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માલિકીની માલિતી. Kaiser Permanente. બધા િકો સુરલિત છે.  

િેલિતમાાં સ્પષ્ટપણે અલધકૃત ન િોય તેવા કોઈપણ િેત ુમાટે પ્રકાશન, ડુલલિકેશન, જાિેરાત અથવા ઉપયોગ પ્રલતબાંલધત છે.  

મુદ્રિત નકલો માત્ર સંદર્ભ માટે છે. નવીનતમ મંજૂર સંસ્કરણ માટે કૃપા કરીને ઇલેક્ટટર ોદ્રનક નકલ જુઓ. 

1.0 પૉિીસી નિવેદિ 

નબળી વસતિઓ માટે સભંાળની સલુભિામા ંસતુવધા આપિા પ્રોગ્રામ્સ પ્રદાન કરવા માટે કૈસર 
ફાઉન્ડેશન હલે્થ પ્લાન્સ (Kaiser Foundation Health Plans (KFHP)) અને કૈસર ફાઉન્ડેશન 
હોસ્પિટલ્સ (Kaiser Foundation Hospitals, (KFHP)) સમતપિિ છે. જ્યારે આપાિકાલીન અને 
િબીબી રીિે આવશ્યક સભંાળની સલુભિા મેળવવામા ંસેવાઓ માટે ચકુવણી કરવાની ક્ષમિા 
અવરોધક હોય ત્યારે વીમારહહિ અને ઓછો વીમો ધરાવિા લાયક ઓછી આવક ધરાવિા દદીઓને 
આતથિક સેવા પ્રદાન કરવાનો પણ આ પ્રતિબદ્ધિામા ંસમાવેશ થાય છે. 

 

2.0 હતે ુ

આ પૉલલસી મેહિકલ ફાઇનાન્શશયલ આતસસટશસ (Medical Financial Assistance, (MFA)) પ્રોગ્રામ 
મારફિ આપાિકાલલન અને િબીબી રીિે જરૂરી સેવાઓ માટે આતથિક સહાયિા મેળવવા માટે લાયક 
થવા માટેની આવશ્યકિાઓનુ ંવણણન કરે છે. આ આવશ્યકિાઓ યનુાઇટેિ સ્ટેટ્સ ઇશટનણલ રેવશય ુ
કોિની કલમ 501(r) અને લાયક સેવાઓ, સલુભિા કેવી રીિે મેળવવી, પ્રોગ્રામની લાયકાિના ં
માપદંિ, મેહિકલ ફાઇનાન્શશયલ આતસસટશસ (Medical Financial Assistance, (MFA)) 
ફાળવણીઓનુ ંમાળખ,ુ ફાળવણી રકમોની ગણિરી કરવા માટેના ંઆધારો અને િબીબી લબલોની 
લબનચકુવણીની ઘટનાઓમા ંઅનમુિી હોય િેવી કાયણવાહીઓને સબંોધિા લાગુ ંપિિા સ્ટેટના ં
તનયમનો સાથે અનપુાલનમા ંછે. 

 

3.0 અવકાશ 

3.1 નીચેની સસં્થાઓ અને િેની પેટા સસં્થાઓ (સમહુહિ રીિે “KFHP/H” િરીકે ઓળખાય છે) 
દ્વારા રોજગાર મેળવિા કમણચારીઓને આ પૉલલસી લાગ ુથાય છે: 

3.1.1 કૈસર ફાઉશિેશન હલે્થ પ્લાન, ઇશક. 

3.1.2 Kaiser Foundation Hospitals; અને 

3.1.3 KFH/HPની પેટા સસં્થાઓ. 

3.2 આ પૉલલસી Kaiser Foundation Hospitals અને હોન્સ્પટલ-સલંગ્ન ક્લલતનલસને લાગ ુપિે છે 
જે કૈસર પરમેનેશટ પ્રદેશો, જોિાણો 1-8 માટે એિેશિામા ંસલૂચબદ્ધ છે. 
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4.0 વ્યાખ્યાઓ 

પરૂવણી B – પાહરભાતિક શબ્દકોશ જુઓ. 

 

5.0 જોગવાઇઓ 

KFHP/HP એ નબળા-ંિપાસ થયેલ MFA પ્રોગ્રામની જાળવણી કરે છે જેથી દદીની વય, ખોિખાપંણ, 
જાતિ, વશં, ધાતમિક સામેલગીરી અથવા વસાહિી ન્સ્થતિ, જાિીય કેશરીકરણ, રાષ્ટ્રીય મળૂ, અને દદી 
સ્વાસ્્ય કવચ ધરાવે છે કે કેમ િે બાબિોને ધ્યાને ન લેિા લાયક દદીઓ માટે ઇમરજશસી અને 
િબીબી આવશ્યક સભંાળ મેળવવા માટે નાણાકંીય બધંનોને હળવા ંકરી શકાય. 

5.1 MFA પૉલિસી હઠેળ િાયક અિે લબિિાયક હોય તેવી સેવાઓ. 

5.1.1 િાયક સેવાઓ. MFA અમકુ (1) કટોકટી અને િબીબી રીિે જરૂરી આરોગ્ય સભંાળ 
સેવાઓ પર લાગ ુથઈ શકે છે; (2) ફામણસી સેવાઓ અને ઉત્પાદનો; અને 
(3) Kaiser Permanente (કૈસર પરમેનેશટ) (KP) સતુવધાઓ (દા.િ., હોન્સ્પટલો, 
હોન્સ્પટલ-સલંગ્ન ક્લલતનલસ, િબીબી કેશરો અને િબીબી કચેરીની ઇમારિો),  
KFHP/H બહારના દદીઓની ફામણસીઓમા ંઅથવા KP પ્રદાિાઓ દ્વારા આપવામા ં
આવેલ િબીબી પરુવઠો, નીચે વણણવ્યા પ્રમાણે: 

5.1.1.1 તબીબી રીતે આવશ્યક સેવાઓ. KP પ્રદાિા દ્વારા ઓિણર કરવામા ં
આવેલી અથવા પ્રદાન કરવામા ંઆવિી એવી સભંાળ, સારવાર, 
અથવા સેવાઓ જે િબીબી ન્સ્થતિના ંતનયતં્રણ, મલૂ્યાકંન, તનદાન 
અથવા સારવાર માટે આવશ્યક હોય અને દદી અથવા િબીબી સભંાળ 
પ્રદાિા માટે મખુ્યત્વે સાનકૂુળિા માટે ન હોય. 

5.1.1.2 નિસ્ક્સ્િપ્શશસ અિે ફામષસી પરુવઠાઓ. KFHP/H આઉટપેશશટ ફામણસી 
ખાિે રજુ કરવામા ંઆવેલ અને KP પ્રદાિાઓ, નોન-KP ઇમરજશસી 
હિપાટણમેશટ પ્રદાિાઓ, નોન-KP અરજશટ કેર પ્રદાિાઓ, અને KP 
કરારબદ્ધ પ્રદાિાઓ, િૉલટર ઑફ મેહિતસન ઇન િેન્શટસ્રી (Doctor of 
Medicine Dentricity, (DMD)) અને િૉલટર ઑફ િેશટલ સર્જરી (Doctor 
of Dental Surgery, (DDS)) દ્વારા લખાયેલ તપ્રન્સ્િપ્શશસ. 

5.1.1.2.1 જેિરીક દવાઓ. જ્યારે પણ શક્ય હોય ત્યા ંજેનરીક 
દવાઓનો ઉપયોગ. 



 
 

કોમ્યનુિટી હલે્થ 

પૉલિસીનુું શીર્ષક પૉલિસી િુંબર 
મેડિકિ ફાઇિાન્શશયિ અનસસટશસ NATL.CB.307 
જવાબદાર નવભાગ અસરકારક તારીખ 
િેશિિ કોમ્યનુિટી હલે્થ જાન્યઆુરી 1લી, 2023 

દસ્તાવેજ માલિક પષુ્ઠ 
ડિરેક્ટર, મેડિકિ ફાઇિાન્શશયિ અનસસટશસ 3 કુિ 31 

 

 

માલિકીની માલિતી. Kaiser Permanente. બધા િકો સુરલિત છે.  
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5.1.1.2.2 બ્ાુંિ દવાઓ. KP પ્રદાિા દ્વારા સચૂવવામા ંઆવેલી બ્ાિં 
નેમ દવાઓ લાયક છે જ્યારે બેમાથંી એક: 

5.1.1.2.2.1 તપ્રન્સ્િપ્શન પર "હિસ્પેશસ એઝ રીટન" 
(DAW) નોંધાયેલ છે, અથવા 

5.1.1.2.2.2 કોઈ જેનરીક સમકક્ષ ઉપલબ્ધ નથી. 

5.1.1.2.3 ઓવર-ધ-કાઉશટર દવાઓ અથવા ફામષસી પરૂવઠા. આ 
ઉત્પાદનો પાત્ર છે જ્યારે: 

5.1.1.2.3.1 એક KP પ્રદાિાએ તપ્રન્સ્િપ્શન અથવા 
ઓિણર લખ્યો છે.  

5.1.1.2.3.2 આઇટમ KP આઉટપેશશટ ફામણસીમાથંી 
તવિહરિ કરવામા ંઆવે છે; અને 

5.1.1.2.3.3 આઇટમ KP ફામણસીમા ંતનયતમિપણે 
ઉપલબ્ધ છે. 

5.1.1.2.4 મેડિકેર િાભાથીઓ. ફામણસી વેઇવરના સ્વરૂપમા ંમેહિકેર 
પાટણ D હઠેળ સમાતવષ્ટ્ટ તપ્રસ્િીપ્શન દવાઓ માટે મેહિકેર 
લાભ મેળવનારાનેં લાગ.ુ 

5.1.1.2.5 િેશટિ દવાઓ. િેશટલ સેવાઓની સારવાર માટે DMD 
અથવા DDS દ્વારા સચૂવવામા ંઆવેલી િબીબી રીિે 
જરૂરી બહારના દદીઓની દવાઓ. 

5.1.1.3 િયરેુબિ મેડિકિ ઇક્વિપમેન્ટ (Durable Medical Equipment, 
(DME)). DME માગણદતશિકાઓ સાથેના ંઅનપુાલનમા ંKP પ્રદાિા દ્વારા 
ઓિણર કરવામા ંઆવ્યા હોય અને KFHP/H દ્વારા એવા દદીને પરૂા 
પાિવામા ંઆવ્યા હોય જે િબીબી રીિે આવશ્યક માપદંિો પણૂણ કરિા 
હોય. KP સતુવધાઓમાથંી તનયતમિપણે ઉપલબ્ધ વસ્તઓુ સધુી 
મયાણહદિ. 
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માલિકીની માલિતી. Kaiser Permanente. બધા િકો સુરલિત છે.  

િેલિતમાાં સ્પષ્ટપણે અલધકૃત ન િોય તેવા કોઈપણ િેત ુમાટે પ્રકાશન, ડુલલિકેશન, જાિેરાત અથવા ઉપયોગ પ્રલતબાંલધત છે.  

મુદ્રિત નકલો માત્ર સંદર્ભ માટે છે. નવીનતમ મંજૂર સંસ્કરણ માટે કૃપા કરીને ઇલેક્ટટર ોદ્રનક નકલ જુઓ. 

5.1.1.4 આરોગ્ય નશક્ષણ વગો. દદીની સારવારના ભાગ રૂપ ેકોઈ KP પ્રદાિા 
દ્વારા સચૂવવામા ંઆવેલ હોય િેવી KP દ્વારા નક્કી કરવામા ંઅને પ્રદાન 
કરવામા ંઆવેલ ઉપલબ્ધ વગો સબંતંધિ ફી. 

5.1.1.5 અપવાદરૂપ ધોરણે ઉપિબ્ધ સેવાઓ. અપવાદની રચના કરિી કેટલીક 
પહરન્સ્થતિઓમા,ં MFA આના પર લાગ ુથઈ શકે છે: (1) કુશળ નતસિંગ, 
મધ્યવિી સભંાળ અને લબન-KP સતુવધા પર પરૂી પાિવામા ંઆવિી 
કસ્ટોહિયલ સેવાઓ; અને (2) KP પ્રદાિા દ્વારા તનધાણહરિ અથવા ઓિણર 
કરેલ DME અને નીચે વણણવ્યા મજુબ કરાર કરેલ/તવિેિા દ્વારા સપ્લાય 
કરેલ. અપવાદ માટે લાયક થવા, દદીએ નીચે સેલશન 5.6.2 મા ં
વણણવેલા ઉચ્ચ િબીબી ખચણના ંમાપદંિને પણૂણ કરવાની આવશ્યકિા છે. 

5.1.1.5.1 કુશળ િનસિંગ સેવાઓ, મધ્યવતી સુંભાળ અિે 
કસ્ટોડિયિ સેવાઓ. હોન્સ્ટપલમાથંી ઇનપેશશટ 
હિસ્ચાર્જની સતુવધા આપવા દદીને કરારબદ્ધ KP સતુવધા 
દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવેલી પ્રીસ્િાઇબ કરેલી િબીબી 
જરૂરીયાિો. 

5.1.1.5.2 િયરેુબિ મેડિકિ ઇક્વિપમેન્ટ (Durable Medical 
Equipment, (DME)). DME માગણદતશિકાઓ સાથે 
અનપુાલનમા ંહોય અને KFHP/H DME હિપાટણ મેશટ 
મારફિ કરારબદ્ધ વેશિર દ્વારા પરૂા પાિવામા ંઆવિા 
હોય િેવા KP પ્રદાિા દ્વારા ઓિણર કરવામા ંઆવેલા 
વેશિર દ્વારા પરૂા પાિવાના ંDME. 

5.1.2 લબિ-િાયક સેવાઓ. MFA આને લાગ ુન પણ થાય: 

5.1.2.1 KP િદાતા દ્વારા િક્કી કરવામાું આવ્યા અનસુાર તાત્કાલિક અથવા 
તબીબી રીતે આવશ્યક િ ગણવામાું આવી હોય તેવી સેવાઓ. નીચે 
આપેલ સેવાઓના ઉદાહરણોની લબન-સપંણૂણ સલૂચ છે જે લબન-િાત્કાલલક 
છે અથવા િબીબી રીિે જરૂરી નથી:  

5.1.2.1.1 મખુ્યત્વે દદીનો દેખાવ સધુારવાના ંહતે ુમાટે હોય િેવી 
િમેટોલોજી સેવાઓ સહહિ, કોસ્મેહટક સર્જરી અથવા 
સેવાઓ. 
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માલિકીની માલિતી. Kaiser Permanente. બધા િકો સુરલિત છે.  

િેલિતમાાં સ્પષ્ટપણે અલધકૃત ન િોય તેવા કોઈપણ િેત ુમાટે પ્રકાશન, ડુલલિકેશન, જાિેરાત અથવા ઉપયોગ પ્રલતબાંલધત છે.  

મુદ્રિત નકલો માત્ર સંદર્ભ માટે છે. નવીનતમ મંજૂર સંસ્કરણ માટે કૃપા કરીને ઇલેક્ટટર ોદ્રનક નકલ જુઓ. 

