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1.0 પૉલીસી શનિેદન 

નબળી વસતિઓ માટ સંભાળની સુલભિામા સુતવધા આપિા કાર્યક્રમો પ્રદ્દાન કરવા માટ Kaiser 

Foundation Health Plans (KFHP) અન Kaiser Foundation Hospitals (KFHP) સમતપયિ છે. જ્યાર 

આપાિકાલીન અન િબીબી રીિ આવશ્ર્ક સંભાળની સુલભિા મેળવવામા સેવાઓ માટ ચૂકવણી 

કરવાની ક્ષમિા અવરોધક હોર્ ત્ર્ાર વીમારતહિ અન ઓછો વીમો ધરાવિા લાર્ક ઓછી આવક 

ધરાવિા દ્દદ્દીઓન આતથયક સેવા પ્રદ્દાન કરવાનો પણ આ પ્રતિબᕍ્ᕍિામા સમાવેશ થાર્ છે. 
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2.0 હતુ ે

આ પોલીસી Medical Financial Assistance (MFA) પ્રોગ્રામ મારફિ આપાિકાતલન અને િબીબી રીિે 

જરૂરી સેવાઓ માટે આતથયક સહાર્િા મેળવવા માટે લાર્ક થવા માટેની આવશ્ર્કિાઓનું વણયન કર ેછે.  

આ આવશ્ર્કિાઓ ર્ુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઇન્ટનયલ રવેન્ર્ુ કોડની કલમ 501(r) અને લાર્ક સેવાઓ, સુલભિા 

કેવી રીિે મેળવવી, પ્રોગ્રામની લાર્કાિનાં માપદં્દડ, MFA ફાળવણીઓનું માળખુ, ફાળવણી રકમોની 

ગણિરી કરવા માટેનાં આધારો અને િબીબી તબલોની તબનચૂકવણીની ઘટનાઓમાં અનુમિી હોર્ િેવી 

કાર્યવાહીઓને સંબોધિા લાગું પડિા સ્ટેટનાં તનર્મનો સાથ ેઅનુપાલનમાં છે. 

3.0 અિકાિ 

નીચેની સંસ્થાઓ અને િેની પેટા સંસ્થાઓ (સમુતહિ રીિે “KFHP/H” િરીકે ઓળખાર્ છે) દ્વારા રોજગાર 

મેળવિા કમયચારીઓને આ પોલીસી લાગુ થાર્ છે: 

3.1 Kaiser Foundation Health Plan, Inc. 

3.2 Kaiser Foundation Hospitals; અને 

3.3 KFHP/H ની પેટા સંસ્થાઓ. 

3.4 આ પોતલસી જોડેલી પુરવણી, સેક્શન I Kaiser Foundation Hospitals માં ર્ાદ્દીગિ Kaiser 

Foundation Hospitals અને હોતસ્પટલ-સંલગ્ન તલલતનક્સ, અને સંદ્દભય દ્વારા અહી ંસંલગ્ન હોર્ 

િેને લાગુ થાર્ છે. 

4.0 વ્યાખ્યાઓ 

પૂરવણી A – પાતરભાતિક શબ્દ્દકોશ જુઓ. 

5.0 જોગિાઇઓ 

KFHP/HP એ નબળાં-િપાસ થર્ેલ MFA પ્રોગ્રામની જાળવણી કર ેછે જથેી દ્દદ્દીની વર્, ખોડખાંપણ, 

જાતિ, વંશ, ધાતમયક સામેલગીરી અથવા વસાહિી તસ્થતિ, જાિીર્ કેન્રીકરણ, રાષ્ટ્ર ીર્ મૂળ, અને દ્દદ્દી 

સ્વાસ્્ર્ કવચ ધરાવિા હોર્ કે નહી ંિે બાબિોને ધ્ર્ાને ન લેિા લાર્ક દ્દદ્દીઓ માટે ઇમરજન્સી અને 

િબીબી આવશ્ર્ક સંભાળ મેળવવા માટે નાણાંકીર્ બંધનોને હળવાં કરી શકાર્. 

5.1 MFA પોશલસી હેઠળ લાયક અને શબનલાયક હોય તેિી સેિાઓ.  અન્ર્થા જોડેલી પૂરવણી, 

સેક્શન II, MFA પોતલસી અંિગયિ લાર્ક હોર્ અને લાર્ક ન હોર્ િેવી વધારાની સેવાઓ માં 

જણાવવામાં આવર્ું ન હોર્ િે તસવાર્. 
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5.1.1 લાયક સેિાઓ. KFHP/H ખાિે બહારના દ્દદ્દીની ફામયસીઓ, અથવા 

Kaiser Permanente (KP) પ્રદ્દાિાઓ દ્વારા ઇમરજન્સી અને િબીબી રીિે આવશ્ર્ક 

સ્વાસ્્ર્ સંભાળ સેવાઓ, ફામયસી સેવાઓ અને પ્રોડક્ટ્સ અને KP સુતવધાઓ (જમે કે 

હોસ્પીટલ્સ, હોતસ્પટલ-સંલગ્ન તલલતનક્સ, મેતડકલ સેન્ટસય, અને મેતડકલ ઓતફસ 

તબલ્ડીગં્સ) ખાિે પૂરા પાડવામાં આવિા િબીબી પુરવઠા પર MFA લાગુ થઇ શકે છે.  

નીચ ેદ્દશાયવેલ સેવાઓ અને ઉત્પાદ્દો માટે પણ MFA લાગુ થઇ શકે છે: 

5.1.1.1 તબીબી રીતે આિશ્યક સેિાઓ. KP પ્રદ્દાિા દ્વારા ઓડયર કરવામાં 

આવેલી અથવા પ્રદ્દાન કરવામાં આવિી એવી સંભાળ, સારવાર, અથવા 

સેવાઓ જ ેિબીબી તસ્થતિનાં તનર્ંત્રણ, મૂલ્ર્ાંકન, તનદ્દાન અથવા 

સારવાર માટે આવશ્ર્ક હોર્ અને દ્દદ્દી અથવા િબીબી સંભાળ પ્રદ્દાિા 

માટે મુખ્ર્ત્વે સાનુકૂળિા માટે ન હોર્. 

5.1.1.2 શિસ્રીપ્િન્સ અને ફામષસી પુરિઠાઓ. KFHP/H આઉટપેશન્ટ ફામયસી 

ખાિે રજુ કરવામાં આવેલ અને KP પ્રદ્દાિાઓ, નોન-KP ઇમરજન્સી 

તડપાટયમેન્ટ પ્રદ્દાિાઓ, નોન-KP અરજન્ટ કેર પ્રદ્દાિાઓ, અને KP 

કરારબᕍ્ᕍ પ્રદ્દાિાઓ દ્વારા લખવામાં આવેલી પ્રીતસ્ક્રપ્શન્સ. 

5.1.1.2.1 જનેરીક દિાઓ.   જ્યાર ેપણ શક્ય હોર્ ત્ર્ાં જનેરીક 

દ્દવાઓના ઉપર્ોગની પસંદ્દગી કરવી. 

5.1.1.2.2 બ્રાંિ દિાઓ.  KP પ્રદ્દાિા કે જ ેનોધેં છે કે, “લખ્ર્ાં 

મુજબની દ્દવા આપવી” (Dispense as Written, DAW), 

અથવા િેના જવેી સામાન્ર્ દ્દવા ઉપલબ્ધ નથી, એવું નોધં 

કરનારા KP પ્રદ્દાિા દ્વારા પ્રીસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવેલ બ્ાંડ 

નામવાળી દ્દવાઓ. 

5.1.1.2.3 ઓિર-ધ-કાઉન્ટર દિાઓ અથિા ફામષસી પૂરિઠા. KP 

પ્રદ્દાિા દ્વારા લખેલા પ્રીસ્ક્રીપ્શન અથવા ઓડયર સાથ ેઅને 

KP આઉટપેશન્ટ ફામયસી દ્વારા આપવામાં આવેલ. 

5.1.1.2.4 મેશિકેર લાભાથીઓ.  ફામયસી વેઇવરના પત્રકમાં મેતડકેર 

પાટય D હેઠળ આવરીિ તપ્રસ્ક્રીપ્શન દ્દવાઓ માટેનાં મેતડકેર 

લાભાથીઓને લાગું પડે છે. 

5.1.1.3 ડ્યુરબેલ મેશિકલ ઇક્વીપમેન્ટ (Durable Medical Equipment , 

DME). DME માગયદ્દતશયકાઓ સાથેનાં અનુપાલનમાં KP પ્રદ્દાિા દ્વારા 

ઓડયર કરવામાં આવર્ા હોર્ અને KFHP/H દ્વારા એવા દ્દદ્દીને પૂરા 

પાડવામાં આવર્ા હોર્ જ ેિબીબી રીિે આવશ્ર્ક માપદં્દડો પૂણય કરિા 

હોર્. 

5.1.1.4 આરોગ્ય શિક્ષણ િગો.  દ્દદ્દીની સારવારનાં પ્લાનનાં ભાગ રૂપે કોઈ KP 

પ્રદ્દાિા દ્વારા ભલામણ કરવામાં આવેલા હોર્ િેવા KP દ્વારા તનધાયતરિ 

કરવામા ંઆવિા અને પ્રદ્દાન કરવામાં આવિા ઉપલબ્ધ વગો સબંંતધિ ફી. 

5.1.1.5 અપિાદનાં આધાર પર ઉપલબ્ધ સેિાઓ. અપવાદ્દ સમાવિી હોર્ િેવી 

અમુક ચોક્કસ પતરતસ્થતિઓમાં, (1) નોન-KP સુતવધા પર પ્રદ્દાન કરવામાં 

આવિી સેવાઓ અને (2) KP પ્રદ્દાિા દ્વારા પ્રીસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવેલ 
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અને ઓડયર કરવામાં આવેલ િથાકરારબᕍ્ᕍ/વેન્ડર દ્વારા પૂરા પાડવામાં 

આવિા DME પર નીચે વણયવર્ા અનુસાર MFA લાગુ પડી શકે છે.  

અપવાદ્દ માટે લાર્ક થવા, દ્દદ્દીએ નીચ ેસેક્શન 5.6.2 માં વણયવેલા ઉચ્ચ 

િબીબી ખચયનાં માપદં્દડને પૂણય કરવાની આવશ્ર્કિા છે. 

5.1.1.5.1 કૌિલ્યપૂણષ નશસિંગ સેિાઓ અને મધ્યસ્થ સંભાળ 

સેિાઓ. હોતસ્ટપલમાંથી ઇનપેશન્ટ તડસ્ચાજયની સુતવધા 

આપવા દ્દદ્દીને કરારબᕍ્ᕍ KP સુતવધા દ્વારા પ્રદ્દાન કરવામાં 

આવેલી પ્રીસ્ક્રાઇબ કરલેી િબીબી જરૂરીર્ાિો. 

5.1.1.5.2 ડ્યુરબેલ મેશિકલ ઇક્વીપમેન્ટ (DME).  DME 

માગયદ્દતશયકાઓ સાથ ેઅનુપાલનમાં હોર્ અને KFHP/H 

DME તડપાટયમેન્ટ મારફિ કરારબᕍ્ᕍ વેન્ડર દ્વારા પૂરા 

પાડવામાં આવિા હોર્ િેવા KP પ્રદ્દાિા દ્વારા ઓડયર 

કરવામાં આવેલા વેન્ડર દ્વારા પૂરા પાડવાનાં DME. 

5.1.1.6 િધારાની ઉપલબ્ધ લાયક સેિાઓ. MFA પોતલસી અંિગયિ લાર્ક હોર્ 

િેવી વધારાની સેવાઓની ઓળખ જોડેલી પૂરવણી, સેક્શન II, MFA 

પોતલસી અંિગયિ લાર્ક અને લાર્ક ન હોર્ િેવી વધારાની સેવાઓમાં 

કરવામાં આવી છે. 

