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�સ્તાવના

સ�ટ પીટસર્ યુિનવ�સટી હૉિસ્પટ (“SPUH”) તેમજ તમામ ન�ધપા� સંબિં ધત એકમો, સુિનિ�ચત કરે છે કે બધા
દદ�ઓને, તેમની ચુકવણી કરવાની ક્ષમતા ધ્યાનમાં લીધા વગર, જ�રી તાત્કાિલક અને અન્ય તબીબી સ્વાસ્થ્ય
મળી રહે.
I. લાયકાત:
A. વીમા કવચ િવનાના દદ�ઓ
SPUHની સંસાધન સેવાઓ વીમા કવચ િવનાના (પોતે ચુકવણી કરનાર) દદ�ઓ માટે બધા ખાતાઓની સમીક્ષા કરે છે
આ ���યા માટે અમને આવા દદ�ઓની સંખ્યા શોધવી પડે છે જે રાજ્ય અથવ ા ફેડરલ મદદ કાયર્�મ માટેની તેમ
સંભિવત લાયકાત નક્કી કરવા માટે જ�રી છે, તેમજ તમામ દદ�ઓ, �િતિનિધઓ, સંબંિધત ડૉક્ટરો અને SPUH
કમર્ચારીઓને એ બાબત જણાવવા માટે જ�રી હોય છે, કે નાણાકીય મદદની માગણી આવી શકે છે.
 ચે�રટી કેર
જે દદ�ઓ મે�ડકેડ/ન્યુ જસ� ફૅિમલી કેર અિનવાયર્તાઓપૂરી કરતા ના હોય, તેમનું પછી ન્યુ જસ� ચે�રટી કેર કાયર્�મ મ
સ્�ી�નગ કરવામાં આવે છે
•

મફત સારવાર માટે પા� થવા માટે પ�રવારની આવક (પ�રવારના કદ પર આધા�રત) ફેડરલ ગરીબી સ્તર
(“FPL”) ના સો ટકા જે ટલી અથવા તેનાથી ઓછી હોવી જ�રી છે . વ્યિક્તઓ માટે સંપિ� $7,500 થ
વધુ હોવી જોઈએ નહ� તથા પ�રવાર માટે સંપિ� $15,000 થી વધુ હોવી જોઈએ નહ�.

અર�ઓ પૂણર્ કરવા માટે અરજદારે િનમ્નિલિખત દસ્તાવેજો પૂરા પાડવાના રહે
•
•
•
•

દદ� અને પ�રવારની ઓળખાણના યોગ્ય દસ્તાવેજ
ન્યુ જસ� રહેઠાણનો પુરાવો (સેવાના �દવસે)(ન�ધ: તાત્કાિલક સેવા માટે આ જ�રી નથી)
કુલ આવકનો પુરાવો; અને
સંપિ�નો પુરાવો (સેવાના �દવસે).
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અિનવાયર્ દસ્તાવેજોની સંપૂણર્ યાદી અર� કરતી વખતે આપવામાં આવશ
અર� પૂણ્ કયાર્ બાદ
ર
SPUH FAP-લાયકાતનું િનધાર્રણ દસ (10) �દવસની અંદર કરશે. જો અર� અપૂણર્ જણાય
તો SPUH લેિખત ઇનકાર જણાવશે અને સાથે મંજૂરી મેળવવા માટે જ�રી વધારાના દસ્તાવજોની િવગતો પણ આપશે.
SPUH અરજદારને અર� પૂરી કરવા માટે, સેવાના �દવસથી ચોવીસ (24) મિહનાનો સમય આપે છે .
લાયકાતનો િનણર્ય કરતી વખતે અમે બધા ખાતાઓના બેલેન્સની સમીક્ષા કરીશું અને આવશ્યક બેલેન્સ એડજસ્ટમ
જો લાગુ હોય તો �રફંડની વ્યવસ્થા કરીશુ
નાણાકીય સહાય કાયર્�:
અમારા FAP માટે લેિખત અર�ની જ�ર નથી, પરંતુ અમે દર માળખા અનુસાર યોગ્ય રકમ લેવા માટે, ચે�રટી કેર અથવા
અન્ય સરકારી કાયર્�મો માટેની લાયકાતનુંમૂલ્યાંકન કરવા માટે (તમામ સંભિવત આંત�રક અને બા� �ોતોથી) મેળવે
માિહતીનો ઉપયોગ કરીશું.
SPUH તૃતીય પક્ષના કવરેજ માટેની લાયકાત, રીલે હેલ્થ િક્લયર�સ ઉત્પાદન દ્વારા ચકા
જે દદ�ઓ રાજ્ય અને ફેડરલ સહાય કાયર્�મ માટેની અપા�તાને કારણે, પોષણક્ષમ કેર અિધિનયમ હેઠળ ન્યૂનતમ
કવરેજ ન ધરાવવાને કે તેનું પાલન ન કરવાને લીધે પોતે ચુકવણી કરનાર (સેલ્-પે) ર�ા હોય, તેઓ નાણાકીય સહાય માટે
સંભવતઃ લાયક ગણવામાં આવશે અને તેમનો ખચર્ નીચે માંથી જે ઓછો હોય તેટલો ગણવામાં આવશે
•
•
•