5.1.2.1.2 વધં્યત્વ સારવાર અને િાયગ્નોન્સ્ટલસ સહહિ સબંતંધિ 
સેવાઓ. 

5.1.2.1.3 છૂટક િબીબી પરુવઠો. 

5.1.2.1.4 એક્યપુલંચર, લચરોપે્રન્લટક અને મસાજ સેવાઓ સહહિ 
વૈકક્લ્પક ઉપચાર. 

5.1.2.1.5 જાિીય િકલીફની સારવાર માટે ઇશજેલશન અને 
ઉપકરણો. 

5.1.2.1.6 સરોગસી સેવાઓ. 

5.1.2.1.7 તિૃીય પક્ષ, વ્યન્લિગિ વીમા સરુક્ષાની જવાબદારી 
અથવા કામદારોના વળિરના હકસ્સાઓ સબંતંધિ 
સેવાઓ. 

5.1.2.1.8 િોિ-KP આરોગ્ય વીમા સાથેિાું દદીઓ માટેિી સેવાઓ. 
દદીના ંનોન-KP આરોગ્ય કવરેજ હઠેળ આવરિી હોય 
િેવી લબન-આપાત્તકાલલન અથવા લબન-િાત્કાલલક 
સેવાઓ અને આઉટપેશશટ ફામણસી પરુવઠા જેના ંમાટે 
દદીને પસદંગીના ંનોન-KP પ્રદાિાઓ અને ફામણસીઓના ં
ચોક્કસ નેટવકણનો ઉપયોગ કરવાની આવશ્યકિા હોય. 

5.1.2.2 નિસ્ક્સ્િપ્શશસ અિે ફામષસી પરુવઠાઓ. તપ્રન્સ્િપ્શનો અને પરુવઠો 
િાત્કાલલક અથવા િબીબી રીિે જરૂરી ન ગણાય િેમા ંસમાવેશ થાય 
છે, પરંત ુઆના સધુી મયાણહદિ નથી: 

5.1.2.2.1 દવાઓ કે જેને ફામણસી અને થેરાપ્યહુટલસ કતમટી દ્વારા 
મજૂંરી આપવામા ંઆવી નથી. 

5.1.2.2.2 ઓવર-ધ-કાઉશટર દવાઓ અને પરુવઠો KP પ્રદાિા 
દ્વારા સચૂવવામા ંઅથવા ઓિણર કરવામા ંઆવ્યો નથી. 

5.1.2.2.3 ઓવર-ધ-કાઉશટર દવાઓ અને પરુવઠો જે KP 
ફામણસીમા ંતનયતમિપણે ઉપલબ્ધ નથી અને ખાસ 
મગંાવવો આવશ્યક છે. 
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માલિકીની માલિતી. Kaiser Permanente. બધા િકો સુરલિત છે.  

િેલિતમાાં સ્પષ્ટપણે અલધકૃત ન િોય તેવા કોઈપણ િેત ુમાટે પ્રકાશન, ડુલલિકેશન, જાિેરાત અથવા ઉપયોગ પ્રલતબાંલધત છે.  

મુદ્રિત નકલો માત્ર સંદર્ભ માટે છે. નવીનતમ મંજૂર સંસ્કરણ માટે કૃપા કરીને ઇલેક્ટટર ોદ્રનક નકલ જુઓ. 

5.1.2.2.4 તિૃીય પક્ષની જવાબદારી, વ્યન્લિગિ વીમા સરુક્ષા 
અથવા કામદારોના વળિરના કેસોને લગિી 
તપ્રન્સ્િપ્શનો. 

5.1.2.2.5 ખાસ કરીને બાકાિ દવાઓ (દા.િ., પ્રજનનક્ષમિા, 
કોસ્મેહટક, જાિીય િકલીફ). 

5.1.2.3 િો ઇિકમ સબસીિી (Low Income Subsidy, (LIS)) િોગ્રામ માટે 
િાયક અથવા િવેશ મેળવેિ મેડિકેર પાટષ D માું િોંધાયેિ િોકો માટે 
માટે નિસ્ક્સ્િપ્શશસ. સેશટસણ ફોર મેહિકેર એશિ મેહિકેઇિ સતવિસીસ (Centers 
for Medicare and Medicaid Services, (CMS)) માગણદશણનો સાથે 
સસુગંિ, મેહિકેર પાટણ D નોંધાયેલ હોય જેઓ લાયક હોય અથવા LIS 
પ્રોગ્રામમા ંનોંધાયેલ હોય િેવા માટે તપ્રસ્િીપ્શન દવાઓ માટે બાકી રહિેા 
ખચણ વહેંચણી. 

5.1.2.4 KP સનુવધાઓ બહાર પરુી પાિવામાું આવતી સેવાઓ. MFA પૉલલસી 
ફલિ KP સતુવધાઓ પર અથવા KP પ્રદાિાઓ દ્વારા પરૂી પાિવામા ં
આવિી સેવાઓને લાગ ુપિે છે. KP પ્રદાિા િરફથી ભલામણ હોય િો 
પણ, MFA માટે િમામ અશય સેવાઓ ગેરલાયક છે. નોન-KP મેહિકલ 
ઓહફસીસ, અરજશટ કેર ફેસીલીટીસ અને ઇમરજશસી હિપાટણમેશટ ખાિે 
પરૂી પાિવામા ંઆવિી સેવાઓ, િથા નોન-KP હોમ હલે્થ, હોસ્પાઇસ, 
રેક્યપુરેહટવ કેર, અને કસ્ટોહિયલ કેર સતવિસીસ બાકાિ છે, ઉપરના ં
સેલશન 5.1.1.5 ના ંઅનપુાલનમા ંઅપવાદ િરીકે ઓળખ કરાયેલી ન 
હોય ત્યા ંસધુી. 

5.1.2.5 િયરેુબિ મેડિકિ ઇક્વિપમેન્ટ (Durable Medical Equipment, 
(DME)). ઉપરોલિ કલમ 5.1.1.5 અનસુાર અપવાદ િરીકે ઓળખવામા ં
આવે િો, કોશરાલટેિ તવિેિા દ્વારા પરૂા પાિવામા ંઆવેલ DMEને KP 
પ્રદાિા દ્વારા ઓિણર કરવામા ંઆવ્યો હોય કે કેમ િે ધ્યાનમા ંલીધા 
તવના બાકાિ રાખવામા ંઆવે છે. 

5.1.2.6 પડરવહિ સેવાઓ અિે મસુાફરી ખર્ષ. MFA પ્રોગ્રામ દદીઓને 
િાત્કાલલક અથવા લબન-આપાિકાલીન પહરવહન અથવા મસુાફરી 
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માલિકીની માલિતી. Kaiser Permanente. બધા િકો સુરલિત છે.  

િેલિતમાાં સ્પષ્ટપણે અલધકૃત ન િોય તેવા કોઈપણ િેત ુમાટે પ્રકાશન, ડુલલિકેશન, જાિેરાત અથવા ઉપયોગ પ્રલતબાંલધત છે.  

મુદ્રિત નકલો માત્ર સંદર્ભ માટે છે. નવીનતમ મંજૂર સંસ્કરણ માટે કૃપા કરીને ઇલેક્ટટર ોદ્રનક નકલ જુઓ. 

સબંતંધિ ખચાણઓ (એટલે કે, રહવેા અને ભોજન) માટે ચકુવણી કરવામા ં
મદદ કરતુ ંનથી.  

5.1.2.7 હલે્થ પ્િાિ નિનમયમ્સ. MFA પ્રોગ્રામ આરોગ્ય સભંાળના કવરેજ (દા.િ. 
દેવુ ંઅથવા તપ્રમીયમ) સાથે સકંળાયેલા ખચણની ચકુવણી કરવામા ંમદદ 
કરતુ ંનથી. 

5.1.3 પ્રદેશ-તવતશષ્ટ્ટ પાત્ર અને લબન-પાત્ર સેવાઓ અને ઉત્પાદનો સબંતંધિ વધારાની 
માહહિી સબંતંધિ પહરતશષ્ટ્ટમા ંન્સ્થિ છે. જુઓ કૈસર પરમેનેશટ પ્રદેશો માટેની 
પરુવણી, જોિાણો 1-8. 

5.2 પરુસ્કતાષ. MFA માત્ર િબીબી સભંાળ પ્રદાિાઓ દ્વારા તવિહરિ કરવામા ંઆવિી યોગ્ય 
સેવાઓ પર લાગ ુથાય છે જેમને MFA પૉલલસી લાગ ુપિે છે. જુઓ કૈસર પરમેનેશટ પ્રદેશો 
માટેની પરુવણી, જોિાણો 1-8. 

5.2.1 િોગ્રામ માડહતી સ્ત્રોતો અિે MFA માટે કેવી રીતે અરજી કરવી. MFA પ્રોગ્રામ તવશે 
વધારાની માહહિી અને અરજી કેવી રીિે કરવી િેનો સારાશં સબંતંધિ પહરતશષ્ટ્ટમા ં
આપવામા ંઆવ્યો છે. જુઓ કૈસર પરમેનેશટ પ્રદેશો માટેની પરુવણી, જોિાણો 1-8. 

5.2.2 િોગ્રામ નવશેિી માડહતીિા સ્રોતો. MFA પૉલલસીની નકલો, અરજી માટેના ફોમણ, 
સચૂનાઓ અને સાદી ભાિામા ંસારાશંો (દા.િ., પૉલલસીના સારાશંો અથવા 
પ્રોગ્રામના બ્ોશર) લોકોને KFHP/H ની વેબસાઇટથી, ઇમેઇલ દ્વારા, વ્યન્લિગિ 
રૂપ ેઅથવા ય.ુએસ. ટપાલ દ્વારા ઉપલબ્ધ કરાવવામા ંઆવે છે. 

5.2.3 MFA માટે અરજી કરવી. MFA પ્રોગ્રામ માટે અરજી કરવા માટે, દદીએ KP સેવાઓ 
માટે બાકી બેલેશસ માટે લબલ, KP સાથેની તનધાણહરિ એપોઇશટમેશટ અથવા ઉપર 
વણણવ્યા અનસુાર લાયક સેવાઓ માટે KP પ્રદાિા દ્વારા ઓિણર કરવામા ંઆવિા 
ફામણસી પ્રીન્સ્િપ્શન દ્વારા ઉભી થિી િાત્કાલલક જરૂરીયાિનુ ંતનરૂપણ કરવાની 
આવશ્યકિા છે. દદી ઓનલાઇન, રૂબરૂમા,ં ટેલીફોનથી અથવા કાગળ પર અરજી 
સહહિની ઘણી રીિોથી MFA પ્રોગ્રામ માટે અરજી કરી શકે છે.  

5.2.3.1 KP MFA િોગ્રામ. દદીઓએ KP સેવા ક્ષેત્રમા ંMFA પ્રોગ્રામ માટે 
અરજી કરવી જરૂરી છે કે િેઓ KP િરફથી સેવાઓ મેળવી રહ્ા ંછે. 

5.2.3.2 પબ્િીક અિે િાઇવેટ િોગ્રામ િાયકાત માટે દદીઓિી તપાસ. 
KFHP/H િમામ વ્યન્લિઓને એકંદર વ્યન્લિગિ આરોગ્ય માટે 
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માલિકીની માલિતી. Kaiser Permanente. બધા િકો સુરલિત છે.  

િેલિતમાાં સ્પષ્ટપણે અલધકૃત ન િોય તેવા કોઈપણ િેત ુમાટે પ્રકાશન, ડુલલિકેશન, જાિેરાત અથવા ઉપયોગ પ્રલતબાંલધત છે.  

મુદ્રિત નકલો માત્ર સંદર્ભ માટે છે. નવીનતમ મંજૂર સંસ્કરણ માટે કૃપા કરીને ઇલેક્ટટર ોદ્રનક નકલ જુઓ. 

આરોગ્યસભંાળ સબંધંી સેવાઓ સલુભ કરવાનુ ંસતુનતિિ કરવા અને 
દદીની સપંતત્તઓના ંરક્ષણ માટે આરોગ્ય વીમા કવરેજ મેળવવા માટે 
પ્રોત્સાહહિ કરે છે. KFHP/H વીમા તવનાના દદીઓ અથવા િેમના 
બાયંધરી આપનારાઓને Medicaid અને હલે્થ બેતનહફટ એલસચેશજ પર 
ઉપલબ્ધ કવરેજ સહહિ ઉપલબ્ધ સહાય પ્રોગ્રામ્સને ઓળખવામા ંઅને 
અરજી કરવામા ંમદદ કરશે. જે દદીને Medicaid અથવા હલે્થ બેતનહફટ 
એલસચેશજ પર ઉપલબ્ધ કવરેજ માટે લાયક માનવામા ંઆવે છે િેણે િે 
પ્રોગ્રામ્સ માટે અરજી કરવાની જરૂર પિી શકે છે. નાણાકંીય ન્સ્થતિ 
ધરાવિા દદીઓ કે જે Medicaid આવક પાત્રિા માપદંિોને ઓળંગે છે 
િેઓએ Medicaid માટે અરજી કરવાની જરૂર રહશેે નહીં. 

5.3 MFA માટે અરજી કરવા માટે આવશ્યક માડહતી. MFA પ્રોગ્રામ માટે પાત્રિા િેમજ Medicaid 
માટેની પાત્રિા અને હલે્થ બેતનહફટ એલસચેશજ પર ઉપલબ્ધ સબતસિીવાળા કવરેજ નક્કી 
કરવા દદીની નાણાકંીય ન્સ્થતિ ચકાસવા માટે સપંણૂણ વ્યન્લિગિ, નાણાકંીય અને અશય 
માહહિી જરૂરી છે. સહાય માટે અરજી કરે ત્યારે દરેક સમયે દદીની નાણાકંીય ન્સ્થતિની ખરાઇ 
કરવામા ંઆવે છે. 

5.3.1 િાણાુંકીય માડહતી પરૂી પાિવી. દદીઓએ િેમની MFA અરજી સાથે ઘરના કદ 
અને ઘરની આવકની માહહિીનો સમાવેશ કરવો જરૂરી છે, જો કે, KP દ્વારા ખાસ 
તવનિંી ન કરવામા ંઆવે િો, નાણાકંીય ન્સ્થતિની ચકાસણીને મજૂંરી આપવા માટે 
નાણાકંીય દસ્િાવેજો સબતમટ કરવુ ંવૈકક્લ્પક છે. 

5.3.1.1 િાણાુંકીય દસ્તાવેજો નવિા િાણાુંકીય ન્સ્થનતિી ર્કાસણી કરવી. જો 
MFA એક્પ્લકેશન સાથે નાણાકંીય દસ્િાવેજીકરણ શામેલ ન હોય, િો 
દદીની નાણાકંીય ન્સ્થતિ બાહ્ િેટા સ્ત્રોિોનો ઉપયોગ કરીને ચકાસવામા ં
આવશે. જો દદીની નાણાકંીય ન્સ્થતિ બાહ્ િેટા સ્ત્રોિોનો ઉપયોગ કરીને 
ચકાસી શકાિી નથી, િો દદીને િેમની નાણાકંીય ન્સ્થતિની ચકાસણીની 
મજૂંરી આપવા માટે MFA પ્રોગ્રામ એક્પ્લકેશનમા ંવણણવેલ નાણાકંીય 
દસ્િાવેજો સબતમટ કરવાનુ ંકહવેામા ંઆવી શકે છે. 

