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ઉદ્દે શ્ય:
આ નીતિનો હેત માપદું ડ વ્યાખ્યાતયિ કરવાનો છે જે 1986 ના ઈન્ટરનલ રે વન્ય કોડ (Internal Revenue Code,
IRC) ની કલમ 501 (r) સહહિ, અને સધારે લા, અને િે હેઠળના તનયમો અને કેલલફોતનિયાની હોસ્સ્પટલ ફેર

પ્રાઇસીંગ પોલલસી એક્ટ (California Hospital Fair Pricing Policies Act) સહહિ, રાજય અને ફેડરલ
કાયદાઓમાું દર્ાાવેલ જરૂહરયાિો પ ૂરી કરવા Loma Linda University Medical Center, Loma Linda

University East Campus Hospital, Loma Linda University Surgical Hospital અને Loma Linda University
Health Beaumont-Banning, અને Loma Linda University Behavioral Medicine Center (હવેથી સામ ૂહહક
રીિે LLUBMC) દ્વારા ઉપયોગમાું લેવામાું આવર્ે.

કેલલફોતનિયા એક્યટ કેર હોસ્સ્પટલોએ નાણાકીય રીિે લાયક દદીઓને હડસ્કાઉન્ટ આપિી અને સખાવિી
સુંભાળ પ ૂરી પાડિી લેલખિ નીતિઓ માટેની જરૂહરયાિો સહહિ કેલલફોતનિયા કાયદા અને IRC નીી કલમ

501(r) ને અનુરૂપ નીતિઓ અને તિદ્ધાંિો અમલમાું મ ૂકવા જોઈએ. આ નીતિનો હેત એવી કધન ૂનીી
જવધબદધરીઓને પ ૂર્ ણ કરવધનીો છે અને LLUBMC નાણાકીય સહાય નીતિ (Financial Assistance Policy,

FAP) નધ તનયમો અને ર્રિો હીેઠળ નધણધાંકીય રીિે લીાયક હોય િેવા દદીઓ મધટે દધનની િાંભધળ અને
ડિસ્કધઉનટ
્ બાંને પ ૂરી પધિીે છે .
નીનિનો અવકાશ:
આ નીતિ િબીબી રીિે જરૂરી સેવાઓ માટે LLUBMC દ્વારા દદીઓને આપવામાું આવિી નાણાકીય સહાયને
લગિી છે . દદદ ીીઓ, દદીના પડરવધરીો, દધક્િરીો અથવધ હોસ્સ્પટલ સ્ટધફ િરફથી નધણધકીય સહીાયની

િમીામ તવનાંિીઓ આ નીતિ િધથે સુિીુંગિ રીિે િાંબોધવધમધીું આવર્ે. આ નીતિ LLUBMC પર પ્રદાન
કરે લ હફલિતર્યન સેવાઓ પર લાગ થિી નથી. LLUBMC દ્વારા કટોકટી દાક્િરોની તનમણકું ૂ કરવામાું
આવેલ નથી અને એક અલગ નીતિ અપનાવી છે જે તવમા તવનાના દદીઓ અથવા ઉચ્ચ િબીબી ખચાા ઓ

ધરાવિા દદીઓને હડસ્કાઉન્ટ આપે છે . (LLUBMC FAP હીેઠળ આવરી લેવધમધીું ન આવી હોય િેવધ


Loma Linda University Medical Center િરફથી અપનધવેલી િાંચીાલન નીતિ C-22 (Operating Policy C-22.).
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પ્રદધિધઓની સ ૂચચ,

https://medical-center.lomalindahealth.org/financial-assistance#llubmc પરથી મેળવી ર્કાય છે )
ફફલોસોફી:
તવશ્વાસ આધાહરિ સુંસ્થા િરીકે, LLUBMC િેના ભૌગોલલક સેવા તવસ્િારમાું દદીઓની આરોગ્ય સુંભાળની
જરૂહરયાિો પ ૂરી કરવા માટે પ્રયત્ન કરે છે . LLUBMC નો ધ્યેય “ઇસુ ચિસ્િની હીલીંગ તમનીસ્રીને ચધલુ
રધખવધનીો અને મધણસને િાંપ ૂર્ ણ બનીાવવધનો છે ”. LLUBMCના તમર્નને આ FAP દ્વધરધ સ્પષીટપણે

દર્ધદ વવધમધીું આવ્યુીું છે . LLUBMC ની પ્રથમ અને અગ્રણી જવાબદારી િેના દદીઓ દદીની ગોપનીયિા,
ગૌરવ અને જાણકીાર િીુંમતિ મધટે તવચધરણધ િધથીે સહધનુભ ૂતિપ ૂરીવક, સમયસર અને યોગય
્ િબીબી
િાંભધળ મેળવે એ જોવધની છે .

LLUBMC તનયતમિ રૂપે દદીઓને હોસ્સ્પટલ સેવાઓ પ ૂરી પાડે છે જે Loma Linda અને િેની આસપાસ સ્થાતનક

સ્િરે રહે છે . મખ્ય તર્ક્ષણ યતનવતસિટી અને ત્રાહહિ હોસ્સ્પટલ િરીકે, LLUBMC પ્રાદે તર્ક સ્રોિ િરીકે પણ કામ
કરે છે , જહટલ દદીની જરૂહરયાિની સુંભાળ રાખે છે અને અન્ય ઘણી હોસ્સ્પટલોમાુંથી તનયતમિ રૂપે િબદીલ થિા
દદીઓને સ્વીકારે છે . LLUBMC ખ ૂબ જ તવતર્ષ્ટ સારવાર કાયાક્રમો પ્રદાન કરે છે , જેમાુંથી કેટલાક અનન્ય છે .

િેના દદીઓની જરૂહરયાિો પ ૂરી કરવામાું મદદ કરવા માટે , જ્યારે દદીઓ વીમા તવનાના અથવા વીમા હેઠળના
હોય અને િેમના હોસ્સ્પટલ લબલનો ભરવા માટે મદદની જરૂર હોય ત્યારે LLUBMC નાણાકીય સહાય કાયાક્રમો

સધી પહોંચાડવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે . આ કાયાક્રમોમાું વ્યાખ્યાતયિ થયા મજબના સરકાર પ્રાયોજીિ કવરે જ
પ્રોગ્રામ્સ, સખાવિી સુંભાળ અને હડસ્કાઉન્ટવાળી ચકવણીની ચૅહરટી કેરનો સમાવેર્ થાય છે .

ફેડરલ ઇમરજન્સી મેહડકલ ટ્રીટમેન્ટ એન્ડ લેબર એક્ટ (Federal Emergency Medical Treatment and Labor

Act, EMTALA) તનયમો અનસાર, LLUBMC એવી કોઇપણ કાયાવાહી કરવાથી પ્રતિબુંતધિ છે કે જે વ્યસ્ક્િને
િાત્કાલલક િબીબી સુંભાળની ર્ોધ કરવા માટે તનરત્સાહ કરિી હોય, જેમ કે િાત્કાલલક િબીબી પહરસ્સ્થતિઓ
માટે સારવાર મેળવવિાું પહેલાું કટોકટી તવભાગના દદીની ચ ૂકવણીની માગણી કરવી અથવા કટોકટીની
િબીબી સુંભાળની ભેદભાવ તવના, જોગવાઈ સાથે દખલ કરે િેવી દે વાની વસ ૂલાિની પ્રવ ૃતિઓ થવા દે વી.
શબ્દોની વ્યાખ્યા:
સામાન્યપણે લબલની રકમ (AGB): ઇન્ટરનલ રે વેન્ય ૂ સતવિસને LLUBMC એવી પદ્ધતિની સ્થાપના કરાવવા
માુંગે છે જેના દ્વારા નાણાકીય સહાય માટે લાયક દદીઓ પાસેથી કટૉકટી અને અન્ય િબીબી રીિે જરૂરી સેવાઓ
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માટે AGB કરિાું વધ ચાર્જ લેર્ે નહીં. આ જરૂહરયાિનાું હેતઓ માટે , LLUBMC Medicare દરોના આધારે
સુંભતવિ પદ્ધતિને અપનાવે છે .

ચેહરટી કેર: ચેહરટી કેરને વિામાન ફેડરલ ગરીબી સ્િરના 200% નીચેની આવક ધરાવિા અને જેમણે
LLUBMC FAP માું સમાતવષ્ટ જરૂહરયાિો અનસાર લાયકાિ સ્થાતપિ કરી હોય િેવા દદીને પ ૂરી પાડવામાું
આવેલ કોઈપણ િબીબી જરૂરી ઈનપેર્ન્ટ અથવા આઉટપેર્ન્ટ હોસ્સ્પટલ સેવા િરીકે વ્યાખ્યાતયિ કરવામાું
આવે છે .

હડસ્કાઉન્ટ પાર્શયાલ ચેહરટી કેર પેમેન્ટ: FAP દ્વધરા હડસ્કાઉન્ટ ચકવણી એ આંતર્ક ચૅહરટી કેર િરીકે

વ્યાખ્યાતયિ કરવામાું આવે છે જે LLUBMCના સામાન્ય અને પ્રચલલિ દરોમાુંથી વીમા તવનાના અથવા
જેન ું વીમા કવરે જ અન્યથા હડસ્કાઉન્ટ આપત ું ન હોય િેવા દદીને પ ૂરી પાડવામાું આવેલ કોઈપણ િબીબી
જરૂરી ઈનપેર્ન્ટ અથવા આઉટપેર્ન્ટ હોસ્સ્પટલ સેવામાુંથી પહરણમે છે ; અને 1) િેમનધ હોસ્સ્પટલ બતીલ

ભરવધમધીું મદદ ઈચ્છીે છે ; 2) ફીેડરલ ગરીબી િીિરના 350% અથવધ િેની નીચેની આવક ધરધવે છે ; અને
3) જેમણે LLUBMC FAP મધીું સમધતવષટ
્ જરૂડરયધિો અનુિધર લીાયકધિ સ્થધતપિ કરી છે .

ગ્રોસ ચાજીસ: આવકમાુંથી કપાિ પહેલાું દદી સુંભાળ સેવાઓની જોગવાઈ માટે સુંસ્થાના સુંપ ૂણા સ્થાતપિ
દરે કલ ખચા લાગ કરવામાું આવે છે .