ન્યુ જસ� સ્લાઇ�ડગ સ્કેલ અનુ ગણવામાં આવેલ રકમ, જો તેઓ “FPL”ના 201% થી 300% દરિમયાન
આવતા હોય;
જો તેઓ FPL ના 301% થી 500% દરિમયાન આવતા હોય તો મે�ડકર રેટના 115%; અથવા
દસ્તાવેજ માં કરેલ વ્યાખ્યા મુજબ સામાન્ય રીતે ગણવામાં આવનાર રકમ એટલે અમાઉન્ટ્સ જનરલી
(“AGB”)ના નક્કી કરેલ ટકા.

FAP પા�તા િબ�લગ અને સં�હ ચ� દરિમયાન કોઈ પણ સમયે સુધારવામાં આવી શકે છે .
જે વ્યિક્તઓ માટFAP અંતગર્ મળતી મહ�મ સહાય કરતા ઓછી મદદ િનધાર્�રત કરવામાં આવશે, તેઓને નીચેની
બાબતો પૂરી પાડવામાં આવશે.
•

સંભિવત FAP-પા�તા નક્કી કરવાના આધાર અંગેની સૂચના તેમજ વધુ સહાય મેળવવા માટે તેઓ શું કરી શકે
છે , તેની �ણકારી.

•

સામાન્ય રીતે 30 �દવસ સુધીનો પૂરતો સમય જેમાં તેઓ અસાધારણ સં�હ કાયર્વાહી (“ECA”) શ� કરતાં
પહેલા વધુ સહાય માટે અર� કરી શકે છે ; અને
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•

