અને િેન્ટલ ખચાષ ,જે 

લાયક સિેા સલંગ્ન હોય, અને દદી (કોઇ ડિસ્કાઉન્ટ્સ 

અથિા જિા કરેલ હોય િ ેબાદ કરિા) દ્વારા કરિામા ં
આિલે હોય િેનો સમાિિે થાય છે. નોન-KP 

ફેસલેીટીસમાથંી સિેા પ્રાપ્િ કરી િને માટે િબીબી 
ખચાષન   ંદસ્િાિેજીકરણ દદીએ પરૂ ં પાિિાન  ંરહિે.ે 

5.6.2.1.3 હલે્થ પ્લાન્સ શપ્રશમયમ્સ. દદીએ પોિે કરેલા ખચાષને 
આરોગ્ય સારિારના કિરેજથી સબંશંધિ ખચષમા ંજોિિામા ં
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આિિા નથી (દા.િ., ચકૂિિાને પાત્ર રખમ અથિા 
પ્રીશમયમ). 

5.7 અસ્િીકૃશિઓ અને અરજીઓ 

5.7.1 અસ્િીકૃશિઓ. MFA કાયષક્રમ માટે દદી અરજી કરિા હોય અને લેલખિ અથિા મૌલખક 

જાણ કરિામા ંઆિલે લાયકાિ માપદંિ પણૂષ કરિા ન હોય િો MFA માટેની િેની 
અથિા િણેીની શિનિંી અસ્િીકૃિ થાય છે. 

5.7.2 MFA અસ્િીકૃશિને કેિી રીિે અપીલ કરિી. કોઇ દદીને એમ જણાત  હોય કે િેની 
અથિા િણેીની અરજી અથિા માડહિી યોગ્ય રીિે ધ્યાને લિેામા ંઆિી નથી િો 
િેઓ શનણષય સામે અપીલ કરી િકિે. અપીલ પ્રડક્રયા પણૂષ કરિાની સચૂનાઓનો 
MFA અસ્િીકૃશિ પત્રમા ંસમાિેિ થાય છે. શનય ક્િ KFHP/H સ્ટાફ દ્વારા અપીલોની 
સમીક્ષા કરિામા ંઆિે છે. 

5.8 ફાળિણી માળખ .ં જૂની ચિિ અથિા બાકી રકમો પર જ MFA ફાળિણીઓ લાગ  થાય છે. 

MFA પ રસ્કાર માટે પાત્રિાની મ દિ માત્ર મયાષડદિ સમય માટે અને અલગ-અલગ હોઇ  

િકે છે. 

5.8.1 ફાળિણીનો આધાર. MFA પ્રોગ્રામ દ્વારા ચકૂિિામા ંઆિિા ખચાષ દદી આરોગ્ય 

સારિાર માટે કિરેજ ધરાિે છે કે નહીં િ ેઅને દદીની ઘરેલ ુઆવકના આધારે નક્કી 
કરિામા ંઆિે છે. 

5.8.1.1 સ્િાસ્્ય સભંાળ કિરેજ (િીમારડહિ) શિના MFA લાયક દદી. એક 

લાયક િીમારડહિ દદી િમામ લાયક સેિાઓ પર  િળિર મળેિે છે. 

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

લાયક સિેાઓ (1) જેના માટે િ ેઅથિા િેણી અંગિ રીિે જિાબદાર 

હોય અને (2) િનેા અથિા િણેીના િીમા કેરીયર દ્વારા ચકૂિણી થઇ ન 

હોય િિેી િમામ લાયક સિેાઓના ભાગ પર  િળિર િમામ લાયક 

િીમો ધરાિિા દદી મળેિે છે. દદીએ દસ્િાિેજીકરણ પરૂ ં પાિિાન  ંરહિેે, 
જેમ કે એક્સ્પ્લનેિેન ઓફ બેશનડફટ્સ (Explanation of Benefits, EOB), 

જેથી િીમા દ્વારા સમાશિષ્ટ્ટ ન હોય િ ેબીલના ભાગો નક્કી કરી િકાય. 
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5.8.1.2.1 ઇન્સ્યોરન્સ કેરીયર પાસથેી પ્રાપ્િ ચકૂિણીઓ. દદી િેના 
અથિા િણેીના ઇન્સ્ય રન્સ કેરીયર પાસથેી KFHP/H દ્વારા 
પરૂી પાિિામા ંઆિલે સિેાઓ માટે કોઇ ચકૂિણી માટે 

લાયક દદીએ KFHP/H ન ેસહી કરી આપિાની રહિે.ે 

5.8.1.3 છૂટ સમયપત્રક.  નીવિ હઠેળ ઉપલબ્ધ છૂટ વવશે વધારાની 
માહહિીનો સારાશં જોડાયેલ એડડેન્ડમ, વવભાગ VI, છૂટ 
સમયપત્રકમા ંઆપેલ છે. 

5.8.1.4 સમજૂશિમાથંી પાસથેી િળિરો. ત્રાડહિ પક્ષ જિાબદારી / 
વ્યક્તિગિ વીમા સરુક્ષા સમજશૂિઓ, ચકૂિણીકિાષઓ, અથિા અન્ય 
કાનનૂી જિાબદાર પક્ષો પાસથેી KFHP/H િળિર નક્કી કરે છે, 

શનયમ અન સાર. 

5.8.2 પ રસ્કાર પાત્રિાની મ દિ. MFA પ રસ્કારોની પાત્રિા મ દિ મજંરૂીની િારીખ અથિા 
સેિાઓ પરૂી પાિિામા ંઆિી હિી િ ેિારીખથી અથિા દિા આપિામા ંઆિી હિી 
િ ેિારીખથી િરૂ થાય છે. જોિેલ પરૂિણી, શિભાગ VII, પ રસ્કાર પાત્રિાની મ દિ, 

લેખમા ંઆપલે સારાિં મ જબ, પાત્ર દદી માટે MFA માટે પાત્રિાની મ દિ અલગ-

અલગ રીિે નક્કી કરિામા ંઆિે છે, જેમા ંશનમ્નલલલખિનો સમાિેિ છે: 

5.8.2.1 ચોક્કસ સમયગાળો. 

5.8.2.2 સારિારનો સમયગાળો અથિા સભંાળની ઘટના. KP પ રસ્કિાષ દ્વારા નક્કી 
થયલે સારિારના ચોક્કસ સમયગાળા અને/અથિા સભંાળની ઘટના 
માટે. 

