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પોલિસીનું શીર્ષક: ચેરરટી કે ર અને નાણાાંકીય સહાયતા સહાય

સ્કોપ:
આ પોરિસી Shore Medical Center (SMC) દ્વારા પૂરી પાડવામાાં આવતી તબીબી રીતે આવશ્યક આરોગ્ય સાંભાળ
સેવાઓને આવરી િેશે અને તેમાાં એડવાન્સસ્ડ રેરડયોિોજી સોલ્યુશન્સસ (ARS), બેફ્રન્સટ ઇમર્જન્સસી રિરિરશયન્સસ, શોર પૅથોિોજી
એસોરસએટ્સ (SPA), એડવાન્સસ્ડ એનેસ્થેરશયા એસોરસએટ્સ અને અન્સય કન્સસરલ્ટાં ગ રિરિરશયન અને રવક્રે તાઓ દ્વારા પૂરી
પાડવામાાં આવતી રિરિરશયન સેવાઓ સાથે સાંકળાયેિ પ્રોિે શનિ ચાર્જ સામેિ નથી. SMC દદીઓને તેમની ચુકવણીની ક્ષમતાને
ધ્યાનમાાં િીધા રવના કટોકટીની તબીબી પરરરસ્થરતઓમાાં સારવાર આપવા માટે પ્રરતબદ્ધ છે . આ પોરિસીનો હેતુ તે દદીઓને મિત
ઑિર અથવા ઘટાડેિા દરે સારવાર આપવાનો નથી ર્ેમની પાસે ઉચ્ચ કપાતો સાથેનો આરોગ્ય વીમો અથવા સહવીમો હોય, રસવાય
કે તેઓ અન્સયથા આ પોરિસી હેઠળ નાણાાંકીય સહાયતા માટે પાત્ર હોય. કોઈપણ વ્યરિ કે ર્ેની પાસે વીમો નથી અથવા SMC
દ્વારા ચેરરટી સાંભાળ અને નાણાાંકીય સહાયતા માટે િાગુ થઈ શકે તેવી અપાયેિી સેવા માટે તેની સમગ્ર નાણાાંકીય ર્વાબદારી
અથવા તેનો કોઈ ભાગ SMC ને આપવાની ક્ષમતા નથી તેઓ ચેરરટી કે ર અને નાણાાંકીય સહાયતા માટે અરજી કરી શકે છે . સ્વૈરચ્છક
કોસ્મેરટક અથવા પ્િારસ્ટક સર્જરી પ્રાપ્ત કરનારા દદીઓ આને પાત્ર નથી.
પોલિસી: Shore Medical Center એવા િોકોને નાણાાંકીય સહાય પૂરી પાડવા માટે પ્રરતબદ્ધ છે , ર્ેમનો વીમો નથી, અપૂરતો
વીમો ધરાવે છે , સરકારી કાયજક્રમો માટે અપાત્ર છે અથવા અન્સયથા તેઓની વ્યરિગત નાણાાંકીય પરરરસ્થરતના આધારે તબીબી
ર્રૂરરયાતોની સારવારની ચુકવણી કરવા માટે અસમથજ છે. એવા દદીઓ ર્ેમની નાણાાંકીય ર્રૂરરયાતો હોય તેમને સમાન ગરરમા
અને રવચારણા સાથે સારવાર આપવા SMC પ્રરતબદ્ધ છે , પાસે ર્ે તેના તમામ દદીઓ ને પ્રદાન કરવામાાં આવે છે . SMC નો આ
પોરિસી વડે, એક નાણાાંકીય સહાયતાની કાયજવાહી સ્થારપત કરવાનો હેતુ છે , ર્ે િાગુ સાંઘીય, રાજ્ય અને સ્થારનક કાયદાઓ સાથે
સુસગ
ાં ત હોય.