જો વધુ સહાય માટેની અર� �ાપ્ત થાય તો, તેમનાFAP-પા�તા િસ્થિતનું પુન�નધાર્રણ

B. વીમાકૃત દદ�ઓ
તમામ FAP પા� દદ�ઓ, જે મનો સ્વાસ્થ્ય કેર વીમો સ��ય હોય, તેઓ ની મુજબ વ્યાખ્યાિય AGB કરતા વધુ
ચુકવણી માટે જવાબદાર હશે નહ�, જે માં સ્વાસ્થ્ય વીમા કંપની દ્વારા દદ�ના ખાતામાં જમા કરાયેલ ભરપાઈ સમા
થતો નથી.
જો દદ� વીમાકૃત હોય અને વીમો 100% ખચર્ને આવરી લેતો ના હોય તેવી િસ્થિતમાં દદ� મફત અથવા �ડસ્કા�ટેડ ક
માટે પણ પા� બની શકે છે .
II. નાણાકીય સહાય કાયર્�મ અમાઉન્ટ્સ જનરલી િબલ્ડ માટે ફી ગણતરીનો આ
AGBની ગણતરીનો આધાર છે ‘લુક-બૅક મેથડ’ નો ઉપયોગ જે બાર મિહનાના સમયગાળામાં માન્ય દાવાઓના (વીમા
કંપની અને િવમાકૃત વ્યિક્તની જવાબદારી સિહત) આધાર પર ગણતરી કરે છે. આ પોિલસીમાઆવતા દરેક એકમો માટે
ગણતરી અને સંબંિધત ફીની િવગતો દસ્તાવેજII માં આપવામાં આવેલ છે .
AGB િનધાર્રણ અને �ુક્ત �ણાલીને વષર્માં ઓછામાં ઓછા
ય
એક વાર વ્યાખ્યાિયત કરવામાં અને ગણવામાં 
FAP-પા� વ્યિક્તઓને તાત્કાિલક અને અન્ય તબીબી રીતે જ�રી સારવાર મAGB કરતાં વધુ ચાજર ્ કરવામાં આવશે
નહ�. આ રીતે, SPUH કોઈ પણ જ�રી તબીબી સારવાર માટે FAP-પા� વ્યિક્તઓને મોટો ખચર્ લાગુ કરશે ન
III. સં�હ નીિત:
દદ� સરકારી કાયર્�મ માટે પા� નથી તે સુિનિ�ચત કરવાના તમામ �યત્નો થઈચૂક્યા છે, તૃતીય પક્ષ સ્વાસ્થ્ય વીમ
મેળવવા માટેના સાધનો તેમની પાસે છે અને FAP-પા�તા િસ્થિત (અને જો પા� હોય તો સુિનિ�ચત કરો કે ફી/ચા�જસ
લાગુ પડતા સ્તર સુધી એડજસ્ટ કરવામ આવેલ છે ) સિહત બાકી ચુકવણી �ાપ્ત કરવાના તમામ �યત્નો અમે કરીચૂક્
છીએ તે સુિનિ�ચત કરવા માટે નીચે મુજબના માનદંડો �સ્થાિપત કરવામાં આવ્યા છે. માનદંડોમાં સમાવેશ થાય છે
1) ખાતામાં �ાપ્ય (મેળવવાપા�) બેલેન્સ, દદ�ની (અથવા જમીનદાર) જવાબદારીની રકમ વાની પુિ� થવી
જ�રી છે . જો ખાતામાં મે�ડકેડ અથવા ચૅ�રટી કેર પા�તાનો પૂવર્ ઇિતહાસ દેખાય, તો અમે વતર્મા
દસ્તાવેજોની સમીક્ષાના તથા સંભિવત પા�તા ચકાસવાના તમામ �યત્નો કરી
2) અકાઉન્ટ નોટમાં એવો દસ્તાવેજ હોવો જ�રી છે જે પુિ� કરે કે, �ડસ્ચાજર્ પહે ઓછામાં ઓછા ચાર (4)
િબ�લગ પ�કો, જે માં દદ�નો સ્પ� બેલેન્સ હ, ફાઇલ પરના સરનામે મોકલાયેલા હોય. પ�કો પરના સંદેશો
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�િમક હોવા જોઈએ, જે માં છે લ્લા સંદેશમાં સ્પ� લખેલ હોવું જોઈએ કે, આ નો�ટસ પછીના 30 �દવસ બા
જો બેલેન્સ પૂણર્પણે સંતોષજનક ન થાય, અથવાકવણીનો પ્લાન અપાયેલ હોય તો તે ખાતું અમારા બા�
કલેક્શન એજન્સીઓપૈકી એકમાંમૂકવા માટે પા� ગણાશે. કૃપા કરીને ન�ધ લેશો કે “30-�દવસ” નો�ટસ:
•
•
•

વ્યિક્તને લેિખત નો�ટસ દ્વારા એ પણ જણાવે કે પા� વ્યિક્તઓને રાજ્ય નાણાકીય સહાય ઉપલબ
એ વાત પણ સમાવેશ કરે કે બા� કલેક્શન એજન્સીને (કૃપા કરીને નીચેનો નંબર 5 જુઓ) મોકલવાની સાથ
અન્ય કોઈECA શ� કરવાનો SPUH નો ઇરાદો હોય તો તેની માિહતી; અને
PLS ની નકલ પણ સમાવેશ કરે.