5.1.2 શબન-લાયક સેિાઓ. MFA આને લાગુ ન પણ થાર્: 

5.1.2.1 KP િદાતા દ્વારા નક્કી કરિામાં આવ્યા અનુસાર તાત્કાશલક અથિા 

તબીબી રીતે આિશ્યક ન ગણિામાં આિી હોય તેિી સેિાઓ.  આ 

મુજબનો સમાવેશ થાર્ છે પરંિુ િેટલા પૂરિી મર્ાયતદ્દિ નથી: 

5.1.2.1.1 મુખ્ર્ત્વે દ્દદ્દીનો દે્દખાવ સુધારવાનાં હેિુ માટે હોર્ િેવી 

ડમેટોલોજી સેવાઓ સતહિ, કોસ્મેતટક સજયરી અથવા 

સેવાઓ, 

5.1.2.1.2 વંધ્ર્િાની સારવારો, 

5.1.2.1.3 રીટેલ િબીબી પૂરવઠાઓ, 

5.1.2.1.4 એક્યુપંક્ચર, તસરોપે્રતક્ટક અને મસાજ સેવાઓ સતહિની, 

વૈકતલ્પક થેરપેીઓ, 

5.1.2.1.5 જાિીર્ નબળાઈની સારવાર માટેના ઇન્જકે્શન અને 

ઉપકરણો, 

5.1.2.1.6 સરોગસી સેવાઓ, અને 

5.1.2.1.7 િૃિીર્ પક્ષ, વર્તિગિ વીમા સુરક્ષાની જવાબદ્દારી અથવા 

કામદ્દારોના વળિરના તકસ્સાઓ સંબંતધિ સેવાઓ. 

5.1.2.1.8 નોન-KP આરોગ્ય િીમા સાથેનાં દદીઓ માટેની 

સેિાઓ.  દ્દદ્દીનાં નોન-KP આરોગ્ર્ કવરજે હેઠળ 

આવરિી હોર્ િેવી તબન-આપાત્તકાતલન અથવા તબન-

િાત્કાતલક સેવાઓ અને આઉટપેશન્ટ ફામયસી પૂરવઠાઓ 

જનેાં માટે દ્દદ્દીને પસંદ્દગીનાં નોન-KP પ્રદ્દાિાઓ અને 
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ફામયસીઓનાં ચોક્કસ નેટવકયનો ઉપર્ોગ કરવાની 

આવશ્ર્કિા હોર્. 

5.1.2.2 શિસ્રીપ્િન્સ અને ફામષસી પુરિઠાઓ. આપાિકાતલન અને િબીબી રીિે 

આવશ્ર્ક નહી ંગણવામાં આવિા પ્રીતસ્ક્રપ્શન્સ અને પૂરવઠાઓ 

(1) ફામયસી અને ઉપચારતવજ્ઞાન સતમતિ દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવી ન 

હોર્ િેવી દ્દવાઓ, (2) KP પ્રદ્દાિા દ્વારા પ્રીસ્ક્રાઇબ અથવા ઑડયર 

કરવામાં આવેલ ન હોર્ એવી ઓવર-ધ-કાઉન્ટર દ્દવાઓ અથવા 

પૂરવઠાઓ અને (3) તવશેિ રૂપે બાકાિ રાખેલી દ્દવાઓ (દ્દા.િ., 

પ્રજનનક્ષમિા, કોસ્મેતટક, જાિીર્ સમસ્ર્ાની સારવાર માટેની દ્દવાઓ) નો 

સમાવેશ થાર્ છે પરંિુ િેટલા પૂરિી મર્ાયતદ્દિ નથી. 

5.1.2.3 Low Income Subsidy (LIS) િોગ્રામ માટે લાયક અથિા િિેિ 

મેળિેલ મેશિકેર પાટષ  D માં નોધંાયેલ લોકો માટે માટે શિસ્રીપ્િન્સ.  

સેન્ટસય ફોર મેતડકેર એન્ડ મેતડકેઇડ સતવયસીસ (CMS) માગયદ્દતશયકાઓનાં 

અનુપાલનમાં,  મેતડકેર પાટય D નોધંાર્ેલ હોર્ િેવા લાર્ક હોર્ અથવા LIS 

પ્રોગ્રામમાં નોધંાર્ેલ હોર્ િેવા લોકો માટે તપ્રસ્ક્રીપ્શન દ્દવાઓ માટે બાકી 

રહેિા ખચયની વહેંચણી. 

5.1.2.4 KP સુશિધાઓ બહાર પુરી પાિિામાં આિતી સેિાઓ.  KP સુતવધાઓ 

પર, KP પ્રદ્દાિાઓ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવિી સેવાઓ માટે જ MFA 

પોતલસી લાગુ થાર્ છે.  KP પ્રદ્દાિા િરફથી ભલામણ હોર્ િો પણ, MFA 

માટે િમામ અન્ર્ સેવાઓ ગેરલાર્ક છે.  નોન-KP મેતડકલ ઓતફસીસ, 

અરજન્ટ કેર ફેસીલીટીસ અને ઇમરજન્સી તડપાટયમેન્ટ ખાિે પૂરી પાડવામાં 

આવિી સેવાઓ, િથા નોન-KP હોમ હેલ્થ, હોસ્પાઇસ, રકે્યુપરતેટવ કેર, 

અને કસ્ટોતડર્લ કેર સતવયસીસ બાકાિ છે, ઉપરનાં સેક્શન 5.1.1.5 ના ં

અનુપાલનમાં અપવાદ્દ િરીકે ઓળખ કરાર્ેલી ન હોર્ ત્ર્ાં સુધી. 

5.1.2.5 ડ્યુરબેલ મેશિકલ ઇક્વીપમેન્ટ (DME).  િેને KP પ્રદ્દાિા દ્વારા ઓડયર 

કરવામાં આવર્ા હોર્ કે નહી ંિો પણ, કરારબᕍ્ᕍ વેન્ડર દ્વારા પૂરા 

પાડવામાં આવિા DME બાકાિ છે, જો ઉપરનાં સેક્શન 5.1.1.5 ના ં

અનુપાલનમાં અપવાદ્દ િરીકે ઓળખ કરાર્ેલ ન હોર્ િો.  

5.1.2.6 હેલ્થ પ્લાન શિશમયમ્સ.  MFA પ્રોગ્રામ આરોગ્ર્ સંભાળના કવરજે (દ્દા.િ. 

બાકી રકમ અથવા તપ્રમીર્મ) સાથ ેસંકળાર્ેલા ખચયની ચૂકવણી કરવામાં 

મદ્દદ્દ કરિો નથી. 

5.1.2.7 િધારાની શબન-લાયક સેિાઓ. MFA પોતલસી અંિગયિ લાર્ક ન હોર્ 

િેવી વધારાની સેવાઓની ઓળખ જોડેલી પૂરવણી, સેક્શન II, MFA 

પોતલસી અંિગયિ લાર્ક અને લાર્ક ન હોર્ િેવી વધારાની સેવાઓમાં 

કરવામાં આવી છે. 

5.2 િદાતાઓ. MFA માત્ર િે િબીબી સારવાર પ્રદ્દાિાઓ કે જનેા પર જોડેલ પૂરવણી, સેક્શન III, 

MFA પોલીસીને આધીન હોર્ િેવા અને િેને આધીન ન હોર્ એવા પ્રદ્દાિાઓમાં નોધેંલ મુજબ 

MFA લાગુ થાર્ છે િેના દ્વારા આપવામાં આવિી પાત્ર સેવાઓ પર જ લાગુ થાર્ છે. 
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5.3 િોગ્રામ માશહતી સ્ત્રોતો અને MFA માટે કેિી રીત ેઅરજી કરિી.   MFA પ્રોગ્રામ તવશેની 

વધારાની માતહિી અને કેવી રીિે અરજી કરવી િેનો સારાંશ જોડેલ પૂરવણી, સેક્શન IV, 

પ્રોગ્રામની માતહિી અને MFA માટે અરજી કરવીમાં આપેલો છે. 

5.3.1 િોગ્રામ શિિેની માશહતીના સ્રોતો. MFA પોલીસીની નકલો, અરજી માટેના ફોમય, 

સૂચનાઓ અને સાદ્દી ભાિામાં સારાંશો (દ્દા.િ., પોલીસીના સારાંશો અથવા 

પ્રોગ્રામના બ્ોશર) લોકોને KFHP/H ની વેબસાઇટથી, ઇમેઇલ દ્વારા, વર્તિગિ રૂપે 

અથવા ર્.ુએસ. ટપાલ દ્વારા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ ેછે. 

5.3.2 MFA માટે અરજી કરિી. MFA પ્રોગ્રામ માટે અરજી કરવા માટે, દ્દદ્દીએ KP સેવાઓ 

માટે બાકી બેલેન્સ માટે તબલ, KP સાથેની તનધાયતરિ એપોઇન્ટમેન્ટ અથવા ઉપર 

વણયવર્ા અનુસાર લાર્ક સેવાઓ માટે KP પ્રદ્દાિા દ્વારા ઓડયર કરવામાં આવિા 

ફામયસી પ્રીતસ્ક્રપ્શન દ્વારા ઉભી થિી િાત્કાતલક જરૂરીર્ાિનું તનરૂપણ કરવાની 

આવશ્ર્કિા છે.  દ્દદ્દી ઓનલાઇન, રૂબરૂમાં, ટેલીફોનથી અથવા કાગળ પર અરજી 

સતહિની ઘણી રીિોથી MFA કાર્યક્રમ માટે અરજી કરી શકે છે.  

5.3.2.1 પશબ્લક અને િાઇિેટ િોગ્રામની લાયકાત માટે દદીઓનંુ સ્રીશનંગ. 

KFHP/H િમામ વર્તિઓને એકંદ્દર વર્તિગિ આરોગ્ર્ માટે 

આરોગ્ર્સંભાળ સેવાઓ સુલભ કરવાનું સુતનતિિ કરવા અને દ્દદ્દીની 

સંપતત્તઓનાં રક્ષણ માટે આરોગ્ર્ વીમા કવરજે મેળવવા માટે પ્રોત્સાતહિ 

કર ેછે.  MFA પ્રોગ્રામ માટે અરજી કરવા માટે દ્દદ્દીઓને KFHP/H 

નાણાંકીર્ સલાહ પૂરી પાડે છે જથેી સ્વાસ્્ર્ સંભાળ ઉપર્ોગ 

જરૂતરર્ાિોમાં સહાર્ થઇ શકે િેવા સંભતવિ પબ્લીક અને પ્રાઇવેટ હેલ્થ 

કવરજે ઓળખી શકાર્.  કોઇપણ પબ્લીક અથવા પ્રાઇવેટ હેલ્થ કવરજે 

પ્રોગ્રામ્સ માટે લાર્ક માનવામાં આવ ેિેવા દ્દદ્દીને આ પ્રોગ્રામ્સ માટે અરજી 

કરવાની કદ્દાચ આવશ્ર્કિા હોઇ શકે છે. 

5.4 MFA માટે અરજી કરિા માટે આિશ્યક માશહતી.  દ્દદ્દીની નાણાંકીર્ તસ્થતિની ખાિરી કરવા 

માટે સંપૂણય વર્તિગિ, નાણાંકીર્ અને અન્ર્ માતહિીની આવશ્ર્કિા છે જથેી MFA પ્રોગ્રામ, 

અને પબ્લીક અને પ્રાઇવેટ હેલ્થ કવરજે પ્રોગ્રામ્સ માટે લાર્કાિ નક્કી કરી શકાર્.  અધૂરી 

માતહિીના કારણે MFA નો ઇન્કાર કરવામાં આવી શકે છે.  લેતખિમાં, વર્તિગિ રીિે, 

ટેલીફોન પર માતહિી પૂરી પાડવામાં આવી શકે છે. 