ક્વોલલફાઈડ પેમેન્ટ પ્લાન: FAP દ્વધરધ ડિસ્કધઉનીટ ચીકવણી મધટે લીાયક હોય િેવા દદીઓ દ્વધરધ ચુકવણી

મધટેની સ્થધતપિ પ્લધન્િનીે એક ક્વોલલફાઈડ પેમેન્ટ પ્લાન િરીકે વગીકૃિ કરવામાું આવે છે . ક્વોચલફધઈડ
પેમેનટ
્ પ્લધન પર દદી/બધાંયધરી આપનીાર પધસ્થી કીોઈપણ અથવા િમધમ બધકી બેલેનસ
્ પર કીોઈ

વ્યધજની વસ ૂલધિ કરવધમધીું આવર્ે નહીીું. LLUBMC અને દદી/બધાંયધરી આપનીાર ક્વોચલફીાઈડ પેમેનટ
્

પ્લધન મધટેનીી ર્રિો પર િીુંમતિ િધધી ન ર્કે િેવધ િાંજોગોમધાં, કધયદધમધાં વ્યધખ્યધતયિ થયધ મીજબ
“વ્યધજબી ચ ૂકવણી પ્લીાન” મધટે ર્રિો સ્થધતપિ કરવધ મધટે હોસ્સ્પટલ આરોગય
્ અને સલધમિી કોડ તવભધગ
127400 (i) (Health & Safety Code) મધીું વણદવેલ સ ૂત્રનો ઉપયોગ કરર્ે.

ફેડરલ પોવટી લેવલ (FPL) મધરીગદતર્િકધ: આ પૉલલસીમાું વણાવ્યા પ્રમાણે ચૅહરહટ કેર અને હડસ્કાઉન્ટે ડ
પેમેન્ટની સ્સ્થતિ માટે FPL મધરીગદતર્િકધ કુલ આવક અને કુટુાંબના કદનધ મધપદાં ડની લધયકીાિ સ્થધતપિ કરીે
છે . યુનધઇટેડ સ્ટે ટ્સ ડિપધરીટમેન્ટ ઓફ હેલ્થ એન્ડ હ્યમન સતવિસીસ (United States Department of Health
and Human Services) દ્વધરા સમયધીુંિરે FPL મધરીગદતર્િકધને અપિેટ કરવધમધીું આવીે છે .

ગડ ફેઇથ એસ્સ્ટમેટ: LLUBMC રજજસ્ટ્રે ર્ન સ્ટાફ દ્વારા નોંધવામાું આવેલી રકમ, જે LLUBMC ખાિે દદી

દ્વારા મળે લી સેવાઓ માટે ચ ૂકવવાની થિી વાસ્િતવક હકિંમિનો વાજબી અંદાજ રજૂ કરે છે . નોંધણી

કમદચધરીઓ ગુડ ફેઇથ એસ્સ્ટમેટ તવકિધવવા અને નોંધવધ િેમનધ શ્રેષઠ
્ પર
્ યતન
્ ો કરર્ે; જીો કે, નોંધણી
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કમદચધરી દદી મધટે રોકધયેલા, િધરવધર કરિધ અથવા કન્િલ્ટીંગ ફીઝીર્ીીયન દ્વધરધ પીાછળથી ઓરીડર
કરધયેલ વાસ્િતવક િબીબી સેવાઓન ું સુંપ ૂણા અનમાન કરી ર્કર્ે નહીં.

ઇન્ટરનેર્નલ સવીસીસ હડપાટા મેન્ટ: ન્ટરનેર્નલ ચેરીટી કતમટી દ્વારા િેના વાતષિક બજેટ માપદું ડ (િાંદરીભ
નીતિ ZNV-51, ઇન્ટરનેર્નલ બેતનહફટ) સાથે સસુંગિ િમામ ઇન્ટરનેર્નલ ચેરીટી કેસોની સમીક્ષા અને
મુંજૂરી હોવી જરૂરી છે . સતમતિ દ્વધરીા સમીક્ ષા કરધયેલીા અને માંજૂર કેિીો FAP દ્વધરધ નધણધાંકીય સહધય મધટે
પધતર
્ નથી.

LLUBMC નધણધકીય સહીાયની નીતિ મધટે લધયકીાિની જરૂરીયધિો (LLUBMC Financial Assistance

Policy): વ્યસ્ક્િગિ દદી લાયકાિના આધારે , LLUBMC નાણાકીય સહાય ચેરીટી કેર અથવા હડસ્કાઉન્ટ
આંતર્ક ચેરીટી કેર ચકવણી માટે મુંજૂરી આપી ર્કે છે . જો કોઈ વ્યસ્ક્િ ચેરીટી કેર અથવધ ડિસ્કધઉન્ટેડ

ચીકવણીની તવનાંિીી કરે અને LLUBMC તનણાય લઈ ર્કે િે માટે જરૂરી હોય િેવી વાજબી અને આવાર્શયક
માહહિી પ્રદાન કરવામાું તનષ્ફળ જાય િો, LLUBMC િેનો તનણાય કરવામાું તનષ્ફળિા માની ર્કે છે . જ્યધરે

દદી/ જવીાબદધર વ્યક્ તિ LLUBMC FAP લધયકધિ જરૂડરયધિોને પ ૂર્ ણ કરિધ ન હોય ત્યધરે નધણધકીય
સહીાયને નકધરીી ર્કધય છે .
િબીબી જરૂરી સેવાઓ: આ નીતિ હેઠળ નાણાકીય સહાય િબીબી માનતસક આરોગ્ય સેવાઓ (મધનિતીક
િેવીાઓ) પર લધગ થર્ે. જે િેવધઓ દદીના આરધમ અને / અથવા દદીની સગવડ મધટે હોય િે િબીબી રીિીે
જરૂરી ન ગણધય.

દદીનો પહરવાર: નીચેની બાબિો LLUBMC FAP નીે આધીન બધા િમીામ કેિોમધાં લધગી થર્ે:
1.

18 વરીષ અને િેથી વધ વયની વ્યસ્ક્િઓ મધટે , જીીવનિધથી,ઘરે લ ુ ભધગીદીાર, કૅચલફોતનિયીા

પડરવધરની આચધરિાંડહિધનીી (California Family Code) કલમ 297 મધાં સ્પષ્ટીકૃિ કરીેલ છે ,અને
21 વષદથી નીચેના આધધડરિ બધળકો, ઘરે રહેિીા અથવીા કે, નહી રહેિધ.
1.1

ઘરે લ ભાગીદાર: કેચલફોતનિયધમધીું એક સ્થધતનક ભધગીદધરીની સ્થાપના જ્યારે બન્ને

વ્યસ્ક્િઓ આ તવભાગને અનસરીને રાજ્યના સેક્રેટરી સાથે ઘરે લ ું ભાગીદારનો
ઘોષણાપત્ર ફાઇલ કરર્ે અને ફાઇલલિંગના સમયે, નીચેની બધી જ જરૂડરયધિો પ ૂરી થર્ે:
a.

બુંને વ્યસ્ક્િઓન ું સામાન્ય તનવાસસ્થાન છે .

b.

બેમાુંથી કોઈ એક વ્યસ્ક્િ એ પણ કોઈની સાથે લગ્ન કરે લ નથી અથવા

બરિરફ, તવલીીન, અથવા રદ ઠરીાવવધમધીું આવી હોય િેવી અનય
્ કોઈ
વ્યસ્ક્િ િધથીે અનય
્ સ્થધતનક ભધગીદધરીની સભય
્ નથી.
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બે વ્યસ્ક્િ લોહી દ્વારા એવી રીિે સુંબતું ધિ નથી કે જે િેમને આ રાજ્યમાું
એકબીજા સાથે લગ્ન કરવાથી રોકર્ે.

d.

બુંને વ્યસ્ક્િઓ ઓછામાું ઓછા 18 વષદનધ છે .

e.

નીચેનામાુંથી કોઈ પણ:
1)

બુંને વ્યસ્ક્િ સમાન જાતિના સભ્યો છે

2)

એક અથવા બુંને વ્યસ્ક્િઓ વ ૃદ્ધાવસ્થાના વીમા લાભો માટે ધારા
402 (a)નીા 42 U.S.C.મધાં વ્યધખ્યધતયિ કયધદ મીજબ િધમધજજક સુરક્ષધ

ધધરધ (Social Security Act) નધ ર્ીર્ ષક II અથવધ વયસક
્ વ્યસ્ક્િઓ
મધટે કલમ 1381 ની 42 U.S.C.મધાં વ્યધખ્યધતયિ કયધદ મીજબ િધમધજજક
સુરક્ષધ કધયદધનધ ર્ીરીષક XVI હીેઠળ પધત્રિધનીા માપદુંડોને પ ૂણા કરે

છે . આ કલમની કીોઈપણ અનીય જોગવધઈઓ હોવા છિધીું, તવજાિીય
વ્યસ્ક્િઓ ઘરે લ ુ ભધગીદધરીનીી રચના કરી ર્કર્ે નહીં તિવધય કે એક
અથવધ બાંને વ્યસ્ક્િઓ 62 થી વધ વષદનીી વયની હીોય.
f.

બુંને વ્યસ્ક્િઓ ઘરે લ ભાગીદારી માટે સુંમતિ આપવાની ક્ષમિા ધરાવે છે .

18 વષાથી ઓછી ઉંમરના વ્યસ્ક્િઓ, મધિધતપિા, િાંભધળ રીાખનધર િાંબધ
ાં ીઓ અને મધિધતપિીા

2.

અથવધ િાંભધળ રધખનધર િાંબધ
ાં ીઓના 21 વષદથી ઓછી ઉંમરના અનય
્ બધળકો મધટે .
A.

સામાન્ય દદી જવાબદારીઓ
1.

પ્રમાલણક બનો: નધણધકીય સહધય સ્રીનીંગ પ્રડરયધનધ ભધગરૂપે LLUBMC દ્વારા તવનુંિી કરાયેલ
બધી માહહિી પ ૂરી પાડિી વખિે દદીઓ પ્રમાલણક અને પ્રતિસાદ આપનારા હોવા જોઈએ.
દદીઓએ કોઈપણ ગવમેનટ
્ કવરે જ પ્રોગ્રધમ અથવા LLUBMC FAP દ્વધરધ નધણધકીય સહીાય
કવચ મધટે વ્યધજબી રીિે જરૂરી સચોટ અને પ્રમધચણક યોગ્યિધના દસ્િધવેજો પ ૂરધ પધડવધ જરૂરી

છે . ઈમાનદારી સ ૂચવે છે અને જરૂરી માહહિી અને/અથવા દસ્િધવેજીીકરણની પુરી અને
િાંપ ૂર્ ણ મધડહિીની સ્પષ્ટિા જરૂરી છે .
2.