વ્યાખ્યાઓ:
ફે ડરિ પોવર્ટી ગાઇડિાઇન્સ (FPG) - પ્રત્યેક કૅ િેન્સડર વર્જની શરૂઆતમાાં સાંઘીય સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાાં આવતા નાણાાંકીય
રદશારનદે શોનો ઉપયોગ ગરીબી કાયજક્રમો માટે પાત્રતા નક્કી કરવા માટે કરવામાાં આવે છે . વતજમાન FPG, યુ.એસ. રડપાટજ મેન્સટ ઓિ
હેલ્થ એન્સડ હ્યુમન સરવજસીિની વેબસાઇટ www.hhs.gov પર મળી શકે છે .
વીમો ન ધરાવતો દદી - ર્ે વ્યરકત પાસે કોઈ તૃતીય-પક્ષનો આરોગ્ય સાંભાળ વીમો નથી (a) તૃતીય પક્ષના વીમાદાતા, (b) ERISA
યોર્ના, (c) િે ડરિ હેલ્થ કે ર પ્રોગ્રામ (મેરડકે ર, મેરડકે ઇડ, SCHIP અને TRICARE સરહત કોઈ મયાજદા રવના) (d) કામદારોના વળતર,
મેરડકિ સેરવાંગ્સ એકાઉન્સટ્સ (તબીબી સેરવાંગ્સ એકાઉન્સટ્સ) અથવા બીિના તમામ અથવા કોઈપણ ભાગ માટે અન્સય કવરેર્, વીમા
દ્વારા આવરી િેવાયેિ તૃતીય પક્ષોના દાવાઓ સરહત, ર્ેમાાં SMC એકમને રનયુિ કરવામાાં આવે છે , પરાં તુ ર્ો આવી વીમા કાં પની
દ્વારા ખરેખર ચુકવણી કરવામાાં આવે તો ર્.
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કર્ટું બ - સેન્સસસ બ્યુરોની વ્યાખ્યાનો ઉપયોગ કરીને, બે કે તેથી વધુ િોકોનો એક સમૂહ કે ર્ે એકસાથે રહે છે અને ર્ેઓ ર્ન્સમ,
િગ્ન અથવા દત્તક પ્રરક્રયા દ્વારા સાંબરાં ધત છે . આાંતરરક આવક સેવાના રનયમો અનુસાર, ર્ો દદી કોઈ વ્યરિને તેમની આવકવેરા
રીટનજ પર આરિત તરીકે દાવો કરે છે , તો તેઓ નાણાાંકીય સહાયતાની ર્ોગવાઈઓ માટે ના આરિત તરીકે ગણવામાાં આવી શકે
છે .
કૌર્ટું લબક એકમની આવક - સેન્સસસ બ્યુરોની વ્યાખ્યાનો ઉપયોગ કરીને કૌટુાં રબક આવક નક્કી કરવામાાં આવે છે , ર્ે સાંઘીય
ગરીબી રદશારનદે શોની ગણતરી કરતી વખતે નીચેની આવકનો ઉપયોગ કરે છે :
• તેમાાં સમારવષ્ટ છે આવક, બેરોર્ગારી વળતર, કામદારોનુાં વળતર, સામારર્ક સુરક્ષા, પૂરક સુરક્ષા આવક, સાવજર્રનક
સહાયતા, વેટરન (વયોવૃદ્ધતા) ચુકવણીઓ, સવાજઇવર િાભ, પેન્સશન અથવા રનવૃરત્ત આવક, વ્યાર્, રડરવડન્સડ, ભાડા,
રોયલ્ટી અને સ્થાવર રમિકતો, ટર સ્ટ, શૈક્ષરણક સહાયતા, રનવજહન ખચજ, બાળ સહાય, ઘરની બહારની મદદ અને અન્સય
પરચુરણ સ્રોતો તરિથી સહાય
•

રબનરોકડ િાભ (ર્ેમ કે િૂડ સ્ટે મ્પપ્સ અને હાઉરસાંગ સબસીડી)ને ગણવામાાં આવતા નથી;

•

કરવેરા-પહેિાના ધોરણે રનધાજરરત

•

મૂડી િાભ અથવા નુકસાનને બાકાત કરે છે ; અને

•

રબન-સાંબાંધીઓની આવકને બાકાત કરે છે , દા.ત. હાઉસમેટ્સ, ર્ે એક ર્ રનવાસસ્થાનમાાં રહે છે