5.4.1 નાણાંકીય શસ્થશતની ખરાઇ કરિી.  સહાર્ માટે અરજી કર ેત્ર્ાર ેદ્દરકે સમર્ે દ્દદ્દીની 

નાણાંકીર્ તસ્થતિની ખરાઇ કરવામાં આવ ેછે.  બાહ્ય માતહિી સ્ત્રોિોનો ઉપર્ોગ કરી 

જો દ્દદ્દીની નાણાકંીર્ તસ્થતિની ખાિરી થઇ શકે, િો દ્દદ્દીને નાણાંકીર્ દ્દસ્િાવેજીકરણ 

પૂરં પાડવાની આવશ્ર્કિા ન પણ હોઇ શકે. 

5.4.2 નાણાંકીય અને અન્ય માશહતી પૂરી પાિિી.  જો બાહ્ય ડેટા સ્રોિોનો ઉપર્ોગ કરીને 

દ્દદ્દીની આતથયિ તસ્થતિની ખરાઇ કરી શકાર્ િેમ ન હોર્, િો દ્દદ્દીને MFA પ્રોગ્રામ 

માટેની અરજીમાં વણયવેલ માતહિી સબતમટ કરીને િેઓની આતથયક તસ્થતિની ખરાઇ 

કરવાનું કહેવામાં આવી શકે છે. 

5.4.2.1 સંપૂણષ માશહતી. તવનંિી કરવામાં આવેલી િમામ વર્તિગિ, નાણાંકીર્, 

અને અન્ર્ માતહિી એક વખિ પ્રાપ્ત થઇ જાર્ ત્ર્ારબાદ્દ MFA પ્રોગ્રામની 

લાર્કાિ નક્કી કરવામાં આવ ેછે. 
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5.4.2.2 અપૂણષ માશહતી.  માંગવામાં આવેલ માતહિી જો અધુરી પ્રાપ્ત થર્ેલ હોર્ 

િો વર્તિગિ રીિે, મેઇલ દ્વારા, અથવા ટેલીફોન દ્વારા દ્દદ્દીને જાણ 

કરવામાં આવશ.ે  નોતટસ મોકલવામાં આવી હોર્, વર્તિગિ રીિે 

વાિચીિ થઇ હોર્, અથવા ટેલીફોન વાિચીિ થઇ હોર્ ત્ર્ારથી 30 

તદ્દવસમાં દ્દદ્દી અધુરી માતહિી સબતમટ કરી શકે છે. 

5.4.2.3 શિનંતી કરિામાં આિેલ માશહતી ઉપલબ્ધ ન હોય. પ્રોગ્રામ 

એપ્લીકેશનમાં માંગવામાં આવલે માતહિી જો દ્દદ્દી ધરાવિા ન હોર્ િો 

િેઓ KFHP/H નો સંપકય  કરી શકશ ેજથેી લાર્કાિ દ્દશાયવી શકે િેવા અન્ર્ 

ઉપલબ્ધ પુરાવા તવશે ચચાય કરી શકાર્. 

5.4.2.4 કોઇ નાણાંકીય માશહતી ઉપલબ્ધ ન હોય.  દ્દદ્દીએ પ્રાથતમક નાણાંકીર્ 

માતહિી પૂરી પાડવાની રહેશ ે(જમે કે, આવક, જો હોર્, અને સ્ત્રોિ) અને 

િેનાં પ્રમાતણકરણની ખરાઇ કરવાની રહેશ ેજ્યાર ે(1) બાહ્ય સ્ત્રોિોનો 

ઉપર્ોગ કરી િેની અથવા િેણીની નાણાકંીર્ તસ્થતિની ખરાઇ થઇ શકે 

નહી,ં (2) તવનંિી કરવામાં આવેલ માતહિી ઉપલબ્ધ ન હોર્ અને (3) 

લાર્કાિ દ્દશાયવી શકે િેવા અન્ર્ કોઇ પુરાવા અતસ્િત્વમાં ન હોર્.  દ્દદ્દી 

પાસેથી પ્રાથતમક નાણાંકીર્ માતહિી અને ખાિરીની આવશ્ર્કિા ત્ર્ાર ેછે 

જ્યાર ેદ્દદ્દી: 

5.4.2.4.1 બેઘર હોર્, અથવા 

5.4.2.4.2 કોઇ આવક ધરાવિા ન હોર્, િેના અથવા િેણીના 

નોકરીદ્દાિા પાસેથી કોઇ ઔપચારીક આવક મેળવિા ન 

હોર્ (સ્વ-રોજગાર ધરાવિા હોર્ િેને બાદ્દ કરિા), 

નાણાંકીર્ ભેટો મેળવિા હોર્, અથવા ગર્ા વિે ફેડરલ 

અથવા સ્ટેટ ઇન્કમ ટેક્સ રીટનય ફાઇલ કરવાની 

આવશ્ર્કિા ન હોર્, અથવા 

5.4.2.4.3 સારી રીિે જાણીિી રાતષ્ટ્રર્ અથવા પ્રાંતિર્ આફિ દ્વારા 

અસરગ્રસ્િ થર્ા હોર્ (નીચ ેસેક્શન 5.11 નો સંદ્દભય લો). 

5.4.3 દદી સહકાર. િમામ તવનંિી કરવામાં આવેલ માતહિી પૂરી પાડવા માટે દ્દદ્દીએ 

વાજબી પ્રર્ાસ કરવાની આવશ્ર્કિા છે.  જો તવનંિી કરવામાં આવેલ િમામ માતહિી 

પૂરી પાડવામાં ન આવ,ે ત્ર્ાર ેપતરતસ્થતિઓ ધ્ર્ાને લેવામાં આવે છે અને લાર્કાિ 

નક્કી કરિી વખિે તવચારણા કરવામાં આવી શકે છે. 

5.5 ધારણાગત લાયકાતનંુ શનધાષરણ. જ ેદ્દદ્દીએ અરજી ન કરી હોર્ િેની દ્દદ્દી દ્વારા પ્રદ્દાન કરવામાં 

આવેલી તસવાર્ની માતહિીનાં આધાર પર MFA પ્રોગ્રામ માટે લાર્ક િરીકે ઓળખ કરવામાં 

આવી શકે છે.  જો લાર્ક હોવાનું તનધાયરણ કરવામાં આવ,ે િો દ્દદ્દીએ નાણાકીર્ તસ્થતિની 

ખરાઇ કરવા માટે વર્તિગિ, નાણાકીર્ અને અન્ર્ માતહિી પ્રદ્દાન કરવાની આવશ્ર્કિા નથી 

અને MFA ફાળવણી આપમેળે કરવામાં આવી શકે છે.  દ્દદ્દી લાર્ક હોવાનું અનુમાન કરવામાં 

આવ ેછે જો દ્દદ્દી નીચ ેવણયવર્ા અનુસાર અગાઉ લાર્ક થર્ા હોર્ અથવા ઘાલખાધ રફેરલ િરીકે 

ઓળખાર્ા હોર્: 

5.5.1 પૂિષલાયક. એવા દ્દદ્દી જનેું પતબ્લક અને પ્રાઇવેટ સહાર્િા પ્રોગ્રામ્સ માટે લાર્ક થવા 

નાણાકીર્ સ્ક્રીતનંગ પ્રતક્રર્ા દ્વારા તનધાયરણ કરવામાં આવર્ું હોર્ િેને MFA પ્રોગ્રામ 
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માટે લાર્ક હોવાનું પૂવયઅનુમાન કરવામાં આવ ેછે.  દ્દદ્દીને પૂવયલાર્ક ગણવામાં આવ ે

છે જો દ્દદ્દી: 

5.5.1.1 કોમ્ર્ુતનટી MFA (CMFA) પ્રોગ્રામમાં નોધંાર્ેલ હોર્ જમેાં દ્દદ્દીને 

મોકલવામાં આવર્ાં હોર્ અને આ રીિે પૂવયલાર્ક થર્ા હોર્ (1) ફેડરલ, 

સ્ટેટ અથવા લોકલ ગવમેન્ટ, (2) ભાગીદ્દાર કોમ્ર્તુનટી-તસ્થિ સંસ્થા, 

અથવા (3) KFHP/H પ્રાર્ોતજિ કોમ્ર્ુતનટી હેલ્થ કાર્યક્રમ ખાિે, અથવા 

5.5.1.2 લો-ઇન્કમ ધરાવિા દ્દદ્દીઓ માટે સંભાળનો સહાર્ ઉપર્ોગ કરવા માટે 

િૈર્ાર કરવામાં આવેલ KP કોમ્ર્ુતનટી બેતનતફટ પ્રોગ્રામમાં નોધંાર્ેલ હોર્ 

અથવા તનર્ુિ KFHP/H વર્તિ દ્વારા પૂવયલાર્ક થર્ેલ હોર્, અથવા 

5.5.1.3 તવશ્વસનીર્ આજીતવકાના સાધનની િપાસ સ્વાસ્્ર્ કવરજે પ્રોગ્રામ (જમે 

કે, મેતડકેર લો ઇન્કમ સબસીડી પ્રોગ્રામ) માં નોધંાર્ેલ હોર્, અથવા 

5.5.1.4 છેલ્લાં 30 તદ્દવસમાં MFA ફાળવણી પહેલાં મંજૂર થર્ા હોર્. 

5.5.2 ઘાલખાધ રફેરલ માટે ઓળખાયેલા હોય.  િમામ અન્ર્ લાર્કાિ અને ચૂકવણી 

સ્ત્રોિો ખિમ થર્ા પછી, KP સુતવધા પર સંભાળ મેળવી હોર્ િેવા દ્દદ્દી અને નાણાકીર્ 

િકલીફ (દ્દા.િ. પાછલી બાકી રકમો) ના ંસંકેિો હોર્ િેની કદ્દાચ બાહ્ય ડેટા સ્ત્રોિોનો 

ઉપર્ોગ કરીને પ્રોગ્રામની લાર્કાિનું સ્ક્રીતનંગ કરવામાં આવી શકે છે.  જો લાર્ક 

હોર્, િો દ્દદ્દી માત્ર લાર્ક બાકી રકમો માટે જ MFA ફાળવણી મેળવે છે.   લાર્ક 

સેવાઓ માટેની એવી બાકી રકમોને એકતત્રિ કરવા માટે મોકલવામાં ન આવી શકે, 

જ ેઆગળની એકતત્રકરણ કાર્યવાહીને આધીન હોર્ અથવા KPના ંઘાલખાધ ખચાયમાં 

સામેલ કરલે હોર્.). 

5.6 િોગ્રામની લાયકાતનાં માપદંિ. જોડેલ પૂરવણી, સેક્શન V, લાર્કાિનાં માપદં્દડમાં આપેલા 

સારાંશ મુજબ, MFA માટે અરજી કરનાર દ્દદ્દી આજીતવકાના સાધનનો અથવા ઉચ્ચ િબીબી 

ખચય માપદં્દડના આધાર ેઆતથયક સહાર્િા માટે પાત્ર હોઇ શકે છે. 

5.6.1 આજીશિકાના સાધનની તપાસનો માપદંિ દ્દદ્દી આજીતવકાના સાધનની િપાસની 

લાર્કાિનો માપદં્દડ પૂણય કર ેિો તનણયર્ કરવા માટે દ્દદ્દીનું મૂલ્ર્ાંકન કરવામાં આવે છે. 