સક્રીય રીિે ભાગ લેવા અને નાણાકીય સ્સ્ક્રતનિંગ પ ૂણા કરવા માટે: બધધ વીમધ તવનધનીા દદીઓ
અને જે નધણધકીય સહીાયની તવનાંિીી કરે છે િેમને FAP પ ૂર્ ણ કરવધની જરીૂર પડર્ે.

LLUBMC છોડિા પહેલાું, દદીઓને િે ચકધસવુ ાં જોઈએ કે દદીએ LLUBMC ને કઈ વધારાની

માહહિી અથવા દસ્િાવેજ સપરિ કરવા જોઈએ. દર્ દી LLUBMC અથવા અન્ય નાણાુંકીય
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સહાય કાયાક્રમોના દસ્િાવેજ ભરવાની મદિ સમજવા અને િેન ું પાલન કરવાની
જવાબદારીઓ ર્ેર કરે છે .
3.

કોઈપણ અથવા િમામ આવર્શયક આઉટ ઓફ-પોકેટ બધકી રકમની ચુકવણી કરવા: દદીઓએ
અપેક્ષધ રધખવી જીોઈએ અને િેવધના સમયે કીોઈપણ અથવા િમીામ બધકીી રકમ ચ ૂકવવી
જરૂરીી છે . જણધવેલી બધકીી રકમમધાં ર્ધમેલ થઇ ર્કે છે , પરાં ત ુ િેમધીું મયધદડદિિધ નથી:

4.

3.1

કો-પેમેન્ટ્ સ

3.2

કપાિપાત્ર

3.3

હડપોલિટ્સ

3.4

ખચાની રકમોનો Medi-Cal/Medicaid ર્ીેર

3.5

સદ્ભાવના અંદાજો

હોસ્સ્પટલ સુંભાળ માટે જવાબદારીઓ ર્ેર કરવા: દરે ક દદી િેઓની પ્રધપિ
્ હોસ્સ્પટલની

કધળજી મધટીે જવીાબદધરીમધાં ફધળીો આપે છે . િેમધાં ડિસ્ચધર્ જ પછી તપ્રસ્રીપીર્ન અથવધ
અનય
્ િબીબી િાંભધળ મીેળવવધ મધટીે અનુવિીનો સમધવીેર્ થાય છે . દદીનીા એકધઉન્ટની

પિીાવટ મધટેની વીયવસ્થધ પ ૂર્ ણ થઈ ગઈ છે િેની ખધિરી આપવા દદદ ીી જવધબદધરી પણ
ર્ેર કરીે છે . િેવધઓ દરતમયધન અને પછી દરીેક દર્ દી અથવધ િેમના પડરવધરનધ પ્રતિતનતધની
LLUBMC ના કમાચારીઓ સાથે સહકાર આપે છે અને વાિચીિ કરે િે આવર્શયક છે .
B.

હોસ્પીટલની પ્રફિયા અને જવાબદારીઓ
1.

LLUBMC FAP હેઠળની લાયકાિ, જેની કુટુાંબની આવક વિદમધન સમવધયી ગરીબી સિ
્ રના

350% થી ઓછી હીોય, જો િે ત્રધડહિ પક્ષનધ વીમધ દ્વધરા આવરી લેવધમધીું ન આવે અથવા, જીો

એવધ ત્રધડહિ પક્ષનધ વીમધ દ્વધરા આવરી લેવધમધીું આવી હોય કે જીે એકધઉન્ટની િાંપ ૂર્ ણ
ચકવણી કરત ું ન હોય, િેવધ કોઈ પણ દદી મધટે પ ૂરી પધડવધમધીું આવે છે .
2.

LLUBMC FAP િાંપ ૂર્ ણ ચૅડરટી કેર અને ડિસ્કધઉનટ
્ ચીકવણી બાંને મધટે તિિંગલ, એકીકૃિ
દર્ દી એપ્પ્લકેર્નનો ઉપયોગ કરે છે . દરે ક અરજદાર જેના માટે િેઓ પાત્ર બની ર્કે છે િે
મહિમ નાણાકીય સહાય લાભ મેળવવાની િક આપવા માટે પ્રહક્રયા રચવામાું આવી છે .
નધણધકીય સહીાયની અરજી (Financial Assistance Application, FAA) હોસ્સ્પટલ દ્વધરા દદીની
લધયકધિ તનધધદડરિ કરવધ મધટે દદીની જરૂરી મધડહિી પ ૂરી પીાડે છે અને આવી માહહિીનો

વર્ગ :

નાણાકીય વ્યવસ્થાપન

કોડ:

નવષય:

નાણાકીય સહાય નીતિ (FINANCIAL ASSISTANCE POLICY)

પાન:ં

BC-22
20 ન ું 7

ઉપયોગ સરકારના કાયાક્રમો અને /અથવા LLUBMC FAP હીેઠળ મહિીિમ કવરીેજ મધટે
દદદ ીી અથવધ કુટુાંબનધ પ્રતિતનતધની લધયકધિ ઠરધવવધ મધટે કરવધમધીું આવર્ે.
3.

LLUBMC યોગ્ય કાયાક્રમ હેઠળ કવરે જ માટે દદીની લાયકાિન ું તનધાા રણ કરી ર્કે િે રીિે
LLUBMCને દસ્િાવેજીકરણ અને સ્વાસ્્ય લાભોની કવરે જની માહહિી પ ૂરી પાડવા
એપ્પ્લકેર્નની સ ૂચનાઓને અનસરીને અને દરે ક વ્યાજબી પ્રયત્નો કરીને LLUBMC FAP

મધટે મધટે યોગય
્ દદીઓ પધતર્ બની ર્કે છીે અને અરજી કરી ર્કે છે . ફકીિ લધયકીાિ એ
LLUBMC FAP હેઠળ યોગ્યિધ મધટે ની હકદધર નથી. LLUBMC એ અરજદાર મ ૂલ્યાુંકનની

પ્રહક્રયા પ ૂણા કરવી અને સુંપ ૂણા ચૅહરટી કેર અથવા હડસ્કાઉન્ટ ચકવણી ચેહરટી કેર મુંજૂર થાય
િે પહેલાું લાયકાિ નક્કી કરવી આવર્શયક છે .
4.

LLUBMC FAP વ્યસ્ક્િગિ દદીઓના સહકધર પર આધધર રધખે છે , જે પ ૂર્ ણ અથવધ આંતર્ક

સહધય મધટે યોગય
્ હોઈ ર્કે છે . ચોકીકસ અને સમયસર દદીની નાણાકીય માહહિી પ્રાપ્િ

કરવા માટે, LLUBMC FAA નો ઉપયીોગ કરર્ે. ત ૃિીય પક્ ષ વીમધ કાંપનીઓ દ્વધરધ નધણધકીય
કવચ દર્ધદ વવધ મધટે અસમરીથ િમીામ દદીઓને FAA પ ૂર્ ણ કરવધની િક આપવધમધીું
આવર્ે.
5.

તવમા તવનાના દદીઓને પણ સરકારી પ્રાયોજજિ કાયાક્રમો માટે માહહિી, સહધયિધ અને રે ફરલ
આપવધમધીું આવર્ે, જેનધ મધટે િેઓ યોગય
્ હોઈ ર્કે છે ,અને Covered California દ્વધરધ વીમીા

કવચ અંગેની મધડહિી પ ૂરી પધડર્ે. તવમધ તવનધના દદીઓને સ્થધતનક ગ્રધહક કધન ૂનીી સહીાય
કધયદરમો મધટે િાંપર્ ક મધડહિી પ ૂરી પધડવધમધીું આવર્ે, જીે કવરે જ મીેળવવધ િધથે વીમધ
તવનીાના દદીને મદદ કરી ર્કે છે .
6.

તવમા તવનાના દદીઓ જેમની આવક સમવાયી ગરીબી સ્િરના 350% થી નીચે છે અને જેઓ

િીેમનધ વીમધની ચુકવણી કર્ યા પછી વ્યસ્ક્િગિ રૂપે બધકી છે િેઓ પણ નધણધકીય સહીાય
મધટે લીાયક હીોઈ ર્કીે છે . કોઈપણ દદી જે નધણધકીય સહધયની તવનાંિીી કરે છે િેને FAA
પ ૂણા કરવા માટે કહેવામાું આવર્ે.
7.

દદીને નાણાકીય સહાયિાની જરૂરનો સુંકેિ મળે કે િરિ જ FAA પ ૂણા થવ ું જોઈએ. સેવાઓ

પ ૂવે, દદી રોકાયો હોય ત્યારે , અથવા સેવાઓ પ ૂરી થયા પછી અને દદીને રજા આપી દે વામાું
આવે પછી અરજી ફોમા પ ૂણા થઈ ર્કે છે .
8.

એક FAA સમાપ્પ્િ પ ૂરી પાડે છે :

વર્ગ :

નાણાકીય વ્યવસ્થાપન

નવષય:

નાણાકીય સહાય નીતિ (FINANCIAL ASSISTANCE POLICY)
8.1
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LLUBMC એ દદી પાસે સેવાઓની ચ ૂકવણી માટે પ ૂરિી આવક છે િે તનણાય માટે ની
માહહિી જરૂરી છે ;

8.2

નાણાકીય સહાય માટેની લાયકાિ નક્કી કરવામાું ઉપયોગી દસ્િાવેજીકરણ; અને

8.3

નાણાકીય મદદ પ ૂરી પાડવા માટે LLUBMC’ની પ્રતિબદ્ધિાના ઑહડટ ટ્રાયલન ું
દસ્િાવેજીકરણ.

9.

જોકે, એક પ ૂણા FAA જરૂરી નથી જો LLUBMC િેની સુંપ ૂણા સ્વિુંત્રિામાું, િે નક્કી કરે છે કે િેની
પાસે નાણાકીય સહાયની લાયકાિ માટે નો તનણાય કરવા માટે પ ૂરિી દદીની નાણાકીય માહહિી
છે . (તવભાગ E. જઓ. ખાસ ચેહરટી કેર સુંજોગો)

C.