સુંપલિઓ - હાથમાાં રોકડ અથવા કોઈપણ મૂતજ વસ્તુ કે ર્ેને રોકડ તરીકે વ્યાખ્યા કરાય છે તેને સામાન્સય રીતે 30 રદવસની અાંદર,
રોકડમાાં રિરિડેટ કરી શકાય છે . રોકડ અને ચાિુ ખાતા, IRAના, 401K બચત ખાતા, સ્ટોક્સ, ટૂાં કા ગાળાના બોન્સ્સને મૂડી
સાંપરત્તઓ ગણવામાાં આવશે. રડપોરિટના પ્રમાણપત્રો, મની માકે ટ િાં ્સ, બોન્સ્સ, મ્પયુચ્યુઅિ િાં ્સ અને જીવન વીમા પોરિસીનુાં
રોકડ મૂલ્ય એ રોકાણના ઉદાહરણો છે , ર્ે ર્રૂરી હોય ત્યારે િડપી રોકડ આપી શકે છે . મૂતજ સાંપરત્તઓમાાં રરયિ એસ્ટે ટ, ર્ેમ કે
મશીનરી, ઇમારતો, ર્મીન અને ઇન્સવેન્સટરી પણ સામેિ હોઈ શકે છે . સાંયુિ મારિકીની સાંપરત્તઓને સાંપરત્ત અને મારિકીના
પ્રકારના આધારે ચિ સાંપરત્ત તરીકે ગણી શકાય છે . નાણાાંકીય સહાયતાના હેતુ માટે , અરર્દારના મુખ્ ય રનવાસને રિરિડેશન
માટે ની સાંપરત્ત તરીકે ગણવામાાં આવશે નહીાં.
સ્વ-રોજગારથી આવક - વ્યવસાય સાંચાિનના ખચજને બાદ કયાજ પછી બાકીની રકમ તરીકે રનધાજરરત. વ્યરિગત મારસક આવક
અને ખચજ િોમજ અને અગાઉની રત્રમારસક આવકના સ્ટે ટમેન્સટ, પાત્રતાના રનધાજરણ સાથે સહાય કરવા માટે ર્રૂરી છે .
કર્ટોકર્ટીની તબીબી અવસ્થાઓ - પયાજપ્ત ગાંભીરતા (તીવ્ર પીડા સરહત) ના તીવ્ર િક્ષણો દ્વારા પોતાને રર્ૂ કરવાની શરત તરીકે
વ્યાખ્યારયત, ર્ેમ કે તાત્કારિક તબીબી સારવારની અનુપરસ્થરત વ્યરિના સ્વાસ્્યને ગાંભીર ર્ોખમમાાં નાખી શકે તેટિી
વાર્બી હોય (અથવા અજાત બાળકનુાં સ્વાસ્્ય), શરીરમાાં ગાંભીર ખોડખાાંપણ થાય અથવા શરીરના કોઈપણ અવયવને ગાંભીર
તકિીિ થાય.
તબીબી રીતે જરૂરી - મેરડકે ર દ્વારા બીમારી અથવા ઇજાના રનદાન અથવા સારવાર માટે વાર્બી અને ર્રૂરી સેવાઓ અથવા
વસ્તુઓ તરીકે વ્યાખ્યારયત.
અનમાલનત ચેલરર્ટી કે ર - એવુાં રનધાજરણ કે દદી તેની નાણાાંકીય અને ઐરતહારસક પાત્રતાને આધારે ચેરરરટ કે ર માટે યોગ્ય છે .
ચેલરર્ટી કે ર - ચેરરરટ કે ર એટિે "મિત સાંભાળ" પ્રાપ્ત કરવાની ક્ષમતા. દદીઓ કે ર્ે સાંબાંરધત, તબીબી આવશ્યક સેવા માટે વીમો
ધરાવતા નથી, ર્ેઓ સરકારી અથવા અન્સય વીમા કવરેર્ માટે અયોગ્ય છે , અને ર્ેઓની કૌટુાં રબક આવક સાંઘીય ગરીબી સ્તરના
200% કરતાાં વધારે નથી તેઓ "મિત સાંભાળ" પ્રાપ્ત કરવા માટે િાયક હશે.
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નાણાુંકીય સહાયતા - નાણાાંકીય સહાયતા એટિે કે દદીઓ કે ર્ે સાંબરાં ધત, તબીબી આવશ્યક સેવા માટે વીમો ધરાવતા નથી,
ર્ેઓ સરકારી અથવા અન્સય વીમા કવરેર્ માટે અયોગ્ય છે, અને ર્ેઓની કૌટુાં રબક આવક સાંઘીય ગરીબી સ્તરના 200% થી વધારે
છે પણ 300% કરતાાં વધારે નથી તેઓ સામાન્સય રીતે રબલ્ડ-મેડીકે ર ભરપાઈની રકમના સ્વરૂપમાાં નાણાાંકીય સહાયતા પ્રાપ્ત કરવા
માટે િાયક છે .
પાત્રતા - કોઈપણ વ્યરિ કે ર્ેની પાસે વીમો નથી અથવા SMC દ્વારા ચેરરટી સાંભાળ અને નાણાાંકીય સહાયતા માટે િાગુ થાય
તેવી અપાયેિી સેવા માટે , સમગ્ર નાણાાંકીય ર્વાબદારી અથવા તેનો કોઈ ભાગ SMC ને આપવાની તેમની ક્ષમતા નથી. સ્વૈરચ્છક
કોસ્મેરટક અથવા પ્િારસ્ટક સર્જરી હેઠળના દદીઓ પાત્ર નથી. એવુાં ઓળખાય છે કે વીમા રવનાના દદીની વસ્તીમાાં ટકાવારી
ઓછી હોય છે કે ર્ેમની પાસે નોાંધપાત્ર સાંપરત્ત છે અને તેથી આરોગ્ય સાંભાળ સેવાઓ માટે ચુકવણી કરવાની ક્ષમતા છે . આ
વ્યરિઓ પાસે કર-મુિ આવક હોઈ શકે છે અથવા ટે ક્સ રરટનજને પ્રરતરબાંરબત ન કરે તેવી અન્સય સાંપરત્તઓ હોઈ શકે છે . આ
પોરિસી આવા વીમો ન ધરાવતા દદીઓની વસ્તીના ભાગ માટે મિત કાળજી અથવા મેરડકે ર િી શે્યૂિ દરો આપવા માટે
હેતુબદ્ધ નથી. તેઓ આ પોરિસીના સહભારગતા રવભાગમાાં રવગતે આપેિ સેલ્િ પે રડસ્કાઉન્સટને પાત્ર છે .
સામાન્ય રીતે લબિ કરવામાું આવતી રકમ (અમાઉન્્સ જનરિી લબલ્ડ) — (AGB): ઇન્સટનજિ રેવન્સયૂ સરવજસ કોડ 501 (R) (5)
મુર્બ, કટોકટી અથવા અન્સય તબીબી રીતે આવશ્યક સાંભાળના રકસ્સામાાં, FAP- પાત્ર દદીઓને એવી વ્યરિ કરતાાં વધુ ચાર્જ
કરવામાાં આવશે નહીાં કે ર્ેમની પાસે આ પ્રકારની સાંભાળને આવરી િેતો વીમો છે .