5.3.1.2 િાણાુંકીય દસ્તાવેજો સાથે િાણાુંકીય ન્સ્થનતિી ર્કાસણી કરવી. જો 
MFA એક્પ્લકેશન સાથે નાણાકંીય દસ્િાવેજોનો સમાવેશ કરવામા ં
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માલિકીની માલિતી. Kaiser Permanente. બધા િકો સુરલિત છે.  

િેલિતમાાં સ્પષ્ટપણે અલધકૃત ન િોય તેવા કોઈપણ િેત ુમાટે પ્રકાશન, ડુલલિકેશન, જાિેરાત અથવા ઉપયોગ પ્રલતબાંલધત છે.  

મુદ્રિત નકલો માત્ર સંદર્ભ માટે છે. નવીનતમ મંજૂર સંસ્કરણ માટે કૃપા કરીને ઇલેક્ટટર ોદ્રનક નકલ જુઓ. 

આવ્યો હોય, િો પાત્રિા પરૂી પાિવામા ંઆવેલ માહહિી પર આધાહરિ 
હશે. 

5.3.2 સુંપણૂષ માડહતી પરૂી પાિવી. તવનિંી કરવામા ંઆવેલી િમામ વ્યન્લિગિ, 
નાણાકંીય, અને અશય માહહિી એક વખિ પ્રાપ્િ થઇ જાય ત્યારબાદ MFA 
પ્રોગ્રામની લાયકાિ નક્કી કરવામા ંઆવે છે. 

5.3.3 અપણૂષ માડહતી. પ્રાપ્િ કરવામા ંઆવેલ આવશ્યક માહહિી જો અધરુી પ્રાપ્િ થયેલ 
હોય િો વ્યન્લિગિ રીિે, મેઇલ દ્વારા, અથવા ટેલીફોન દ્વારા દદીને જાણ કરવામા ં
આવશે. દદી ખટૂિી માહહિી ક્યાથંી 30 હદવસની અંદર સબતમટ કરી શકે છે: 
નોહટસ મોકલવામા ંઆવી હિી િે િારીખ, વ્યન્લિગિ વાિચીિ થઈ હિી અથવા 
ટેલલફોન વાિચીિ થઈ હિી. અધરૂી માહહિીના કારણે MFA નો ઇશકાર કરવામા ં
આવી શકે છે. 

5.3.4 નવિુંતી કરવામાું આવેિ માડહતી ઉપિબ્ધ િ હોય. પ્રોગ્રામ એપ્લીકેશનમા ં
માગંવામા ંઆવેલ માહહિી જો દદી ધરાવિા ન હોય િો િેઓ KFHP/H નો સપંકણ 
કરી શકશે જેથી લાયકાિ દશાણવી શકે િેવા અશય ઉપલબ્ધ દસ્િાવેજો તવશે ચચાણ 
કરી શકાય. 

5.3.5 કોઇ િાણાુંકીય માડહતી ઉપિબ્ધ િ હોય. દદીએ ઓછામા ંઓછી મળૂભિૂ નાણાકંીય 
માહહિી (એટલે કે આવક, જો કોઈ હોય િો અને સ્ત્રોિ) પરૂી પાિવી જરૂરી છે અને 
િેની માશયિાને પ્રમાલણિ કરે છે જ્યારે: (1) બાહ્ િેટા સ્ત્રોિોનો ઉપયોગ કરીને 
િેમની નાણાકંીય ન્સ્થતિ ચકાસી શકાિી નથી; (2) તવનિંી કરેલ નાણાકંીય માહહિી 
ઉપલબ્ધ નથી; અને (3) અશય કોઈ દસ્િાવેજો અન્સ્િત્વમા ંનથી જે યોગ્યિા 
દશાણવી શકે. જો નીચેનામાથંી કોઈ લાગ ુપિતુ ંહોય િો દદી પાસેથી મળૂભિૂ 
નાણાકંીય માહહિી અને પ્રમાણીકરણ જરૂરી છે: 

5.3.5.1 દદી બેઘર છે અથવા બેઘર ક્લલતનકમાથંી સભંાળ મેળવનાર છે. 

5.3.5.2 દદીની કોઈ આવક નથી, િેઓ િેમના એમ્પ્લોયર પાસેથી ઔપચાહરક 
પગાર સ્ટબ મેળવિા નથી (જેઓ સ્વ-રોજગાર છે િે તસવાય), 
નાણાકંીય ભેટો મેળવે છે, અથવા અગાઉના કરવેરા વિણમા ંફેિરલ 
અથવા રાજ્ય આવકવેરા હરટનણ ફાઇલ કરવાની જરૂર ન હિી. 
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માલિકીની માલિતી. Kaiser Permanente. બધા િકો સુરલિત છે.  

િેલિતમાાં સ્પષ્ટપણે અલધકૃત ન િોય તેવા કોઈપણ િેત ુમાટે પ્રકાશન, ડુલલિકેશન, જાિેરાત અથવા ઉપયોગ પ્રલતબાંલધત છે.  

મુદ્રિત નકલો માત્ર સંદર્ભ માટે છે. નવીનતમ મંજૂર સંસ્કરણ માટે કૃપા કરીને ઇલેક્ટટર ોદ્રનક નકલ જુઓ. 

5.3.5.3 દદી જાણીિી રાષ્ટ્રીય અથવા પ્રાદેતશક આપતત્ત અથવા જાહરે આરોગ્ય 
કટોકટીથી પ્રભાતવિ થયો છે (નીચે તવભાગ 5.11 નો સદંભણ લો). 

5.3.6 દદી સહકાર. િમામ તવનિંી કરવામા ંઆવેલ માહહિી પરૂી પાિવા માટે દદીએ 
વાજબી પ્રયાસ કરવાની આવશ્યકિા છે. જો તવનિંી કરેલી બધી માહહિી પરૂી 
પાિવામા ંન આવે, િો પાત્રિા નક્કી કરિી વખિે સજંોગો ધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવી 
શકે છે. 

5.4 સુંભનવત િાયકાત નિધાષરણ. દદી પાસે બાકી બેલેશસ હોય, KP આઉટરીચ પ્રયાસોનો પ્રતિસાદ 
ન આપ્યો હોય અને અરજી કરી ન હોય િેવી પહરન્સ્થતિમા ંપણૂણ કરેલ અરજીની ગેરહાજરીમા ં
નાણાકંીય સહાય મજૂંર થઈ શકે છે પરંત ુઅશય ઉપલબ્ધ માહહિી નાણાકંીય મશુ્કેલીને 
સમથણન આપે છે. જો પાત્ર હોવાનુ ંનક્કી કરવામા ંઆવે, િો દદીએ નાણાકંીય ન્સ્થતિ ચકાસવા 
માટે વ્યન્લિગિ, નાણાકંીય અથવા અશય માહહિી પરૂી પાિવાની જરૂર નથી અને િેને 
આપમેળે MFA એવોિણ સોંપવામા ંઆવશે. અનમુાતનિ પાત્રિાના તનધાણરણ માટેનુ ંકારણ અને 
સહાયક માહહિી દદીના ખાિામા ંદસ્િાવેજીકૃિ કરવામા ંઆવશે અને વધારાની દદી નોંધો 
શામેલ કરી શકાય છે. દદીને પાત્ર હોવાનુ ંમાનવામા ંઆવે છે અને જો દદી પવૂણ લાયકાિ 
ધરાવિા હોય અથવા નાણાકંીય મશુ્કેલીના સકેંિો હોય િો દસ્િાવેજની જરૂહરયાિો માફ 
કરવામા ંઆવે છે. 

5.4.1 પવૂષિાયક. એવી પહરન્સ્થતિઓ જ્યા ંએવા પરુાવા છે કે દદી નોંધાયેલ છે અથવા 
નીચે નોંધેલ જાહરે અને ખાનગી સહાયિા પ્રોગ્રામ્સ માટે સભંતવિ રૂપે લાયક 
બનવા માટે નાણાકંીય િપાસ પ્રહિયા દ્વારા તનધાણહરિ કરવામા ંઆવે છે િે MFA 
પ્રોગ્રામ માટે લાયક (એટલે કે, પવૂણ-લાયકાિ) માનવામા ંઆવે છે. જો દદી 
નીચેનામાથંી કોઈપણ માપદંિને પણૂણ કરે િો દદીને પવૂણ-લાયક ગણવામા ંઆવે છે: 

5.4.1.1 કોમ્યતુનટી મેડડકલ ફાઇનાસ્ન્શયલ આઇપટન્સ (Community Mecial 
Financial Assistance, (CMFA) પ્રોગ્રામમા ંનોંધાયેલ હોય જેમા ંદદીને 
મોકલવામા ંઆવ્યા ંહોય અને આ રીિે પવૂણલાયક થયા હોય (1) ફેિરલ, 
સ્ટેટ અથવા લોકલ ગવમેશટ, (2) ભાગીદાર કોમ્યતુનટી-ન્સ્થિ સસં્થા, 
અથવા (3) KFHP/H પ્રાયોજજિ કોમ્યતુનટી હલે્થ પ્રોગ્રામ ખાિે. 

5.4.1.2 લો-ઇશકમ ધરાવિા દદીઓ માટે સભંાળનો સહાય ઉપયોગ કરવા માટે 
િૈયાર કરવામા ંઆવેલ KP કોમ્યતુનટી બેતનહફટ પ્રોગ્રામમા ંનોંધાયેલ 
હોય અથવા તનયલુિ KFHP/H વ્યન્લિ દ્વારા પવૂણલાયક થયેલ હોય. 
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માલિકીની માલિતી. Kaiser Permanente. બધા િકો સુરલિત છે.  

િેલિતમાાં સ્પષ્ટપણે અલધકૃત ન િોય તેવા કોઈપણ િેત ુમાટે પ્રકાશન, ડુલલિકેશન, જાિેરાત અથવા ઉપયોગ પ્રલતબાંલધત છે.  

મુદ્રિત નકલો માત્ર સંદર્ભ માટે છે. નવીનતમ મંજૂર સંસ્કરણ માટે કૃપા કરીને ઇલેક્ટટર ોદ્રનક નકલ જુઓ. 

5.4.1.3 તવશ્વસનીય આજીતવકાના સાધનની િપાસ સ્વાસ્્ય કવરેજ પ્રોગ્રામ 
(દા.િ., મેહિકેિ, મેહિકેર લો ઇશકમ સબતસિી પ્રોગ્રામ) મા ંનોંધાયેલ છે 
અથવા િેને પાત્ર હોવાનુ ંમાનવામા ંઆવે છે. 

5.4.1.4 તવશ્વસનીય આજીતવકાના સાધનની િપાસ જાહરે સહાયિા પ્રોગ્રામમા ં
નોંધાયેલ છે (દા.િ., મહહલા, તશશ ુઅને બાળકોના પ્રોગ્રામ્સ, પરૂક 
પોિણ અને સહાયિા પ્રોગ્રામ્સ). 

5.4.1.5 ઓછી આવકવાળા અથવા સબતસિીવાળા આવાસમા ંરહ ેછે. 

5.4.1.6 છેલ્લા ં30 હદવસમા ંશરૂ થયેલ MFA ફાળવણી પહલેા ંમજૂંર થયા હોય. 

5.4.2 િાણાુંકીય મશુ્કેિીિા સુંકેતો. જે દદીને KP સતુવધામા ંસભંાળ મળી છે અને જેમના 
માટે નાણાકંીય મશુ્કેલીના સકેંિો છે (દા.િ., ભિૂકાળની બાકી બેલેશસ અથવા 
ચકુવણી કરવામા ંઅસમથણિા) િે KP અને દેવુ ંવસલૂાિ એજશસીઓ દ્વારા બાહ્ 
િેટા સ્ત્રોિોનો ઉપયોગ કરીને પ્રોગ્રામની પાત્રિા અને નાણાકંીય મશુ્કેલી માટે 
િપાસવામા ંઆવી શકે છે. . જો લાયક હોય, િો દદી માત્ર લાયક બાકી રકમો માટે 
જ MFA ફાળવણી મેળવશે. 

5.4.2.1 KP દ્વારા પાત્રતા નિધાષરણ. KP દદીઓને િેમની બાકી બેલેશસ દેવુ ં
કલેલશન એજશસી પાસે મકૂવામા ંઆવે િે પહલેા ંપ્રોગ્રામ પાત્રિા માટે 
િપાસ કરી શકે છે. 

5.4.2.1.1 બાકી સેલ્ફ-પે બેિેન્શસસ. KP તવભાગ 5.6 પ્રોગ્રામ 
પાત્રિા માપદંિમા ંવણણવ્યા મજુબ માધ્યમ-પરીક્ષણ 
માપદંિોના આધારે પ્રોગ્રામ પાત્રિા માટે િેટ કલેલશન 
એજશસી સાથે પ્લેસમેશટ માટે ઓળખાયેલા દદીઓની 
િપાસ કરશે. 
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માલિકીની માલિતી. Kaiser Permanente. બધા િકો સુરલિત છે.  

િેલિતમાાં સ્પષ્ટપણે અલધકૃત ન િોય તેવા કોઈપણ િેત ુમાટે પ્રકાશન, ડુલલિકેશન, જાિેરાત અથવા ઉપયોગ પ્રલતબાંલધત છે.  

મુદ્રિત નકલો માત્ર સંદર્ભ માટે છે. નવીનતમ મંજૂર સંસ્કરણ માટે કૃપા કરીને ઇલેક્ટટર ોદ્રનક નકલ જુઓ. 

5.4.2.1.2 િાણાુંકીય મશુ્કેિીિા સુંકેતો. બાકી બેલેશસ ધરાવિા 
કેટલાક દદીઓ માટેની નાણાકંીય માહહિી યોગ્યિા નક્કી 
કરવા માટે ઉપલબ્ધ ન હોઈ શકે, પરંત ુKP ને જાણ 
કરાયેલી નાણાકંીય મશુ્કેલીઓના અશય સકેંિો ઓછી 
આવકના તનધાણરણ િરફ દોરી શકે છે. પાત્ર બાકી બેલેશસ 
MFA પ્રોગ્રામ પર લાગ ુકરવામા ંઆવશે અને વધ ુ
વસલૂાિ હિયાઓને આધીન રહેશે નહીં. નાણાકંીય 
મશુ્કેલીના સકેંિોમા ંશામેલ હોઈ શકે છે, પરંત ુિે આના 
સધુી મયાણહદિ નથી: 

5.4.2.1.2.1 દદી સ્પોશસરતશપ, સામાજજક સરુક્ષા 
નબંર, ટેલસ રેકોર્ડ ણસ અથવા માશય 
લબલલિંગ સરનામા ંતવના નોન-ય.ુએસ. 
નાગહરક છે; c સાથે િેમના ખાિા તવશે 
વાિચીિ કરી નથી; અને વાજબી 
એકત્રીકરણ પ્રયાસો દશાણવે છે કે દદી 
પાસે િેમના મળૂ દેશમા ંનાણાકંીય 
અથવા સપંતત્ત સસંાધનો નથી. 