5.8.2.3 પબ્લીક અને પ્રાઇિેટ હલે્થ કિરેજ પ્રોગ્રામ્સ માટે સભંશિિ રીિે લાયક 

દદીઓ. દદી જ્યારે પબ્લીક અને પ્રાઇિેટ હલે્થ કિરેજ પ્રોગ્રામ્સ માટે 

અરજી કરે ત્યારે િનેે અથિા િણેીને સહાય કરિા માટે િચગાળાની MFA 

ફાળિણી મજં ર થઇ િકે છે. 

5.8.2.4 િન-ટાઇમ ફામષસી ફાળિણી. MFA પ્રોગ્રામમા ંઅરજી કરિા પહલેા,ં િન-

ટાઇમ ફામષસી ફાળિણી માટે દદી લાયક જે જો િ ેઅથિા િણેી (1) MFA 

ફાળિણી ધરાિિા ન હોય, (2) KFHP/H ફામષસી પર KP પ રસ્કિાષ દ્વારા 
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લેલખિ શપ્રસ્ક્રીપ્િન ભરે (3) શપ્રસ્ક્રીપ્િનની ચકૂિણી કરિામા ંઅિક્યિા 
દિાષિ.ે KP પ રસ્કિાષ દ્વારા િબીબી રીિે યોગ્ય નક્કી કયાષ મ જબ 

િન-ટાઇમ ફાળિણી દિાના િાજબી પ રિઠાનો સમાિિે કરે છે. 

5.8.2.5 ફાળિણી શિસ્િરણ માટે અરજી. MFA લાયકાિ આિશ્યકિાઓ પણૂષ 
કરિાન  ંદદી ચાલ  રાખે ત્યા ંસ ધી િ ેઅથિા િણેી MFA ફાળિણીન  ં
શિસ્િરણ કરિાની િ ેઅરજી કરી િકે છે. કેસ-પ્રશિ-કેસ આધારે શિસ્િરણ 

શિનિંીઓ પર મલૂ્યાકંન કરિામા ંઆિે છે. 

5.8.3 ફાળિણી રદબાિલ, પાછી ખેંચિી, અથિા સ ધારો કરિો. ચોક્કસ સજંોગોમા,ં િનેી 
શિિેકબ દ્ધદ્ધ મ જબ KFHP/H MFA ફાળિણી રદબાિલ, પાછી ખેંચી અને સ ધારો કરી 
િકે છે. પડરસ્સ્થશિઓમા ંઆ મ જબ સમાિેિ થાય છે: 

5.8.3.1 છેિરશપિંિી, ચોરી, અથિા નાણાકંીય ફેરફારો. છેિરશપિંિી, ખોટ  ંઅથષઘટન, 

ચોરી, દદીની નાણાકંીય સ્સ્થશિમા ંફેરફારોના ડકસ્સામા,ં અથિા અન્ય 

પડરસ્સ્થશિઓ જેમા ંMFA પ્રોગ્રામની સ રઢિાનો ભગં  

થિો હોય. 

5.8.3.2 પબ્લીક અને પ્રાઇિેટ હલે્થ કિરેજ પ્રોગ્રામ્સ માટે લાયક. પબ્લીક અને 
પ્રાઇિેટ હલે્થ કિરેજ પ્રોગ્રામ્સ માટે પરીક્ષણ થયેલ દદીને લાયક થિા 
માટે માનિામા ંઆિે છે પરંત  િ ેપ્રોગ્રામ્સ માટે અરજી પ્રડક્રયા સાથે િઓે 

સહકાર આપિા નથી. 

5.8.3.3 અન્ય ચકૂિણી સ્ત્રોિોની ઓળખ. MFA ફાળિણી દદી મળેિે ત્યારબાદ 

હલે્થ કિરેજ અથિા અન્ય ચકૂિણી સ્ત્રોિોની ઓળખ થાય િો જૂની 
સ્સ્થશિ મ જબ લાયક સિેાઓના ખચાષ ફરી લબલ કરિામા ંઆિિ.ે જો 
આમ થાય, િો દદીને લબલના િ ેભાગ માટે લબલ આપિામા ંઆિત  ંનથી 
કે (1) જેના માટે િ ેઅથિા િણેી વ્યસ્ક્િગિ રૂપે જિાબદાર હોય અને 
(2) જે િેના આરોગ્ય કિરેજ કે અન્ય ચકૂિણી સ્રોિ દ્વારા ચકૂિિામા ં
આિત  ંન હોય. 

5.8.3.4 આરોગ્ય કિરેજમા ંફેરફાર. જો કોઈ દદીને આરોગ્યની સારિારના 
કરિરેજમા ંકોઈ ફરેફારો જણાય, િો િનેે MFA પ્રોગ્રામ માટે ફરી અરજી 

કરિાન  ંકહિેામા ંઆિી િકે છે. 
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5.9 ખચષની સીમા. Kaiser Foundation Hospitals ખાિે પ્રસ્ત િ કરેલ પાત્ર હોસ્સ્પટલ ખચાષ માટે, 

MFA પાત્ર હોય િેિા દદીઓ પાસથેી સપંણૂષ િોલર રકમ લેિી (દા.િ., ક લ ખચાષ) શનશર્દ્ધ છે. 

Kaiser Foundation Hospitals ખાિે પાત્ર હોલ્પ્સટલ સિેાઓ મેળિી હોય અને MFA પ્રોગ્રામ 

માટે પાત્ર હોય, પણ MFA પ રસ્કાર પ્રાપ્િ થયલે ન હોય અથિા MFA પ રસ્કારનો ઇન્કાર કયો 
હોય, િો િ ેદદી પાસથેી િ ેસિેાઓ માટે સામાન્ય રીિે લિેામા ંઆિે છે િ ેલબલ (amounts 

generally billed, AGB) કરિા ંિધ  ખચષ લિેામા ંઆિિો નથી. 

5.9.1 સામાન્ય રીિે લબલ કરેલ રકમો. આિી સારિારને કિર કરિો હોય િિેો િીમો 
ધરાિિી વ્યસ્ક્િને આકસ્સ્મક કે િબીબી રૂપે કોઈ અન્ય જરૂરી સારિાર માટે સામાન્ય 

રીિે લેિામા ંઆિિા લબલ જોિલે પરૂિણી, શિભાગ VIII, સામાન્ય રીિે આપવામા ં
આવિા ખબલની રકમ (AGB)ની ગણિરી કરિાની ભશૂમકા, લખેમા ંિણષિલે મ જબ 

KP સ શિધાઓ દ્વારા નક્કી કરિામા ંઆિે છે. 