5.6.1.1 આિકના સ્તર અનુસાર પાત્રતા.  ફેડરલ પોવટી ગાઇડલાઇન્સ (Federal 

Poverty Guidelines, FPG) ની ટકાવારી િરીકે KFHP/H ના નબળાં 

પરીક્ષણ માપદં્દડ માટે દ્દદ્દી ઓછી અથવા સમાન એકંદ્દર ઘરલુે આવક 

ધરાવિા દ્દદ્દી નાણાંકીર્ સહાર્ માટે લાર્ક છે. 

5.6.1.2 ઘરલુે આિક.  ઘરના પરીવારનાં સભ્ર્ો માટે લાગુ આવકની 

આવશ્ર્કિાઓ.  ઘર અથાયિ એકલ વર્તિ અથવા જન્મ, લગ્ન, અથવા 

દ્દત્તક લેવા સંબંતધિ જઓે સાથ ેરહેિા હોર્ િેવા બે અથવા વધાર ે

વર્તિઓનો સમૂહ છે.  ઘરનાં સભ્ર્ોમાં જીવનસાથીઓ, લાર્કાિ 

ધરાવિા સ્થાતનક પાટયનરો, બાળકો, સંભાળ લેનારા સંબંતધઓ, સંભાળ 

લેનારા સંબંધીઓનાં બાળકો, અને અન્ર્ વર્તિઓનો સમાવેશ થાર્ છે 

જઓે માટે એકલ વર્તિ, જીવનસાથી, સ્થાતનક પાટયનર અથવા 

માિાતપિા નાણાકીર્ રીિે જવાબદ્દાર છે જઓે ઘરમાં રહેિા હોર્. 

5.6.2 ઉંચા તબીબી ખચષનો માપદંિ.  દ્દદ્દી ઉંચા િબીબી ખચય માપદં્દડ પૂણય કર ેછે કે નહી ં

િેનો તનણયર્ કરવા માટે દ્દદ્દીનું મલૂ્ર્ાંકન કરવામાં આવ ેછે. 
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5.6.2.1 ઉંચા તબીબી ખચાિં આધાશરત લાયકાત.  કોઇપણ એકંદ્દર ઘરની 

આવકનાં સ્િરનાં દ્દદ્દીને 12 વિયનાં સમર્ગાળામાં લાર્ક સેવાઓ માટે 

ખીસ્સામાંથી િબીબી અને ફામયસી ખચાયઓ વાતિયક ઘરલંુે આવકનાં 10% 

બરાબર અથવા વધાર ેહોર્ િે નાણાકીર્ સહાર્િા માટે લાર્ક છે. 

5.6.2.1.1 KFHP/H આઉટ-ઓફ-પોકેટ (ખીસ્સામાંથી કરલે) 

ખચાષ. KP ફેસેલીટી ખાિે થર્ેલ કોપેમેન્ટ, તડપોઝીટ, 

કોઇન્સ્ર્ુરન્સ, અને લાર્ક સેવાઓ માટે સંલગ્ન કપાિો 

સતહિ થર્ેલ િબીબી અને દ્દવા ખચય. 

5.6.2.1.2 નોન-KFHP/H આઉટ-ઓફ-પોકેટ (ખીસ્સામાંથી 

કરલે) ખચાષ. નોન-KP સુતવધા ખાિે પૂરાં પાડવામાં આવેલ 

િબીબી, ફામયસી અને રૂતટન ડેન્ટલ ખચાય ,જ ેલાર્ક સેવા 

સંબંતધિ હોર્, અને દ્દદ્દી (કોઇ તડસ્કાઉન્ટ્સ અથવા જિા 

કરલે હોર્ િે બાદ્દ કરિા) દ્વારા કરવામાં આવેલ હોર્ િેનો 

સમાવેશ થાર્ છે.  નોન-KP સુતવધામાંથી સેવા પ્રાપ્ત કરી 

હોર્ િે માટે િબીબી ખચાયનું દ્દસ્િાવેજીકરણ દ્દદ્દીએ પૂરં 

પાડવાનું રહેશ.ે 

5.6.2.1.3 હેલ્થ પ્લાન શિશમયમ્સ. દ્દદ્દીએ પોિે કરલેા ખચાયને 

આરોગ્ર્ સારવારના કવરજેથી સંબંતધિ ખચયમાં જોડવામાં 

આવિા નથી (દ્દા.િ., ચૂકવવાને પાત્ર રખમ અથવા 

પ્રીતમર્મ). 

5.7 અસ્િીકૃશતઓ અને અપીલો 

5.7.1 અસ્િીકૃશતઓ. MFA કાર્યક્રમ માટે દ્દદ્દી અરજી કરિા હોર્ અને લેતખિ અથવા 

મૌતખક જાણ કરવામાં આવેલ લાર્કાિ માપદં્દડ પૂણય કરિા ન હોર્ િો MFA માટેની 

િેની અથવા િેણીની તવનંિી અસ્વીકૃિ થાર્ છે. 

5.7.2 MFA અસ્િીકૃશતને કેિી રીત ેઅપીલ કરિી.  કોઇ દ્દદ્દીને એમ જણાિુ હોર્ કે િેની 

અથવા િેણીની અરજી અથવા માતહિી ર્ોગ્ર્ રીિે ધ્ર્ાને લેવામાં આવી નથી િો િેઓ 

તનણયર્ સામે અપીલ કરી શકશ.ે  અપીલ પ્રતક્રર્ા પૂણય કરવાની સૂચનાઓનો MFA 

અસ્વીકૃતિ પત્રમાં સમાવેશ થાર્ છે.  તનર્ુિ KFHP/H સ્ટાફ દ્વારા અપીલોની સમીક્ષા 

કરવામાં આવ ેછે. 

5.8 ફાળિણી માળખું.  MFA ફાળવણીઓ પાછલી બાકી અથવા ઘાલખાધ રફેરલ પહેલા 

ઓળખાર્ેલી બાકી બેલેન્સ રકમો અને પડિર ચાતજયસ માટે જ લાગું પડે છે.  MFA 

ફાળવણીઓમાં KP પ્રદ્દાિા દ્વારા તનધાયરણ કર્ાય અનુસારની કોઇપણ આવશ્ર્ક ફોલો અપ 

સેવાઓ માટે લાર્કાિનાં સમર્ગાળાનો પણ સમાવેશ થઇ શકે છે. 

5.8.1 ફાળિણીનો આધાર.  MFA પ્રોગ્રામ દ્વારા ચૂકવવામાં આવિા દ્દદ્દીનાં ખચાય દ્દદ્દી 

આરોગ્ર્ સારવાર માટે કવરજે ધરાવે છે કે નહી ંઅને દ્દદ્દીની ઘરલંુે આવકનાં આધાર ે

નક્કી કરવામાં આવ ેછે. 

5.8.1.1 સ્િાસ્્ય સંભાળ કિરજે (િીમારશહત) શિના MFA-લાયક દદી. એક 

લાર્ક વીમારતહિ દ્દદ્દી િમામ લાર્ક સેવાઓનાં દ્દદ્દી ખચાય પર છૂટ મેળવે 

છે. 
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5.8.1.2 આરોગ્ય સંભાળ કિરજે (િીમાસશહત) સાથે MFA-લાયક દદી. િમામ 

લાર્ક વીતમિ દ્દદ્દી િમામ લાર્ક સેવાઓ (1) જનેા માટે દ્દદ્દી અંગિ રીિે 

જવાબદ્દાર હોર્ અને (2) િેના અથવા િેણીના વીમા કેરીર્ર દ્વારા 

ચૂકવણી થઇ ન હોર્ િેવી િમામ લાર્ક સેવાઓ માટેનાં દ્દદ્દી ખચય પર છૂટ 

મેળવે છે.  દ્દદ્દીએ દ્દસ્િાવેજીકરણ પૂરં પાડવાનું રહેશ,ે જમે કે 

એક્સ્પ્લેનેશન ઓફ બેતનતફટ્સ (Explanation of Benefits, EOB), જથેી 

વીમા દ્વારા સમાતવષ્ટ્ ન હોર્ િે બીલના ભાગો નક્કી કરી શકાર્. 

5.8.1.2.1 ઇન્સ્યોરન્સ કેરીયર પાસેથી િાપ્ત ચૂકિણીઓ. દ્દદ્દીનાં 

ઇન્સ્ર્ુરન્સ કેરીર્ર પાસેથી KFHP/H દ્વારા પૂરી પાડવામાં 

આવેલ સેવાઓ માટે કોઇ ચૂકવણી માટે લાર્ક દ્દદ્દીએ 

KFHP/H ને સહી કરી આપવાની રહેશ.ે 

5.8.1.3 છૂટનંુ િેડ્યુલ.  પોતલસી અંિગયિ ઉપલબ્ધ છૂટો તવશેની વધારાની 

માતહિીનો સારાંશ જોડેલી પૂરવણી, સેક્શન VI, છૂટની શેડ્ર્ુલમાં  

આપેલો છે. 

5.8.1.4 પતાિટમાંથી િળતરો.  ત્રાતહિ પક્ષની જવાબદ્દારી / વર્તિગિ વીમા 

સુરક્ષા પિાવટો, ચૂકવણીકિાયઓ, અથવા અન્ર્ કાનૂની જવાબદ્દાર પક્ષો 

પાસેથી KFHP/H લાગું પડે િે અનુસાર  વળિર માંગે છે. 

5.8.2 ફાળિણીની લાયકાતનો સમયગાળો.  અનુસરણ સેવાઓ માટે લાર્કાિનો 

સમર્ગાળો મંજૂરીની િારીખ અથવા સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવી હિી િે િારીખથી 

અથવા દ્દવા આપવામાં આવી હિી િે િારીખથી શરૂ થાર્ છે.  લાર્કાિની અવધીનો 

સમર્ગાળો માત્ર મર્ાયતદ્દિ સમર્નો છે અને KP ની તવવેકબુતᕍ્ᕍ પર આ સતહિનાં 

તવતવધ માગો દ્વારા નક્કી કરવામાં આવ ેછે: 

5.8.2.1 સમયની ચોક્કસ અિશધ. મહત્તમ શદિસો 365 લાર્ક અનુસરણ 

સેવાઓ અને ઘાલખાધ રફેરલ પૂવે ઓળખાર્ેલા બાકી દ્દદ્દી ખચાયઓની 

રકમો માટે છે. 

5.8.2.2 કૌિલ્યપૂણષ નશસિંગ અને મધ્યસ્થ સંભાળ. KP ની બહાર પૂરી 

પાિિામાં આિતી સેિાઓ માટે મહત્તમ 30 શદિસ. 

5.8.2.3 ડ્યુરબેલ મેશિકલ ઇશક્વપમેન્ટ મહત્તમ તદ્દવસો 180 વેન્ડર દ્વારા પૂરા 

પાડવામાં આવિા િબીબી ઉપકરણ માટે. 

5.8.2.4 સારિારનો સમયગાળો અથિા સંભાળનો એશપસોિ.  મહત્તમ 180 

તદ્દવસો KP પ્રદ્દાિા દ્વારા નક્કી થર્ેલ સારવારના ચોક્કસ સમર્ગાળા 

અને/અથવા સંભાળના એતપસોડ માટે. 

5.8.2.5 પશબ્લક અને િાઇિેટ આરોગ્ય કિરજે િોગ્રામ્સ માટે સંભશિત રીત ે

લાયકાત ધરાિતા દદીઓ. મહત્તમ  90 તદ્દવસો િેઓ પતબ્લક અને 

પ્રાઇવેટ આરોગ્ર્નાં કવરજેનાં પ્રોગ્રામ્સ માટે અરજી કરિા હોર્ ત્ર્ાર ે

દ્દદ્દીને સહાર્િા કરવા માટે. 