વધુમાં, વ્યિક્તનFAP અંગે મૌિખક સૂિચત કરવાનો વ્યાજબી �યત્ન પSPUH એ કરવો જોઈએ.
3) �ડસ્ચાજર્ પહેલાના સૌ �થમ િબ�લગ પ�ક પછી કોઈ પણડૂબેલી રકમ રા-ઑફ કરતા સુધી ઓછામાં ઓછો
120 �દવસનો સમયગાળો હોવો જ�રી છે , તેમજ અમારી કોઈ પણ બા� કલેક્શન એજન્સીને સંભિવ
ભલામણ કરેલ હોવી પણ જ�રી છે .
4) જો કોઈ પણ સમયે અમારી બા� કલેક્શન એજન્સીને �ણ થાય  દદ�/�મીનદાર FAP-પા� છે , તો
હોિસ્પટલ એ િવકલ્પ ધરાવે છે ક
a. તે કલેકશન એજન્સી પાસેથી અકાઉન્ટ મંગાવી શકે છે અને કલેક્શન ���યા ફરી શ� કરી શકે  છે.
માટે બેલેન્સ એવી રીતે એડજસ્ટ કરીને કે જેથી દદ�/�મીનદા FAP-પા� વ્યિક્ ત તરીકે તેન
જવાબદારીથી વધુ ચુકવણી ના કરતો હોય અને એડજસ્ટ કરેલ બેલેન્સથી વધુ ચુકવણી (જો $5 થી વધ
હોય) જો અગાઉ કરેલ હશે તો તે પાછી અપાશે; અથવા
b. તે કલેક્શન એજન્સી પાસે ખાતું રાખીને કલેક્શન ���યા ફરી શ� કરી શકે  છે. તે માટે બેલેન્સ એવી ર
એડજસ્ટ કરીને કે જેથી દદ�/�મીનદારFAP-પા� વ્યિક્ત તરીકે તેની જવાબદારીથી વધુ ચુકવણી ન
કરતો હોય અને એડજસ્ટ કરેલ બેલેન્સથી વધુ ચુકવણી (જો $5 થી વધુ હોય) જો અગાઉ કરેલ હશ
તો તે પાછી અપાશે.
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5) નંબર ચાર (ઉપર “4” ની િવગત)ની સાથે સાથે, FAP-પા�તા િનધાર્�રત કયાર્ બા SPUH વધારાની ECA
શ� કરી શકે છે . જે માં નીચેની બાબતોનો સમાવેશ નો હશે, પણ મા� તેટલીજ બાબતો નહ� હોય:
a. એવી કાયર્વાહી કરવી જેમાં બોજો, �િતબંધ, �દવાની કાયર્વાહી સિહત કાનૂની અથવા ન્યાિયક ��કયા
જ�ર હશે;
b. િધરાણ એજન્સીઓ અથવા બ્યુરોને �િતકૂળ માિહતી આપવી; અ
c. FAP અંતગર્ત આવરી લેવાતી પાછલી સારવારની ચુકવણી ન કરવાને લીધે િબન-તબીબી જ�રી
અથવા અગત્યની સારવારની જ�ર પડે તે પહેલા ચુકવણી મુલતવી કરવી, નકારી કાઢવી, વગેરે