5.4.2.1.2.2 દદી પાસે અગાઉ પરૂી પાિવામા ંઆવેલ 
KP સેવાઓ માટે બાકી બેલેશસ છે અને 
ત્યારથી િે લાબંા સમય સધુી જેલમા ંકેદ 
છે; પહરણીિ નથી; આવકના કોઈ સકેંિો 
નથી; અને KP દદીનો સપંકણ કરવામા ં
અસમથણ છે. 

5.4.2.1.2.3 દદીનુ ંમતૃ્ય ુકોઈ તમલકિ/સપંતત્ત 
અથવા દેવા માટે જવાબદાર કોઈ 
સબંધંીનો રેકોિણ ન હોય. 

5.4.2.1.2.4 દદીનુ ંમતૃ્ય ુથયુ ંછે, અને પ્રોબેટ અથવા 
એસ્ટેટ નાદારી દશાણવે છે.  
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માલિકીની માલિતી. Kaiser Permanente. બધા િકો સુરલિત છે.  

િેલિતમાાં સ્પષ્ટપણે અલધકૃત ન િોય તેવા કોઈપણ િેત ુમાટે પ્રકાશન, ડુલલિકેશન, જાિેરાત અથવા ઉપયોગ પ્રલતબાંલધત છે.  

મુદ્રિત નકલો માત્ર સંદર્ભ માટે છે. નવીનતમ મંજૂર સંસ્કરણ માટે કૃપા કરીને ઇલેક્ટટર ોદ્રનક નકલ જુઓ. 

5.4.2.2 િેબ્ટ કિેક્શિ એજશસી દ્વારા પાત્રતા નિધાષરણ. િેબ્ટ કલેલશન એજશસી 
પાસે બાકી રહલે બેલેશસ તનયતમિપણે પ્રોગ્રામની પાત્રિા અને 
નાણાકંીય મશુ્કેલીઓ માટે િપાસવામા ંઆવશે. 

5.4.2.2.1 િાણાુંકીય મશુ્કેિીિા સુંકેતો. િેબ્ટ કલેલશન એજશસીઓ 
અશય નાણાકંીય માહહિી (દા.િ., ભિૂકાળની નાદારી, 
નોન-કેપી દેવુ,ં િેહિટ ઇતિહાસ, ચકુવણી કરવાની વતૃત્ત 
વગેરે) અને સામાજજક-આતથિક બાબિો (દા.િ., ઘરની 
માલલકી) નો ઉપયોગ કરીને દદીના ખાિાઓની સ્વિતં્ર 
સમીક્ષા કરશે જે નાણાકંીય મશુ્કેલીના તનધાણરણ િરફ 
જઇ શકે. જો લાયક હોય, િો દદી માત્ર લાયક બાકી 
રકમો માટે જ MFA ફાળવણી મેળવશે. પાત્ર બાકી 
બેલેશસ KP ને પરિ કરવામા ંઆવશે, MFA પ્રોગ્રામ પર 
લાગ ુકરવામા ંઆવશે અને વધ ુવસલૂાિ હિયાઓને 
આધીન રહશેે નહીં. 

5.5 િોગ્રામ િાયકાત માપદુંિ. પ્રદેશ-તવતશષ્ટ્ટ પહરતશષ્ટ્ટના તવભાગ V મા ંસારાશં આપ્યા મજુબ, 
MFA માટે અરજી કરનાર દદી માધ્યમ-પરીક્ષણ અથવા ઉચ્ચ િબીબી ખચણના માપદંિના 
આધારે નાણાકંીય સહાય માટે લાયક ઠરી શકે છે. જુઓ કૈસર પરમેનેશટ પ્રદેશો માટેની 
પરુવણી, જોિાણો 1-8. 

5.5.1 આજીનવકાિા સાધિિી તપાસિો માપદુંિ. દદી આજીતવકાના સાધનની િપાસની 
લાયકાિનો માપદંિ પણૂણ કરે િો તનણણય કરવા માટે દદીનુ ંમલૂ્યાકંન કરવામા ંઆવે 
છે. 

5.5.1.1 આવકિા સ્તર અનસુાર પાત્રતા. ફેિરલ પોવટી ગાઇિલાઇશસ (Federal 
Poverty Guidelines, (FPG))ની ટકાવારી િરીકે KFHP/H ના નબળા ં
પરીક્ષણ માપદંિ માટે દદી ઓછી અથવા સમાન એકંદર ઘરેલ ુઆવક 
ધરાવિા દદી નાણાકંીય સહાય માટે લાયક છે. સાધન-પરીક્ષણમા ં
સપંતત્તને ધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવિી નથી. 

5.5.1.2 ઘરેલ ુઆવક. ઘરના પરીવારના ંસભ્યો માટે લાગ ુઆવકની 
આવશ્યકિાઓ. ઘર અથાણિ એકલ વ્યન્લિ અથવા જશમ, લગ્ન, અથવા 
દત્તક લેવા સબંતંધિ જેઓ સાથે રહિેા હોય િેવા બે અથવા વધારે 
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માલિકીની માલિતી. Kaiser Permanente. બધા િકો સુરલિત છે.  

િેલિતમાાં સ્પષ્ટપણે અલધકૃત ન િોય તેવા કોઈપણ િેત ુમાટે પ્રકાશન, ડુલલિકેશન, જાિેરાત અથવા ઉપયોગ પ્રલતબાંલધત છે.  

મુદ્રિત નકલો માત્ર સંદર્ભ માટે છે. નવીનતમ મંજૂર સંસ્કરણ માટે કૃપા કરીને ઇલેક્ટટર ોદ્રનક નકલ જુઓ. 

વ્યન્લિઓનો સમહૂ છે. ઘરના સભ્યોમા ંજીવનસાથી, લાયક સ્થાતનક 
ભાગીદારો, બાળકો, સભંાળ રાખનાર સબંધંીઓ, સભંાળ રાખનાર 
સબંધંીઓના બાળકો અને અશય વ્યન્લિઓનો સમાવેશ થઈ શકે છે કે 
જેમના માટે એકલ વ્યન્લિ, પત્ની, ઘરેલુ ંભાગીદાર અથવા માિાતપિા 
આતથિક રીિે જવાબદાર છે જેઓ પહરવારમા ંરહ ેછે. 

5.5.2 ઉંર્ા તબીબી ખર્ષિો માપદુંિ. દદી ઉચ્ચ િબીબી ખચણ પાત્રિા માપદંિોને પણૂણ કરે 
છે કે કેમ િે તનધાણહરિ કરવા માટે દદીનુ ંમલૂ્યાકંન કરવામા ંઆવે છે. 

5.5.2.1 ઉંર્ા તબીબી ખર્ાાં આધાડરત િાયકાત. વાતિિક ઘરગ્થ ુઆવકના 
10% કરિા ંવધારે અથવા િેની બરાબર અરજી કયાણ પહલેાના 12-
મહહનાના સમયગાળામા ંપાત્ર સેવાઓ માટે લખસ્સા બહારના િબીબી 
અને ફામણસી ખચણ સાથે કોઈપણ કુલ ઘરગ્થ ુઆવક સ્િરનો દદી 
નાણાકંીય સહાય માટે પાત્ર છે. 

5.5.2.1.1 KFHP/H પોતાિા પૈસે કરેિા ખર્ાષ. KP ફેસેલીટી ખાિે 
થયેલ કોપેમેશટ, હિપોઝીટ, કોઇશશ્યોરશસ, અને લાયક 
સેવાઓ માટે સલંગ્ન કપાિો સહહિ થયેલ િબીબી અને 
દવા ખચણ. 

5.5.2.1.2 િોિ-KFHP/H પોતાિા પૈસે કરેિા ખર્ાષ. નોન-KP 
ફેસેલીટી ખાિે પરૂા ંપાિવામા ંઆવેલ િબીબી, દવા અને 
િેશટલ ખચાણ ,જે લાયક િબીબી આવશ્યક સેવા સલંગ્ન 
હોય, અને દદી (કોઇ હિસ્કાઉશટ્સ અથવા જિા કરેલ 
હોય િે બાદ કરિા) દ્વારા કરવામા ંઆવેલ હોય િેનો 
સમાવેશ થાય છે. નોન-KP સતુવધામાથંી સેવા પ્રાપ્િ 
કરી હોય િે માટે િબીબી ખચાણનુ ંદસ્િાવેજીકરણ દદીએ 
પરંુૂ પાિવાનુ ંરહશેે. 
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માલિકીની માલિતી. Kaiser Permanente. બધા િકો સુરલિત છે.  

િેલિતમાાં સ્પષ્ટપણે અલધકૃત ન િોય તેવા કોઈપણ િેત ુમાટે પ્રકાશન, ડુલલિકેશન, જાિેરાત અથવા ઉપયોગ પ્રલતબાંલધત છે.  

મુદ્રિત નકલો માત્ર સંદર્ભ માટે છે. નવીનતમ મંજૂર સંસ્કરણ માટે કૃપા કરીને ઇલેક્ટટર ોદ્રનક નકલ જુઓ. 

5.5.2.1.2.1 જો નોન-KFHP/H પ્રદાિા જ્યા ંચાર્જ 
વસલૂવામા ંઆવે છે િે ફાયનાન્શસયલ 
આતસસ્ટશસ પ્રોગ્રામ ઓફર કરે છે જેના 
માટે દદી પાત્ર હોઈ શકે છે, ચાર્જને 
પાત્ર િબીબી ખચણ ગણવામા ંઆવે િે 
પહલેા ંદદીઓએ અરજી કરવી 
આવશ્યક છે. 

5.5.2.1.3 હલે્થ પ્િાિ નિનમયમ્સ. દદીએ પોિે કરેલા ખચાણને 
આરોગ્ય સારવારના કવરેજથી સબંતંધિ ખચણમા ંજોિવામા ં
આવિા નથી (દા.િ., ચકૂવવાને પાત્ર રખમ અથવા 
પ્રીતમયમ). 

5.6 અસ્વીકૃનતઓ અિે અપીિો 

5.6.1 અસ્વીકૃનતઓ. એક દદી જે MFA પ્રોગ્રામ માટે અરજી કરે છે અને પાત્રિાના 
માપદંિોને પણૂણ કરિા નથી િેમને લેલખિમા ંજાણ કરવામા ંઆવે છે કે MFA 
માટેની િેમની તવનિંી નકારવામા ંઆવી છે. 

5.6.2 MFA અસ્વીકૃનતિે કેવી રીતે અપીિ કરવી. જે દદીઓને MFA નકારવામા ંઆવ્યા છે 
અથવા મજૂંર કરવામા ંઆવ્યા છે અને િેઓ માને છે કે િેઓ ઉચ્ચ MFA પરુસ્કાર 
માટે લાયક છે િેઓ તનણણયની અપીલ કરી શકે છે. દદીઓને અપીલ કરવા માટે 
પ્રોત્સાહહિ કરવામા ંઆવે છે જો િેઓએ (1) અગાઉ નાણાકંીય દસ્િાવેજો સબતમટ 
કયાણ ન હોય અથવા (2) િેમની ઘરની આવક બદલાઈ ગઈ હોય. અપીલ પ્રહિયા 
પણૂણ કરવા માટેની સચૂનાઓ MFA નામજૂંર અને મજૂંરી પત્રો િેમજ MFA 
વેબસાઇટમા ંશામેલ છે. તનયલુિ KFHP/H સ્ટાફ દ્વારા અપીલોની સમીક્ષા કરવામા ં
આવે છે. દદીઓને િેમની અપીલના પહરણામની લેલખિમા ંજાણ કરવામા ંઆવે છે. 
અપીલના િમામ તનણણયો અંતિમ છે. 

5.7 ફાળવણી માળખુું. MFA પરુસ્કારો લાયક ભિૂકાળના બાકી અથવા બાકી બેલેશસ, િેબ્ટ 
કલેલશન એજશસી પાસે રાખેલા બેલેશસ અને બાકી શલુ્ક પર લાગ ુથાય છે. MFA 
ફાળવણીઓમા ંKP પ્રદાિા દ્વારા તનધાણરણ કયાણ અનસુારની કોઇપણ આવશ્યક ફોલો અપ 
સેવાઓ માટે લાયકાિના ંસમયગાળાનો પણ સમાવેશ થઇ શકે છે. 
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માલિકીની માલિતી. Kaiser Permanente. બધા િકો સુરલિત છે.  

િેલિતમાાં સ્પષ્ટપણે અલધકૃત ન િોય તેવા કોઈપણ િેત ુમાટે પ્રકાશન, ડુલલિકેશન, જાિેરાત અથવા ઉપયોગ પ્રલતબાંલધત છે.  

મુદ્રિત નકલો માત્ર સંદર્ભ માટે છે. નવીનતમ મંજૂર સંસ્કરણ માટે કૃપા કરીને ઇલેક્ટટર ોદ્રનક નકલ જુઓ. 

5.7.1 ફાળવણીિો આધાર. MFA પ્રોગ્રામ દ્વારા ચકૂવવામા ંઆવિી દદીની હકિંમિ દદીની 
આરોગ્ય સભંાળ કવરેજ છે કે કેમ અને દદીની ઘરની આવકના આધારે નક્કી 
કરવામા ંઆવે છે. 

5.7.1.1 સ્વાસ્્ય સુંભાળ કવરેજ (વીમારડહત) નવિા MFA-િાયક દદી. એક લાયક 
વીમારહહિ દદી િમામ લાયક સેવાઓના ંદદી ખચાણ પર છૂટ મેળવે છે. 

5.7.1.2 આરોગ્ય સુંભાળ કવરેજ (વીમાસડહત) સાથે MFA-િાયક દદી. િમામ 
લાયક વીતમિ દદી િમામ લાયક સેવાઓ (1) જેના માટે દદી અંગિ 
રીિે જવાબદાર હોય અને (2) િેમના વીમા કેરીયર દ્વારા ચકુવણી થઇ 
ન હોય િેવી િમામ લાયક સેવાઓ માટેના ંદદી ખચણ પર છૂટ મેળવે 
છે. દદીએ દસ્િાવેજીકરણ પરંુૂ પાિવાનુ ંરહશેે, જેમ કે એલસ્પ્લેનેશન 
ઓફ બેતનહફટ્સ (Explanation of Benefits, (EOB)), જેથી વીમા દ્વારા 
સમાતવષ્ટ્ટ ન હોય િે બીલના ભાગો નક્કી કરી શકાય. પાત્ર વીમાધારક 
દદીએ કોઈપણ નામજૂંર દાવાઓ માટે િેમના વીમા કેહરયર પાસે 
અપીલ દાખલ કરવી જરૂરી છે. પાત્ર વીમાધારક દદીઓએ િેમના 
વીમા કેરીયર દ્વારા અપીલ નકારવાના દસ્િાવેજો પ્રદાન કરવા જરૂરી 
છે. 

5.7.1.2.1 ઇશસ્યોરશસ કેરીયર પાસેથી િાપ્ત ચકુવણીઓ. દદીના ં
ઇશસ્યરુશસ કેરીયર પાસેથી KFHP/H દ્વારા પરૂી 
પાિવામા ંઆવેલ સેવાઓ માટે કોઇ ચકુવણી માટે લાયક 
દદીએ KFHP/H ને સહી કરી આપવાની રહશેે. 