લાયકાિ: સંપ ૂર્ ણ ચેરિટી કેર અને રિસ્કાઉન્ટ ચકવણી ચેફરટી કેર:
1.

પ ૂણા અથવા હડસ્કાઉન્ટ ચકવણી માટેની લાયકાિ માત્ર દદી અને/અથવા દદીનધ કુટુાંબનધ

પ્રતિતનતધની ચીૂકવણી કરવધની ક્ ષમિધ દ્વધરધ નધણધાંકીય સહધય નક્ કી કરવધમધીું આવર્ે.

નાણાકીય સહાય માટેની લાયકાિ વય, જાિતી, ચલિંગ ઓળખ, લૈંચગક અચભગમ, વાંર્ીીયિા,
રધષ્રીય મ ૂળ, વયોવ ૃદ્ ધ સ્સ્થિતી, અપાંગિા અથવધ ધર્ મ પર કીોઈપણ રીિે આધધડરિ નહીં

હીોય. જ્યધરે પ ૂવદગર
્ હપ ૂરીવક અથવા મનસ્વી ધોરણે નધણધકીય સહધય પ ૂરી પધડવધમધીું
આવર્ે નહીીું, ત્યધરીે દદીએ નધણધકીય સહીાય માટેની લાયકાિના પયાા પ્િ પ ૂરાવા ક્યારે

પ ૂરા પાડયા છે િે લાયકાિ માપદુંડ સ્થાતપિ કરવા અને નક્કી કરવા, કધયદધઓ અને
નતીયમનો િધથે સુિગ
ાં િ રહીનીે, LLUBMC સુંપ ૂણા સ્વિુંત્રિા જાળવી રાખે છે .
2.

LLUBMC FAA ને પ ૂર્ ણ કરવધની સુતવધધ મધટે દદીઓ અથવધ િેમના પડરવધરનધ પ્રતિતનતધ
માટે નોંધણી દરતમયાન સીધી સહાય પ ૂરી પાડર્ે. નધણધકીય સહીાય મધટે ની યોગ્યિધ
સ્થધપવધ મધટીે FAA નીી સમધપત્ િ અને કીોઈપણ અથવધ િમીામ જરૂરી પીૂરક મધડહિીની
રજીૂઆિની જરૂર પિી ર્કે છે .

3.

LLUBMC એ સ્થાતનક સમદાયને ઓછી ઉગ્રિાની કટોકટી અને િાકીદની કાળજી સેવાઓ પ ૂરી

પાડે છે િે માન્યિા છે , ચોક્કસ કેસોમાું એપ્પ્લકેર્નના બોજને ઘટાડવા માટે ના પ્રયત્નો કરવામાું
આવે છે . જો કે કટોકટી માટે િબીબી સુંભાળના ચાર્જમાું ઘણો વધારો હોઈ ર્કે છે , આવા હકસ્સાઓ

અન્ય ઘણી નાની દે ખરે ખની મલાકાિ કરિાું ઓછા છે . જ્યારે કટોકટી અથવા િાત્કાલલક
કાળજીની મલાકાિનો ખચા $5,000 કરિા ઓછો હોય ત્યારે , દદી અથવા કટુંબના પ્રતિતનતધને

માત્ર એક પ ૂણા અને સહી કરાયેલ FAA સબતમટ કરવાની જરૂર પડી ર્કે છે . આવા કેસોમાું ટે ક્સ
હરટના અથવા િાજેિરના પગારના ચેકની જરૂર નથી. જો કે, ખચા $5,000થી વધી જાય િેવા

વર્ગ :

નાણાકીય વ્યવસ્થાપન

કોડ:

નવષય:

નાણાકીય સહાય નીતિ (FINANCIAL ASSISTANCE POLICY)

પાન:ં
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સુંજોગોમાું, દદી અથવા પહરવારના પ્રતિતનતધએ સમવાયી આવકવેરા રીટના અથવા ઓછામાું
ઓછા બે િાજેિરના પગારના ચેકની નકલોના સ્વરૂપમાું આવક દસ્િાવેજોનો પરાવો આપવો
જોઇએ.
4.

દદી અને/અથવધ પધડરવધડરક પ્રતિતનતધ મધટે ત્યધરબધદ LLUBMC ને આધાહરિ ડોક્યમેન્ટ

આપવાની જરૂર પડી ર્કે છે . FAA પ ૂર્ ણ થધય િે સમયે દદીને આધધહરિ દસ્િાવેજો સપરિ
કરવાની સ ૂચનાઓ પ્રદાન કરવામાું આવર્ે. દર્ દી અને/અથવા દદીનધ કુટુાંબનધ પ્રતિતનતધ જીે
LLUBMC ને િેમની નાણાકીય જવાબદારીને સુંિોષવામાું સહાયની તવનુંિી કરે છે િે

LLUBMC માટે નાણાકીય સહાયની લાયકાિન ું તનધાા રણ કરવાની જરૂરી માહહિી પ ૂરી
પાડવા માટે દરે ક વ્યાજબી પ્રયત્નો કરર્ે. FAA અને આવર્ીયક પીૂરક દસ્િધવેજો Patient

Business Office મધીું રજૂ કરવધમધીું આવે છે . આ ઓડફસનુ ાં સ્થધન સ્પષીટપણે
એપ્પ્લકીેર્નની સ ૂચનો પર ઓળખવધમધીું આવર્ે.
5.

LLUBMC એવા કમાચારીઓને પ ૂરા પાડર્ે, જેમને પ ૂણદિીા અને ચોકિધઈ મધટે FAAનીી
સમીક્ ષા કરવધની િધલીમ આપવામાું આવી છે . સમયની પ્રતિડરયધ મધટે દદીનીી જરૂડરયધિને
ધ્યધનમધાં રધખીને એપ્પ્લકીેર્ન સમીક્ષધઓ ર્ક્ ય િેટલી િડપથી પ ૂર્ ણ થર્ે.

6.

આ નીતિ અનસાર વ્યસ્ક્િ સહાય માટે લાયક છે કે નહીં િે નક્કી કરિી વખિે પહરબળોને
ધ્યાનમાું લેવામાું આવે છે :
6.1

સમવધયી આવકનીીું વળિર, િધજીેિરનીા પગારનો ચેક, અથવધ કહેલા

દસ્િધવેજોની ગેરહધજરીમધીું દદી દ્વધરા આપવધમધીું આવિી અનય
્ િાંબતાં ધિ
મધડહિીનીા આધધરે કૌટુાંચબક આવક;અને
6.2
7.

કટુંબન ું કદ

FAP નધ મધપદીુંડમધાં વ્યધખ્યધતયિ કરે લ છે કે નધણધકીય સહીાયની લધયકધિ દર્ દી અથવધ
કુટુાંબનધ પ્રતિતનતધની લધયકધિનધ િીિરના આધધરે ચેડરટી કેર અથવધ ડિસ્કધઉન્ટની ચીકવણી

મધટેની માંજૂરીી કરી ર્કધય છે . નધણધકીય સહધયનુ ાં તનધધદ રણ સત્તધનધ નીચેનધ સ્િરો અનુિધર
મધનય
્ LLUBMC કમાચારી દ્વારા જ કરવામાું આવર્ે:
7.1

પેર્ન્ટ લબિનેસ ઑહફસના મેનેજર:

$50,000 કરિીાીું ઓછા એકીાઉન્ટ્ સ

7.2

પેર્ન્ટ લબિનેસ ઓહફસના હડરે ક્ટર:

$100,000 કરિધીું ઓછા એકીાઉન્ટ્ સ

7.3

લબિનેસ ઓહફસના એપ્ક્િક્યહટવ હડરે ક્ટર: $250,000 કરિધીું ઓછા એકીાઉન્ટ્ સ

7.4

વાઇસ પ્રેતસડન્ટ, રે વન્યુ િીાયકલ:

$250,000 કરિા વધધરે એકીાઉન્ટ્ સ

વર્ગ :

નાણાકીય વ્યવસ્થાપન

નવષય:

નાણાકીય સહાય નીતિ (FINANCIAL ASSISTANCE POLICY)

8.

કોડ:

પાન:ં
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એકવાર નક્કી કયાા પછી, નાણાકીય સહાયની લાયકાિ ચોક્કસ સેવાઓ અને સેવાની િારીખો

પર લાગ થર્ે કે જેના માટે દદી અને / અથવા દદીના કટુંબના પ્રતિતનતધ દ્વારા એપ્પ્લકેર્ન
બનાવવામાું આવેલ છે . દદી તનદાનને લગિી સિિ કાળજીના હકસ્સામાું, ચાલ, સુંબતું ધિ

સેવાઓ, LLUBMC ને િેના સુંપ ૂણા સ્વિુંત્રિાના આધારે , એક જ કેસ િરીકે ચાલ રાખવાની
કાળજી લેવી પડી ર્કે છે , જેના માટે LLUBMC દ્વારા પ ૂરી પાડવામાું આવિી બધી સુંબતું ધિ

સેવાઓ પર લાયકાિ લાગ પડે છે . LLUBMC દ્વારા યોગ્યિા તનધાા રણના સમયે બાકી રહેલા

અન્ય પહેલેથી અસ્સ્િત્વમાું રહેલા દદી એકાઉન્ટને LLUBMC મેનજ
ે મેન્ટના સુંપ ૂણા સિાએ
માુંડવાળ માટે લાયક િરીકે સમાવેર્ કરવામાું આવર્ે.
9.

Medi-Cal/Medicaid માટે દદીની જવાબદારી કોઈ પણ સુંજોગોમાું ખચાની ચકવણીનો ભાગ
માફ કરવામાું આવર્ે નહીં. જોકે, દદીની રકમનો ભાગ લીધા પછી, કોઈપણ લબન-આચ્છાહદિ

અથવા અન્ય વણચ ૂકવાયેલ માટે Medi-Cal/Medicaid દદીની રકમનો ભાગ લગિા ચેહરટી
કેર માટે ગણવામાું આવે છે .
10.