5.8.2.6 િન-ટાઇમ (એક િખતની) ફામષસી ફાળિણી.  MFA પ્રોગ્રામમાં અરજી 

કરિા પહેલાં, વન-ટાઇમ ફામયસી ફાળવણી માટે દ્દદ્દી લાર્ક છે જો દ્દદ્દી 

(1) MFA ફાળવણી ધરાવિા ન હોર્, (2) KFHP/H ફામયસી પર KP પ્રદ્દાિા 
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દ્વારા લેતખિ તપ્રસ્ક્રીપ્શન ભર ે(3) તપ્રસ્ક્રીપ્શનની ચૂકવણી કરવામાં 

અસમથયિા દ્દશાયવે.  વન-ટાઇમ ફાળવણી 30 તદ્દવસો પૂરિી મર્ાયતદ્દિ છે 

અને  KP પ્રદ્દાિા દ્વારા િબીબી રીિે ર્ોગ્ર્ નક્કી કર્ાય મુજબ દ્દવાના 

વાજબી પુરવઠાનો સમાવેશ કર ેછે. 

5.8.2.7 ફાળિણી શિસ્તરણ માટે અરજી. પ્રવિયમાન ફાળવણીની સમાતપ્ત િારીખ 

પહેલા ત્રીસ (30) તદ્દવસો પહેલા શરૂ થિાં અને ત્ર્ારબાદ્દ કોઇપણ સમર્ે, 

દ્દદ્દીએ પ્રોગ્રામ માટે ફરીથી અરજી કરવી પડી શકે છે. 

5.8.3 ફાળિણી રદબાતલ, પાછી ખેંચિી, અથિા સુધારો કરિો.  અમુક ચોક્કસ 

સજંોગોમાં, િેની તવવેકબુતᕍ્ᕍ મુજબ KFHP/H MFA ફાળવણી રદ્દબાિલ કરી શકે, 

પાછી ખેંચી શકે અને સુધારી શકે છે.  પતરતસ્થતિઓમાં આ મુજબ સમાવેશ થાર્ છે: 

5.8.3.1 છેતરશપંિી, ચોરી, અથિા નાણાંકીય ફેરફારો.  છેિરતપંડી, ખોટંુ 

અથયઘટન, ચોરી, દ્દદ્દીની નાણાંકીર્ તસ્થતિમાં ફેરફારોના તકસ્સામાં, અથવા 

અન્ર્ પતરતસ્થતિઓ જમેાં MFA પ્રોગ્રામની અખંડિાનો ભંગ થિો હોર્. 

5.8.3.2 પબ્લીક અને િાઇિેટ હેલ્થ કિરજે િોગ્રામ્સ માટે લાયક.   પબ્લીક અને 

પ્રાઇવેટ હેલ્થ કવરજે પ્રોગ્રામ્સ માટે પરીક્ષણ થર્ેલ દ્દદ્દીને લાર્ક થવા માટે 

માનવામાં આવ ેછે પરંિુ િે પ્રોગ્રામ્સ માટે અરજી પ્રતક્રર્ા સાથ ેિેઓ 

સહકાર આપિા નથી. 

5.8.3.3 અન્ય ચૂકિણી સ્ત્રોતોની ઓળખ. MFA ફાળવણી દ્દદ્દી મેળવે ત્ર્ારબાદ્દ 

હેલ્થ કવરજે અથવા અન્ર્ ચૂકવણી સ્ત્રોિોની ઓળખ થાર્ િો જૂની 

તસ્થતિ મુજબ લાર્ક સેવાઓના ખચાય ફરી તબલ કરવામાં આવશ.ે  જો 

આમ થાર્, િો દ્દદ્દીને તબલના િે ભાગ માટે તબલ આપવામાં આવિંુ નથી 

કે (1) જનેા માટે દ્દદ્દી વર્તિગિ રૂપે જવાબદ્દાર હોર્ અને (2) જ ેિેના 

આરોગ્ર્ કવરજે કે અન્ર્ ચૂકવણી સ્રોિ દ્વારા ચૂકવવામાં આવિંુ ન હોર્. 

5.8.3.4 આરોગ્ય કિરજેમાં ફેરફાર. જો કોઈ દ્દદ્દીને આરોગ્ર્ની સારવારના 

કરવરજેમાં કોઈ ફેરફારો જણાર્, િો િેને MFA પ્રોગ્રામ માટે ફરી અરજી 

કરવાનું કહેવામાં આવી શકે છે. 

5.9 ચાશજષસની મયાષદા.  કૈસર ફાઉન્ડેશન હોતસ્પટલ ખાિે પ્રસ્િુિ કરલે લાર્ક હોતસ્પટલ ખચાય 

માટે, MFA-લાર્ક હોર્ િેવા દ્દદ્દીઓ પાસેથી સંપૂણય ડોલર રકમ ચાજય કરવી (દ્દા.િ., એકંદ્દર 

ચાતજયસ) પ્રતિબંતધિ છે.  કૈસર ફાઉન્ડેશન હોતસ્પટલ ખાિે લાર્ક હોતસ્પટલ સેવાઓ મેળવી 

હોર્ અને MFA પ્રોગ્રામ માટે લાર્ક હોર્, પણ MFA ફાળવણી પ્રાપ્ત થર્ેલ ન હોર્ અથવા MFA 

ફાળવણીનો ઇન્કાર કર્ો હોર્, િો િે દ્દદ્દી પાસેથી િે સેવાઓ માટે સામાન્ર્ રીિે લેવામાં આવ ે

છે િે તબલ (amounts generally billed, AGB) કરિાં વધુ ચાજય લેવામાં આવિો નથી. 

5.9.1 સામાન્ય રીતે શબલ કરિામાં આિતી રકમો.  આવી સારવારને કવર કરિો હોર્ િેવો 

વીમો ધરાવિી વર્તિને આપાત્તકાલીન કે િબીબી રીિો કોઈ અન્ર્ જરૂરી સારવાર 

માટે સામાન્ર્ રીિે લેવામાં આવિા તબલ જોડેલ પૂરવણી, સેક્શન VII, સામાન્ર્ રીિે 

તબલ કરવામાં આવિી રકમો (AGB) ની ગણિરી કરવા માટેનાં આધારોમાં વણયવર્ા 

અનુસાર KP સુતવધાઓ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવ ેછે. 

5.10 એકશત્રકરણની કાયષિાહીઓ. 
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5.10.1 િાજબી સૂચના આપિાનાં િયાસો.  MFA પ્રોગ્રામ તવશે જૂની ચડિ અથવા બાકી 

રકમ માટે દ્દદ્દીને જાણ કરવા માટે KFHP/H અથવા િેના વિી કાર્ય કરિી કલેક્શન 

એજન્સી વાજબી પ્રર્ાસો કર ેછે.   વાજબી સૂચના આપવાનાં પ્રર્ાસો આ મુજબ છે: 

5.10.1.1 લાર્ક હોર્ િેના માટે MFA ઉપલબ્ધ હોર્ િે ખાિા ધારકને જાણ કરિંુ 

પ્રથમ મુતિ-બાદ્દનું તનવેદ્દન 120 તદ્દવસમાં એક લેતખિ નોતટસ આપવી. 

5.10.1.2 એક્સ્ટર ાઓતડયનરી કલેક્શન એક્શન્સ (extraordinary collection 

actions, ECAs) ની સૂતચ સાથ ેલેતખિ નોતટસ પૂરી પાડવી જ ેKFHP/H 

અથવા ડેબ્ટ કલેકશન એજન્સી તસલકની ચૂકવણી કરવાનો હેિુ રાખે છે, 

અને આ પગલાં માટેની સમર્મર્ાયદ્દા, લેતખિ નોતટસથી 30 તદ્દવસ કરિાં 

વહેલા હોિી નથી. 

5.10.1.3 પ્રથમ હોસ્પીટલ દ્દદ્દી તનવેદ્દન સાથે MFA પોલીસીનો સરળ ભાિામાં 

સારાંશ પૂરો પાડવો. 

5.10.1.4 MFA પોલીસી અને MFA એપ્લીકેશન પ્રતક્રર્ા મારફિે સહાર્ કેવી રીિે 

મેળવવી િેના તવશે ખાિાધારકને મૌતખક રીિે જાણ કરવાનો પ્રર્ાસ 

કરવો. 

5.10.1.5 પાછલી ચડિ અથવા બાકી દ્દદ્દી રકમો ડેબ્ટ કલેન્ક્શન એજન્સીને ટર ાન્સફર 

કરવામાં આવ ેિે પહેલા તવનંિી પર પ્રોગ્રામની લાર્કાિનું તનધાયરણ કરવું. 

5.10.2 રદ થયેલ એક્સ્ટર ાઓશિષનરી કલેકિન એકિન્સ.  દ્દદ્દી સામે એક્સ્ટર ા ઓતડયનરી 

કલેક્શન એક્શન્સ (ECA) માટે પોિાના વિી સંચાલન માટે KFHP/H કલેક્શન 

એજન્સીને કાર્યવાહી માટે અનુમતિ આપિંુ નથી જો દ્દદ્દી: 

5.10.2.1 સતક્રર્ MFA ફાળવણી ધરાવિા હોર્, અથવા 

5.10.2.2 ECAs શરૂ થર્ા બાદ્દ MFA અરજી કરી હોર્.  અંતિમ લાર્કાિ તનણયર્ 

કરવામાં ન આવ ેત્ર્ાં સુધી ECA રદ્દ થાર્ છે. 

5.10.3 માન્ય એક્સ્ટર ા ઓશિષનરી કલેક્િન એક્િન્સ હોય. 

5.10.3.1 િાજબી િયાસોનો અંશતમ શનણષય. કોઇ ECAs લાગુ કરિા પહેલાં, 

ક્ષેત્રીર્ રવેન્ર્ુ સાર્કલ પેશન્ટ ફાર્નાન્સીર્લ સતવયસીસ લીડર નીચેની 

બાબિોની ખાિરી કર ેછે: 

5.10.3.1.1 MFA પ્રોગ્રામના દ્દદ્દીને જાણ કરવા માટે વાજબી પ્રર્ાસોની 

સમાતપ્ત, અને 

5.10.3.1.2 MFA માટે અરજી કરવા માટે પ્રથમ તબલીગં સ્ટેટમેન્ટથી 

ઓછાંમાં ઓછા 240 તદ્દવસો દ્દદ્દીને પૂરાં પાડવામાં આવર્ાં છે. 

5.10.3.2 કન્્યુમર રેશિટ એજન્સીઝ અથિા રેશિટ બ્યુરોને જાણ કરિી.  

KFHP/H અથવા િેના વિી કાર્ય કરિી કલેકશન એજન્સી કન્્ર્ુમર કે્રતડટ 

રીપોટીંગ એજન્સીઝ અથવા કે્રતડટ બ્ર્ુરોને તવપરીિ માતહિી આપી શકે 

છે. 

5.10.3.3 કાનૂની અથિા શસિીલ કાયષિાહીઓ. કોઈપણ અદ્દાલિી કે કાનૂની 

કાર્યવાહીઓ કરિા પહેલાં, KFHP/H દ્દદ્દી MFA પ્રોગ્રામ માટે લાર્ક છે કે 
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નહી ંિે નક્કી કરવા માટેના બાહ્ય ડેટા સ્રોિનો ઉપર્ોગ કરીને દ્દદ્દીની 

આતથયક તસ્થતિની ખરાઈ કર ેછે. 

5.10.3.3.1 MFA માટે લાયક. MFA પ્રોગ્રામ માટે લાર્ક હોર્ િેવા 

દ્દદ્દીઓ માટે કોઇ વધારાની કાર્યવાહીઓ કરવામાં આવિી 

નથી.  MFA માટે લાર્ક થર્ેલ ખાિાં રᕌ્ᕌ થર્ાં છે અને જૂનાં 

આધાર ેપરિ કરવામાં આવ ેછે. 