5.10 સમ હ પગલા.ં 

5.10.1 િાજબી જાણકારી પ્રયાસો. MFA પ્રોગ્રામ શિિે જનૂી ચિિ અથિા બાકી રકમ માટે 

દદીને જાણ કરિા માટે KFHP/H અથિા િનેા િિી કાયષ કરિી કલેક્િન એજન્સી 
િાજબી પ્રયાસો કરે છે. િાજબી જાણકારી પ્રયાસો આ મ જબ છે: 

5.10.1.1 લાયક હોય િનેા માટે MFA ઉપલબ્ધ હોય િ ેખાિા ધારકને જાણ કરત  ં
પ્રથમ મ સ્ક્િ-બાદન  ંશનિદેન 120 ડદિસમા ંએક લલેખિ નોડટસ 

આપિામા ંઆિે છે. 

5.10.1.2 એક્સ્રા ઓડિિનરી કલકે્િન એક્િન્સ (extraordinary collection 

actions, ECAs) ની સલૂચ સાથે લેલખિ નોડટસ પરૂી પાિિી જે 

KFHP/H અથિા કલેકિન એજન્સી શસલકની ચકૂિણી કરિાનો હતે   
રાખે છે, અને આ પગલા ંમાટેની સમયમયાષદા, લેલખિ નોડટસથી 30 

ડદિસ કરિા ંિહલેા હોિા નથી. 

5.10.1.3 પ્રથમ હોસ્પીટલ દદી શનિદેન સાથે MFA પોલીસીનો સરળ ભાર્ામા ંસાર 

પરૂો પાિિો. 
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5.10.1.4 MFA પોલીસી અને MFA એપ્લીકેિન પ્રડક્રયા મારફિે સહાય કેિી રીિે 
મેળિિી િેના શિિે ખાિાધારકને િાષ્બ્દક રીિે જાણ કરિાનો પ્રયાસ 

કરિો. 

5.10.2 રદ થયલે એક્સ્રાઓડિિનરી કલેકિન એકિન્સ. દદી સામે એક્સ્રા ઓડિિનરી કલકે્િન 

એક્િન્સ (ECA) માટે પોિાના િિી સચંાલન માટે KFHP/H કલકે્િન એજન્સીને 
કાયષિાહી માટે અન મશિ આપત  ંનથી જો િ ેઅથિા િેણી: 

5.10.2.1 સડક્રય MFA ફાળિણી ધરાિિા હોય, અથિા 

5.10.2.2 ECAs િરૂ થયા બાદ MFA અરજી કરી હોય. અંશિમ લાયકાિ શનણષય 

કરિામા ંન આિે ત્યા ંસ ધી ECA રદ થાય છે. 

5.10.3 માન્ય એક્સ્રા ઓડિિનરી કલેક્િન એક્િન્સ. 

5.10.3.1 િાજબી પ્રયાસોનો અંશિમ શનણષય. કોઇ ECAs લાગ  કરિા પહલેા,ં ક્ષતે્રીય 

રેિન્ય  સાયકલ પેિન્ટ ફાયનાન્સીયલ સશિિસીસ લીિર નીચનેી 
બાબિોની ખાિરી કરે છે: 

5.10.3.1.1 MFA પ્રોગ્રામના દદીને જાણ કરિા માટે િાજબી 
પ્રયાસોની સમાલ્પ્િ, અન ે

5.10.3.1.2 MFA માટે અરજી કરિા માટે પ્રથમ લબલીંગ સ્ટેટમેન્ટથી 
ઓછામંા ંઓછા 240 ડદિસો દદીને પરૂા ંપાિિામા ંઆવ્યા ંછે. 

5.10.3.2 કન્ઝય  મર કે્રડિટ એજન્સીઝ અથિા કે્રડિટ બ્ય રોસને જાણ કરિી. KFHP/H 

અથિા િનેા િિી કાયષ કરિી કલેકિન એજન્સી કન્ઝય મર કે્રડિટ 

રીપોટીંગ એજન્સીઝ અથિા કે્રડિટ બ્ય રોને શિપરીિ માડહિી આપી િકે છે. 

5.10.3.3 કાનનૂી અથિા શસિીલ પગલા.ં કોઈપણ અદાલિી કે કાનનૂી કાયષિાહીઓ 

કરિા પહલેા,ં KFHP/H દદી MFA પ્રોગ્રામ માટે પાત્ર છે કે નહીં િ ેનક્કી 
કરિા માટેના બાહ્ય િેટા સ્રોિનો ઉપયોગ કરીને િેની અને િણેીની 
આશથિક સ્સ્થશિની ખરાઈ કરિ.ે 

5.10.3.3.1 MFA માટે લાયક. MFA પ્રોગ્રામ માટે લાયક હોય િ ે

દદીઓ માટે કોઇ શિિરે્ પગલા ંલિેામા ંઆિિા નથી. 
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MFA માટે લાયક થયલે ખાિા ંરદ્દ થયા ંછે અને જૂના ં
આધારે પરિ કરિામા ંઆિે છે. 

5.10.3.3.2 MFA માટે ગેરલાયક. ખબૂ મયાષડદિ ડકસ્સાઓમા,ં કે્ષત્રીય 

ચીફ ફાયનાન્સીયલ ઓડફસર અથિા કન્રોલર પાસેથી 
પહલેા ંમાન્યિા સાથે નીચેના પગલા ંલેિામા ંઆિી િકે છે: 

5.10.3.3.2.1 દેિાદારને મજૂરી નહીં આપિાનો હ કમ 

5.10.3.3.2.2 કાનનૂી/ શસિીલ પગલા.ં બેરોજગાર 

હોય અને અન્ય કોઇ કહી િકાય  

િેિી આિક ધરાિિા ન હોય િિેી 
વ્યસ્ક્િ સામે કાનનૂી પગલા ંલિેામા ં
આિિા નથી. 

5.10.3.3.2.3 શનિાસો પર ભોગિટો રાખિો. 

5.10.4 પ્રશિબશંધિ એક્સ્રા ઓડિિનરી કલકે્િન એક્િન્સ. કોઇપણ સજંોગોમા ંનીચે મ જબની 
કાયષિાહી કરિા માટે કલકે્િન એજન્સીને KFHP/H અન મશિ આપિી નથી, અથિા 
સ્િય ંકરિી નથી: 

5.10.4.1 ઇમરજન્સી અથિા િબીબી આિશ્યક સભંાળ પરૂી પાિિા પહલેા ંખાિા 
ધારકની જનૂી બાકીના લણેાના કારણે અસ્િીકાર કરિો અથિા 
ચકૂિણીની માગંણી કરિી. 