FPLના 201% અને 350% વચ્ચેનાું દદીઓ Medicare કરિાું વધ ચકવણી કરર્ે નહીં િે

સામાન્ય રીિે સેવાના સમાન સપ્િાહ માટે ચ ૂકવણી કરર્ે. LLUBMC દ્વારા પ ૂરી પાડવામાું
આવિી િમામ િબીબી આવર્શયક હોસ્સ્પટલ ઇનપેર્ન્ટ, આઉટપેર્ન્ટ, હરકહરિંગ અને કટોકટી
સેવાઓ પર આ લાગ પડર્ે.
11.

D.

FAP દદીઓને કલ ખચાથી ઓછો ચાર્જ લેવાની લાયકાિ પરી પાડર્ે.

સંપ ૂણગ ચૅફરટી અને ફડસ્કાઉન્ટ ચકવણી - આવકની લાયકાિના સ્િરો નવમા નવનાના દદી
1.

એક વીમા તવનાના દદીની કટુંબ આવક 200% અથવા સ્થાતપિ ગરીબી આવક સ્િરથી ઓછી,
વિામાન FPL હદર્ાતનદે ર્ો પર આધાહરિ છે , અને દદી અન્ય િમામ નાણાુંકીય સહાયની
લાયકાિની આવર્શયકિાઓની પ ૂતિિ કરે , િો દદી સુંપ ૂણા ચેહરટી કેર માટે લાયક ઠરે છે .

2.

દદીની કટુંબ આવક 201% અને સ્થાતપિ ગરીબીનો આવક સ્િર, વિામાન FPL હદર્ાતનદે ર્ો

પર આધાહરિ 350% ની વચ્ચે હોય છે , અને દદી અન્ય િમામ નાણાુંકીય સહાયની લાયકાિની
આવર્શયકિાઓની પ ૂતિિ કરે છે , િો નીચેન ું લાગ પડર્ે:
2.1

જો સેવાઓ કોઈ પણ ત ૃિીય પક્ષ ચકવણીકાર દ્વારા આવરી લેવામાું ન આવે િો દદી

સામાન્ય રીિે સુંપ ૂણા લબલના ચાર્જ માટે જવાબદાર રહેર્ે, દદીની ચકવણીની
જવાબદારી Medicare રકમની ટકાવારી હર્ે (સુંપ ૂણા ભરે લી Medicare ચકવણી દર,

એટલે કે વેિન ઇન્ડેક્સ, IME, DME, વગેરે, અને દદી ચકવણીની જવાબદારી)

વર્ગ :

નાણાકીય વ્યવસ્થાપન

કોડ:

નવષય:

નાણાકીય સહાય નીતિ (FINANCIAL ASSISTANCE POLICY)
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Medicare પ્રોગ્રામ સેવા માટે ચકવણી કરર્ે જો દદી Medicare લાભાથી હર્ે િો. કોઈ

પણ વ્યસ્ક્િગિ દદી દ્વારા ચ ૂકવવામાું આવેલ વાસ્િતવક ટકાવારી નીચે કોષ્ટક 1 માું
બિાવેલ સ્લાઇહડિંગ સ્કે લ પર આધાહરિ રહેર્ે:

કોષ્ટક 1
સ્લાઇફડિંર્ સ્કેલ ફડસ્કાઉન્ટ સ ૂચચ

3.

FPL ની કૌટં ચબક ટકાવારી

M/Care ને ચ ૂકવવાપાત્ર

દદીની OOP ચકવણી

ફડસ્કાઉન્ટ

ટકાવારી (M/Care ની)

201 – 260%

75%

25%

261 – 320%

50%

50%

321 – 350%

25%

75%

જો દદીની કુટુાંબ આવક હધલનધ FPL મધરીગદતર્િકા પર આધધરતીિ, સ્થધતપિ ગરીબીી આવક
િીિરના 350% કરિા વધધરે હોય અને દર્ દી અનય
્ િમીામ નધણધકીય સહધયની લધયકધિની
જરૂડરયધિોને પ ૂર્ ણ કરે , િો નીચે મુજબનુ ાં લધગી પડર્ે:
3.1

જો િેવધઓ કીોઈ પણ ત ૃિીય પક્ ષ ચીકવણીકધર દ્વધરીા આવરી લેવધમધીું ન આવે િો
દદી િધમધનય
્ રીિે િાંપ ૂર્ ણ ચબલનધ ચધર્ જ મધટીે જવધબદધર રહેર્ે,

દદીની

ચકવણીની જવાબદારી કલ રકમના 100% (િાંપ ૂરીણપણે લોડ કરીેલ Medicare

ચુકવણી દર, એટલીે કે, વીેિન ઇન્િેકીસ, Indirect Medical Expenses (IME),

Direct Medical Expenses (DME), વગેરે, અને દદીની ચીકવણીની જવધબદધરીી) જો
દદી Medicare લધભધર્ થી હિધ િો Medicare પ્રોગ્રધમ િેવધ મધટે ચીૂકવણી કરી હીોિ.

વર્ગ :

નાણાકીય વ્યવસ્થાપન

કોડ:

નવષય:

નાણાકીય સહાય નીતિ (FINANCIAL ASSISTANCE POLICY)

પાન:ં
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વીમાકિ
ૃ દદી
1.

જો એક વીમા દદીના કટુંબની આવક 201% અને સ્થાતપિ ગરીબી આવક સ્િર, વિામાન FPL

હદર્ાતનદે ર્ો પર આધાહરિ 350% ની વચ્ચે હોય છે , અને દદી અન્ય િમામ નાણાુંકીય સહાય
લાયકાિની આવર્શયકિાઓની પ ૂતિિ કરે , િો નીચેન ું લાગ પડર્ે:
1.1

ત ૃિીય પક્ષ ચકવણીકાર દ્વારા આવરી લેવામાું આવિી દદીઓ દ્વારા પ્રાપ્િ સેવાઓ

માટે, જેમ કે દદી ચબલનધ ચધર્જનધ મધતર
્ એક ભધગ (એટલે કે, કપીાિપધતર્ અથવા
સહચીકવણી) મધટે જવીાબદધર છે , પછી દદીની ચીકવણીની જવધબદધરીી વચ્ચેનીા

િફધવિની સમીાન રકમ હર્ે. જીો દદી Medicare લધભધથી હોિ િો (દધ.િ. જો વીમો
હોય િો) શુ ાં Medicare ચીકવ્યુ ાં છીે અને Medicare ની રકમ Medicare ચુકવણીની
ચીકવણી દર, એટલે કે વીેિન ઇન્િેકીસ, IME, DME, વગેરે. Medicare મધનય
્ રકમ

કરિધીું વધુ ચીૂકવણી કરી છીે, દર્ દી વધુ કાંઇ ચીૂકવર્ે, પરાં ત ુ જો દદીનધ વીમધ
Medicare મધનય
્ રકમ કરિધીું ઓછાં ચ ૂકવય
્ ું હોય િો, દદીનધ ચીૂકવણી વીમા રકમ
અને Medicare મધનય
્ રકમ વચ્ચેનો િફધવિ ચીૂકવર્ે).
2.

જો દદીની કટુંબ આવક હાલની FPL મધરીગદતર્િકધઓના આધધરે સ્થધતપિ ગરીબી આવક
િીિરના 350% કરિીાીું વધધરે હીોય, િો નીચેનધનીો અમલ થર્ે:
2.1

ત ૃિીય પક્ષ ચકવણીકાર દ્વારા આવરી લેવામાું આવિી દદીઓ દ્વારા પ્રાપ્િ સેવાઓ

માટે, જેમ કે દદી ચબલનધ ચધર્જનો મધતર
્ એક ભધગ (એટલે કે, કપીાિપધતર્ અથવા
સહચીકવણી) મધટે જવીાબદધર છે , પછી દદીની ચીકવણીની જવધબદધરીી વચચ
્ ે
િફીાવિની રકમ સમધન હર્ે. વીમધ દ્વધરધ ચીકવણી કરવધમધીું આવે છે અને Medicare

ની કુલ રકમની િેવધ મધટે વીસ ટકા (20%) નો ખર્ ચ થધય છે . ઉદધહરણ િરીકીે, જો
વીમધએ Medicare સ્વીકધર્ ય રકમ વતિ
્ ા 20% કરિીાીું વધુ ચ ૂકવણી કરી છીે, િો

દર્ દી વધુ કાંઇ બધકી રહેર્ે નહીીીું; પરાં ત ુ જો દદીનધ વીમધએ Medicare મધનય
્ રકમ

વતિ
્ ા 20% કરિીાીું ઓછીુંીું ચ ૂકવ્યુ ાં હોય િો દદી ચ ૂકવણી વીમા રકમ અને
Medicare મધનય
્ રકમ વતિ
્ ા 20% જેટલી રકમ ચ ૂકવવી પડર્ે.
E.

ખાસ ચેફરટી કેર સંજોર્ો
1.

જો દદી LLUBMC રજજસ્ટ્રે ર્ન સ્ટાફ દ્વારા બેઘર અને ત ૃિીય પક્ષ ચકવણીકાર કવરે જ તવના
નક્કી થાય, િો િેને િાંપ ૂર્ ણ ચૅહરટી કેર માટે આપમેળે લાયક ગણવામાું આવર્ે.

વર્ગ :

નાણાકીય વ્યવસ્થાપન

નવષય:

નાણાકીય સહાય નીતિ (FINANCIAL ASSISTANCE POLICY)

2.

કોડ:

પાન:ં
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મ ૃત્ય પામેલા દદીઓ જેમના પાસે કોઈ ત ૃિીય પક્ષ ચકવણીકાર કવરે જ નથી, એક
ઓળખપધતર
્ એસ્ટેટ અથવધ જેની મધટે કોઈ તવલની સુનધવણી થિી નથી, િે િાંપ ૂર્ ણ ચૅડરટી
કેર મધટીે આપમેળે લીાયક ગણવધમધીું આવર્ે.

3.

છે લ્લા બાર (12) મડહનધની અંદર સમવધયી નધદધરીની કોટદ નીા આદે ર્ દ્વધરધ નધદધર જાહેર
કરવધમધીું આવેલા દદીઓ િાંપ ૂર્ ણ ચૅડરટી કેર મધટે લીાયક ગણવધમધીું આવર્ે. દર્ દી અથવધ
પડરવધરનધ પ્રતિતનતધ િેમની અરજીનધ ભધગરૂપે કોટદ નીા આદે ર્ દસ્િધવેજની નકલ આપર્ે.