5.10.3.3.2 MFA માટે શબન લાયક. ખૂબ મર્ાયતદ્દિ તકસ્સાઓમાં, 

ક્ષેત્રીર્ ચીફ ફાર્નાન્સીર્લ ઓતફસર અથવા કન્ટર ોલર 

પાસેથી પહેલાં માન્ર્િા સાથ ેનીચેના પગલાં લેવામાં આવી 

શકે છે: 

5.10.3.3.2.1 દે્દવાદ્દારને મજૂરી નહી ંઆપવાનો હુકમ 

5.10.3.3.2.2 કાનૂની/ તસવીલ પગલાં.  બેરોજગાર હોર્ 

અને અન્ર્ કોઇ કહી શકાર્ િેવી આવક 

ધરાવિા ન હોર્ િેવી વર્તિ સામે 

કાનૂની પગલાં લેવામાં આવિા નથી. 

5.10.3.3.2.3 તનવાસો પર ભોગવટો રાખવો. 

5.10.4 િશતબંશધત એક્સ્ટર ા ઓશિષનરી કલેક્િન એક્િન્સ.  કોઇપણ સજંોગોમાં નીચે 

મુજબની કાર્યવાહીઓ કરવા માટે ડેબ્ટ કલેક્શન એજન્સીને KFHP/H અનુમતિ 

આપિી નથી, અથવા સ્વર્ં કરિી નથી: 

5.10.4.1 ઇમરજન્સી અથવા િબીબી આવશ્ર્ક સંભાળ પૂરી પાડિા પહેલાં ખાિા 

ધારકની જૂની બાકીના લેણાના કારણે અસ્વીકાર કરવો અથવા 

ચૂકવણીની માંગણી કરવી. 

5.10.4.2 ખાિાધારકની ઉધારીનું ત્રાતહિ પક્ષને વેચાણ કરવું. 

5.10.4.3 તમલ્કિનો કબ્જો લેવો અથવા ખાિા સ્થતગિ કરવાં. 

5.10.4.4 ધરપકડ માટે વોરંટની માંગ કરવી. 

5.10.4.5 શરીરનો કબજો જાળવી રાખવા માટે રીટ્સની માંગ કરવી. 

5.11 આપશત્ત િશતભાિ.  સ્ટેટ અથવા ફેડરલ ગવમેન્ટ દ્વારા આપતત્ત િરીકે ઓળખ થઇ હોર્ િેવી 

જાણીિી ઘટના દ્વારા અસરગ્રસ્િ સમુદ્દાર્ો અને દ્દદ્દીઓને ઉપલબ્ધ સહાર્િા વધારવા માટે 

KFHP/H હંગામી રીિે િેનાં MFA પ્રોગ્રામનાં લાર્કાિનાં માપદં્દડ અને અરજીની પ્રતક્રર્ાઓ 

બદ્દલી શકે છે. 

5.11.1 સંભશિત લાયકાતનાં ફેરફારો.  MFA લાર્કાિનાં માપદં્દડમાં હંગામી ફેરફારોમાં આ 

મુજબનો સમાવેશ થઇ શકે છે: 

5.11.1.1 લાર્કાિનાં તનણયર્ો બરિરફ કરવા 

5.11.1.2 આજીતવકાના સાધનની િપાસનાં માપદં્દડની સીમામર્ાયદ્દા વધારવી. 

5.11.1.3 ઉચ્ચ િબીબી ખચયનાં માપદં્દડની સીમામર્ાયદ્દા ઘટાડવી. 
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5.11.2 સંભશિત અરજી િશરયાનાં ફેરફારો.  MFA અરજી પ્રતક્રર્ામાં હંગામી ફેરફારોમાં આ 

મુજબનો સમાવેશ થઇ શકે છે: 

5.11.2.1 દ્દદ્દીને પ્રાથતમક નાણાંકીર્ માતહિી પૂરી પાડવાની અનુમતિ આપવી  

(જમે કે, આવક, જો હોર્, અને સ્ત્રોિ) અને િેનાં પ્રમાતણકરણની ખરાઇ 

કરવાની અનુમતિ આપવી જ્યાર ે(1) બાહ્ય સ્ત્રોિોનો ઉપર્ોગ કરી િેની 

અથવા િેણીની નાણાંકીર્ તસ્થતિની ખરાઇ થઇ શકે નહી,ં (2) ઘટનાને 

કારણે તવનંિી કરવામાં આવેલ માતહિી ઉપલબ્ધ ન હોર્ અને 

(3) લાર્કાિ દ્દશાયવી શકે િેવા અન્ર્ કોઇ પુરાવા અતસ્િત્વમાં ન હોર્. 

5.11.2.2 ઘરલંુે આવકનું તનધાયરણ કરિી વખિે ઘટનાને કારણે ભતવષ્ર્માં 

વેિન/નોકરી ગુમાવવાનાં પ્રભાવને તવચારણામાં લેવો. 

5.11.3 જાહેર જનતા માટે ઉપલબ્ધ માશહતી.  હંગામી MFA પ્રોગ્રામ ફેરફારો વણયવિી 

માતહિી MFA પ્રોગ્રામ વેબ પેજ પર અને અસરગ્રસ્િ ક્ષેત્રોમાં KP સુતવધાઓ પર જાહેર 

જનિા માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ ેછે. 

6.0 સંદભો/પશરશિષ્ટો 

6.1 પુરવણી A – પાતરભાતિક શબ્દ્દકોશ 

6.2 કાનૂન, તનર્મો, અને સ્ત્રોિો 

6.2.1 દ્દદ્દીનું રક્ષણ અને વાજબી સારવાર અતધતનર્મ, જાહેર કાર્દ્દો 111-148 (124 સ્ટેટ . 

119 (2010)) 

6.2.2 ફેડરલ રજીસ્ટર એન્ડ એન્ર્ુઅલ ફેડરલ પોવટી ગાઇડલાઇન્સ 

6.2.3 ઇન્ટનયલ રવેન્ર્ુ સતવયસ પબ્લીકેશન, 2014 ઇન્સ્ટરકશન ફોર શેડ્ર્ુલ H (ફોમય 990) 

6.2.4 ઇન્ટનયલ રવેન્ર્ુ સતવયસ નોતટસ 2010-39 

6.2.5 ઇન્ટનયલ રવેન્ર્ુ સેવા કોડ, 26 CFR પાટ્સય 1, 53, એન્ડ 602, RIN 1545-BK57; RIN 

1545-BL30; RIN 1545-BL58 – ચેતરટેબલ હોતસ્પટલ્સ માટે વધારાની જરૂરીર્ાિો 

6.2.6 કેલીફોનીર્ા હોસ્પીટલ એસોતસએશન – હોસ્પીટલ ફાર્નાન્સ આસીસ્ટન્સ પોલીસીસ 

એન્ડ કોમ્ર્ુતનટી બેનેતફટ લોઝ, 2015 એતડશન 

6.2.7 કેથોતલક હેલ્થ એસોતસએશન ઓફ ધી ર્ુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ – એ ગાઇડ ફોર પ્લાનીગં 

એન્ડ રીપોટીંગ કોમ્ર્ુતનટી બેનેતફટ, 2012 એતડશન 

6.3 પ્રદ્દાિાની સૂતચ 

6.3.1 KFHP/H વેબસાઇટ્સ પર આ માટે પ્રદ્દાિાની સૂતચઓ 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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પૂરિણી A 

પાશરભાશર્ક િબ્દકોિ 

સમુદાય MFA (CMFA) આર્ોતજિ િબીબી આતથયક સહાર્િા પ્રોગ્રામ્સને સંદ્દતભયિ કર ેછે કે જ ેKP સુતવધાઓ ખાિે 

ઓછી આવકવાળા તબનવીમાકૃિ અને અપર્ાયપ્ત વીમાકૃિ દ્દદ્દીઓને જરૂરી િબીબી સારવાર આપિી સમુદ્દાર્ આધાતરિ 

અને સુરક્ષા વર્વસ્થા કરિી સંસ્થાઓ સાથ ેમળીને કાર્ય કર ેછે. 

િેબ્ટ કલેક્િન એજન્સી  એવી વર્તિને સંદ્દતભયિ કર ેછે જ ેપ્રત્ર્ક્ષ અથવા પરોક્ષ કાર્યવાહી દ્વારા, કલેક્શનનાં વર્વહારો 

હાથ ધર ેછે અથવા ઋણ આપનાર અથવા ઋણ લેનારને લેવાનાં થિા અથવા આપવાનાં થિાં હોર્ િેવા આરોતપિ ઋણ 

ને કલેક્ટ કરવાનાં પ્રર્ાસો કર ેછે. 

ડ્યૂરબેલ મેશિકલ ઇશક્વપમેન્ટ (DME) જમેાં માનક કેન, ક્રચ, નેબ્ર્ુલાઇઝર, હેિુપૂવયકનો લાભ પહોચંડિા પૂરવઠા, ઘર 

ઉપર્ોગ કરવા માટે ઓવર ધ ડોર ટર ેક્શન ર્ુતનટ, વહીલચેર, વોકર, હોતસ્પટલના પલંગ અને DME માપદં્દડ દ્વારા 

ઉલ્લેતખિ મુજબ ઘર ેઉપર્ોગ માટેનો ઓતક્સજનનો સમાવેશ થાર્ છે, પરંિુ િેટલા પૂરિંુ મર્ાયતદ્દિ નથી. DME 

ઓથોટીક્સ, પ્રોસ્થેટીક્સ (જમે કે ડાર્નેતમક સ્પ્લીટં્સ/ ઓથોસીસ, અને આતટયતફશ્ર્લ લેરીકં્ષ અને દ્દવાઓ) અને ઓવર-

ધ-કાઉન્ટર પુરવઠાઓ અને સોફ્ટ ગુડ્સ (જમે કે ર્ુરોલોજીકલ પૂરવઠાઓ અને ઘાવ પૂરવઠાઓ) નો સમાવેશ કરિંુ નથી. 

લાયક દદી એટલે કે એવી વર્તકિ કે જ ેઆ પોતલસીમાં પાત્રિા માટે દ્દશાયવેલ માપદં્દડોની પૂતિય કર ેછે, પછી ભલે િે દ્દદ્દી 

(1) તબનવીમાકૃિ હોર્; (2) સાવયજતનક પ્રોગ્રામ્સ મારફિે કરવરજે પ્રાપ્ત થિંુ હોર્ (દ્દા.િ.., મેતડકેર, મેડીકૈડ અથવા હેલ્થ 

ઇન્સ્ર્ોરન્સ એક્સચેન્જ િરફથી ખરીદે્દલ સહાતર્િ આરોગ્ર્ સંભાળ કવરજે); (3) િે KFHP તસવાર્ અન્ર્ કોઈ પ્લાન દ્વારા 

વીમાકૃિ હોર્; અથવા (4) KFHP દ્વારા વીમાકૃિ હોર્. 

બાહ્ય િેટા સ્ત્રોતો એટલે ત્રાતહિ-પક્ષનાં વેન્ડરો છે જનેો જાહેર રકેોડય ડેટાબેઝ આધાતરિ નમુનાનો ઉપર્ોગ કરીને 

નાણાકીર્ જરૂરીર્ાિની આકારણી કરવા માટે દ્દદ્દીની વર્તિગિ માતહિીની સમીક્ષા કરવા માટે ઉપર્ોગ કરવામાં આવે 

છે, જ ેદ્દદ્દીની આતથયક ક્ષમિાનો સ્કોર ગણવા માટે એકસમાન ધારાધોરણોનાં આધાર પર દ્દરકે દ્દદ્દીની આકારણીઓ કર ેછે. 