5.10.4.2 ખાિાધારકની ઉધારીન  ંત્રાડહિ પક્ષને િચેાણ કરવ .ં 

5.10.4.3 શમલ્કિનો કબ્જો લેિો અથિા ખાિા સ્થલગિ કરિા.ં 

5.10.4.4 ધરપકિ માટે િોરંટની માગં કરિી. 

5.10.4.5 િરીરનો કબજો જાળિી રાખિા માટે રીટ્સની માગં કરિી. 

5.11 આપવિ પ્રવિભાવ. KFHP/H એ રાજ્ય અથવા ફેડરલ સરકાર દ્વારા આપવિ િરીકે યોગ્યિા 
પ્રાપ્િ થયલેી જાણીિી ઘટનાથી પ્રભાવવિ થયલેા સમદુાયો અને દદીઓને ઉપલબ્ધ 
સહાયને વધારવા માટે િનેા MFA પ્રોગ્રામ માટેના પાત્રિા માપદંડ અને અરજી પ્રહિયાઓને 
અસ્થાયી રૂપે સશંોવધિ કરી શકે છે. 
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5.11.1 સભંવવિ પાત્રિામા ંફેરફાર. MFA પાત્રિાના માપદંડમા ંઅસ્થાયી ફેરફારોમા ંઆનો 
સમાવશે થઇ શકે છે: 

5.11.1.1 પાત્રિા પ્રવિબધંો સ્થખગિ કરવા 

5.11.1.2 માધ્યમ પરીક્ષણ માપદંડની પ્રવશેમયાભદા વધારવી 

5.11.1.3 ઉચ્ચ િબીબી િચભ માપદંડ પ્રવશેમયાભદા ઘટાડવી. 

5.11.2 સભંવવિ અરજી પ્રહિયામા ંફેરફારો. MFA અરજી પ્રહિયામા ંઅસ્થાયી ફેરફારોમા ં
નીચનેાનો સમાવશે થઇ શકે છે: 

5.11.2.1 દદીઓને મળૂભિૂ નાણાકીય માહહિી (દા.િ. આવક, જો કોઈ હોય, 
અને સ્રોિ) પરંુૂ પાડવાની અને િનેી પાત્રિા પ્રમાખણિ કરવાની 
મજંરૂી આપે છે જયારે (1) બાહ્ય ડટેા સ્રોિોનો ઉપયોગ કરીને િેની 
અથવા િણેીની 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 માહહિી. કામચલાઉ MFA પ્રોગ્રામ ફેરફારોની વણભન 
કરિી માહહિી MFA પ્રોગ્રામ વેબ પજે પર અને અસરગ્રસ્િ વવસ્િારોમા ંKP 
સવુવધાઓ પર જાહરે જનિા માટે ઉપલબ્ધ કરવામા ંઆવી છે. 

6.0 સદંભો / સ ધારા 

6.1 પ રિણી A – પાડરભાશર્ક િબ્દકોિ 

6.2 કાનનૂ, શનયમો, અને સ્ત્રોિો 

6.2.1 દદીન  ંરક્ષણ અને િાજબી સારિાર અશધશનયમ (Patient Protection and 

Affordable Care Act), લોકો કાયદો 111-148 (124 સ્ટેટ. 119 (2010)) 

6.2.2 Federal Register and the Annual Federal Poverty Guidelines (ફેિરલ 

રજીસ્ટર એન્િ એન્ય અલ ફિેરલ પોિટી ગાઇિલાઇન્સ) 
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6.2.3 Internal Revenue Service Publication (ઇન્ટનષલ રેિન્ય  સશિિસ પબ્લીકેિન), 
2014 ઇન્સ્રકિન ફોર િેિય લ H (ફોમષ 990) 

6.2.4 ઇન્ટનષલ રેિન્ય  સશિિસ નોડટસ 2010-39(Internal Revenue Service Notice 

2010-39) 

6.2.5 ઇન્ટનષલ રેિન્ય  સિેા કોિ (Internal Revenue Service Code), 26 પાટટષસ 1, 53, 

એન્િ 602, RIN 1545-BK57; RIN 1545-BL30; RIN 1545-BL58 – ચેડરટેબલ 

હોસ્સ્પટલ્સ માટે િધારાની જરૂરીયાિો 

6.2.6 કેલીફોનીયા હોસ્પીટલ એસોશસએિન – હોસ્પીટલ ફાયનાન્સ આસીસ્ટન્સ પોલીસીસ 

એન્િ કોમ્ય શનટી બનેેડફટ લોઝ (Hospital Financial Assistance Policies & 

Community Benefit Laws), 2015 એડિિન 

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

Reporting Community Benefit (કેથોલલક હલે્થ એસોશસએિન ઓફ ધી ય નાઇટેિ 

સ્ટેટ્સ – એ ગાઇિ ફોર પ્લાનીંગ એન્િ રીપોટીંગ કોમ્ય શનટી બનેડેફટ), 2012 એડિિન 

6.3 પરુસ્કિાભ સખૂચ 

6.3.1 KFHP/H વબેસાઇટ્સ પર આ માટે પરુસ્કિાભ સખૂચઓ 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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પ રિણી A 

પાડરભાશર્ક િબ્દકોિ 

 

સમ દાય MFA (CMFA) એટલે કે આયોજજિ િબીબી આશથિક સહાયિા પ્રોગ્રામ કે જે KP સ શિધાઓ ખાિે ઓછી 
આિકિાળા લબનિીમાકૃિ અને અપયાષપ્િ િીમાકૃિ દદીઓને જરૂરી િબીબી સારિાર આપિી સમ દાય 

આધાડરિ અને સ રક્ષા વ્યિસ્થા કરિી સસં્થાઓ સાથે મળીને કાયષ કરે છે. 