4.

ઇમરજન્સી તવભાગમાું જોવા મળિા દદીઓ, જેનધ મધટીે LLUBMC લબલલિંગ સ્ટે ટમેન્ટ રજૂ

કરવા અસમથા છે , િેમધાં િાંપ ૂર્ ણ ચૅડરડટ કેર (જેમ કે, લબલલિંગ માહહિી પ્રાપ્િ થાય િે પહેલાું
દદીને રજા આપવામાું આવે છે ) િરીકે એકધઉનટ
્ ચધર્ જ લખવધમધીું આવી ર્કે છે . આવધ બધધ

િાંજોગો દદીના એકાઉન્ટ નોટ્સ પર દસ્િાવેજ પ્રહક્રયાના આવર્શયક ભાગ િરીકે ઓળખવામાું
આવર્ે.
5.

LLUBMC એ એવા દદીઓ તવ તવચાર કરે છે જે સરકાર દ્વારા પ્રાયોજજિ ઓછી આવક માટે ના
સહાય કાયાક્રમો (દા.િ. Medi-Cal/Medicaid, કેલલફોતનિયા લચલ્રન સતવિસીિ, અને અન્ય કોઇ

લાગ પડિા રાજ્ય અથવા સ્થાતનક ઓછી-આવકવાળા કાયાક્રમ) માટે પાત્ર છે અને સરકારી
કાયાક્રમ દ્વારા ચકવણી કરવામાું આવી નથી િો િેઓ આપમેળે સુંપ ૂણા ધમાાદા સુંભાળ માટે પાત્ર
બને છે . ઉદાહરણ િરીકે, એવા દદીઓ જે Medi-Cal/Medicaid િેમજ ઓછી-આવક ધરવિા

દદીઓની જરૂહરયાિ માટે સેવા આપિા અન્ય સરકારી કાયાક્રમો (દા.િ. CHDP અને અમક

CCS) જેમાું કાયાક્રમ દ્વારા િમામ સેવાઓ અથવા હૉસ્સ્પટલના રોકાણ દરતમયાનના િમામ
હદવસો માટે ચકવણી ન કરવામાું આવે, િો િેઓ નાણાકીય સહાય કવરે જ માટે પાત્ર બને છે .
LLUBMCની FAP હેઠળ, આ પ્રકારના ભરપાઈ ન કરી ર્કે િેવા દદીની એકાઉન્ટ બેલેન્સ

સુંપ ૂણા ધમાાદા સુંભાળ િરીકે લખવામાું આવર્ે. ખાસ કરીને રોકાણના એ હદવસો અથવા એવી
સુંભાળ જેના સુંબતું ધિ ખચા નકારવામાું આવેલ છે િેને ધમાાદા સુંભાળ િરીકે સમાવવામાું
આવેલ છે . Medi-Cal/Medicaid અને અન્ય ઓછી-આવકના કાયાક્રમ માટે પાત્રિા હેઠળ આવરી

લેવાયેલ બધા દદીઓને આપવામાું આવેલી સારવાર અતધકૃિિાની તવનુંિી (Treatment

Authorization Request, TAR) નો અસ્વીકાર અને અન્ય અસ્વીકાર (ઉ.દા. પ્રતિબુંતધિ કવરે જ)
ને ધમાાદા સુંભાળ િરીકે વગીકૃિ કરવામાું આવે છે .
6.

Medicare પ્રોગ્રધમ દ્વધરા આવરી લેવધમધીું આવિા દદીઓને નધણધકીય સહધય મધટેનધ કીોઈપણ
મ ૂલ્યધાંકનમધાં નધણધકીય સહધય કધયદકીરમ માટે પાત્રિાની લાયકાિ પહેલાું દદીની િમામ
અસ્કયામિો, જવીાબદધરીીઓ, આવક અને ખચાન ું વાજબી તવર્શલેષણ ર્ામેલ હોવ ું જોઈએ.

વર્ગ :

નાણાકીય વ્યવસ્થાપન

કોડ:

નવષય:

નાણાકીય સહાય નીતિ (FINANCIAL ASSISTANCE POLICY)

પાન:ં
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LLUBMC દ્વારા આપવામાું આવિી સેવા પ ૂરી થિા પહેલાું આ નાણાકીય સહાયન ું મ ૂલ્યાુંકન
કરવ ું આવર્શયક છે .
6.1

પ ૂવાવિી હોવા છિાું, Medicare દદીના એકીાઉન્ટ્સનો ભાગ (a) જેનધ મધટીે દદી
નધણધકીય રીિે જવધબદધર છે (સહ વીમો અને કપધિપધતર્ રકમ), (b) જે વીમા અથવા
Medi-Cal/Medicaid સહીિ અનીય કોઇ ચીકવણીકધર દ્વધરીા કવર કરવધમધીું આવેલ
નથી,અને (c) જે Medicare દ્વધરા ખરીાબ દે વા િરીકીે ભરપધઈ કરવધમધીું આવેલ નથી,
િેનીે ધમધદદધ િાંભધળ િરીકે વગીકૃિ કરી ર્કધય છે , જો:
a.

એવા દદદ ીી જે Medi-Cal/Medicaid અથવધ ઓછી આવકવધળા દદીઓની

આરોગય
્ િાંભધળની જરૂડરયધિો પ ૂરી પધડિધ અનય
્ પ્રોગ્રધમ હીેઠળ લધભધથી
છીે; અથવધ
b.

દદી અન્યથા આ નીતિ હેઠળ નાણાકીય સહાય માટે પાત્ર ઠરે છે િે પછી જ
આ નીતિ હેઠળ પ્રદાન કરવામાું આવેલ રદની હદ સધી પાત્ર બને છે .

7.

કોઈપણ વીમા તવનાના દદી જેની આવક વિામાન FPL ના 350% કરિા વધારે છે અને િેની
સાથે આપતિજનક િબીબી ઘટના બને છે િો િે નાણાકીય સહાય માટે પાત્ર ગણાય છે . એવા

દદીઓ જેઓ ઉચ્ચ આવક ધરાવિા હોય િેઓ તનયતમિ સુંપ ૂણા ધમાાદા સુંભાળ અથવા
હડસ્કાઉન્ટ ચકવણી સુંભાળ મેળવવા માટે પાત્ર નથી. જોકે, આપતિજનક િબીબી ઘટના અંગેની

તવચારણા અલગ અલગ કેસ આધારે કરી ર્કાય છે . આપતિજનક િબીબી ઘટનાન ું

તનધાા રણ લબલના શલ્ક પર દદીની જવાબદારીની રકમ પર આધાહરિ રહેર્ે અને ઘટનાના
સમયે દદીની આવક અને અસ્કયામિોની તવચારણા કરવામાું આવર્ે. મેનજ
ે મેન્ટ આપતિજનક
િબીબી ઘટના પર આધાહરિ તનણાય તનધાાહરિ કરવામાું વાજબી અલભપ્રાયનો ઉપયોગ કરર્ે.

સામાન્ય માગાદતર્િકા િરીકે, દદીની જવાબદારી માટે સેવાઓન ું બીલ $200,000 કરિાું વધી
જાય િો િેને આપતિજનક િબીબી ઘટના િરીકે પાત્રિા િરીકે ધ્યાનમાું લેવામાું આવે છે .
8.

સુંગ્રહ એજન્સીમાુંથી LLUBMC માું પાછુ ફરે લ કોઈપણ એકાઉન્ટ જેમાું નક્કી કરવામાું આવ્ય ું
છે કે દદી અથવા પહરવારના પ્રતિતનતધ પાસે િેના લબલને ચ ૂકવવા માટે સ્રોિો નથી, િો િે

ચેડરટી કેર મધટે પધતર્ મધનવધમધીું આવે છે . િેવધઓ મધટે ચીૂકવણી કરવધ અંગીે દર્ દી અથવધ

કુટુાંબનધ પ્રતિતનતધનીી અકીષમિધના દસ્િધવેજીકરણને ચૅહરહટ કેર દસ્િાવેજીકરણ ફાઇલમાું
જાળવવામાું આવર્ે.

F.

વર્ગ :

નાણાકીય વ્યવસ્થાપન

કોડ:

નવષય:

નાણાકીય સહાય નીતિ (FINANCIAL ASSISTANCE POLICY)

પાન:ં
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ખરાબ દે વા થી ધમાગદા સંભાળ માટે ફરીથી હસ્િાન્િરણ માટે ના માપદં ડ
1.

LLUBMC સાથે અનબુંતધિ સુંગ્રહ એજન્સીઓ એકાઉન્ટ ફોલો-અપ અને/અથવા ખરાબ દે વાના
સુંગ્રહ કરવા સાથે ખરાબ દે વાથી ધમાાદા સુંભાળ માટે ની સ્સ્થતિના બદલાવને ઓળખવા માટે
નીચેના માપદુંડોનો ઉપયોગ કરર્ે:
1.1

દદીના એકાઉન્ટમાું (સરકારી કવરે જ કાયાક્રમ અથવા અન્ય ત ૃિીય પક્ષના ચકવણીકારો
સહહિ) કોઈ લાગ વીમો હોવો જોઈએ નહી; અને

1.2

ઉપયોગમાું લેવાિી કોઈપણ ક્રેહડટ મ ૂલ્યાુંકન પદ્ધતિ માટે દદી અથવા કટુંબના

પ્રતિતનતધ પાસે ક્રેડીટ અને/અથવા વિાણ ૂક સ્કોર રે હટિંગ ક્રેહડટ સ્કોસાન ું સૌથી ઓછુું 25મ ું
પરસેન્ટાઈલની અંદર હોવ ું જોઈએ; અને
1.3

દદી અથવા કટુંબના પ્રતિતનતધએ સુંગ્રહ એજન્સીને હસ્િાન્િરણના 150 હદવસની અંદર
ચકવણી કરી હોવી ન જોઈએ;

1.4

સુંગ્રહ એજન્સીએ નક્કી કયું છે કે દદી/કટુંબના પ્રતિતનતધ ચ ૂકવણી કરવા માટે અસમથા
છે ; અને/અથવા

1.5

ક્રેહડટ સ્કોસા નક્કી કરવા માટે દદી અથવા કટુંબના પ્રતિતનતધ પાસે કોઈ માન્ય સામાજજક
સરક્ષા નુંબર અને/અથવા કોઈ ચોક્કસ તનવાસસ્થાન

2.