AGB
IRC §501 (r) (5) અનુસાર AGB ની ગણતરી કરવા માટે SMC િુક-બૅક પદ્ધરતનો ઉપયોગ કરે છે . AGB % ની ગણતરી વારર્જક
ધોરણે કરવામાાં આવે છે અને તે મેરડકે ર િી-િોર-સરવજસ દ્વારા માંર્ૂર કરવામાાં આવેિા તમામ દાવાઓ + 12 માસના
સમયગાળાથી વધુ માટે આવરી િેવાયેિ તમામ ખાનગી આરોગ્ય વીમાને, ર્ે તે દાવા સાથે સાંકળાયેિા કુ િ ખચજ દ્વારા રવભારર્ત
કરીને તેના પર આધારરત હોય છે . િાગુ AGB % એ AGB ને રનધાજરરત કરવા માટે કુ િ (ગ્રોસ) શુલ્ક પર િાગુ કરવામાાં આવે છે .
ગણતરી કરેિ AGB ટકાવારી તેમ ર્ તેની સાથે ગણતરીનુાં વણજન રવનાંતી કરીને, (609)653-3717, સાંકેત 1 પર િાઇનારન્સશયિ
કાઉન્સસેરિાંગ ઑરિસમાાં કૉિ કરીને રવના મૂલ્યે માંગાવી શકાય છે .
આ FAP હેઠળ નાણાાંકીય સહાયતા માટે પાત્ર ઠરેિ કોઈ વ્યરિ પાસેથી, કોઈપણ કટોકટી અથવા અન્સય તબીબી રીતે આવશ્યક
આરોગ્યસાંભાળ સેવાઓ માટે AGB કરતા વધુ શુલ્ક િેવામાાં આવશે નહીાં.
કોઈપણ FAP-પાત્ર વ્યરિને હાં મેશા AGB થી અથવા આ પોરિસી હેઠળ ઉપિબ્ધ કોઈપણ રડસ્કાઉન્સટ કરતા ઓછુાં ચાર્જ
કરવામાાં આવશે.
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કાયષપદ્ધલત:
નાણાુંકીય સહાયતાની લવચારણા માર્ટે પાત્રતા
•

નાણાાંકીય સહાયતા માટે ની પ્રરક્રયા શરૂ કરવા માટે , દદી અથવા ર્વાબદાર પક્ષે "નાણાાંકીય સહાયતાની અરજી" પૂણજ
કરવી અને તેમની નાણાાંકીય રસ્થરતના સમથજનમાાં ર્રૂરી દસ્તાવેર્ો પ્રદાન કરવા આવશ્યક છે .

•

નાણાાંકીય સહાયતા આપવી એ નાણાાંકીય ર્રૂરરયાતના રનધાજરણ પર આધારરત હશે અને તેમાાં ઉમર, રિાંગ, જારત
અથવા સ્થળાાંતર રસ્થરત, જારતય અરભગમ કે ધારમજક ર્ોડાણને ધ્યાનમાાં િેવામાાં આવશે નહીાં.

•

અરર્દારોએ ધ્યાનમાાં િેવામાાં આવનાર આવક અને સાંપરત્તની તમામ ચકાસણીમાાં પૂણજપણે સહકાર આપવો અને તેનુાં
પાિન કરવુાં આવશ્યક છે .

•

નાણાાંકીય સહાયતાને ધ્યાનમાાં િેવા માટે અરર્દારોની તબીબી સાંભાળ, તબીબી રીતે ર્રૂરી હોવી આવશ્યક છે .
સાંપણ
ૂ જપણે િિ કોસ્મેરટક હેતુઓ માટે હોય તેવી તબીબી સેવાઓ અને સેવાઓ કે પદ્ધરતઓ કે ર્ે વૈકરલ્પક હોય તેને
ધ્યાનમાાં િેવામાાં આવશે નહીાં.