5.7.1.3 છૂટનુું શેિયિુ. િબીબી આતથિક સહાયિા માટે લાયક થિા દદી પાસેથી 
KP દ્વારા ચાર્જ કરવામા ંઆવિી રકમો પ્રોગ્રામ માટે દદી લાયક થાય 
િે માટે ઉપયોગમા ંલેવાિા લાયકાિના ંમાપદંિના ંપ્રકાર પર આધાર 
રાખે છે. પૉલલસી હઠેળ ઉપલબ્ધ હિસ્કાઉશટ તવશે વધારાની માહહિીનો 
સારાશં સબંતંધિ અિેશિમમા ંઆપવામા ંઆવ્યો છે. જુઓ કૈસર 
પરમેનેશટ પ્રદેશો માટેની પરુવણી, જોિાણો 1-8. 

5.7.1.3.1 સુંભનવત િાયકાત નિધાષરણ - પવૂષિાયકાત. MFA 
પાત્રિા માટે પવૂણ-લાયકાિ ધરાવિા દદીને (તવભાગ 
5.4.1 મા ંસારાશં મજુબ) દદીના ખચણ પર 100% MFA 
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માલિકીની માલિતી. Kaiser Permanente. બધા િકો સુરલિત છે.  

િેલિતમાાં સ્પષ્ટપણે અલધકૃત ન િોય તેવા કોઈપણ િેત ુમાટે પ્રકાશન, ડુલલિકેશન, જાિેરાત અથવા ઉપયોગ પ્રલતબાંલધત છે.  

મુદ્રિત નકલો માત્ર સંદર્ભ માટે છે. નવીનતમ મંજૂર સંસ્કરણ માટે કૃપા કરીને ઇલેક્ટટર ોદ્રનક નકલ જુઓ. 

હિસ્કાઉશટ અથવા પરૂી પાિવામા ંઆવિી સેવાઓ 
માટેના શલુ્ક પ્રાપ્િ થશે જેના માટે દદી જવાબદાર છે. 

5.7.1.3.2 KP દ્વારા સુંભનવત િાયકાત નિધાષરણ - બાકી સ્વ-પે 
બેિેશસ. એક દદી જે અથણ-પરીક્ષણ માપદંિોને પણૂણ કરે છે 
િે દદીના ખચણ પર સ્લાઇહિિંગ સ્કેલ MFA હિસ્કાઉશટ 
મેળવશે અથવા પરૂી પાિવામા ંઆવિી સેવાઓ કે જેના 
માટે દદી જવાબદાર છે િેના માટેના શલુ્કના હહસ્સા પર 
મળશે. 

5.7.1.3.3 કેપી દ્વારા સુંભનવત િાયકાત નિધાષરણ - િાણાકીય 
હાિમારીિા સુંકેતો. એક દદી જે નાણાકંીય મશુ્કેલીના 
માપદંિોને પણૂણ કરે છે િેને દદીના ંખચણ અથવા પરૂી 
પાિવામા ંઆવિી સેવાઓ માટેના શલુ્ક પર 100% 
હિસ્કાઉશટ મળે છે જેના માટે દદી જવાબદાર છે. 

5.7.1.3.4 િેબ્ટ કિેક્શિ એજશસી દ્વારા સુંભનવત િાયકાત 
નિધાષરણ. એક દદી જે નાણાકંીય મશુ્કેલી માટે તવિેિાના 
માપદંિોને પણૂણ કરે છે િેને દદીની હકિંમિ પર 100% 
MFA હિસ્કાઉશટ અથવા પરૂી પાિવામા ંઆવિી સેવાઓ 
માટેના શલુ્કના ભાગ પર મળશે જેના માટે દદી 
જવાબદાર છે.  

5.7.1.3.5 દદી અથષ-પરીક્ષણ માપદુંિિે પણૂષ કરે છે. જે દદી અથણ-
પરીક્ષણ માપદંિોને પણૂણ કરે છે િેને દદીની હકિંમિ 
અથવા પરૂી પાિવામા ંઆવિી સેવાઓ માટેના શલુ્કના 
ભાગ પર સ્લાઇહિિંગ સ્કેલ MFA હિસ્કાઉશટ પ્રાપ્િ થશે 
જેના માટે દદી જવાબદાર છે. 

5.7.1.3.6 ઉંર્ા તબીબી ખર્ષિો માપદુંિ પણૂષ કરે છે. જે દદી ઉચ્ચ-
િબીબી ખચણના માપદંિોને પણૂણ કરે છે િેને દદીના ખચણ પર 
100% MFA હિસ્કાઉશટ અથવા પરૂી પાિવામા ંઆવિી 
સેવાઓ માટેના શલુ્ક પ્રાપ્િ થશે જેના માટે દદી જવાબદાર 
છે. 
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માલિકીની માલિતી. Kaiser Permanente. બધા િકો સુરલિત છે.  

િેલિતમાાં સ્પષ્ટપણે અલધકૃત ન િોય તેવા કોઈપણ િેત ુમાટે પ્રકાશન, ડુલલિકેશન, જાિેરાત અથવા ઉપયોગ પ્રલતબાંલધત છે.  

મુદ્રિત નકલો માત્ર સંદર્ભ માટે છે. નવીનતમ મંજૂર સંસ્કરણ માટે કૃપા કરીને ઇલેક્ટટર ોદ્રનક નકલ જુઓ. 

5.7.1.4 પતાવટમાુંથી વળતરો. ત્રાહહિ પક્ષની જવાબદારી / વ્યન્લિગિ વીમા 
સરુક્ષા પિાવટો, ચકુવણીકિાણઓ, અથવા અશય કાનનૂી જવાબદાર 
પક્ષો પાસેથી KFHP/H લાગુ ંપિે િે અનસુાર વળિર માગંે છે. 

5.7.2 પરુસ્કાર પાત્રતાિી મદુત. અનસુરણ સેવાઓ માટે લાયકાિનો સમયગાળો 
મજૂંરીની િારીખ અથવા સેવાઓ પરૂી પાિવામા ંઆવી હિી િે િારીખથી અથવા 
દવા આપવામા ંઆવી હિી િે િારીખથી શરૂ થાય છે. લાયકાિની અવધીનો 
સમયગાળો માત્ર મયાણહદિ સમયનો છે અને KP ની તવવેકબદુ્ધદ્ધ પર આ સહહિના ં
તવતવધ માગો દ્વારા નક્કી કરવામા ંઆવે છે: 

5.7.2.1 ર્ોક્કસ સમયગાળો. લાયક અનવુિી સેવાઓ માટે મહત્તમ 365 હદવસ 
અને ખરાબ દેવુ ંરેફરલ પહલેા ંઓળખાયેલ બાકી દદી ખચણ બેલેશસ. 

5.7.2.2 કુશળ િનસિંગ, કસ્ટોડિયિ સેવાઓ અિે મધ્યવતી સુંભાળ. KP ની 
બહાર પરૂી પાિવામા ંઆવિી સેવાઓ માટે મહત્તમ 30 હદવસ. 

5.7.2.3 િયરેુબિ મેડિકિ ઇક્વીપમેશટ. મહત્તમ હદવસો 180 વેશિર દ્વારા પરૂા 
પાિવામા ંઆવિા િબીબી ઉપકરણ માટે. 

5.7.2.4 સારવારિો સમયગાળો અથવા સુંભાળિો એનપસોિ. મહત્તમ  
180 હદવસો KP પ્રદાિા દ્વારા નક્કી થયેલ સારવારના ચોક્કસ  
સમયગાળા અને/અથવા સભંાળના એતપસોિ માટે. 

5.7.2.5 પબ્િીક અિે િાઇવેટ હલે્થ કવરેજ િોગ્રામ્સ માટે સુંભનવત રીતે િાયક 
દદીઓ. જ્યારે દદી સાવણજતનક અને ખાનગી આરોગ્ય કવરેજ પ્રોગ્રામ્સ 
માટે અરજી કરે છે ત્યારે િેને મદદ કરવા માટે મહત્તમ 90 હદવસ. 

5.7.2.6 વિ-ટાઇમ (એક વખતિી) ફામષસી ફાળવણી. MFA પ્રોગ્રામમા ંઅરજી 
કરિા પહલેા,ં વન-ટાઇમ ફામણસી ફાળવણી માટે દદી લાયક છે જો દદી 
(1) સહિય અથવા બાકી MFA ફાળવણી ધરાવિા ન હોય, (2) 
KFHP/H ફામણસી પર KP પ્રદાિા દ્વારા લેલખિ તપ્રસ્િીપ્શન ભરે (3) 
તપ્રસ્િીપ્શનની ચકુવણી કરવામા ંઅસમથણિા દશાણવે, અને (4) MFA 
પાત્રિા નક્કી કરવા માટે નાણાકંીય સલાહકાર ઉપલબ્ધ નથી. એક-
વખિનો પરુસ્કાર દરેક દદીને માત્ર એક જ વાર ઉપલબ્ધ છે, િે એક 
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માલિકીની માલિતી. Kaiser Permanente. બધા િકો સુરલિત છે.  

િેલિતમાાં સ્પષ્ટપણે અલધકૃત ન િોય તેવા કોઈપણ િેત ુમાટે પ્રકાશન, ડુલલિકેશન, જાિેરાત અથવા ઉપયોગ પ્રલતબાંલધત છે.  

મુદ્રિત નકલો માત્ર સંદર્ભ માટે છે. નવીનતમ મંજૂર સંસ્કરણ માટે કૃપા કરીને ઇલેક્ટટર ોદ્રનક નકલ જુઓ. 

હદવસ સધુી મયાણહદિ છે અને િેમા ંકેપી પ્રદાિા દ્વારા િબીબી રીિે 
યોગ્ય રીિે તનધાણહરિ દવાઓનો વ્યાજબી પરુવઠો શામેલ છે. 

5.7.2.7 િાણાુંકીય સહાય માટે ફરીથી અરજી કરવી. પ્રવિણમાન ફાળવણીની 
સમાક્પ્િ િારીખ પહલેા ત્રીસ (30) હદવસો પહલેા શરૂ થિા ંઅને 
ત્યારબાદ કોઇપણ સમયે, દદીએ પ્રોગ્રામ માટે ફરીથી અરજી કરવી 
પિી શકે છે. 

5.7.3 ફાળવણી રદબાતિ, પાછી ખેંર્વી, અથવા સધુારો કરવો. અમકુ ચોક્કસ 
સજંોગોમા,ં િેની તવવેકબદુ્ધદ્ધ મજુબ KFHP/H MFA ફાળવણી રદબાિલ કરી શકે, 
પાછી ખેંચી શકે અને સધુારી શકે છે. પહરન્સ્થતિઓમા ંઆ મજુબ સમાવેશ થાય છે: 

5.7.3.1 છેતરનપિંિી, ર્ોરી, અથવા િાણાુંકીય ફેરફારો. છેિરતપિંિી, ખોટંુ 
અથણઘટન, ચોરી, દદીની નાણાકંીય ન્સ્થતિમા ંફેરફારોના હકસ્સામા,ં 
અથવા અશય પહરન્સ્થતિઓ જેમા ંMFA પ્રોગ્રામની સરુઢિાનો ભગં થિો 
હોય. 

5.7.3.2 પબ્િીક અિે િાઇવેટ હલે્થ કવરેજ િોગ્રામ્સ માટે િાયક. પબ્લીક અને 
પ્રાઇવેટ હલે્થ કવરેજ પ્રોગ્રામ્સ માટે પરીક્ષણ થયેલ દદીને લાયક થવા 
માટે માનવામા ંઆવે છે પરંત ુિે પ્રોગ્રામ્સ માટે અરજી પ્રહિયા સાથે 
િેઓ સહકાર આપિા નથી. 

5.7.3.3 અશય ચકુવણી સ્ત્રોતોિી ઓળખ. MFA ફાળવણી દદી મેળવે ત્યારબાદ 
હલે્થ કવરેજ અથવા અશય ચકુવણી સ્ત્રોિોની ઓળખ થાય િો જૂની 
ન્સ્થતિ મજુબ લાયક સેવાઓના ખચાણ ફરી લબલ કરવામા ંઆવશે. જો 
આમ થાય, િો દદીને લબલના િે ભાગ માટે લબલ આપવામા ંઆવતુ ં
નથી કે (1) જેના માટે દદી વ્યન્લિગિ રૂપે જવાબદાર હોય અને (2) જે 
િેમના આરોગ્ય કવરેજ કે અશય ચકુવણી સ્રોિ દ્વારા ચકૂવવામા ંઆવતુ ં
ન હોય. 

5.7.3.4 આરોગ્ય કવરેજમાું ફેરફાર. જો કોઈ દદીને આરોગ્યની સારવારના 
કરવરેજમા ંકોઈ ફેરફારો જણાય, િો િેને MFA પ્રોગ્રામ માટે ફરી અરજી 
કરવાનુ ંકહવેામા ંઆવી શકે છે. 
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માલિકીની માલિતી. Kaiser Permanente. બધા િકો સુરલિત છે.  

િેલિતમાાં સ્પષ્ટપણે અલધકૃત ન િોય તેવા કોઈપણ િેત ુમાટે પ્રકાશન, ડુલલિકેશન, જાિેરાત અથવા ઉપયોગ પ્રલતબાંલધત છે.  

મુદ્રિત નકલો માત્ર સંદર્ભ માટે છે. નવીનતમ મંજૂર સંસ્કરણ માટે કૃપા કરીને ઇલેક્ટટર ોદ્રનક નકલ જુઓ. 

5.7.3.5 ઘરેલ ુઆવકમાું ફેરફાર.. જો કોઈ દદીને ઘરેલુ ંઆવકમા ંકોઈ ફેરફારો 
જણાય, િો િેને MFA પ્રોગ્રામ માટે ફરી અરજી કરવાનુ ંકહેવામા ંઆવી શકે 
છે. 

5.8 ર્ાર્જિસિી મયાષદા. MFA-પાત્ર દદીઓ પાસેથી કૈસર ફાઉશિેશન હૉન્સ્પટલમા ંઆપવામા ં
આવેલા પાત્ર હૉન્સ્પટલ શલુ્ક માટે સપંણૂણ િૉલરની રકમ (એટલે કે, ગ્રોસ ચાજર્જસ) વસલૂવા 
પર પ્રતિબધં છે. કૈસર ફાઉશિેશન હોન્સ્પટલ ખાિે લાયક હોન્સ્પટલ સેવાઓ મેળવી હોય અને 
MFA પ્રોગ્રામ માટે લાયક હોય, પણ MFA ફાળવણી પ્રાપ્િ થયેલ ન હોય અથવા MFA 
ફાળવણીનો ઇશકાર કયો હોય, િો િે દદી પાસેથી િે સેવાઓ માટે સામાશય રીિે લેવામા ં
આવે છે િે લબલ (AGB) કરિા ંવધ ુચાર્જ લેવામા ંઆવિો નથી. 