િયરેૂબલ મેડિકલ ઇસ્ક્િપમેન્ટ (DME) જેમા ંમાનક કેન, ક્રચ, નેબ્ય લાઇઝર, હતે  પિૂષકનો લાભ પહોંચિિા 
પરૂિઠા, ઘર ઉપયોગ કરિા માટે ઓિર ધ રાન્ઝેક્િન ય શનટ, વ્હીલચેર, િોકર, હોસ્સ્પટલના પલગં અને DME 

માપદંિ દ્વારા ઉલ્લલેખિ મ જબ ઘરે ઉપયોગ માટેનો ઓસ્ક્સજનનો સમાિિે હોય છે પણ આટલે થી જ મયાષડદિ 

નથી. DME ઓથોટીક્સ, પ્રોસ્થેટીક્સ (જેમ કે િાયનશેમક સ્પ્લીંટ્સ/ ઓથોસીસ, અને આડટિડફશ્યલ લરેીંક્ષ અને 
દિાઓ) અને કાઉન્ટર પર ઉપલબ્ધ પ રિઠા અને સોફ્ટ ગ ડ્સ (જેમ કે ય રોલોજીકલ સપ્લાય્સ અને ઘાિ 

સપ્લાય્સ) નો સમાિેિ કરત  ંનથી. 

પાત્ર દદી એટલે કે એિી વ્યડકિ કે જે આ નીશિમા ંપાત્રિા માટે દિાષિલે માપદંિોની પશૂિિ કરે છે, પછી ભલ ેિે 
(1) લબનિીમાકૃિ હોય; (2) સાિષજશનક પ્રોગરામ મારફિે કરિરેજ પ્રાપ્િ થત  ંહોય (દા.િ.., મડેિકેર અથિા હલે્થ 

ઇન્ફોમિેન એક્સચેન્જ િરફથી ખરીદેલ સહાશયિ આરોગ્ય સારિાર કિરેજ); (3) િ ેKFHP શસિાય અન્ય કોઈ 

પ્લાન દ્વારા િીમાકૃિ હોય; અથિા (4) KFHP દ્વારા િીમાકૃિ હોય. 

બાહ્ય િેટા સ્રોિ એ તિૃીય-પક્ષ શિકે્રિાઓ, કેડિિટ ડરપોડટિંગ એજન્સીઓ િગેરે હોય છે, કે જે MFA પ્રોગ્રામ માિે 
પાત્રિાની આકારણી કરિી િખિે દદીની આશથિક સ્સ્થશિની ખરાઈ કરિા અથિા પ ષ્ષ્ટ્ટ કરિા માટે KP િપરાિી 
આશથિક સ્સ્થશિ માડહિી પ્રદાન કરે છે. 

ફેિરલ પોિટી ગાઇિલાઇન્સ (FPG) જે ય નાઇટેિ સ્ટેટ્સ ડિપાટષમેન્ટ ઑફ હલે્થ અને હ્ય મન સશિિસ દ્વારા નક્કી 
કરિામા ંઆિે િે મ જબ ગરીબી રેખા માટેની િાશર્િક આિકના સ્િરો સ્થાશપિ કરે છે અને દર િર્ે ફેિરલ 

રજજસ્ટરમા ંિમેા ંસ ધારો-િધારો કરિામા ંઆિે છે. 

નાણાકીય પરામિષ એ દદીઓને KP સ શિધાઓમા ંપ્રસ્ત િ કરાિી સેિાઓ માટે ચકૂિણી માટેની ઉપલબ્ધ શિશિધ 

નાણાકીય અને આરોગ્ય કિરેજ શિકલ્પો િોધિામા ંદદીની સહાય કરિા માટે િપરાિી પ્રડક્રયા છે. ફાયનાન્સીયલ 

કાઉન્સેલલિંગ મળેિિા દદીઓમા ંઆ મ જબ સમાિેિ થાય છે, પરંત  મયાષડદિ નથી, સેલ્ફ-પ,ે િીમારડહિ, 

િીમાહઠેળ, અને સપંણૂષ દદી જિાબદારી ચકૂિિા માટે અસમથષિા દિાષિી હોય િ.ે 
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બેઘર એ એિી કોઈ વ્યસ્ક્િની સ્સ્થશિન  ંિણષન કર છે આમાથંી એક સ્થાનમા ંઅથિા સ્સ્થશિમા ંરહ ેછે: 

• માનિ રહઠેાણ ન હોય િિેા સ્થળોમા,ં જેમ કે કાસષ, પાક્સષ, ફુટપાથ, ત્યાગ કરિામા ંઆિેલ લબલ્િીંગ 

(િરી પર); અથિા 

• ઇમરજન્સી આશ્રયસ્થાનમા;ં અથિા 

• મળૂ િેરી અને ઇમરજન્સી આશ્રયસ્થાનોમાથંી આિિા બઘેર લોકો માટેના પરીિિષનિીલ અથિા 
સહાયક શનિાસમા.ં 

• ઉપરોક્િમાથંી કોઇપણ સ્થળોમા ંપરંત  હોસ્પીટલ અથિા અન્ય સસં્થામા ંટૂકંો સમય (સિિ 30 ડદિસો) 
શિિાિિા હોય. 

• ખાનગી શનિાસ એકમમાથંી એક સપ્િાહમા ંહાકંી કાઢિામા ંઆવ્યા ંહોય અથિા ઘરેલ  ંડહિંસા સ્સ્થશિથી 
કાઢી મકૂ્યા હોય પડરણામે કોઇ ઘર ન હોય અને વ્યસ્ક્િ સ્ત્રોિોની ખોટ ધરાિિા હોય અને શનિાસ હાસંલ 

કરિા માટે સહાય નેટિક્સષની આિશ્યકિા હોય. 

• માનશસક સ્િાસ્્ય અથિા આિશ્યક ગેરિિષણકૂ સારિાર સ શિધા જેિી સસં્થામા ંવ્યસ્ક્િ સિિ 30 

ડદિસથી િધ  શનિાસ કયો હોય અને િમેા;થી એક સપ્િાહમા ંછૂટ્ટા કરિામા ંઆવ્યા ંહોય અને પડરણામે 
કોઇ ઘર ન હોય અને વ્યસ્ક્િ સ્ત્રોિોની ખોટ ધરાિિા હોય અને શનિાસ હાસંલ કરિા માટે સામાજજક 

સહાય નટેિક્સષની આિશ્યકિા હોય. 

KP મા ંકૈસર ફાઉન્િિેન હોસ્સ્પટલ પ્લાન્સ, પમષનેન્ટ મડેિકલ ગ્ર પ્સ અને કૈસર પમષનેન્ટ ઇંસ્ય રન્સ કપંની (KPIC) 

શસિાયની, િેમની સબંશંધિ િાખા કપંનીઓનો સમાિિે થાય છે. 