IV. તાત્કાિલક તબીબી સારવાર નીિ
તાત્કાિલક સારવાર િવભાગમાં દાખલ અને સારવાર લેનાર દદ�ઓને, તેમની ચુકવણી કરવાની ક્ષમતાધ્યાનમાં લીધા
વગર, જ�રી સારવાર મળી રહેશે. વીમો, FAP-પા�તા અથવા તાત્કાિલક તબીબી સારવાર અને સ��ય �મ
અિધિનયમ (EMTALA) િનયમોને અનુ�પ ચૂકવણીની િસ્થિત નક્કી કરવા માટે તપાસ અથવા સારવારમાં િવલં
થશે નહ�.
V. હોિસ્પટલ સુિવધા િસવાય અન્ય �દાતાઓ, જે તાત્કાિ અથવા અન્ય તબીબી રીતે જ�રી સેવાઓ પૂરી પાડે છે
અને તેઓને SPUH ની FAP હેઠળ આવરી લેવામાં આવે છે કે કેમ
SPUH ની FAP માં આવરી લેવાતા અથવા ના લેવાતા, હોસ્પીટલમાં તાત્કાિલક અથવા અન્ય તબીબી રીતે જ�
સેવાઓ પૂરી પાડતા હોિસ્પટલ સુિવધા િસવાય અન્ય �દાતાઓનીસૂિચ ટે દસ્તાવેજIII જુઓ. કૃપા કરીને ન�ધ
લેશો કે, આવશ્યકતા જણાય તો આ દસ્તાવેજને ઓછામાં ઓછા 3 મિહનામાં એક વાર અપડેટ કરવામાં આવશ
VI. FAP ની સચ
ૂ ના/�હેરાત
અમારી સેવાની જ�ર હોય તેવા સભ્યો સુધીSPUH ની FAP અંગેની માિહતી પહ�ચે, ઉપલબ્ધ થાય અને વ્યાપ
સ્તર પર તેની�હેરાત થાય એ સુિનિ�ચત કરવા માટે નીચેના પગલાં લેવાયા છે .
a) SPUH ની FAP અને FAP નો સરળ ભાષા સારાંશ અમારી વેબસાઇટ - www.saintpetershcs.com
દ્વારા ઉપલબ્ધ .
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b) FAP અને PLS ની પેપર નકલો, માગણી પર ટપાલ દ્વારા કોઈ પણ શુલ્ક વગર ઉપલબ્ધ છે તેમજ હૉિસ્
સુિવધાના િવિવધ િવસ્તારોમાં જેવા કે �વેશ, દદ�ની ન�ધણી, ઇમજર્ન્સી �મ િવભાગ, સંસાધન સેવાઓ અ
દદ�ને ર� આપવાના િવભાગમાં આપવામાં આવે છે . તમામ લેિખત અર�ઓ આ સરનામે મોકલવાની રહેશે:
સ�ટ પીટસર્ ુય િનવ�સ�ટ હૉિસ્પ
ધ્યાન: સંસાધન સેવા
254 ઈસ્ટન એવેન્
ન્યૂ�નુ ્સિવક,NJ 08901
c) FAP અને PLS ની પેપર નકલો માટેની મૌિખક માગણી અહ� કરી શકાય છે :
સ�ટ પીટસર્ ુય િનવ�સટી હૉિસ્પ
િવભાગ: સંસાધન સેવાઓ
ટેિલફોન #: 732.745.8600 એક્સટેન્શન: 501

d) એવા પા� દદ�ઓ, જે પોતાની તબીબી સેવાઓની સંપૂણર્ અથવા આંિશક ચુકવણી કરવા માટે સક્ષમ નથી, તેમ
નાણાકીય સહાય આપવા માટે SPUH ક�ટબદ્ધ છે. આ ઉદાર ધ્યેય �ાપ્ત કરવા મા SPUH અને તમામ
ન�ધપા� સંબિં ધત કંપનીઓ અમે જે સમુદાયમાં સેવા આપીએ છીએ ત્યાંFAP અને PLS નો વ્યાપક �ચાર
કરશે.
e) FAP અને PLS અં��
ે અને અન્ય એવી ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે જSPUH ની �ાથિમક સેવાના િવસ્તરમાં
5% જે ટલી ઓછી અથવા 1000 વ્યિક્તઓપૂરતી મયાર્�દત છ
f) દદ�ઓ/�મીનદારોને અમારી FAP ની �ણકારી આપતા બોડર્ નજરે પડે તેવી જગ્યાઓ પરમૂકવામાં આવશે
જે વી કે �વેશ િવભાગ, ફરતી સેવાઓ અને તાત્કાિલક સારવાર �મ અને તેના પર ટેિલફોન નંબર અને ઓ�ફસનું
ઠેકા�ં આપેલું હશે, જ્યાં થી અમારીFAP માટેની અર� અંગેની માિહતી મેળવી શકાશે.
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VII.