5.8.1 સામાશય રીતે લબલ્િ રકમો. સામાશય રીિે લબલ (AGB) ઇમરજશસી અથવા અશય 
િબીબી રીિે જરૂરી સભંાળ માટે જે વ્યન્લિઓ આવી સભંાળને આવરી લેિી વીમો 
ધરાવે છે િે KP સતુવધાઓ માટે તનધાણહરિ કરવામા ંઆવે છે, જે લાગ ુપ્રદેશ-
તવતશષ્ટ્ટ પહરતશષ્ટ્ટના તવભાગ VII મા ંવણણવવામા ંઆવે છે. જુઓ કૈસર પરમેનેશટ 
પ્રદેશો માટેની પરુવણી, જોિાણો 1-8. 

5.9 એકનત્રકરણિી કાયષવાહીઓ. 

5.9.1 વાજબી સરૂ્િા આપવાિાું િયાસો. MFA પ્રોગ્રામ તવશે જૂની ચિિ અથવા બાકી 
રકમ માટે દદીને જાણ કરવા માટે KFHP/H અથવા િેના વિી કાયણ કરિી 
કલેલશન એજશસી વાજબી પ્રયાસો કરે છે. વાજબી સચૂના આપવાના ંપ્રયાસો આ 
મજુબ છે: 

5.9.1.1 લાયક હોય િેના માટે MFA ઉપલબ્ધ હોય િે ખાિા ધારકને જાણ કરતુ ં
પ્રથમ મનુ્લિ-બાદનુ ંતનવેદન 120 હદવસમા ંએક લેલખિ નોહટસ 
આપવી. 

5.9.1.2 એલસ્રાઓહિિનરી કલેલશન એલશશસ (Extraordinary Collection Actions, 
(ECAs)) ની સલૂચ સાથે લેલખિ નોહટસ પરૂી પાિવી જે KFHP/H 
અથવા િેબ્ટ કલેકશન એજશસી તસલકની ચકુવણી કરવાનો હતે ુરાખે છે, 
અને આ પગલા ંમાટેની સમયમયાણદા, લેલખિ નોહટસથી 30 હદવસ 
કરિા ંવહલેા હોિી નથી.. 
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માલિકીની માલિતી. Kaiser Permanente. બધા િકો સુરલિત છે.  

િેલિતમાાં સ્પષ્ટપણે અલધકૃત ન િોય તેવા કોઈપણ િેત ુમાટે પ્રકાશન, ડુલલિકેશન, જાિેરાત અથવા ઉપયોગ પ્રલતબાંલધત છે.  

મુદ્રિત નકલો માત્ર સંદર્ભ માટે છે. નવીનતમ મંજૂર સંસ્કરણ માટે કૃપા કરીને ઇલેક્ટટર ોદ્રનક નકલ જુઓ. 

5.9.1.3 પ્રથમ હોસ્પીટલ દદી તનવેદન સાથે MFA પૉલલસીનો સરળ ભાિામા ં
સારાશં પરૂો પાિવો. 

5.9.1.4 MFA પૉલલસી અને MFA એપ્લીકેશન પ્રહિયા મારફિે સહાય કેવી રીિે 
મેળવવી િેના તવશે ખાિાધારકને મૌલખક રીિે જાણ કરવાનો પ્રયાસ 
કરવો. 

5.9.1.5 પાછલી ચિિ અથવા બાકી દદી રકમો િેબ્ટ કલેશલશન એજશસીને 
રાશસફર કરવામા ંઆવે િે પહલેા તવનિંી પર પ્રોગ્રામની લાયકાિનુ ં
તનધાણરણ કરવુ.ં 

5.9.2 રદ થયેિ એક્સ્રાઓડિિિરી કિેકશિ એકશશસ. દદી સામે લસ્રા ઓહિિનરી કલેલશન 
એલશશસ (ECA) માટે પોિાના વિી સચંાલન માટે KFHP/H િેબ્ટ કલેલશન 
એજશસીને કાયણવાહી માટે અનમુતિ આપતુ ંનથી જો દદી: 

5.9.2.1 સહિય MFA ફાળવણી ધરાવિા હોય, અથવા 

5.9.2.2 ECA શરૂ થયા બાદ MFA અરજી કરી હોય. અંતિમ લાયકાિ તનણણય 
કરવામા ંન આવે ત્યા ંસધુી ECA રદ થાય છે. 

5.9.3 માશય એક્સ્રા ઓડિિિરી કિેક્શિ એક્શશસ હોય. 

5.9.3.1 વાજબી િયાસોિો અંનતમ નિણષય. કોઇ ECA લાગ ુકરિા પહલેા,ં 
ક્ષેત્રીય રેવશય ુસાયકલ પેશશટ ફાયનાશસીયલ સતવિસીસ લીિર નીચેની 
બાબિોની ખાિરી કરે છે: 

5.9.3.1.1 MFA પ્રોગ્રામના દદીને જાણ કરવા માટે વાજબી 
પ્રયાસોની સમાક્પ્િ, અને 

5.9.3.1.2 MFA માટે અરજી કરવા માટે પ્રથમ લબલીંગ સ્ટેટમેશટથી 
ઓછામંા ંઓછા 240 હદવસો દદીને પરૂા ંપાિવામા ંઆવ્યા ં
છે. 

5.9.3.2 કશ્યમુર િેડિટ એજશસી્ અથવા િેડિટ બ્યરુોિે જાણ કરવી. KFHP/H 
અથવા િેના વિી કાયણ કરિી િેબ્ટ લેકશન એજશસી કશઝયમુર િેહિટ 
રીપોટીંગ એજશસીઝ અથવા િેહિટ બ્યરુોને તવપરીિ માહહિી આપી શકે છે. 
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માલિકીની માલિતી. Kaiser Permanente. બધા િકો સુરલિત છે.  

િેલિતમાાં સ્પષ્ટપણે અલધકૃત ન િોય તેવા કોઈપણ િેત ુમાટે પ્રકાશન, ડુલલિકેશન, જાિેરાત અથવા ઉપયોગ પ્રલતબાંલધત છે.  

મુદ્રિત નકલો માત્ર સંદર્ભ માટે છે. નવીનતમ મંજૂર સંસ્કરણ માટે કૃપા કરીને ઇલેક્ટટર ોદ્રનક નકલ જુઓ. 

5.9.3.3 કાનિૂી અથવા નસવીિ કાયષવાહીઓ. કોઈપણ અદાલિી કે કાનનૂી 
કાયણવાહીઓ કરિા પહલેા,ં KFHP/H દદી MFA પ્રોગ્રામ માટે લાયક છે 
કે નહીં િે નક્કી કરવા માટેના બાહ્ િેટા સ્રોિનો ઉપયોગ કરીને દદીની 
આતથિક ન્સ્થતિની ખરાઈ કરે છે. 

5.9.3.3.1 MFA માટે િાયક. MFA પ્રોગ્રામ માટે લાયક હોય િેવા 
દદીઓ માટે કોઇ વધારાની કાયણવાહીઓ કરવામા ં
આવિી નથી. MFA માટે લાયક થયેલ ખાિા ંરદ્દ થયા ં
છે અને જૂના ંઆધારે પરિ કરવામા ંઆવે છે. 

5.9.3.3.2 MFA માટે લબિ િાયક. ખબૂ મયાણહદિ હકસ્સાઓમા,ં કે્ષત્રીય 
ચીફ ફાયનાશસીયલ ઓહફસર અથવા કશરોલર પાસેથી 
પહેલા ંમાશયિા સાથે નીચેના પગલા ંલેવામા ંઆવી શકે 
છે: 

5.9.3.3.2.1 દેવાદારને મજૂરી નહીં આપવાનો હુકમ 

5.9.3.3.2.2 કાનિૂી/ નસવીિ પગિાું. બેરોજગાર 
અને અશય નોંધપાત્ર આવક તવનાની 
વ્યન્લિ સામે કાનનૂી કાયણવાહી કરવામા ં
આવિી નથી. 

5.9.3.3.2.3 તનવાસો પર ભોગવટો રાખવો. 

5.9.4 િનતબુંનધત એક્સ્રા ઓડિિિરી કિેક્શિ એક્શશસ. KFHP/H િેબ્ટ કલેલશન 
એજશસીઓને કોઈપણ સજંોગોમા ંનીચેની હિયાઓ કરવા દેત ુ ંનથી, પરવાનગી 
આપતુ ંનથી અથવા પરવાનગી આપતુ ંનથી: 

5.9.4.1 એકાઉશટ ધારક દ્વારા અગાઉના બેલેશસની ચકુવણી ન કરવાને કારણે 
સભંાળને સ્થલગિ કરો અથવા નામજૂંર કરો, અથવા કટોકટી અથવા 
િબીબી રીિે જરૂરી સભંાળ પરૂી પાિિા પહલેા ચકુવણીની જરૂર છે. 

5.9.4.2 ખાિાધારકની ઉધારીનુ ંત્રાહહિ પક્ષને વેચાણ કરવુ.ં 

5.9.4.3 તમલ્કિનો કબ્જો લેવો અથવા ખાિા સ્થલગિ કરવા.ં 

5.9.4.4 ધરપકિ માટે વોરંટની માગં કરવી. 
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5.9.4.5 શરીરનો કબજો જાળવી રાખવા માટે રીટ્સની માગં કરવી. 

5.10 આપનિ અિે જાહરે આરોગ્ય કટોકટી િનતભાવ. સ્ટેટ અથવા ફેિરલ ગવમેશટ દ્વારા આપતત્ત 
અથવા જાહરે આરોગ્ય ઇમરજશસી િરીકે ઓળખ થઇ હોય િેવી જાણીિી ઘટના દ્વારા 
અસરગ્રસ્િ સમદુાયો અને દદીઓને ઉપલબ્ધ સહાયિા વધારવા માટે KFHP/H હગંામી 
રીિે િેના ંMFA પ્રોગ્રામના ંલાયકાિના ંમાપદંિ અને અરજીની પ્રહિયાઓ બદલી શકે છે. 

5.10.1 સુંભનવત િાયકાતિાું ફેરફારો. MFA લાયકાિના ંમાપદંિમા ંહગંામી ફેરફારોમા ંઆ 
મજુબનો સમાવેશ થઇ શકે છે: 

5.10.1.1 પાત્રિા પ્રતિબધંો સ્થલગિ. 

5.10.1.2 માધ્યમ-પરીક્ષણ માપદંિની સીમામયાણદા વધારવી. 

5.10.1.3 ઉચ્ચ િબીબી ખચણના ંમાપદંિની સીમામયાણદા ઘટાિવી. 

5.10.2 સુંભનવત અરજી િડિયાિાું ફેરફારો. MFA અરજી પ્રહિયામા ંહગંામી ફેરફારોમા ંઆ 
મજુબનો સમાવેશ થઇ શકે છે: 

5.10.2.1 દદીને પ્રાથતમક નાણાકંીય માહહિી પરૂી પાિવાની અનમુતિ આપવી 
(જેમ કે, આવક, જો હોય, અને સ્ત્રોિ) અને િેના ંપ્રમાલણકરણની ખરાઇ 
કરવાની અનમુતિ આપવી જ્યારે (1) બાહ્ સ્ત્રોિોનો ઉપયોગ કરી 
િેમની નાણાકંીય ન્સ્થતિની ખરાઇ થઇ શકે નહીં, (2) ઘટનાને કારણે 
તવનિંી કરવામા ંઆવેલ માહહિી ઉપલબ્ધ ન હોય અને (3) લાયકાિ 
દશાણવી શકે િેવા અશય કોઇ પરુાવા અન્સ્િત્વમા ંન હોય. 

5.10.2.2 ઘરેલુ ંઆવકનુ ંતનધાણરણ કરિી વખિે ઘટનાને કારણે ભતવષ્ટ્યમા ં
વેિન/નોકરી ગમુાવવાના ંપ્રભાવને તવચારણામા ંલેવો. 

5.10.3 જાહરે જિતા માટે ઉપિબ્ધ માડહતી. હગંામી MFA પ્રોગ્રામ ફેરફારો વણણવિી 
માહહિી MFA પ્રોગ્રામ વેબ પેજ પર અને અસરગ્રસ્િ ક્ષેત્રોમા ંKP સતુવધાઓ પર 
જાહરે જનિા માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામા ંઆવે છે. 

6.0 પડરનશષ્ટ/સુંદભષ 

6.1 પડરનશષ્ટ 

6.1.1 પહરતશષ્ટ્ટ A - પ્રાદેતશક લાગ ુ
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માલિકીની માલિતી. Kaiser Permanente. બધા િકો સુરલિત છે.  

િેલિતમાાં સ્પષ્ટપણે અલધકૃત ન િોય તેવા કોઈપણ િેત ુમાટે પ્રકાશન, ડુલલિકેશન, જાિેરાત અથવા ઉપયોગ પ્રલતબાંલધત છે.  

મુદ્રિત નકલો માત્ર સંદર્ભ માટે છે. નવીનતમ મંજૂર સંસ્કરણ માટે કૃપા કરીને ઇલેક્ટટર ોદ્રનક નકલ જુઓ. 