•

અરર્દારોના એકાઉન્સટ્સ કે ર્ેના પર કાનૂની કાયજવાહી ચાિુ છે તેમને ધ્યાનમાાં િેવામાાં આવશે નહીાં. ર્ો કે , કાનૂની પગિા
િેતા પહેિાાં બહારી ઉઘરાણી એર્ન્સસીઓ, હોરસ્પટિને એવા કોઈપણ એકાઉન્સટ્સ રવશે સૂરચત કરશે કે ર્ે નાણાાંકીય
સહાયતા માટે યોગ્ય હોઈ શકે છે અથવા એકાઉન્સટ્સ કે જ્યાાં દદી/ગૅરન્સટરે નાણાાંકીય સહાયતાની રવનાંતી કરી છે .

•

ઉઘરાણી કરનાર બાહરી સાંસ્થાને સાંદરભજત કરવા પહેિાાં િાયક એકાઉન્સટ્સ પર નાણાાંકીય સહાયતા સમાયોર્નો િાગુ
કરવામાાં આવશે. સહાયતા ર્રૂરરયાતમાંદ અથવા ચેરરરટ કે ર નુાં સ્વરૂપ િઇ શકે છે .

•

નોાંધણી અને રબરિાંગ પ્રરક્રયા દરરમયાન હોરસ્પટિ દદીઓ સાથે નાણાાંકીય સહાયતા પ્રોગ્રામ રવશે સાંવાદ કરવાના ઘણા
પ્રયત્નો કરે છે તેના કારણે, અત્યારધક ઉઘરાણીઓ (ર્ેમ કે IRS દ્વારા રનધાજરરત દાવા તરીકે ) કોઈ ખાતા પર આવશે નહીાં
જ્યાાં દદીને નાણાાંકીય સહાયતા માટે અરજી કરવાની તક રવશે મારહતગાર કરવામાાં આવેિ ન હોય.

•

ર્ો દદી અથવા અન્સય સ્ત્રોતો દ્વારા પયાજપ્ત મારહતી પ્રદાન કરવામાાં આવી હોય, ર્ે પયાજપ્ત પુરાવાઓ પ્રદાન કરતી હોય, તો
તે દદીને અનુમારનત ચેરરટી તરીકે ગણવામાાં આવશે. ચેરરટી કે ર માટે ની દદીની પાત્રતાનુાં સમથજન કરવા માટે ર્ો ત્યાાં કોઈ
પુરાવો ન હોય તો તે ઘટનામાાં, Shore Medical Center ચેરરટી કે રની પાત્રતા અથવા સાંભરવત રડસ્કાઉન્સટ રકમ
રનધાજરરત કરવાના આધાર માટે અાંદારર્ત આવકની રકમને રનધાજરરત કરવા માટે બહારી એર્ન્સસીઓનો ઉપયોગ કરી
શકે છે . કોઇપણ બહારી ઉઘરાણી પ્રવૃરત્ત પહેિાાં અનુમારનત નાણાાંકીય સહાયતા રનધાજરરત કરવામાાં આવશે. નીચેના
એકાઉન્સટ પ્રકારોને અનુમારનત ચેરરટી પ્રોગ્રામ હેઠળ કોઈપણ દસ્તાવેર્ો રવના નાણાાંકીય સહાયતા માટે પાત્ર ગણવામાાં
આવી શકે છે (1) ઉઘરાણી એર્ન્સસીઓને સાંદરભજત એકાઉન્સટ્સ કે ર્ે પૈસા વસૂિ કરી શકવા યોગ્ય નથી તરીકે પાછા
આવ્યા હોય; (2) નાદારીઓ; (3) માન્સય સમુદાય એર્ન્સસીઓ તરિથી સાંદભજ અપાયેિ; (4) કોઈ સાંપરત્ત નહીાં (મૃતક);
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નાણાુંકીય જરૂલરયાતનું લનધાષરણ
•

નાણાાંકીય ર્રૂરરયાત વ્યરિગત આકારણી દ્વારા રનધાજરરત કરવામાાં આવશે ર્ેમાાં નીચેનાનો સમાવેશ થઈ શકે છે :