દસ્તાવેજI, અમાઉન્ટ્સ જનરલી િબ (AGB) દરો/ફી શેડ્યુલ (શુલ્કના ટકા તરીક

સ�ટ પીટસર્ ુય િનવ�સટી હૉિસ્પટ(SPUH)
•

લેબર અને �ડિલવરી
મદર કેસ રેટ

o


યોિનમાગર્ �ડિલવરી: 8.3%

o C-સેક્શન �ડિલવરી: 1.3%
o રોજનું નવ�ત


નસર્રી: 7.7%



NICU: 17.2%

•

તબીબી/સ�જકલ બેડ: 15.1% ચા�જસ

•

સેમ ડે સ�જકલ: 18.5%

•

સેમ ડે મે�ડકલ: 23.6%

•

કા�ડયાક કેથરે ાઇઝેશન: 13.6%

•

સ્લીપ લૅ: 22.4%

•

અવલોકન: 20.0%

•

તાત્કાિલક સારવાર િવભા:
o 281: 53.0%
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o 282: 51.0%
o 283: 28.0%
o 284: 12.5%
o 285: 10.1%
o ���ટકલ કેર: 24.7%
•

બેરીયા��ક સજર ્ર: 20.8%

દસ્તાવેજI AGB દરો/ફી પ�ક ચાલુ
•

સાઇબર નાઇફ: 29.4%

•

િક્લિનક મુલાકાત: 21.0%

•

�યોગશાળા અને પેથોલો� મા�: 19.8%

•

રે�ડયોલો� (સાઇબર નાઇફ િસવાય): 21.5%

•

અન્ય તમામ બહારના દદ�: 21.9%
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દસ્તાવેજII ફી (AGB ગણતરી) નો આધાર
સ�ટ પીટસર્ ુય િનવ�સટી હૉિસ્પટ(SPUH)
સ�ટ પીટસર્ યુિનવ�સટી હૉિસ્પટલે અમાઉન્ટ્સ જનરલી િ(“AGB”) ની ગણતરી માટે “લુક બકૅ ” પદ્ધિતનો ઉપયોગ
કરવાનું પસંદ કયુ� છે . AGB ટકા વા�ષક આધાર પર, અગાઉના 12 મિહનાના સમય પર ગણવામાં આવે છે તથા તેમાં
નીચેના ચૂકવણીકાર સમૂહો સમાવેશ થાય છે :
1. સેવા માટેની મે�ડકર ફી; અને
2. ખાનગી સ્વાસ્થ્ય વીમા કંપનીઓ (મેડીકએડવાંટેજ સિહત)
તાત્કાિલક અથવા અન્ય તબીબી રીતે આવશ્યક સારવાર માFAP-પા� દદ�ઓને AGB થી વધુ ચાજર ્ કરવામાં આવશે
નહ�.
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દસ્તાવેજIII - હોિસ્પટલ સુિવધા િસવાય અન્ય �દાતાઓ, જે તાત્કાિલક અથવા અન્ય તબીબી રીતે જ�રી સેવાઓ પ
પાડે છે અને તેઓને SPUH ની FAP હેઠળ આવરી લેવામાં આવે છે કે કેમ
ના રોજ: �ન્યુઆરી 1, 201
�દાતાઓ (એકમનું નામ)

FAP હેઠળ આવરી લેવામાં આવેલ

FAP હેઠળ આવરી લેવામાં ન
આવેલ

સ�ટ પીટસર્ સ્પેિશયાિલટી �ફિઝિશય

હા

(SPAC)
સ�ટ પીટસર્ હેલ્થકેર િસસ્

હા

�ફિઝિશયન એસોિશએટ્સ,PC
�યાના �ફિઝિશયન �ેિક્ટસ ઑફ

હા

ન્યુયોકર્PC
EMCARE

હા

સોવ�રન ઓન્કોલો

હા

સ�ટ પીટસર્ સ્પેિશયાિલટ

હા

�ફિઝિશયન, PC
કેસર્ સ�જક સેન્ટ

હા

યુિનવ�સટી રે�ડયોલો� �ૂપ

હા

(િસ્કલમૅન) અજર્ન્ટ કેર સે

હા

મૉડનર્ ડાયગ્નોિસ્

હા

એનેસ્થેિસયા કન્સલ્ટન્ટ્સ ઑફ

હા

જસ�

ન�ધ: સંલગ્ન સૂિચ �ન્યુઆરી 1, 2016 ના રો“સ��ય” એવા તમામ ડોક્ટરોની સંપૂણર્સૂિચ 
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