ફેિરલ પોિટી ગાઇિલાઇન્સ (FPG) જ ેર્ુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ તડપાટયમેન્ટ ઑફ હેલ્થ અને હુ્યમન સતવયસ દ્વારા નક્કી 

કરવામાં આવ ેિે મુજબ ગરીબી રખેા માટેની વાતિયક આવકના સ્િરો સ્થાતપિ કર ેછે અને દ્દર વિે ફેડરલ રતજસ્ટરમાં 

િેમાં સુધારો-વધારો કરવામાં આવ ેછે. 

નાણાકીય પરામિષ એ દ્દદ્દીઓને KP સુતવધાઓમાં પ્રસ્િુિ કરાિી સેવાઓ માટે ચૂકવણી માટે ઉપલબ્ધ તવતવધ 

નાણાકીર્ અને આરોગ્ર્ કવરજે તવકલ્પો શોધવામાં દ્દદ્દીની સહાર્ કરવા માટે વપરાિી પ્રતક્રર્ા છે.  ફાર્નાન્સીર્લ 

કાઉન્સેતલંગ મેળવિા દ્દદ્દીઓમાં આ મુજબ સમાવેશ થાર્ છે, પરંિુ મર્ાયતદ્દિ નથી, સેલ્ફ-પે, વીમારતહિ, વીમાહેઠળ, 

અને સંપૂણય દ્દદ્દી જવાબદ્દારી ચૂકવવા માટે અસમથયિા દ્દશાયવી હોર્ િે. 
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પાશરભાશર્ક િબ્દકોિ (ચાલ.ુ) 

બેઘર એ એવી કોઈ વર્તિની તસ્થતિનું વણયન કર છે જ ેનીચે વણયવેલામાંથી એક સ્થાનમાં અથવા તસ્થતિમાં રહે છે: 

• માનવ રહેઠાણ ન હોર્ િેવા સ્થળોમાં, જમે કે કાસય, પાક્સય, ફુટપાથ, ત્ર્ાગ કરવામાં આવેલ તબલ્ડીગં (શરી પર); 

અથવા 

• ઇમરજન્સી આશ્રર્સ્થાનમાં; અથવા 

• મૂળ શેરી અને ઇમરજન્સી આશ્રર્સ્થાનોમાંથી આવિા બેઘર લોકો માટેના પરીવિયનશીલ અથવા સહાર્ક 

તનવાસમાં. 

• ઉપરોિમાંથી કોઇપણ સ્થળોમાં પરંિુ હોસ્પીટલ અથવા અન્ર્ સંસ્થામાં ટંૂકો સમર્ (સિિ 30 તદ્દવસો) તવિાવિા 

હોર્. 

• ખાનગી તનવાસ એકમમાંથી એક સપ્તાહમાં હાંકી કાઢવામાં આવર્ાં હોર્ અથવા ઘરલંુે તહંસા તસ્થતિથી કાઢી મૂક્યા 

હોર્ પતરણામે કોઇ ઘર ન હોર્ અને વર્તિ સ્ત્રોિોની ખોટ ધરાવિા હોર્ અને તનવાસ હાંસલ કરવા માટે સહાર્ 

નેટવક્સયની આવશ્ર્કિા હોર્. 

• માનતસક સ્વાસ્્ર્ અથવા આવશ્ર્ક ગેરવિયણૂક સારવાર સુતવધા જવેી સંસ્થામાં વર્તિ સિિ 30 તદ્દવસથી વધુ 

તનવાસ કર્ો હોર્ અને િેમા;થી એક સપ્તાહમાં છૂટ્ટા કરવામાં આવર્ાં હોર્ અને પતરણામે કોઇ ઘર ન હોર્ અને 

વર્તિ સ્ત્રોિોની ખોટ ધરાવિા હોર્ અને તનવાસ હાંસલ કરવા માટે સામાતજક સહાર્ નેટવક્સયની આવશ્ર્કિા 

હોર્. 

KP માં કૈસર ફાઉન્ડેશન હોતસ્પટલ પ્લાન્સ, Permanente Medical Groups અને Kaiser Permanente ઇંસ્ર્ુરન્સ 

કંપની (KPIC) તસવાર્ની, િેમની સંબંતધિ શાખા કંપનીઓનો સમાવેશ થાર્ છે. 

KP સુશિધાઓમાં દ્દદ્દીને સારવાર આપવાના સ્થાન (દ્દા.િ. ઇમારિ અથવા KP ફ્લોર, ર્ુતનટ અથવા KP ની માતલકીનાં 

ન હોર્ િેવા અન્ર્ આંિતરક અને બાહ્ય તવસ્િારો) સતહિ, KP વર્વસાર્ કાર્ોનાં સંચાલનમાં KP ની માતલકી ધરાવિા 

અથવા િેના દ્વારા લીઝ પર લીધેલ તબતલ્ડંગના બાહ્ય અથવા આંિતરક ભાગ સતહિ કોઈપણ ભૌતિક પતરસરોનો સમાવેશ 

કર ેછે. 

આજીશિકાના સાધનની તપાસ એક પᕍ્ᕍતિ છે કે જનેા દ્વારા વર્તિની આવક ફેડરલ પોવટી ગાઇડલાઇન્સમાં 

ઉલ્લેતખિ ટકાવારી કરિાં વધુ છે કે કેમ િેના આધાર ેસાવયજતનક કવરજે પ્રોગ્રામ અથવા MFA માટે પાત્રિા નક્કી કરવા 

માટે દ્દદ્દી દ્વારા પ્રદ્દાન કરવામાં આવેલ બાહ્ય સ્રોિ અથવા માતહિી ઉપર્ોગમાં લેવાર્ છે. 

  

National Community Benefit



   
 

પૉલીસી શિર્ષક: Medical Financial 

Assistance 

પોશલસી નંબર: NATL.CB.307 

 

માશલક શિભાગ: National Community 

Benefit 

અસરકારક તારીખ: ફેબુ્રઆરી 1જી, 2021 

કસ્ટોશિયનઃ શિરકે્ટર, મેશિકલ ફાયનાન્સીયલ 

આસીસ્ટન્સ   

પૃᕗ્ᕗ: 16 / 19 

 

Proprietary Information.  Kaiser Permanente.  All rights reserved. 

પૂરિણી A 

પાશરભાશર્ક િબ્દકોિ (ચાલ.ુ) 

Medical Financial Assistance (MFA) પોિાના જરૂરી િબીબી સેવાઓ, ઉત્પાદ્દનો અથવા મેતડકેશનના િમામ 

અથવા અમુક ખચાય માટે ચૂકવણી કરી ન શિા હોર્ િેવા લોકો અથવા જઓેનાં સાવયજતનક અને ખાનગી અદ્દાકિાય 

સ્રોિો વપરાઈ ગર્ા છે િેવા લાર્ક દ્દદ્દીઓ માટે િબીબી ખચાય ચૂકવવા માટે આતથયક ફાળવણી કર ેછે.  વર્તિઓએ 

સારવારના અમુક અથવા િમામ દ્દદ્દી ખચાય ચૂકવવામાં સહાર્િા માટે પ્રોગ્રામ માપદં્દડોની પૂતિય કરવી આવશ્ર્ક છે. 

તબીબી પૂરિઠાઓ તબન-પુનઃઉપર્ોગી િબીબી સામગ્રીઓને સંદ્દતભયિ કર ેછે જમે કે, તસ્પ્લંટ, તસ્લંગ, ઘાવનાં ડર ેતસંગ્સ 

અને બૅન્ડેજ કે જ ેિબીબી રૂપે જરૂરી સેવા પ્રદ્દાન કરિી વખિે લાઇસન્સવાળા સ્વાસ્્ર્ સેવા પ્રદ્દાિા દ્વારા ઉપર્ોગમાં 

લેવાર્ છે અને દ્દદ્દીએ બીજા સ્રોિથી ખરીદે્દલ અથવા મેળવેલ સામગ્રીઓનો સમાવેશ થિો નથી. 

દદી ખચષ અથાયિ KP સુતવધાઓ (દ્દા.િ. હોસ્પતપટલ્રસ, હોતસ્પટલ સંલગ્ન તલલતનક્સ, િબીબી કેન્રો, િબીબી ઓતફસ 

ઇમારિો અને આઉટપેશન્ટ ફામયસીઓ) પર  મેળવેલી સંભાળ માટે દ્દદ્દીને ચાજય કરલેાં તબલનો એવો તહસ્સો જ ેવીમા 

અથવા જાહેર ભંડોળ ધરાવિા આરોગ્ર્ સંભાળ પ્રોગ્રામ દ્વારા ભરપાઇ કરવામાં આવર્ો ન હોર્. 

ફામષસી િેઇિર એ ઓછી આવકવાળા KP ના વતરષ્ઠ એડવાન્ટેજ મેતડકેર પાટય D સભ્ર્ો કે જઓે મેતડકેર પાટય D હેઠળ 

કવર થિી આઉટપેશન્ટ પ્રીતસ્ક્રપ્શન દ્દવાઓ માટે િેમના ખચાયને પહોચંી વળે િેમ નથી િેમને આતથયક સહાર્ આપે છે. 

સેફ્ટી નેટ એવી નોનપ્રોતફટ સંસ્થાઓ અને/અથવા સરકારી એજન્સીઓની પ્રણાલીને સંદ્દતભયિ કર ેછે જ ેસાવયજતનક 

હોતસ્પટલ, સમુદ્દાર્ તલલતનક, ચચય, બેઘર માટે આશ્રર્સ્થાન, ચતલિ સ્વાસ્્ર્ સેવા એકમ, શાળા વગેર ેજવેી સમુદ્દાર્ 

વર્વસ્થામાં બીનવીમાકૃિ વર્તિને સીધી િબીબી સંભાળ સેવાઓ પ્રદ્દાન કર ેછે. 

અપયાષપ્ત િીમાકૃત એ એક એવી વર્તિ છે, કે જનેે એમ લાગે છે કે, વીમાનું પ્રીતમર્મ, કોપેમેન્ટ, સતહર્ારો વીમો અથવા 

કપાિપાત્ર રકોમો એ નોધંપાત્ર આતથયક બોજારૂપ છે જનેે દ્દદ્દી તવલંબથી ચૂકવે છે અથવા તખસામાંથી ખચય થવાને કારણ 

જરૂરી આતથયક સેવા મેળવિા નથી. 

શબનિીમાકૃત એવી વર્તિ કે જ ેઆરોગ્ર્ સારવાર સેવાઓ માટે આરોગ્ર્ વીમો ધરાવિી નથી અથવા આ સેવાઓ 

માટે ફેડરલ કે રાજ્ય દ્વારા અપાિી આતથયક સહાર્ મેળવિી નથી. 

નબળી િસ્તીઓમાં એવા વસ્િી તવિર્ક જૂથોનો સમાવેશ થાર્ છે કે જમેનું આરોગ્ર્ અને કલ્ર્ાણ સામાતજક-આતથયક 

તસ્થતિ, બીમારી, જાિી, ઉંમર અને અક્ષમિાઓના અન્ર્ પતરબળોને લીધે સામાન્ર્ વસ્િીના લોકો કરિાં વધુ જોખમમાં 

હોવાનું માનવામાં આવેલ હોર્. 