6.1.2 પહરતશષ્ટ્ટ B – પાહરભાતિક શબ્દકોશ 

6.2 જોિાણો 

6.2.1 જોિાણ 1 - કૈસર પરમેનેશટ કોલોરાિો માટે પહરતશષ્ટ્ટ 

6.2.2 જોિાણ 2 - કૈસર પરમેનેશટ જ્યોજર્જયા માટે પહરતશષ્ટ્ટ 

6.2.3 જોિાણ 3 - કૈસર પરમેનેશટ હવાઈ માટે પહરતશષ્ટ્ટ 

6.2.4 જોિાણ 4 - કૈસર પરમેનેશટ તમિ-એટલાન્શટક સ્ટેટ્સ માટે પહરતશષ્ટ્ટ 

6.2.5 જોિાણ 5 - કૈસર પરમેનેશટ ઉત્તરી કેલલફોતનિયા માટે પહરતશષ્ટ્ટ 

6.2.6 જોિાણ 6 - કૈસર પરમેનેશટ નોથણવેસ્ટ માટે પહરતશષ્ટ્ટ 

6.2.7 જોિાણ 7 - કૈસર પરમેનેશટ સધનણ કેલલફોતનિયા માટે પહરતશષ્ટ્ટ 

6.2.8 જોિાણ 8 - કૈસર પરમેનેશટ વોતશિંગ્ટન માટે પહરતશષ્ટ્ટ 

6.3 અશય સુંદભો 

6.3.1 દદીનુ ંરક્ષણ અને વાજબી સારવાર અતધતનયમ, જાહરે કાયદો 111-148  
(124 સ્ટેટ . 119 (2010)) 

6.3.2 ફેિરલ રજીસ્ટર એશિ એશયઅુલ ફેિરલ પોવટી ગાઇિલાઇશસ 

6.3.3 ઇશટનણલ રેવશય ુસતવિસ પબ્લીકેશન, 2014 ઇશસ્રકશન ફોર શેિયલુ H (ફોમણ 990) 

6.3.4 ઇશટનણલ રેવશય ુસતવિસ નોહટસ 2010-39 

6.3.5 ઇશટનણલ રેવશય ુસેવા કોિ, 26 CFR પાટડણસ 1, 53, એશિ 602, RIN 1545-BK57;  
RIN 1545-BL30; RIN 1545-BL58 – ચેહરટેબલ હોન્સ્પટલ્સ માટે વધારાની 
જરૂરીયાિો 

6.3.6 કેલીફોનીયા હોસ્પીટલ એસોતસએશન – હોસ્પીટલ ફાયનાશસ આસીસ્ટશસ પૉલલસીસ 
એશિ કોમ્યતુનટી બેનેહફટ લોઝ, 2015 એહિશન 

6.3.7 કેથોલલક હલે્થ એસોતસએશન ઓફ ધી યનુાઇટેિ સ્ટેટ્સ – એ ગાઇિ ફોર પ્લાનીંગ 
એશિ રીપોટીંગ કોમ્યતુનટી બેનેહફટ, 2012 એહિશન 
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માલિકીની માલિતી. Kaiser Permanente. બધા િકો સુરલિત છે.  
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6.3.8 પરુસ્કિાણ સલૂચઓ. KFHP/H વેબસાઇટ્સ પર આ માટે પ્રદાિાની સલૂચઓ ઉપલબ્ધ 
છે: 

6.3.8.1 Kaiser Permanente of Hawaii (કૈસર પમાણનશટ ઓફ હવાઈ) 
(www.kp.org/mfa/hawaii) 

6.3.8.2 Kaiser Permanente of Northwest (કૈસર પમાણનશટ ઓફ નોથણવેસ્ટ) 
(www.kp.org/mfa/nw) 

6.3.8.3 Kaiser Permanente of Northern California (કૈસર પમાણનશટ ઓફ 
નોથણન કેલલફોતનિયા) (www.kp.org/mfa/ncal)  

6.3.8.4 Kaiser Permanente of Southern California (કૈસર પમાણનશટ ઓફ 
સધનણ કેલલફોતનિયા) (www.kp.org/mfa/scal) 

6.3.8.5 Kaiser Permanente of Washington (કૈસર પમાણનશટ ઓફ વોતશિંગ્ટન) 
(www.kp.org/mfa/wa) 
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પડરનશષ્ટ B – પાડરભાનર્ક શબ્દકોશ 

કોમ્યનુનટી મેડડકલ ફાઈનાસ્ન્શયલ આનસપટન્સ (Community Medical Financial Assistance, (CMFA)) - આયોજજિ 
િબીબી આતથિક સહાયિા પ્રોગ્રામ્સને કે જે KP સતુવધાઓ ખાિે ઓછી આવકવાળા લબનવીમાકૃિ અને અપયાણપ્િ 
વીમાકૃિ દદીઓને જરૂરી િબીબી સારવાર આપિી સમદુાય આધાહરિ અને સરુક્ષા વ્યવસ્થા કરિી સસં્થાઓ સાથે 
મળીને કાયણ કરે છે. 
િેબ્ટ કિેક્શિ એજશસી - એવી વ્યન્લિ જે પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ કાયણવાહી દ્વારા, કલેલશનના ંવ્યવહારો હાથ ધરે છે 
અથવા ઋણ આપનાર અથવા ઋણ લેનારને લેવાના ંથિા અથવા આપવાના ંથિા ંહોય િેવા આરોતપિ ઋણ ને 
કલેલટ કરવાના ંપ્રયાસો કરે છે. 
િયરેૂબિ મેડિકિ ઇન્ક્વપમેશટ (Durable Medical Equipment, (DME)) - જેમા ંમાનક કેન, િચ, નેબ્યલુાઇઝર, 
હતેપુવૂણકનો લાભ પહોંચિિા પરૂવઠા,  
ઘર ઉપયોગ કરવા માટે ઓવર ધ િોર રેલશન યતુનટ, વ્હીલચેર, વોકર, હોન્સ્પટલના પલગં અને DME માપદંિ દ્વારા 
ઉલ્લેલખિ મજુબ ઘરે ઉપયોગ માટેનો ઓન્લસજનનો સમાવેશ થાય છે, પરંત ુિેટલા પરૂત ુ ંમયાણહદિ નથી. DME 
ઓથોટીલસ, પ્રોસ્થેટીલસ (જેમ કે િાયનેતમક સ્પ્લીંટ્સ/ ઓથોસીસ, અને આહટિહફશ્યલ લેરીંક્ષ અને દવાઓ) અને  
ઓવર-ધ-કાઉશટર પરુવઠાઓ અને સોફ્ટ ગડુ્સ (જેમ કે યરુોલોજીકલ પરુવઠા અને ઘાવ પરુવઠા) નો સમાવેશ કરતુ ં
નથી. 
િાયક દદી - એટલે કે એવી વ્યહકિ કે જે આ પૉલલસીમા ંપાત્રિા માટે દશાણવેલ માપદંિોની પતૂિિ કરે છે, પછી ભલે 
િે દદી (1) લબનવીમાકૃિ હોય; (2) સાવણજતનક પ્રોગ્રામ્સ મારફિે કરવરેજ પ્રાપ્િ થતુ ંહોય (દા.િ.., મેહિકેર, મેિીકૈિ 
અથવા હલે્થ ઇશસ્યોરશસ એલસચેશજ િરફથી ખરીદેલ સહાતયિ આરોગ્ય સભંાળ કવરેજ); (3) િે KFHP તસવાય 
અશય કોઈ પ્લાન દ્વારા વીમાકૃિ હોય; અથવા (4) KFHP દ્વારા વીમાકૃિ હોય. 
બાહ્ય િેટા સ્ત્રોતો - એટલે ત્રાહહિ-પક્ષના ંવેશિરો છે જેનો જાહરે રેકોિણ િેટાબેઝ આધાહરિ નમનુાનો ઉપયોગ કરીને 
નાણાકંીય જરૂરીયાિની આકારણી કરવા માટે દદીની વ્યન્લિગિ માહહિીની સમીક્ષા કરવા માટે ઉપયોગ કરવામા ં
આવે છે, જે દદીની આતથિક ક્ષમિાનો સ્કોર ગણવા માટે એકસમાન ધારાધોરણોના ંઆધાર પર દરેક દદીની 
આકારણીઓ કરે છે. 
ફેિરિ પોવટી ગાઇિિાઇશસ (Federal Poverty Guidelines, (FPG)) - જે યનુાઇટેિ સ્ટેટ્સ હિપાટણ મેશટ ઑફ હલે્થ 
અને હ્યમુન સતવિસ દ્વારા નક્કી કરવામા ંઆવે િે મજુબ ગરીબી રેખા માટેની વાતિિક આવકના સ્િરો સ્થાતપિ કરે છે 
અને દર વિે ફેિરલ રજજસ્ટરમા ંિેમા ંસધુારો-વધારો કરવામા ંઆવે છે. 
િાણાકીય પરામશષ - એ દદીઓને KP સતુવધાઓમા ંપ્રસ્તિુ કરાિી સેવાઓ માટે ચકુવણી માટે ઉપલબ્ધ તવતવધ 
નાણાકીય અને આરોગ્ય કવરેજ તવકલ્પો શોધવામા ંદદીની સહાય કરવા માટે વપરાિી પ્રહિયા છે. ફાયનાશસીયલ 
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િેશિિ કોમ્યનુિટી હલે્થ જાન્યઆુરી 1લી, 2023 

દસ્તાવેજ માલિક પષુ્ઠ 
ડિરેક્ટર, મેડિકિ ફાઇિાન્શશયિ અનસસટશસ 27 કુિ 31 

 

 

માલિકીની માલિતી. Kaiser Permanente. બધા િકો સુરલિત છે.  

િેલિતમાાં સ્પષ્ટપણે અલધકૃત ન િોય તેવા કોઈપણ િેત ુમાટે પ્રકાશન, ડુલલિકેશન, જાિેરાત અથવા ઉપયોગ પ્રલતબાંલધત છે.  

મુદ્રિત નકલો માત્ર સંદર્ભ માટે છે. નવીનતમ મંજૂર સંસ્કરણ માટે કૃપા કરીને ઇલેક્ટટર ોદ્રનક નકલ જુઓ. 

કાઉશસેલલિંગ મેળવિા દદીઓમા ંઆ મજુબ સમાવેશ થાય છે, પરંત ુમયાણહદિ નથી, સેલ્ફ-પે, વીમારહહિ, વીમાહઠેળ, 
અને સપંણૂણ દદી જવાબદારી ચકૂવવા માટે અસમથણિા દશાણવી હોય િે. 
બેઘર - વ્યન્લિની રહવેાની પહરન્સ્થતિ માટે ન્સ્થતિ વણણનકિાણ, નીચે વણણવ્યા પ્રમાણે:  
• માનવ રહઠેાણ ન હોય િેવા સ્થળોમા,ં જેમ કે કાસણ, પાલસણ, ફુટપાથ, ત્યાગ કરવામા ંઆવેલ લબલ્િીંગ (શરી 

પર). 
• ઇમરજશસી આશ્રયસ્થાનમા.ં 
• મળૂ શેરી અને ઇમરજશસી આશ્રયસ્થાનોમાથંી આવિા બેઘર લોકો માટેના પરીવિણનશીલ અથવા સહાયક 

તનવાસમા.ં 
• ઉપરોલિમાથંી કોઇપણ સ્થળોમા ંપરંત ુહોસ્પીટલ અથવા અશય સસં્થામા ંટૂંકો સમય (સિિ 30 હદવસો)  

તવિાવિા હોય. 
• ખાનગી તનવાસ એકમમાથંી એક સપ્િાહમા ંહાકંી કાઢવામા ંઆવ્યા ંહોય અથવા ઘરેલુ ંહહિંસા ન્સ્થતિથી કાઢી 

મકૂ્યા હોય પહરણામે કોઇ ઘર ન હોય અને વ્યન્લિ સ્ત્રોિોની ખોટ ધરાવિા હોય અને તનવાસ હાસંલ કરવા માટે 
સહાય નેટવલસણની આવશ્યકિા હોય. 

• માનતસક સ્વાસ્્ય અથવા આવશ્યક ગેરવિણણકૂ સારવાર સતુવધા જેવી સસં્થામા ંવ્યન્લિ સિિ 30 હદવસથી વધ ુ
તનવાસ કયો હોય અને િેમા;થી એક સપ્િાહમા ંછૂટ્ટા કરવામા ંઆવ્યા ંહોય અને પહરણામે કોઇ ઘર ન હોય અને 
વ્યન્લિ સ્ત્રોિોની ખોટ ધરાવિા હોય અને તનવાસ હાસંલ કરવા માટે સામાજજક સહાય નેટવલસણની આવશ્યકિા હોય. 

KP - મા ંકૈસર ફાઉશિેશન હોન્સ્પટલ પ્લાશસ, પમણનેશટ મેહિકલ ગ્રપુ્સ અને Kaiser Permanente Insurance 
Company (કૈસર િરમેનન્ટે ઇન્્યોરન્સ કંિની, (KPIC)) તસવાયની, િેમની સબંતંધિ શાખા કંપનીઓનો સમાવેશ 
થાય છે. 
KP સનુવધાઓમાું - દદીને સારવાર આપવાના સ્થાન (દા.િ. ઇમારિ અથવા KP ફ્લોર, યતુનટ અથવા KP ની માલલકીના ં
ન હોય િેવા અશય આંિહરક અને બાહ્ તવસ્િારો) સહહિ, KP વ્યવસાય કાયોના ંસચંાલનમા ંKP ની માલલકી ધરાવિા 
અથવા િેના દ્વારા લીઝ પર લીધેલ લબન્લ્િિંગના બાહ્ અથવા આંિહરક ભાગ સહહિ કોઈપણ ભૌતિક પહરસરોનો સમાવેશ 
કરે છે. 
આજીનવકાિા સાધિિી તપાસ - એક પદ્ધતિ છે કે જેના દ્વારા વ્યન્લિની આવક ફેિરલ પોવટી ગાઇિલાઇશસમા ં
ઉલ્લેલખિ ટકાવારી કરિા ંવધ ુછે કે કેમ િેના આધારે સાવણજતનક કવરેજ પ્રોગ્રામ અથવા MFA માટે પાત્રિા નક્કી 
કરવા માટે દદી દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવેલ બાહ્ સ્રોિ અથવા માહહિી ઉપયોગમા ંલેવાય છે. 
મેડિકલ ફાઇનાક્ન્િયલ આસિસ્ટન્િ (Medical Financial Assistance, (MFA)) - પોિાના જરૂરી િબીબી સેવાઓ, 
ઉત્પાદનો અથવા મેહિકેશનના િમામ અથવા અમકુ ખચાણ માટે ચકુવણી કરી ન શિા હોય િેવા લોકો અથવા 
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માલિકીની માલિતી. Kaiser Permanente. બધા િકો સુરલિત છે.  

િેલિતમાાં સ્પષ્ટપણે અલધકૃત ન િોય તેવા કોઈપણ િેત ુમાટે પ્રકાશન, ડુલલિકેશન, જાિેરાત અથવા ઉપયોગ પ્રલતબાંલધત છે.  

મુદ્રિત નકલો માત્ર સંદર્ભ માટે છે. નવીનતમ મંજૂર સંસ્કરણ માટે કૃપા કરીને ઇલેક્ટટર ોદ્રનક નકલ જુઓ. 