KP સ શિધાઓમા ંદદીને સારિાર આપિાના સ્થાન (દા.િ. ઇમારિ અથિા KP ફ્લોર, ય શનટ અથિા KP ની 
માલલકીના ન હોય િિેા અન્ય આંિડરક અને બાહ્ય શિસ્સ્િારો) સડહિ, KP વ્યિસાય કાયોના સચંાલનમા ંKP ની 
માલલકી ધરાિિા અથિા િનેા દ્વારા લીઝ પર લીધલે લબષ્લ્િિંગના બાહ્ય અથિા આંિડરક ભાગ સડહિ કોઈપણ 

ભૌશિક પડરસરોનો સમાિેિ હોઈ િકે છે. 

આજીશિકાના સાધનની િપાસ એ એક પદ્ટ લ્ધ્િ છે કે જેના દ્વારા વ્યસ્ક્િની આિક ફેિરલ પોિટી ગાઇિલાઇન્સમા ં
ઉલ્લલેખિ ટકાિારી કરિા ંિધ  છે કે કેમ િનેા આધારે સાિષજશનક કિરેજ પ્રોગ્રામ અથિા MFA માટે પાત્રિા નક્કી 
કરિા માટે દદી દ્વારા પ્રદાન કરિામા ંઆિલે બાહ્ય સ્રોિ અથિા માડહિી ઉપયોગમા ંલેિાય છે. 
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િબીબી આશથિક સહાયિા (MFA) પોિાના જરૂરી િબીબી સિેાઓ, ઉત્પાદનો અથિા મેડિકેિનના િમામ અથિા 
અમ ક ખચાષ માટે ચકૂિણી કરી ન િિા હોય િિેા લોકો અથિા જેમણે સાિષજશનક અને ખાનગી અદાકિાષ સ્રોિો 
િપરાઈ ગયા છે િિેા પાત્ર દદીઓ માટે િબીબી ખચાષ ચકૂિિા માટે આશથિક પ રસ્કાર આપે છે. વ્યસ્ક્િએ 

સારિારના અમ ક અથિા િમામ ખચાષ ચકૂિિામા ંસહાયિા માટે પ્રોગ્રામ માપદંિોની પશૂિિ કરિી જરૂરી છે. 

િબીબી પરૂિઠા એટલે કે પાછી ઉપયોગમા ંન લઈ િકાય િેિી િબીબી સામગ્રીઓ જેમ કે લ્સ્પ્લિંટ, સ્સ્લિંગ, ઘા ડે્રશસિંગ્સ 

અને બૅન્િેજ કે જે િબીબી રૂપે જરૂરી સેિા પ્રદાન કરિી િખિે લાઇસન્સિાળા સ્િાસ્્ય સેિા પ્રદાિા દ્વારા ઉપયોગમા ં
લેિાય છે અને દદીએ બીજા સ્રોિથી ખરીદેલ અથિા મેળિેલ સામગ્રીઓને બાકાિ કરિામા ંઆિેલ છે. 

ફામષસી િેઇિર એ ઓછી આિકિાળા KP Senior Advantage Medicare Part D સભ્યો કે જેઓ મેડિકેર પાટષ D 

હઠેળ કિર થિી બહારના દદી પ્રીષ્સ્ક્રપ્િનની દ્વાઓ માટે િમેના ખચાષને પહોંચી િિે િમે નથી િમેને આશથિક 

સહાય આપે છે. 

સ રક્ષા વ્યિસ્થા  (Safety Net)  િિેી લબનલાભાથી સસં્થા અને/અથિા સરકારી એજન્સીઓનો સદંભષ આપે છે કે 

જે સાિષજશનક હોસ્સ્પટલ, સમ દાય લ્ક્લશનક, ચચષ, બઘેર માટે આશ્રયસ્થાન, ચલલિ સ્િાસ્્ય સેિા એકમ, િાળા 
િગરેે જેિી સમ દાય વ્યિસ્થામા ંબીનિીમાકૃિ વ્યસ્ક્િને સીધે િબીબી સારિાર સિેાઓ પ્રદાન કરે છે. 

અપયાષપ્િ િીમાકૃિ એ એક એિી વ્યસ્ક્િ છે, કે જેને એમ લાગે છે કે, િીમાન  ંપ્રીશમયમ, કોપેમેન્ટ, સડહયારો િીમો 
અથિા કપાિપાત્ર રકોમો એ નોંધપાત્ર આશથિક બોજારૂપ છે જેન ેિ ેકે િેણી શિલબંથી ચકૂિે છે અથિા લખસામાથંી 
ખચષ થિાને કારણ જરૂરી આશથિક સેિા મળેિિા નથી. 

લબનિીમાકૃિ એિી વ્યસ્ક્િ કે જે આરોગ્ય સારિાર સેિાઓ માટે આરોગ્ય િીમો ધરાિિી નથી અથિા આ 

સેિાઓ માટે ફિેરલ કે રાજ્ય દ્વારા અપાિી આશથિક સહાય મળેિિા નથી. 

સિંદેનિીલ િસ્િીઓ જેમા ંએિા િસ્િી શિર્યક જથૂોનો સમાિિે થાય છે કે જેમન  ંઆરોગ્ય અને કલ્યાણ 

સામાજજક-આશથિક સ્સ્થશિ, બીમારી, જાિી, ઉંમર અને અક્ષમિાઓના અન્ય કારકોને લીધે સામાન્ય િસ્િીના લોકો 
કરિા ંિધ  જોખમમા ંહોિાન  ંમાનિામા ંઆિલે હોય. 

બોિી એટેચમેન્ટ રાઇટ એ અદલાિ દ્વારા શનદેશિિ અશધકારીઓ જે અદાલિ, ધરપકિ િોરંટ જેિા કાયદાનો 
અનાદર કરિી જણાય િિેી વ્યસ્ક્િઓન ેહાજર કરિા માટે દ્વારા િરૂ કરાિી પ્રડક્રયા છે. 
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પ રિણીીઃ Kaiser Permanente Southern California 

 

I. Kaiser Foundation Hospitals. સધષન કેલીફોનીયા રીજીયનમા ંનીચે મ જબની  
Kaiser Foundation Hospitals આ પોલીસી લાગ  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, હોસ્સ્પટલ ફૈર પ્રાઇલઝિંગ પૉલીસી, કેલલફોશનિયા સ્િાસ્્ય 

અને સ રક્ષા કોિ §127400 (Hospital Fair Pricing Policies, California Health & Safety 

Code) ન  ંપાલન કરે છ.  