બોિી એટેચમેન્ટ શરટ એ અદ્દલાિ દ્વારા તનદે્દતશિ અતધકારીઓ જ ે કાર્દ્દાનો અનાદ્દર કરિી જણાર્ િેવી વર્તિઓને 

કોટય સમક્ષ હાજર કરવા માટે કોટય દ્વારા શરૂ કરાિી અતધકારીઓને તનદે્દતશિ કરવાની પ્રતક્રર્ા છે. 
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પૂરિણી: Kaiser Permanente Southern California 

પૂરિણીની અમલીકરણ તારીખ: જાન્યુઆરી 1, 2022 

 

I. Kaiser Foundation Hospitals. આ નીતિ િમામ KFHP/H સુતવધાઓ (દા.િ. હોતસ્પટલ્સ, 

હોતસ્પટલ સંલગ્ન તલલતનક્સ, િબીબી કેન્રો અને િબીબી ઓતફસની ઇમારિો) અને આઉટપેશન્ટ 

ફામયસીઓને લાગું પડે છે. સાઉધનય કેતલફોતનયર્ામાં Kaiser Permanente (કૈસર પરમાનેન્ટ) 

હોતસ્પટલ્સમાં આ મુજબનો સમાવેશ થાર્ છે: 

KFH Anaheim KFH Moreno Valley  

KFH Irvine  KFH San Diego  

KFH Baldwin Park  KFH West Los Angeles  

KFH Fontana  KFH Woodland Hills  

KFH South Bay  KFH Downey  

KFH Los Angeles  KFH Ontario 

KFH Panorama  KFH Zion  

KFH Riverside   
 

નોધં: Kaiser Foundation Hospitals હોતસ્પટલ ફૈર પ્રાઇતઝંગ પૉલીસી, કેતલફોતનયર્ા સ્વાસ્્ર્ અને 

સુરક્ષા કોડ §127400 નું પાલન કર ેછે.  

 

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

a. બેઘર દદીઓ માટે પશરિહન.  KP હોતસ્પટલ અથવા KP ઇમજયન્સી તડપાટયમેન્ટ્સમાંથી 

સરળિાથી રજા લઈ શકે િે માટે બેઘર લોકો હેિુ સંકટ અને તબન-સંકટની તસ્થતિ માટે ઉપલબ્ધ 

છે. 

b. િધારાની શબન-લાયક સેિાઓ. 

i. શ્રાવર્ સાધનો 

ii. ઓતપ્ટકલ પૂરવઠાઓ 

iii. મેિી-કલ િેર ઓફ કોસ્ટ (Share of Cost , SoC) સાથે સંલગ્ન ખચાષ. SoC ને  

મેતડ-કલ પ્રોગ્રામના આંિરીક ભાગ િરીકે ગણવામાં આવ ેછે, આવક મર્ાયદાની ઉચ્ચ 

સમાતપ્ત પર હોર્ િેવા મેતડ-કલ લાભકિાયઓને સહાર્ કરવા સ્વાસ્્ર્ સંભાળ લાભો 

પૂરાં પાડવા માટે િેની રચના કરવામાં આવી છે.  SoC રકમો પર MFA લાગું પાડી 

શકાર્ નહી,ં કારણ કે SoC સ્ટેટ દ્વારા તનધાયતરિ કરાિી દદી મેતડકેઇડ માટે લાર્ક હોર્ 

િે પહેલા દદીએ ચૂકવવી આવશ્ર્ક રકમ છે.  

III. MFA પોલીસીને આધીન િદાતાઓ અને આધીન ન હોય તેિા િદાતાઓ.  KFHP/H MFA ની 

વેબસાઇટ www.kp.org/mfa/scal પર, તવના મૂલ્ર્ે, સામાન્ર્ લોકો માટે MFA પોલીસીને આધીન હોર્ 

અને આધીન ન હોર્ િેવા કૈસર ફાઉન્ડેશન હોતસ્પટલમાં પ્રદાિાઓની સૂતચ ઉપલબ્ધ છે. 

 

IV. િોગ્રામ માશહતી અને MFA માટે કેિી રીતે અરજી કરિી. MFA પોલીસી, અરજી ફોમ્સય, સૂચનાઓ, 

અને સરળ ભાિામાં સાર (જમે કે પ્રોગ્રામ બ્ાઉચસય) ની નકલો સતહિની MFA પ્રોગ્રામ માતહિી 

ઇલેક્ટર ોતનક સ્વરૂપ અથવા હાડય  કોપીમાં, તવના મૂલ્ર્ે, જાહેર જનિા માટે ઉપલબ્ધ છે.  વર્તિગિ રીિે, 

http://www.kp.org/mfa/scal
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ટેલીફોન મારફિે, અથવા પેપર અરજી દ્વારા સતહિ તવતવધ રીિે KFHP/H માંથી સંભાળ મેળવર્ા બાદ 

અથવા દરતમર્ાન, MFA પ્રોગ્રામ માટે દદી અરજી કરી શકે છે.  (ઉપર સેક્શન 5.3 અને 5.4 જુઓ.) 

a. KFHP/H િેબસાઇટ પરથી અરજી પૂણષ કરી અને ઓનલાઇન સબશમટ કરો.  દદી MFA ની 

વેબસાઇટ પરથી ઇલેક્ટર ોતનકલી અરજીની માતહિી ભરવાનું શરૂ કરી અને સબતમટ કરી શકે છે 

જ ેઅહી ંછે www.kp.org/mfa/scal. 

b. KFHP/H િેબસાઇટ પરથી િોગ્રામની માશહતી િાઉનલોિ કરો. પ્રોગ્રામની માતહિીની 

ઇલેક્ટર ોતનક નકલો MFA ની વબેસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે જ ેઅહી ંછે www.kp.org/mfa/scal. 

c. િોગ્રામ માશહતીની ઇલેક્ટર ોશનક રીતે શિનંતી કરો. તવનંિી પર ઇમેઇલ દ્વારા પ્રોગ્રામની 

ઇલેક્ટર ોતનક માતહિીની નકલો ઉપલબ્ધ છે. 

d. િોગ્રામ માશહતી િાપ્ત કરો અથિા વ્યશિગત રીતે અરજી કરો.  Kaiser Foundation 

Hospitals તવભાગ I માં દશાયવેલ Kaiser Foundation Hospitalsમાં દાખલ થવા પર અને 

ઇમરજન્સી રૂમ તડપાટયમેન્ટ્સ ખાિે પ્રોગ્રામ માતહિી ઉપલબ્ધ છે.  

e. િોગ્રામ માશહતીની અરજી કરો અથિા ટેલીફોન દ્વારા અરજી કરો.   ટેલીફોન પર સલાહકારો 

ઉપલબ્ધ છે જથેી માતહિી પૂરી પાડી શકાર્, MFA લાર્કાિ નક્કી કરી શકાર્, અને MFA માટે 

અરજી કરવા માટે દદીને સહાર્ કરી શકાર્.  સલાહકારોનો અહી ંસંપકય  કરી શકાર્ છે: 

ટેલીફોન નંબર(રો): 1-800-390-3507 

f. િોગ્રામ માશહતીની શિનંતી કરો અથિા ટપાલ દ્વારા અરજી કરો. દદી પ્રોગ્રામ માતહિીની 

ઇમેઇલ દ્વારા અરજી કરી શકશ ેઅને મેઇલ મારફિે સંપૂણય MFA પ્રોગ્રામ અરજી જમા કરાવી 

MFA માટે દદી અરજી કરી શકશ.ે  માતહિી તવનંિીઓ અને અરજીઓ અહી ંમેઇલ કરી શકાશે: 

Kaiser Permanente. 

Attention:  Medical Financial Assistance 
P.O. Box 7086 

Pasadena, CA 91109-7086 

g. પૂણષ કરલે અરજી વ્યશિગત રીતે પહોચંાિો. દરકે કૈસર ફાઉન્ડેશન હોસ્પીટલમાં પ્રવેશ 

તડપાટયમેન્ટ્સમાં વર્તિગિ રીિે પૂણય કરલે અરજીઓ પહોચંાડી શકાશ.ે 
 

V. લાયકાતોના માપદંિ. MFA લાર્કાિ નક્કી કરિી વખિે દદીની ઘરલુે આવક ધ્ર્ાનમાં લેવામાં આવ ેછે.  

(ઉપર સેક્શન 5.6.1. અને 5.6.2 જુઓ.) 

a. આજીતવકાના સાધનની િપાસનો માપદંડ: ફેડરલ પોવટી ગાઇડલાઇન્સના 400% ટકા સુધી 

b. કપાિ ધરાવિા હોર્ િેવા KFHP સભ્ર્ો પ્રોગ્રામ માટે લાર્ક થવા માટે ઉંચા િબીબી ખચયનો 

માપદંડ પૂણય કર ેિે અતનવાર્ય છે 

VI. છૂટનંુ િેડ્યુલ. િબીબી આતથયક સહાર્િા માટે લાર્ક થિા દદી પાસેથી KP દ્વારા ચાજય કરવામાં આવિી 

રકમો પ્રોગ્રામ માટે દદી લાર્ક થાર્ િે માટે ઉપર્ોગમાં લેવાિા લાર્કાિનાં માપદંડનાં પ્રકાર પર આધાર 

રાખે છે. 

a. દદી આજીશિકાના સાધનની તપાસનો માપદંિ પૂણષ કર ેછે. આજીતવકાના સાધનની 

િપાસનો માપદંડ પૂણય કરિા દદી જનેાં માટે દદી જવાબદાર હોર્ િેવા દદી ખચય અથવા પ્રદાન 

કરવામાં આવેલી સેવાઓ માટેનાં ચાતજયસનાં તહસ્સા પર 100% છૂટ મેળવશે. 
 

http://www.kp.org/mfa/scal
http://www.kp.org/mfa/scal
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b. ઉંચા તબીબી ખચષનો માપદંિ પૂણષ કર ેછે. ઉંચા િબીબી ખચયમાં માપદંડ પૂણય કરિા દદી જનેાં 

માટે દદી જવાબદાર હોર્ િેવા દદી ખચય અથવા પ્રદાન કરવામાં આવેલી સેવાઓ માટેનાં 

ચાતજયસ પર 100% છૂટ મેળવશે. 
 

VIII. સામાન્ય રીતે શબલ કરિામાં આિતી રકમો (Amounts Generally Billed, AGB) ગણિા માટેનાં 

આધારો.  કોઇ ઇમરજન્સી અથવા AGB દર ેસંભાળ માટે કુલ ખચાયનો ગુણાકાર કરી પાછળની રીિનો 

ઉપર્ોગ કરી અન્ર્ િબીબી આવશ્ર્ક સંભાળ માટે AGB ને KFHP/H નક્કી કર ેછે. AGB દર અને 

ગણિરી સંબંતધિ માતહિી KFHP/H MFA ની વેબસાઇટ www.kp.org/mfa/scal પર ઉપલબ્ધ છે. 

 

IX. શરફંડ્સ.  અન્ર્ હોતસ્પટલ અને/અથવા વર્ાવસાતર્ક સેવાઓ માટે, કોઈ દદીએ અરજી કરલેી હોર્ અને 

િેને MFA ની મંજૂરી આપવામાં આવી હોર્ િેવી તસ્થતિમાં, મેતડકેર, મેતડ-કલ અથવા અમુક અન્ર્ 

સરકારી અદાકિાય અથવા દ્વારા ચુકવવાની રકમ KFHP/H ની અપેક્ષા કરિાં વધુ પ્રાપ્ત થર્ેલ કોઈપણ 

રકમનું તરફંડ આપવામાં આવ ેછે. 

a. કોડ ઓફ તસવીલ પ્રોસીજરનાં સેક્શન 685.010 માં દશાયવેલ દર ેવર્ાજમાં વધારો થશ;ે જનેી 

શરૂઆિ દદી દ્વારા કરલેી ચૂકવણીની પ્રાતપ્ત હોસ્પીટલને થાર્ િે િારીખથી થાર્ છે. વિયમાન 

દર 10% છે. 

Proprietary Information.  Kaiser Permanente.  All rights reserved. 

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