 પૂણજ ભરેિ નાણાાંકીય સહાયતાની અરજી કે ર્ેમાાં અરર્દારે નાણાાંકીય ર્રૂરનુાં રનધાજરણ કરવા માટે ર્રૂરી દસ્તાવેર્ો
પ્રદાન કરવાની અને સહકાર આપવાની ર્રૂર છે .
 અરર્દારની ચૂકવવાની ક્ષમતા અને સાંપરત્તનુાં મૂલ્ય રનધાજરરત કરવામાાં મદદ માટે બાહ્ય સ્ત્રોતોનો ઉપયોગ. રબનભૌરતક
સાંપરત્તઓ ર્ેમ કે બેંક એકાઉન્સટ્સ, બોન્સ્સ વગેરન
ે ો ઉપયોગ ચૂકવવાની ક્ષમતા રનધાજરરત કરવામાાં મદદ માટે થશે, જ્યારે
કે ભૌરતક સાંપરત્તઓ ર્ેમ કે રરયિ એસ્ટે ટ, ઑટોમોબાઇલ્સ વગેરન
ે ો ઉપયોગ દે વાનુાં પ્રમાણ રનધાજરરત કરવામાાં મદદ માટે
શશે.
 સાવજર્રનક અને ખાનગી ચુકવણી પ્રોગ્રામ દ્વારા ચુકવણી અને આવરણના વૈકરલ્પક સ્ત્રોતો માટે અરજી કરનારા
દદીઓની તપાસ અને સહાય કરવાનો Shore Medical Center દ્વારા એક વાર્બી પ્રયાસ.
 ર્ે દદીઓ નાણાાંકીય સહાયતા માટે યોગ્યતા ધરાવતા હોઈ શકે પરાં તુ તેમણે આ સહાયતા માટે રવનાંતી કરી ન હોય તેમને
ઓળખવા માટે ડેટા રવશ્લેર્ણ મોડિનો ઉપયોગ.
•

નાણાાંકીય સહાયતા રનધાજરણ સમયસર કરવામાાં આવશે, ર્ે તમામ આવશ્યક દસ્તાવેર્ોની પ્રારપ્ત પછીના 15 કાયજકારી
રદવસથી વધુ હશે નહીાં. ર્ો તમામ આવશ્યક દસ્તાવેર્ો નાણાાંકીય સિાહકાર સાથેના ઇન્સટરવ્યૂ દરરમયાન પ્રદાન
કરવામાાં આવે, તો અરર્દારને તે ર્ સમયે રનણજય અાંગે જાણ કરવામાાં આવી શકે છે . એક રિરખત રનણજય અરર્દારને 15
કાયજકારી રદવસમાાં મેઇિ કરવામાાં આવશે.

•

રબન-કટોકટીની સરર્જકિ સેવાઓ અને રબન-કટોકટીની શે્યૂિ કરેિ પ્રરક્રયાઓને નાણાાંકીય ર્રૂર તરીકે ગણવામાાં
આવશે નહીાં.

•

દદીની પાત્રતા અાંગેની કોઈપણ વધારાની મારહતીની જાણમાાં આવે તો કોઈપણ સમયે નાણાાંકીય સહાયતાની
ર્રૂરરયાતનુાં પુનઃ મૂલ્યાાંકન કરવામાાં આવી શકે છે . અરજીઓ િિ 90 રદવસ માટે ર્ માન્સય છે .

•

ચુકવણી પહેિા પોસ્ટ કરેિ નાણાાંકીય સહાયતા એકાઉન્સટના સમાયોર્નો વીમા કાં પનીઓથી પ્રાપ્ત થવા પર, મેરડકે ર,
મેરડકે ડ, તૃતીય પક્ષના ર્વાબદારી વહનકતાજઓ અથવા અદાિતના સમાધાનો ઉિટાવવામાાં આવશે. જ્યારે હોરસ્પટિ
અન્સય ચુકવણીકારોને જાણતી ન હોય અથવા જ્યારે કવરેર્ ભૂતકાિીન રસ્થરતને િાગુ પડતુાં હોય ત્યારે આ રસ્થરત આવે
છે .

•

એકાં દર નાણાાંકીય રસ્થરત અને સાંપરત્તના મૂલ્યના રનધાજરણમાાં મદદ માટે અરર્દારો અને ઘરના સભ્યોની સાખની તપાસ
હાથ ધરી શકાય છે . સાખની રરપોટજ નો ઉપયોગ સાંપણ
ૂ જપણે ચેરરટીના રનધાજરણામાાં કરવામાાં આવશે જ્યાાં નાણાાંકીય
સહાયતાની અરજી મેળવી શકાતી નથી. ર્ો દદીની સાખ રરપોટજ સૂચવતી હોય કે અરર્દાર દ્વારા પ્રદાન કરાયેિ કૌટુાં રબક
આવક અવાસ્તરવક છે , તો નાણાાંકીય સહાયતા નકારી શકાય છે .