 

II. MFA પોલીસી હઠેળ લાયક અને લાયક ન હોય િિેી શિિરે્ સિેાઓ. 

a. બઘેર દદીઓ માટે પડરિહન. KP હોસ્સ્પટલ અથિા KP ઇમર્જન્સી ડિપાટષમેન્ટ્સમાથંી સરળિાથી 
રજા લઈ િકે િ ેમાટે બઘેર લોકો હતે   સકંટ અને લબન-સકંટની સ્સ્થશિ માટે ઉપલબ્ધ છે. 

b. અપિાદરૂપ ધોરણે ઉપલબ્ધ શિિેર્ લાયક સિેાઓ. ચોક્કસ પડરસ્સ્થશિઓમા,ં ઉચ્ચ િબીબી 
ખચષ માપદંિ પણૂષ કરિા હોય િિેા દદીઓ માટે KP પ રસ્કિાષઓ દ્વારા લખી આપિામા ંઆિલે 

અથિા ઓિષર આપલે હોય િેિા િય રેબલ મેડિકલ ઇક્િીપમેન્ટ (DME) અને નોન-KP 

સ શિધાઓ િરફથી સિેાઓ સાથે MFA લાગ  થઇ િકે છે (ઉપર આપલે શિભાગ 5.6.2, ઉચ્ચ 

િબીબી ખચષ માપદંિ.). 

i. કૌિલ્યપણૂષ નશસિંગ સેિાઓ. કરારબદ્ધ KP ફસેેલીટી દ્વારા દદીને સેિા આપિામા ંઆિે 
છે જેમા ંKP પ રસ્કિાષ દ્વારા નક્કી કયાષ મ જબ લખી આપેલ િબીબી જરૂડરયાિો, 
હોસ્પીટલ મ સ્ક્િ સિેાઓનો સમાિેિ થાય છે. 

ii. િય  રેબલ મેડિકલ ઇક્િીપમેન્ટ (DME). DME માગષદિષનો સાથે સ સગંિ KFHP/H 

DME ડિપાટષમેન્ટ મારફિે KP પ રસ્કરિા દ્વારા ઓિષર આપિામા ંઆિલે હોય અને 
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િબીબી જરૂડરયાિ માપદંિ પણૂષ કરિા હોય િ ેદદીને કરારબદ્ધ િેન્િર દ્વારા 
આપિામા ંઆિલે હોય. 

c. શિિેર્ ગેર-લાયક સિેાઓ. 

i. શ્રાવ્ય સાધનો 

ii. રષ્ષ્ટ્ટ સાધનો 

iii. Medi-Cal િેર ઓફ કોસ્ટ (Share of Cost, SoC) સાથે સલંગ્ન ખચાષ. SoC ને 
Medi-Cal પ્રોગ્રામના આંિરીક ભાગ િરીકે ગણિામા ંઆિે છે, આિક મયાષદાની 
ઉચ્ચ સમાલ્પ્િ પર હોય િિેા Medi-Cal લાભકિાષઓને સહાય કરિા સ્િાસ્્ય સભંાળ 

લાભો પરૂા ંપાિિા માટે િનેી રચના કરિામા ંઆિી છે. SoC હઠેળ સમાિિે પામિી 
સેિાઓ માટે ખચાષ માટે MFA લાગ  થઇ િકિે નહીં. 

  

III. MFA પોલીસીને આધીન પ રસ્કિાષઓ અને આધીન ન હોય િેિા પ રસ્કિાષઓ. KFHP/H MFA ની 
િેબસાઇટ www.kp.org/mfa/scal પર, શિના મલૂ્યે, સામાન્ય લોકો માટે ઉપલબ્ધ MFA પોલીસીને 
આધીન હોય અને આધીન ન હોય િિેા પ્રદાિાઓની સલૂચ Kaiser Foundation Hospitals ઉપલબ્ધ છે. 

 

IV. પ્રોગ્રામ માડહિી અને MFA માટે કેિી રીિે અરજી કરિી. MFA પોલીસી, અરજી ફોમ્સષ, સચૂનાઓ, અને 
સરળ ભાર્ામા ંસાર (જેમ કે પ્રોગ્રામ બ્ાઉચસષ) ની નકલો સડહિની MFA પ્રોગ્રામ માડહિી ઇલકે્રોશનક 

સ્િરૂપ અથિા હાિષ કોપીમા,ં શિના મલૂ્ય,ે જાહરે જનિા માટે ઉપલબ્ધ છે. વ્યસ્ક્િગિ રીિ,ે ટેલીફોન 

મારફિે, અથિા પપેર એપ્લીકેિન દ્વારા સડહિ શિશિધ રીિે KFHP/H માથંી સારિાર મળેવ્યા બાદ 

અથિા દરશમયાન, MFA પ્રોગ્રામ માટે દદી અરજી કરી િકિ.ે (ઉપરોક્િ 5.3 અને 5.4 કલમો જ ઓ.) 

a. KFHP/H િેબસાઇટ પરથી પ્રોગ્રામ માડહિી િાઉનલોિ કરો. MFA ની િેબસાઇટ 

www.kp.org/mfa/scal પર પ્રોગ્રામ શિિનેી માડહિીની ઇલેક્રોશનક નકલો ઉપલબ્ધ છે. 

b. પ્રોગ્રામ માડહિીની ઇલેક્રોશનક રીિે શિનિંી કરો. શિનિંી પર ઇમેઇલ દ્વારા પ્રોગ્રામની 
ઇલેક્રોશનક માડહિીની નકલો ઉપલબ્ધ છે. 

c. પ્રોગ્રામ માડહિી પ્રાપ્િ કરો અથિા વ્યસ્ક્િગિ રીિે અરજી કરો. Kaiser Foundation 

Hospitals શિભાગ I મા ંદિાષિેલ Kaiser Foundation Hospitalsદાખલ થિા પર અને 
ઇમરજન્સી રૂમ ડિપાટષમેન્ટ્સ ખાિે પ્રોગ્રામ માડહિી ઉપલબ્ધ છે.  

http://www.kp.org/mfa/scal
http://www.kp.org/mfa/scal
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d. પ્રોગ્રામ માડહિીની અરજી કરો અથિા ટેલીફોન દ્વારા અરજી કરો. ટેલીફોન પર સલાહકારો 
ઉપલબ્ધ છે જેથી માડહિી પરૂી પાિી િકાય, MFA લાયકાિ નક્કી કરી િકાય, અને MFA માટે 

અરજી કરિા માટે દદીને સહાય કરી િકાય. સલાહકારો અહીં ઉપલબ્ધ થઇ િકિે: 