સરનામ ું નથી.

ખરાબ દે વાથી ધમાાદા સુંભાળમાું પનઃ સોંપણી માટેના સુંગ્રહ એજન્સીઓ દ્વારા પરિ કરવામાું
આવેલ બધા એકાઉન્ટ્સ, LLUBMC લબલલિંગ તવભાગના કમાચારીઓ દ્વારા હોસ્સ્પટલ
એકાઉસ્ન્ટિંગ પ્રણાલી અને રે કર્ા સમાું પનઃ-વગીકરણ કરિા પહેલાું મ ૂલ્યાુંકન કરવામાું આવર્ે.

G.

દદી માટે અનધસચના
1.

એકવાર પાત્રિા નક્કી કરવામાું આવે િે પછી, દદી અથવા કટુંબના પ્રતિતનતધને તનણાયની
સ્સ્થતિ દર્ાા વિો પત્ર મોકલવામાું આવર્ે. તનધાા રણ સ્સ્થતિ પત્ર નીચે આપેલામાુંથી કોઈ એકનો
સુંકેિ આપર્ે:
1.1

મુંજૂરી: પત્ર એકાઉન્ટ મુંજૂર કરવામાું આવ્ય ું છે , મુંજૂરીની સ્સ્થતિ અને દદી પાસેથી
લેવાની નીકળિી કોઈપણ બાકી રકમ સ ૂચવે છે . દદીની કોઈપણ વધ હક્રયાઓ માટે ની
માહહિી અને હદર્ા તનદે ર્ો પણ પ્રદાન કરવામાું આવર્ે.

વર્ગ :

નાણાકીય વ્યવસ્થાપન

નવષય:

નાણાકીય સહાય નીતિ (FINANCIAL ASSISTANCE POLICY)
1.2

કોડ:

પાન:ં
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અસ્વીકાર: FAA ના આધારે પાત્રિા નકારવાના કારણો દદીને સમજાવવામાું આવર્ે.
દદી પાસેથી લેણી કોઈપણ બાકી રકમ તનતિિ કરવામાું આવર્ે. સુંપકા માહહિી અને
ચકવણી માટે સ ૂચનો પણ પ્રદાન કરવામાું આવર્ે.

1.3

બાકી: અરજદારને જણાવવામાું આવર્ે કે FAA કેવી રીિે અપ ૂણા છે . બાકીની િમામ
માહહિી ભેગી કરવામાું આવર્ે અને એક નોટીસ દ્વારા તવનુંિી કરવામાું આવર્ે કે દદી
અથવા કટુંબના પ્રતિતનતધ દ્વારા LLUBMC ને માહહિી પ ૂરી પાડવામાું આવે.

H.

લાયક ચકવણી યોજનાઓ
1.

જ્યારે LLUBMC દ્વારા હડસ્કાઉન્ટ નક્કી કરવામાું આવ્ય ું હોય ત્યારે , દદી પધસે એકિધથે

ચુકવણી, અથવધ સુતનતિિ ગધળધની લધયક ચીકવણી યોજનધઓ દ્વધરીા અમુક અથવા િમધમ
બધકી રકમ ચ ૂકવવધનો તવકલીપ હર્ે.
2.

LLUBMC દરે ક દદી સાથે ચકવણીની યોજનાના તવકલ્પો અંગે ચચાા કરર્ે જેમાું સત્રની

ચકવણી માટે વ્યવસ્થા કરવા માટે તવનુંિી કરવામાું આવર્ે. ચુકવણીનીી ર્રિોને
અસરકીારક રીિે પ ૂર્ ણ કરવધની દદીની ક્ષમિા પર આધાહરિ વ્યસ્ક્િગિ ચકવણીની
યોજનાઓ બનાવવામાું આવર્ે. િધમધનય
્ મધરીગદતર્િકધ મુજબ, ચ ૂકવણીની યોજના 12
મધસથી વધ સમય ન ચધલીે એ રીિીે બનીાવવધમધીું આવર્ે.
3.

LLUBMC દદી સાથે સદભાવનાપ ૂવાક વાટાઘાટ કરર્ે; જો કે દદી દ્વધરા આપવધમધીું આવિી

ચીકવણીની ર્રિોને સ્વીકધરી લેવધની કોઈ જવધબદધરી નથી. એવી ઘટનધમધાં કે જેમધીું
LLUBMC અને વ્યસ્ક્િગિ દદી અથવા બાુંયધરી આપનાર યોગ્ય ચકવણી યોજના
સ્થાતપિ કરવા માટેના કરાર પરા કરી ર્કિા નથી, િો હોસ્સ્પટલ ચીકવણી યોજનધ મધટે ના

આધધર િરીકીે આરોગય
્ અને સલધમિી કોડ તવભધગ 127400 (i) મધાં વ્યધખ્યધતયિ કયધદ મીજબ

“વ્યધજબી ચુકવણી યીોજના” સ ૂત્રનો ઉપયોગ કરર્ે. “વ્યધજબી ચીકવણી યીોજના” એટલે
એવી મધતિક ચીૂકવણી જે દદીના પડરવધરની મધતિક આવકનધ 10 ટકધથીી વધ નથી, જેમધીું

આવર્શયક જીવન ખચા માટેની કપાિ બાદ કરવામાું આવે છે . “વ્યધજબી ચીકવણી યીોજના”
સ ૂત્રને લધગ કરવધ મધટીે, LLUBMC કાન ૂન અનસાર દદીના પહરવારોની આવક તવર્ેની

અને “આવર્ીયક જીવન ખચદ” અંગેની મધડહિી એકતત્રિ કરર્ે. આવી મધડહિીી એકતત્રિ કરવધ

મધટીે LLUBMC પ્રમાણભ ૂિ પત્રકનો ઉપયોગ કરર્ે. “વ્યધજબી ચીકવણી યીોજના” સ ૂતર
્
લધગી કરીને ચુકવણી યોજના નક્કીી કરવધ ઈચ્છિીા દરે ક દર્ દી અથવધ બધાંયધરી આપનધરે

વર્ગ :

નાણાકીય વ્યવસ્થાપન

કોડ:

નવષય:

નાણાકીય સહાય નીતિ (FINANCIAL ASSISTANCE POLICY)

પાન:ં
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તવનાંિી મુજબ જ્યધાં સુધીી, LLUBMC ના પ્રતિતનતધઓ દ્વારા માહહિીની તવનુંિી માફ કરવામાું
ન આવે ત્યાું સધી કટુંબની આવક અને ખચા માહહિી સબતમટ કરવી પડર્ે.
4.

FAP ની જોગવાઈઓ હેઠળ નક્કી કરવામાું આવેલ કોઈપણ ચકવણી યોજનાના સમયગાળા
માટે પાત્ર દદીઓના એકાઉન્ટ્સ પર કોઈ વ્યાજ લેવામાું આવર્ે નહીં.

5.

એકવાર LLUBMC દ્વારા ચકવણીની યોજના મુંજૂર કરવામાું આવે એ પછી, 90-ડદવસનધ
સમયગધળા દરતમયધન અનુરતમક ચીૂકવણી કરવધમધાં કીોઈપણ તનષીફળિા આ ચકવણીની

યોજનાને ડીફોલ્ટ કરી ર્કે છે . જો િાંજોગીો બદલીાય અને ચ ૂકવણી યોજનધની ર્રિો પધળીી
ર્કીાય એમ ન હોય િો LLUBMC ની પેર્ન્ટ લબિનેસ ઓફીસનો (Patient Business Office)

િાંપરીક કરવધની દર્ દી અથવધ બધાંયધરી આપનધરની જવધબદધરીી છે . જીો કે, ચીકવણીની

યોજનધની ડિફોલ્ટનધ ડકસ્િધમધાં, LLUBMC દદી અથવા િેમના કટુંબના પ્રતિતનતધનો ટે લલફોન
દ્વારા સુંપકા કરવાનો પ્રયાસ કરર્ે અને લેલખિમાું હડફોલ્ટની નોહટસ પણ આપર્ે. દદીને
તવસ્ત ૃિ ચીકવણીની યોજનધ મધટે પુનઃતવચધરણધ કરવધની િક મળર્ે અને આવુીું કરવધ મધટે

તવસ્ત ૃિ ચીકવણીની યોજનધની લેચખિ નોડટસની િધરીખથી ચૌદ (14) ડદવસની અીુંદર
પીેર્નીટ ચબિનેસ ઓફીીસના (Patient Business Office) પ્રતિતનતધનો િાંપરીક કરી ર્કે

છીે. જો દદી ચૌદ (14) ડદવિો અીુંદર તવસ્ત ૃિ ચીકવણી યોજનધની પુનઃતવચધરણધની તવનાંિીી
કરવધમધાં તનષફ
્ ળ જીાય, િો ચીકવણી યોજનધને તનસ્ષ્રય ગણવધમધીું આવર્ે અને એકીાઉનટ
્
િાંગર
્ હ મધટે પીાત્ર ગણાર્ે.
6.

પ્રાધાન્ય મજબ, િમામ ચકવણી યોજનાઓ માટે બહારના ઇલેક્ટ્રોતનક ફુંડ ટ્રાન્સફર (electronic

Funds Transfer, EFT) તવક્રેિા દ્વારા પ્રહક્રયા કરવી જોઈએ. આ ઘટનામાું, જો દદી અથવા
કટુંબના પ્રતિતનતધ બહારના EFT તવક્રેિાના માધ્યમ વગર ચકવણી યોજના હેઠળ ચકવણી

કરવાની ઇચ્છા વ્યક્િ કરે છે , િો LLUBMC આ તવનુંિીઓ પ ૂણા કરવાના પ્રયાસ રૂપે sદદીને

તવસ્ત ૃિ ચકવણી યોજનાને રોકડ, ચેક, મનીઓડા ર અથવા ક્રેહડટ કાડા દ્વારા કરવાન ું પ્રદાન કરી
ર્કે છે ..
I.

નવવાદન ં સમાધાન
1.