•

કુ િ આવકનો સરવાળો કરવા માટે સાંપરત્તઓ અને ઘરેિુ આવકનુાં મૂલ્ય એકસાથે ઉમેરવામાાં આવશે. કુ િ આવકની,
સાંઘીય ગરીબી રદશારનદે શો સ્િાઇરડાં ગ સ્કે િ સાથે સરખામણી કરવામાાં આવશે અને રડસ્કાઉન્સટ તે અનુસાર િાગુ
કરવામાાં આવશે.
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ન્ય જસી હોલસ્પર્ટિ સારવારની ચકવણીની સહાયતાનો કાયષક્રમ ("ચેલરર્ટી કે ર")
ચેરરટી કે ર એ ન્સયુ ર્સીનો પ્રોગ્રામ છે ર્ેમાાં તે દદીઓને મિત અથવા રડસ્કાઉન્સટ અપાયેિ સાંભાળ ઉપિબ્ધ છે ર્ેઓ સમગ્ર ન્સયુ
ર્સી રાજ્યની એક્યુટ કે ર હોરસ્પટલ્સ પર દવાખાનામાાં અથવા દવાખાનાની બહાર સેવાઓ પ્રાપ્ત કરે છે . હોરસ્પટિ સહાયતા
અને ઘટાડેિા શુલ્ક પર સાંભાળ િિ આવશ્યક કટોકટી અથવા અન્સય તબીબી રીતે ર્રૂરી સાંભાળ માટે ર્ ઉપિબ્ધ છે .
દદીઓ ચેરરટી કે ર માટે પાત્ર હોઈ શકે છે ર્ો તેઓ ન્સયુ ર્સીના રહેવાસી હોય અને:
1) ર્ેમની પાસે આરોગ્ય આવરણ ન હોય અથવા ર્ેમની પાસે હોરસ્પટિ રબિની આાંરશક ચુકવણી કરે તેટિુાં આવરણ હોય
(વીમાથી વાંરચત અથવા અપયાજપ્ત વીમો ધરાવતા);
2) ર્ે કોઈપણ ખાનગી અથવા સરકાર દ્વારા પ્રાયોરર્ત આવરણ (ર્ેમ કે મેરડકે ડ) માટે અપાત્ર હોય; અને
3) નીચે વણજવેિ આવક અને સાંપરત્ત પાત્રતાના માપદાં ડથી મેળ ખાતા હોય.
આવકની પાત્રતાનો માપદાં ડ
િે ડરિ પોવટી િેવિ (“FPL”) ના 200% થી ઓછી અથવા તેની સમાન કુ િ આવક ધરાવતા કુ ટુાંબના દદીઓ 100% ચેરરટી
કે ર આવરણ માટે પાત્ર છે .
“FPL” ના 200% થી વધુ પરાં તુ 300% થી ઓછી અથવા તેની સમાન કુ િ આવક ધરાવતા કુ ટુાંબના દદીઓ વળતર સાથેની
સાંભાળને માટે પાત્ર છે .