ટેલલફોન નબંર(રો): 1-800-390-3507 

e. પ્રોગ્રામ માડહિીની અરજી કરો અથિા ઇમેઇલ દ્વારા અરજી કરો. દદી પ્રોગ્રામ માડહિીની 
ઇમેઇલ દ્વારા અરજી કરી િકિે અને મેઇલ મારફિે સપંણૂષ MFA પ્રોગ્રામ અરજી જમા  
કરાિી MFA માટે દદી અરજી કરી િકિે. માડહિી શિનિંીઓ અને અરજીઓ અહીં મેઇલ  

કરી િકાિ:ે 

Kaiser Permanente 
Attention: Medical Financial Assistance 
P.O. Box 7086 
Pasadena, CA 91109-7086 

 

f. સપંણૂષ અરજી વ્યસ્ક્િગિ રીિે આપિી. દરેક Kaiser Foundation Hospitals પ્રિેિ 

ડિપાટષમેન્ટ્સમા ંવ્યસ્ક્િગિ રીિે સપંણૂષ અરજીઓ મોકલી િકાિ.ે 

 

V. લાયકાિ માપદંિ. MFA લાયકાિ નક્કી કરિી િખિે દદીની ઘરેલ  આિક ધ્યાને લિેામા ંઆિે છે. 

(ઉપરોક્િ 5.6.1. કલમજ ઓ.) 

a. નબળં-પરીક્ષણ માપદંિીઃ ફેિરલ પોિટી ગાઇિલાઇન્સના 350% ટકા સ ધી 

b. કપાિ ધરાિિા હોય િિેા KFHP સભ્યો પ્રોગ્રામ માટે લાયક થિા માટે ફરજજયાિ ઉંચા 
િબીબી ખચષ માપદંિ પણૂષ કરે છે 

 

VI. છૂટનુ ંસમયપત્રક. KP િબીબી આવથિક સહાય માટે લાયક દદીને ચાર્જ કરે છે િ ેરકમ, પ્રોગ્રામ માટે 
દદીને લાયક બનાવવા માટે ઉપયોગમા ંલવેાિા પાત્રિાના માપદંડના પ્રકાર પર આધાહરિ છે. 

a. દદી મીન્સ-ટેસસ્ટિંગ માપદંડને પણૂભ કરે છે. જે દદી મીન્સ-ટેસસ્ટિંગના માપદંડને પણૂભ કરે છે, િ ે
પ્રદાન કરેલ સેવાઓ માટેના ચાર્જના ભાગ પર 100% હડસ્કાઉન્ટ પ્રાપ્િ કરશે, જેના માટે 
દદી જવાબદાર છે. 
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b. દદી ઉચ્ચ િબીબી િચભ માપદંડને પણૂભ કરે છે. જે દદી ઉચ્ચ-િબીબી િચભના માપદંડને પણૂભ 
કરે છે, િ ેપ્રદાન કરેલ સવેાઓ માટેના ચાર્જ પર 100% હડસ્કાઉન્ટ પ્રાપ્િ કરશે જેના માટે 
દદી જવાબદાર છે. 

 

VII. પ રસ્કાર પાત્રિાની મ દિ. મજંૂરીની િારીખ, અથિા સિેાઓ પરૂી પાિિામા ંઆિી હોય િ ેિારીખથી 
અથિા દિા આપિામા ંઆિી હોય િે િારીખથી MFA ની ફાળિણી િરૂ થાય છે. MFA પ રસ્કાર માટે 

પાત્રિા મ દિ માત્ર મયાષડદિ સમય માટે જ છે. (ઉપરોક્િ 5.8.2 કલમો જ ઓ.) 

a. મહત્તમ પાત્રિા મ દિ કોઈ ચોક્કસ સમય મ દિના આધારે હોય છે: 

i. યોગ્ય સિેાઓ માટે માનક પ રસ્કાર: ચકૂિિાની બાકી હોય િ ેરકમ અને બાકી શ લ્ક 

સડહિ, 365 ડદિસ સ ધી 

ii. િીમારડહિ દદીઓ માટે સભંશિિ લાયકાિ ફાળિણીીઃ 30 ડદિસ 

iii. કૌિલ્યપણૂષ નશસિંગ સભંાળીઃ 30 ડદિસ સ ધી 

iv. િય રેબલ મડેિકલ સાધનીઃ 180 ડદિસ સ ધી 

b. સારિારના સમયગાળા/સિેાના સમયગાળા માટે મહત્તમ પાત્રિા મ દિ: 365 ડદિસ સ ધી 

c. પબ્બ્લક અને પ્રાઇિેટ હલે્થ કિરેજ પ્રોગ્રામ્સ માટે પાત્ર હોય િિેા સભંશિિ દદીઓ માટે 

મહત્તમ પાત્રિા મ દિ: 30 ડદિસ સ ધી 

d. એક િખિ ફામષસી ફાળિણી માટે મહત્તમ પાત્રિા મ દિ: 30 ડદિસ 

e. અન્ય હોસ્સ્પટલ અને/અથિા વ્યાિસાશયક સેિાઓ માટે, કોઈ દદીએ અરજી કરેલી હોય અને 
િેને MFA ની મજંૂરી આપિામા ંઆિી હોય િિેી સ્સ્થશિમા,ં Medicare, Medi-Cal અથિા 
અમ ક અન્ય સરકારી અદાકિાષ અથિા દ્વારા ચ કિિાની રકમ KFHP/H ની અપેક્ષા કરિા ંિધ  
પ્રાપ્િ થયેલ કોઈપણ રકમન  ંડરફંિ આપી દેિામા ંઆિે છે  

i. કોિ ઓફ શસિીલ પ્રોસીજરની કલમ 685.010 મા ંદિાષિેલ દરે વ્યાજમા ંિધારો થિ;ે 

દદી દ્વારા ચકૂિણીની િારીખની પ્રાલ્પ્િ હોસ્પીટલ મારફિે થાય છે. િિષમાન દર  

10% છે. 
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VIII. એમાઉન્ટ્સ જનરલી લબલ્િ (AGB) ની ગણિરી માટે આધાર. કોઇ ઇમરજન્સી અથિા AGB દરે સભંાળ 

માટે ક લ ખચાષનો ગ ણાકાર કરી પાછળની રીિનો ઉપયોગ કરી અન્ય િબીબી આિશ્યક સભંાળ માટે 

AGB KFHP/H નક્કી કરે છે. AGB દર અને ગણિરી સબંશંધિ માડહિી KFHP/H MFA ની િેબસાઇટ 

www.kp.org/mfa/scal પર ઉપલબ્ધ છે. 

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