જેઓના ંસાવણજતનક અને ખાનગી અદાકિાણ સ્રોિો વપરાઈ ગયા છે િેવા લાયક દદીઓ માટે િબીબી ખચાણ ચકૂવવા 
માટે આતથિક ફાળવણી કરે છે. વ્યન્લિઓએ સારવારના અમકુ અથવા િમામ દદી ખચાણ ચકૂવવામા ંસહાયિા માટે 
પ્રોગ્રામ માપદંિોની પતૂિિ કરવી આવશ્યક છે. 
તબીબી પરુવઠા - લબન-પનુઃઉપયોગી િબીબી સામગ્રીઓને સદંલભિિ કરે છે જેમ કે, ક્સ્પ્લિંટ, ન્સ્લિંગ, ઘાવના ંડે્રતસિંગ્સ 
અને બૅશિેજ કે જે િબીબી રૂપે જરૂરી સેવા પ્રદાન કરિી વખિે લાઇસશસવાળા સ્વાસ્્ય સેવા પ્રદાિા દ્વારા 
ઉપયોગમા ંલેવાય છે અને દદીએ બીજા સ્રોિથી ખરીદેલ અથવા મેળવેલ સામગ્રીઓનો સમાવેશ થિો નથી. 
દદી ખર્ષ - અથાણિ KP સતુવધાઓ (દા.િ. હોસ્પતપટલ્રસ, હોન્સ્પટલ સલંગ્ન ક્લલતનલસ, િબીબી કેશરો, િબીબી ઓહફસ 
ઇમારિો અને આઉટપેશશટ ફામણસીઓ) પર મેળવેલી સભંાળ માટે દદીને ચાર્જ કરેલા ંલબલનો એવો હહસ્સો જે વીમા 
અથવા જાહરે ભિંોળ ધરાવિા આરોગ્ય સભંાળ પ્રોગ્રામ દ્વારા ભરપાઇ કરવામા ંઆવ્યો ન હોય. 
ફામષસી વેઇવર - એ ઓછી આવકવાળા KP ના વહરષ્ટ્ઠ એિવાશટેજ મેહિકેર પાટણ D સભ્યો કે જેઓ મેહિકેર પાટણ D 
હઠેળ કવર થિી આઉટપેશશટ પ્રીન્સ્િપ્શન દવાઓ માટે િેમના ખચાણને પહોંચી વળે િેમ નથી િેમને આતથિક સહાય 
આપે છે. 
સેફ્ટી િેટ - એવી નોનપ્રોહફટ સસં્થાઓ અને/અથવા સરકારી એજશસીઓની પ્રણાલી છે જે સાવણજતનક હોન્સ્પટલ, 
સમદુાય ક્લલતનક, ચચણ, બેઘર માટે આશ્રયસ્થાન, ચલલિ સ્વાસ્્ય સેવા એકમ, શાળા વગેરે જેવી સમદુાય 
વ્યવસ્થામા ંબીનવીમાકૃિ વ્યન્લિને સીધી િબીબી સભંાળ સેવાઓ પ્રદાન કરે છે. 
અપયાષપ્ત વીમાકૃત - એ એક એવી વ્યન્લિ છે, કે જેને એમ લાગ ેછે કે, વીમાનુ ંપ્રીતમયમ, કોપેમેશટ, સહહયારો વીમો 
અથવા કપાિપાત્ર રકોમો એ નોંધપાત્ર આતથિક બોજારૂપ છે જેને દદી તવલબંથી ચકૂવે છે અથવા લખસામાથંી ખચણ 
થવાને કારણ જરૂરી આતથિક સેવા મેળવિા નથી. 
લબિવીમાકૃત - એવી વ્યન્લિ કે જે આરોગ્ય સારવાર સેવાઓ માટે આરોગ્ય વીમો ધરાવિી નથી અથવા આ સેવાઓ 
માટે ફેિરલ કે રાજ્ય દ્વારા અપાિી આતથિક સહાય મેળવિી નથી. 
િબળી વસ્તીઓમાું - એવા વસ્િી તવિયક જૂથો છે કે જેમનુ ંઆરોગ્ય અને કલ્યાણ સામાજજક-આતથિક ન્સ્થતિ, 
બીમારી, જાિી, ઉંમર અને અક્ષમિાઓના અશય પહરબળોને લીધે સામાશય વસ્િીના લોકો કરિા ંવધ ુજોખમમા ં
હોવાનુ ંમાનવામા ંઆવેલ હોય. 
બોિી એટેર્મેશટ ડરટ - એ અદલાિ દ્વારા તનદેતશિ અતધકારીઓ જે કાયદાનો અનાદર કરિી જણાય િેવી 
વ્યન્લિઓને કોટણ સમક્ષ હાજર કરવા માટે કોટણ દ્વારા શરૂ કરાિી અતધકારીઓને તનદેતશિ કરવાની પ્રહિયા છે. 



 
 

કોમ્યનુિટી હલે્થ 

 

 

 

માલિકીની માલિતી. Kaiser Permanente. બધા િકો સુરલિત છે.  

િેલિતમાાં સ્પષ્ટપણે અલધકત ન િોય તેવા કોઈપણ િત ુમાટ પ્રકાશન, ડલલિકશન, જાિરાત અથવા ઉપયોગ પ્રલતબાંલધત છે.  

મુદ્રિત નકલો માત્ર સંદર્ભ માટ છે. નવીનતમ મજર સંસ્કરણ માટ કપા કરીન ઇલેક્ટટોદ્રનક નકલ જઓ. 
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પરૂવણી: Kaiser Permanente Southern California (કૈસર 
પમાષિશટ સધિષ કેલિફોનિિયા) 

પરૂવણીિા અમિીકરણિી તારીખ: જાન્યઆુરી 1લી, 2023 

 

I. કૈસર ફાઉન્ડેશન હોસ્પિટલ્સ (Kaiser Foundation Hospitals). આ પૉલલસી િમામ KFHP/H 
સતુવધાઓ (દા.િ., હોન્સ્પટલ્સ, હોન્સ્પટલ-સલંગ્ન ક્લલતનલસ, મેિીકલ સેશટસણ અને મેિીકલ ઓફીસ 
લબલ્િીંગ્સ) અને બહારના દદીઓની ફામણસીઓને લાગ ુપિે છે. સાધનણ કેલલફોતનિયામા ંકૈસર 
ફાઉન્ડેશન હોસ્પિટલ્સ (Kaiser Foundation Hospitals)મા ંઆ મજુબનો સમાવેશ થાય છે: 

KFH Anaheim (એનાહૈમ) KFH Moreno Valley (મોરેનો વેલી)  
KFH Irvine (ઇતવિન) KFH San Diego (સાન હિએગો)  
KFH Baldwin Park (બાલ્િવીન પાકણ) KFH West Los Angeles (વેસ્ટ લોસ 

એશજલ્સ)  
KFH Fontana (ફોશટાના) KFH Woodland Hills (વિુલેશિ હહલ્સ) 
KFH South Bay (સાઉથ બે) KFH Downey (િાઉની)  
KFH Los Angeles (લોસ એશજલ્સ) KFH Ontario (એશટેરીયો) 
KFH Panorama (પેનોરમા) KFH Zion (લઝઓન) 
KFH Riverside (રીવરસાઇિ)  

 

નોંધ: કૈસર ફાઉન્ડેશન હોસ્પિટલ્સ (Kaiser Foundation Hospitals) હોન્સ્પટલ ફૈર 
પ્રાઇલઝિંગ પૉલલસી, કેલલફોતનિયા સ્વાસ્્ય અને સરુક્ષા કોિ §127400 નુ ંપાલન કરે છે.  

 

II. MFA પૉલિસી હઠેળ િાયક અિે લબિિાયક હોય તેવી નવશેર્ સેવાઓ 

a. નવશેર્ િાયક સેવાઓ 

i. બેઘર દદીઓ માટે પડરવહિ. KP હોન્સ્પટલ અથવા KP ઇમર્જશસી હિપાટણમેશટ્સમાથંી 
સરળિાથી રજા લઈ શકે િે માટે બેઘર લોકો હતે ુસકંટ અને લબન-સકંટની ન્સ્થતિ 
માટે ઉપલબ્ધ છે. 

b. વધારાિી લબિ-પાત્ર સેવાઓ. 

i. શ્રાવ્ય સાધનો 

ii. ઓન્પ્ટકલ પરુવઠા 
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માલિકીની માલિતી. Kaiser Permanente. બધા િકો સુરલિત છે.  

િેલિતમાાં સ્પષ્ટપણે અલધકૃત ન િોય તેવા કોઈપણ િેત ુમાટે પ્રકાશન, ડુલલિકેશન, જાિેરાત અથવા ઉપયોગ પ્રલતબાંલધત છે.  

મુદ્રિત નકલો માત્ર સંદર્ભ માટે છે. નવીનતમ મંજૂર સંસ્કરણ માટે કૃપા કરીને ઇલેક્ટટર ોદ્રનક નકલ જુઓ. 

III. MFA પૉલિસીિે આધીિ િદાતાઓ અિે આધીિ િ હોય તેવા િદાતાઓ. KFHP/H MFA ની 
વેબસાઇટ www.kp.org/mfa/scal પર, તવના મલૂ્યે, સામાશય લોકો માટે MFA પૉલલસીને આધીન 
હોય અને આધીન ન હોય િેવા કૈસર ફાઉશિેશન હોન્સ્પટલમા ંપ્રદાિાઓની સલૂચ ઉપલબ્ધ છે. 
 

IV. િોગ્રામ માડહતી અિે MFA માટે કેવી રીતે અરજી કરવી. MFA પૉલલસી, એક્પ્લકેશન ફૉમ્સણ, 
સચૂનાઓ, અને સરળ ભાિામા ંસાર (જેમ કે પ્રોગ્રામ બ્ાઉચસણ)ની નકલો સહહિની MFA પ્રોગ્રામ 
માહહિી ઇલેલરોતનક સ્વરૂપ અથવા હાિણ કૉતપમા,ં તવના મલૂ્યે, જાહરે જનિા માટે ઉપલબ્ધ છે.  દદી 
MFA પ્રોગ્રામ માટે, KFHP/H િરફથી મળેલી સભંાળ દરતમયાન અથવા પછી, ઑનલાઇન, રૂબરૂમા,ં 
ટેલલફોન દ્વારા અથવા પેપર એક્પ્લકેશન સહહિ અનેક રીિે અરજી કરી શકે છે. (પૉલલસીના તવભાગો 
5.3 અને 5.4નો સદંભણ લો.) 

a. KFHP/H વેબસાઇટ પરથી અરજી પણૂષ કરી અિે ઓિિાઇિ સબનમટ કરો. દદી MFA 
વેબસાઈટ www.kp.org/mfa/scal પરથી ઈલેલરોતનક રીિે અરજીની માહહિી શરૂ કરી શકે 
છે અને સબતમટ કરી શકે છે. 

b. KFHP/H વેબસાઈટ પરથી િોગ્રામિી માડહતી િાઉિિોિ કરો. MFA ની વેબસાઇટ 
www.kp.org/mfa/scal પર પ્રોગ્રામ તવશેની માહહિીની ઇલેલરોતનક નકલો ઉપલબ્ધ છે. 

c. િોગ્રામ માડહતીિી ઇિેક્રોનિક રીતે નવિુંતી કરો. પ્રોગ્રામ માહહિીની ઇલેલરોતનક નકલો 
CSS-MFA-DEPARTMENT@KP.org પર તવનિંી પર ઇમેઇલ દ્વારા ઉપલબ્ધ છે. 

d. િોગ્રામ માડહતી િાપ્ત કરો અથવા વ્યન્ક્તગત રીતે અરજી કરો. Kaiser Foundation 
Hospitals તવભાગ I મા ંદશાણવેલ Kaiser Foundation Hospitals મા ંદાખલ થવા પર અને 
ઇમરજશસી રૂમ હિપાટણમેશટ્સ ખાિે પ્રોગ્રામ માહહિી ઉપલબ્ધ છે.  

e. િોગ્રામ માડહતીિી અરજી કરો અથવા ટેિીફોિ દ્વારા અરજી કરો. ટેલીફોન પર સલાહકારો 
ઉપલબ્ધ છે જેથી માહહિી પરૂી પાિી શકાય, MFA લાયકાિ નક્કી કરી શકાય, અને MFA 
માટે અરજી કરવા માટે દદીને સહાય કરી શકાય. સલાહકારોનો અહીં સપંકણ કરી શકાય છે: 

ટેલલફોન નબંર: 1-800-390-3507 

f. િોગ્રામ માડહતીિી નવિુંતી કરો અથવા ટપાિ દ્વારા અરજી કરો. દદી પ્રોગ્રામ માહહિીની 
ઇમેઇલ દ્વારા અરજી કરી શકશે અને મેઇલ મારફિે સપંણૂણ MFA પ્રોગ્રામ અરજી જમા કરાવી 
MFA માટે દદી અરજી કરી શકશે. માહહિી તવનિંીઓ અને અરજીઓ અહીં મેઇલ કરી 
શકાશે: 

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

http://www.kp.org/mfa/scal
http://www.kp.org/mfa/scal
http://www.kp.org/mfa/scal
mailto:CSS-MFA-DEPARTMENT@KP.org?subject=MFA%20Program%20Information%20Request
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g. સુંપણૂષ અરજી રૂબરૂમાું પહોંર્ાિો. દરેક કૈસર ફાઉશિેશન હોસ્પીટલમા ંપ્રવેશ હિપાટણ મેશટ્સમા ં
વ્યન્લિગિ રીિે પણૂણ કરેલ અરજીઓ પહોંચાિી શકાશે. 
 

V. િાયકાતોિા માપદુંિ. MFA લાયકાિ નક્કી કરિી વખિે દદીની ઘરેલ ુઆવક ધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવે 
છે. (પૉલલસીના તવભાગ 5.6.1 નો સદંભણ લો.) 

a. નબળં-પરીક્ષણ માપદંિ: ફેિરલ ગરીબી માગણદતશિકાના 400% સધુી. 

b. કપાિપાત્ર હોય િેવા KFHP સભ્યોએ પ્રોગ્રામ માટે લાયક બનવા માટે ઉચ્ચ િબીબી 
ખચણના માપદંિો પરુા કરવા જરૂરી છે. 

VI. છૂટનુું શેિયિુ. િબીબી આતથિક સહાયિા માટે લાયક થિા દદી પાસેથી KP દ્વારા ચાર્જ કરવામા ં
આવિી રકમો પ્રોગ્રામ માટે દદી લાયક થાય િે માટે ઉપયોગમા ંલેવાિા લાયકાિના ંમાપદંિના ં
પ્રકાર પર આધાર રાખે છે. 

a. દદી અથષ-પરીક્ષણ માપદુંિિે પણૂષ કરે છે. જે દદી means-testing criteria પરુા કરે છે િેને 
દદીના ંખચણ અથવા પરૂી પાિવામા ંઆવિી સેવાઓ માટેના શલુ્ક પર 100% હિસ્કાઉશટ મળે 
છે જેના માટે દદી જવાબદાર છે.  

 

VII. એમાઉશ્સ જિરિી લબલ્િ (Amounts Generally Build, (AGB))િી ગણતરી માટે આધાર. KFHP/H 
એ લકૂ બેક પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને કોઈપણ ઈમરજશસી અથવા અશય જરૂરી િબીબી સભંાળ માટે 
AGB રેટ સાથે સભંાળ માટેના કુલ ચાજીસનો ગણુાકાર કરીને AGB નક્કી કરે છે. AGB દર અને 
ગણિરી સબંતંધિ માહહિી KFHP/H MFA ની વેબસાઇટ www.kp.org/mfa/scal પર ઉપલબ્ધ છે. 

 

VIII. ડરફુંડ્સ. KP એ િેમના સહિય MFA અવોિણની અવતધમા ંદદી પાસેથી ભલૂથી પૈસા લઇ લીધા હોય 
એવા કેસોમા,ં દદીએ ચકૂવેલ કોઈપણ રકમ હરફંિ કરવામા ંઆવશે જે સહિય MFA એવોિણ દ્વારા 
આવરી લેવામા ંઆવવી જોઈએ. 

a. કોિ ઓફ તસવીલ પ્રોસીજરના ંસેલશન 685.010 મા ંદશાણવેલ દરે વ્યાજમા ંવધારો થશે; જેની 
શરૂઆિ દદી દ્વારા કરેલી ચકુવણીની પ્રાક્પ્િ હોસ્પીટલને થાય િે િારીખથી થાય છે. 
વિણમાન દર 10% છે. 

માલિકીની માલિતી. Kaiser Permanente. બધા િકો સુરલિત છે.  

િેલિતમાાં સ્પષ્ટપણે અલધકત ન િોય તેવા કોઈપણ િત ુમાટ પ્રકાશન, ડલલિકશન, જાિરાત અથવા ઉપયોગ પ્રલતબાંલધત છે.  

મુદ્રિત નકલો માત્ર સંદર્ભ માટ છે. નવીનતમ મજર સંસ્કરણ માટ કપા કરીન ઇલેક્ટટોદ્રનક નકલ જઓ. 

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