નાણાકીય સહાય કાયાક્રમની (Financial Assistance Program) પધત્રિધ અંગે તવવધદ ઊભો થધય
એવી ઘટનધમધાં, દર્ દી LLUBMC સાથે પન:તવિચધરણધ મધટે લેચખિ અપીલ દીાખલ કરી ર્કે

છે . લેચખિ અપીલમાું પન:તવિચધરણધ મધટે દદીનધ તવવધદ અને િકદ ની િાંપ ૂર્ ણ સમજૂિીી હોવી

વર્ગ :

નાણાકીય વ્યવસ્થાપન

કોડ:

નવષય:

નાણાકીય સહાય નીતિ (FINANCIAL ASSISTANCE POLICY)

પાન:ં
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જોઈએ. દદીનધ દધવધને ટે કો આપવધ મધટે કીોઈપણ અથવા િમધમ વધધરધનધ િાંબતાં ધિ
દસ્િાવેજો લેલખિ અપીલ સાથે જોડાયેલા હોવા જોઈએ.
2.

Patient Business Office ના એપ્ક્િક્યહટવ હડરે ક્ટર દ્વારા કોઈપણ અથવા િમામ અપીલની
સમીક્ષા કરવામાું આવર્ે. એપ્ક્િક્યહટવ હડરે ક્ટર તવવાદના િમામ લેલખિ તનવેદનો અને સાથે
જોડાયેલ કોઈપણ દસ્િાવેજો ધ્યાનમાું લેર્ે. દદીના દાવાઓની સમીક્ષા પ ૂણા કયાા પછી,
એપ્ક્િક્યહટવ હડરે ક્ટર દદીને િારણો અને તનણાય તવર્ે લેલખિ ખલાસો આપર્ે. એપ્ક્િક્યહટવ

હડરે ક્ટર દ્વારા લેવાયેલ િમામ તનણાયો અંતિમ રહેર્ે. આગળ કોઈ અપીલ કરી ર્કાય િેમ નથી.
J.

જાહેર સ ૂચના
1.

LLUBMC નોહટસ આપીને જાહેર જનિાને FAP, FAA, સરળ ભાષામાું સારાુંર્, અને લબલલિંગ

અને સુંગ્રહ નીતિઓ તવષે જણાવર્ે. આવી નોહટસ LLUBMC ના વધ ગીચિા ધરાવિા દાખલ

થયેલ દદી અને બહારના દદીઓના સેવાના તવસ્િારોમાું પોસ્ટ કરવામાું આવર્ે, જેમાું િાત્કાલલક
સારવાર તવભાગ, લબલલિંગ ઓહફસ, દાખલ થયેલ દદી અને બહારના દદીઓના રજીસ્ટ્રે ર્ન

તવસ્િારો અથવા LLUBMC ના અન્ય સામાન્ય દદીઓના રાહ જોવાના તવસ્િારો પણ સામેલ
છે . કોઈપણ એવા સ્થળે નોહટસો પોસ્ટ કરવામાું આવર્ે જ્યાું દદી િેમના લબલની ચ ૂકવણી કરી
ર્કે છે . આ નોટીસમાું દદી નાણાકીય સહાય તવર્ે વધ માહહિી કેવી રીિે મેળવી ર્કે અને આવી
સહાય માટે ક્યાું અરજી કરી ર્કે િેની સુંપકા માહહિીનો સમાવેર્ થર્ે.
1.1

આ નોહટસ અંગ્રેજી અને સ્પેતનર્ અને IRC કલમ 501 (R) મજબ આવર્શયક કોઈપણ
અન્ય ભાષાઓમાું પોસ્ટ કરવામાું આવર્ે.

2.

વધમાું, નાણાકીય સહાય નીતિ (Financial Assistance Application), નાણાકીય સહાય અરજી,
સરળ ભાષામાું સારાુંર્, અને લબલલિંગ અને સુંગ્રહ નીતિ

https://medical-center.lomalindahealth.org/financial-assistance#llubmc પર ઓનલાઇન
ઉપલબ્ધ રહેર્ે.
3.

ઉપરોક્િ સુંદલભિિ દસ્િાવેજોની કાગળની નકલોને કોઈ વધારાની હકિંમિ વગર યોગ્ય તવનુંિી

પર જાહેર જનિા માટે ઉપલબ્ધ કરવામાું આવર્ે. LLUBMC એ સમયસર આવી તવનુંિીઓનો
પ્રતિસાદ આપર્ે.

K.

વર્ગ :

નાણાકીય વ્યવસ્થાપન

કોડ:

નવષય:

નાણાકીય સહાય નીતિ (FINANCIAL ASSISTANCE POLICY)
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સંપ ૂણગ ધમાગદા સંભાળ અને ફડસ્કાઉન્ટ ચકવણીન ં ફરપોફટિંર્
1.

LLUBMC રાજ્યના તવસ્ત ૃિ આરોગ્ય આયોજન અને તવકાસ (Office of Statewide Health

Planning and Development, OSHPD) ને આ તનયમનકારી જરૂહરયાિો અનસાર પ ૂરી
પાડવામાું આવેલ વાસ્િતવક ધમાાદા સુંભાળની જાણ કરર્ે, જે હોસ્સ્પટલ્સ, બીજી આવ ૃતિ માટે

એકાઉસ્ન્ટિંગ અને હરપોહટિંગ મેન્યઅલ (Accounting and Reporting Manual for Hospitals)

માું સામેલ છે . તનયમનન ું પાલન કરવા માટે , LLUBMC િેની ધમાાદા સુંભાળના માપદુંડ
સુંબતું ધિ લેલખિ દસ્િાવેજો સાચવી રાખર્ે, અને વ્યસ્ક્િગિ દદીઓ માટે , LLUBMC ધમાાદા

સુંભાળના િમામ તનણાયોને લગિા લેલખિ દસ્િાવેજોને જાળવર્ે. OSHPD ની આવર્શયકિા
મજબ, દદીઓને પ ૂરી પાડવામાું આવેલ ધમાાદા સુંભાળ, પ્રસ્તિ કરે લી સેવાઓના વાસ્િતવક
શલ્કના આધારે રે કોડા કરવામાું આવર્ે.
2.

LLUBMC આ FAP ની એક નકલ OSHPD ને આપર્ે જેમાું એક જ દસ્િાવેજમાું સુંપ ૂણા ધમાાદા

સુંભાળ અને હડસ્કાઉન્ટ ચકવણી નીતિઓનો સમાવેર્ થાય છે . FAP માું આ પણ સમાવેર્ થાય
છે : 1) િમામ પાત્રિા અને દદીની લાયકાિ માટે ની કાયાવાહી; 2) સુંપ ૂણા ધમાાદા સુંભાળ અને
હડસ્કાઉન્ટ ચકવણી માટેની એકીકૃિ અરજી; અને 3) સુંપ ૂણા ધમાાદા સુંભાળ અને હડસ્કાઉન્ટ

ચકવણી બુંને માટેની સમીક્ષાની પ્રહક્રયા. આ દસ્િાવેજો દર બે વષે અથવા જ્યારે પણ નોંધપાત્ર
ફેરફાર કરવામાું આવર્ે ત્યારે OSHPD ને પ ૂરા પાડવામાું આવર્ે.
L.

અન્ય
1.

ગપ્િિા - િે સમજી ર્કધય છે કે નધણધકીય સહીાયની જરૂડરયધિ પ્રધપીિકિધદઓ મધટે એક
િાંવીેદનર્ીલ અને ઊંિી વ્યસ્ક્િગિ સમસ્યધ છે . નધણધકીય સહધય ઈચ્છિધ કે પ્રધપિ
્ કરિા એ

બધધની તવનાંિીીઓ, મધડહિીી અને ભાંિોળની ગોપનીયિધ જાળવી રધખવધમધીું આવર્ે.
કમાચારીઓનો અલભગમ અને આ નીતિનો અમલ કરનાર કમાચારીઓની પસુંદગી આ મ ૂલ્યો
દ્વારા આધાહરિ હર્ે.
2.

સારા તવશ્વાસની આવર્શયકિાઓ - LLUBMC પાત્રિા ધરાવિા દદીઓ માટે સારી ભાવના સાથે
નાણાકીય સહાય માટેની ગોઠવણ કરે છે અને િે હકીકિ પર આધાહરિ છે કે દદી અથવા કટુંબના
પ્રતિતનતધ દ્વારા પ્રસ્તિ કરવામાું આવેલ માહહિી સુંપ ૂણા અને સચોટ છે . નાણાુંકીય સહાયની
જોગવાઇ દદી અથવા પહરવારના પ્રતિતનતધ દ્વારા કપટપ ૂણા, અથવા હેતપ ૂવાક અચોક્કસ માહહિી

પ ૂરી પાડવામાું આવી હોય ત્યારે , િમામ સેવાઓ માટે , પાછલી િારીખથી અથવા સેવાના સમયે
લબલ પરનો અતધકાર સમાપ્િ કરત ું નથી. વધમાું, LLUBMC એવા િમામ દદીઓ અને કટુંબના

વર્ગ :

નાણાકીય વ્યવસ્થાપન

કોડ:

નવષય:
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પાન:ં
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પ્રતિતનતધઓ જેઓએ LLUBMC FAP માટે પાત્ર થવા માટે કપટપ ૂણા અથવા હેતપ ૂવાક
અચોક્કસ માહહિી પ ૂરી પાડી છે િેમની સામે નાગહરક અને ફોજદારી જેવા પગલા લેવાનો
અતધકાર આરલક્ષિ રાખે છે .
3.

ક્રેહડટ અને સુંગ્રહ નીતિ - LLUBMC એ લબલલિંગ અને સુંગ્રહ નીતિ નક્કી કરી છે જે
https://medical-center.lomalindahealth.org/financial-assistance#llubmc પર ઓનલાઇન
ઉપલબ્ધ છે . દદી/જવાબદાર પક્ષ સુંબતું ધિ અથવા દદી/જવાબદાર પક્ષના સુંદભા સાથે
જોડાણની બાહ્ય સુંગ્રહ એજન્સી માટે ક્રેહડટ માહહિી મેળવવા LLUBMC દ્વારા કરવામાું આવિી
બધી હક્રયાઓ ક્રેહડટ અને સુંગ્રહ નીતિ સાથે સસુંગિ રહેર્ે.

મુંજૂર: વહીવટી સતમતિ; LLUBMC ચીફ એપ્ક્િક્યહટવ ઓહફસર; LLUBMC તસતનયર વાઇસ પ્રેતસડન્ટ ઑફ
ફાયનાન્સ; LLUBMC બોડા