સાંપરત્તનો માપદાં ડ
ચેરરટી કે રમાાં સાંપરત્તની પાત્રતાના થ્રેશોલ્ડનો સમાવેશ થાય છે ર્ે દશાજવે છે કે સેવાની તારીખ અનુસાર વ્યરિગત સાંપરત્તઓ
$7,500 ને વટાવી શકતી નથી અને કૌટુાં રબક સાંપરત્તઓ $15,000 ને વટાવી શકતી નથી.
રનવાસનો માપદાં ડ
ચેરરટી કે ર રબન-ન્સયુ ર્સી રહેવાસીઓને ઉપિબ્ધ થઈ શકે છે , ર્ો કટોકટીની તબીબી પરરરસ્થરત માટે કટોકટીની તબીબી
સારવારની ર્રૂર હોય.
ચેરરટી કે ર પાત્રતાના રદશારનદે શો, ન્સયુ ર્સી રાજ્ય દ્વારા સેટ કરવામાાં આવ્યા છે અને વધારાની મારહતી નીચેની વેબસાઇટ
પરથી મળી શકે છે :
http://www.state.nj.us/health/charitycare/documents/charitycare_factsheet_en.pdf.
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ન્યૂ જસી અનઇન્્યોડષ લડસ્કાઉન્ર્ટનો સાવષજલનક કાયદો 2008, C 60 ("વીમાથી વુંલચત માર્ટે વળતર")
ન્સયૂ ર્સી અનઇન્સશ્યોડજ રડસ્કાઉન્સટ, FPL ની 500% થી ઓછી કૌટુાં રબક કુ િ આવકવાળા, વીમાથી વાંરચત દદીઓ માટે ઉપિબ્ધ
છે , ર્ેઓ આ પ્રોગ્રામ હેઠળ વળતર સાથેની સાંભાળ માટે પાત્ર હોઈ શકે છે . યોગ્ય વ્યરિઓ ન્સયૂ ર્સીના રનવાસી હોવા
આવશ્યક છે .
નાણાુંકીય સહાયતાના લદશાલનદે શો
Shore Medical Center િે ડરિ પોવટી ગાઇડિાઇન્સસ (FPG) નો ઉપયોગ નાણાાંકીય સહાયતા માટે પાત્રતા રનધાજરરત કરવા માટે
અરજી પૂણજ કરીને સબરમટ કરવામાાં આવે તે સમયે કરે છે . માપદાં ડ નીચે પ્રમાણે સેટ કરાયા છે :
 ઘરેિુાં આવક ર્ો FPG ના 200% થી નીચે અથવા તેની સમાન હોય તો મિત સાંભાળ પ્રાપ્ત કરવાને પાત્ર છે . આ
ર્રૂરરયાતમાંદ સાંભાળ તરીકે વગીકૃ ત કરવામાાં આવે છે
 ઘરેિુાં આવક કે ર્ે FPG ના 200% ને વટાવે છે , પરાં તુ FPG ના 300% ની નીચે અથવા તેટિી હોય તો સ્િાઇરડાં ગ સ્કે િના
આધારે વળતર સાથેની ચુકવણી માટે પાત્ર છે . આ ચેરરટી કે ર તરીકે વગીકૃ ત કરવામાાં આવે છે .
 વીમાથી વાંરચત, અપયાજપ્ત વીમો ધરાવતા અને રાજ્ય, િે ડરિ અથવા સ્થારનક પ્રોગ્રામ હેઠળ નાણાાંકીય સહાયતા માટે પાત્ર
ન હોય તેઓ હોરસ્પટિના રડસ્કાઉન્સટ અપાયેિ દર માટે પાત્ર હશે. SMC પ્રોગ્રામ હેઠળની યોગ્યતા, પ્રદાન કરવામાાં
આવેિ સાંભાળ સાથે સાંકળાયેિ કુ િ શુલ્કમાાં 80% ઘટાડામાાં પરરણમશે. આ ઘટાડો ખાસ કરીને એવી રકમમાાં પરરણમે
છે , કે વીમો ધરાવતા વ્યરિઓ દ્વારા પ્રદાન કરાયેિ સાંભાળ માટે ની ચુકવણીઓ અને કુ િ શુલ્ક વચ્ચેના સાંબાંધની
સમીક્ષાના આધારે વીમા આવરણ ધરાવતી હોય તે વ્યરિઓને સામાન્સય રીતે ર્ે રબિ આપવામાાં આવે છે તેના કરતાાં
ઓછી હોય છે .
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ચાજષ કર ેિ રકમની ગણતરી માર્ટે નો આધાર
નીચેની રૂપરેખાઓ, આ પોરિસી હેઠળ પૂણજ અથવા આાંરશક નાણાાંકીય સહાયતા માટે FAP-પાત્ર વ્યરિઓને ચાર્જ કરવામાાં
આવેિ રકમની ગણતરી માટે નો આધાર છે .

ચેલરર્ટી કે ર
ર્ો દદી ચેરરટી કે ર માટે પાત્ર હોય, તો દદીના રખસ્સા બહારના અનપેરક્ષત ખચજ ન્સયુ ર્સી રડપાટૅજ મેન્સટ ઑિ હેલ્થ િી શે્યૂિના
ઉપયોગ દ્વારા રનધાજરરત કરવામાાં આવશે (નીચે બતાવેિ).

HHS ગરીબી આવકના લદશાલનદે શોમાુંની ર્ટકાવારી
તરીકે ની આવક

દદી દ્વારા ચૂકવાતા ખચષની ર્ટકાવારી

200% થી ઓછા અથવા તેની બરાબર

0%

200% કરતાાં વધુ પરાં તુ 225% થી ઓછુાં અથવા બરાબર

20%

225% કરતાાં વધુ પરાં તુ 250% થી ઓછુાં અથવા બરાબર

40%

250% કરતાાં વધુ પરાં તુ 275% થી ઓછુાં અથવા બરાબર

60%

275% કરતાાં વધુ પરાં તુ 300% થી ઓછુાં અથવા બરાબર

80%

300% થી વધારે

વીમાથી વાંરચત માટે રડસ્કાઉન્સટ અપાયેિ દર
ઉપિબ્ધ

ર્ો 20% થી 80% સ્િાઇરડાં ગ િી સ્કે િ પરના દદીઓ તેઓની કુ િ વારર્જક આવકના 30% થી વધુ યોગ્ય રખસ્સા બહારના ચૂકવેિ
તબીબી ખચાજઓ માટે ર્વાબદાર હોય (એટિે કે રબલ્સ અન્સય પક્ષો દ્વારા ચૂકવાયા ન હોય), તો પછી 30% થી વધુની રકમ
હોરસ્પટિ સાંભાળ ચુકવણી સહાયતા તરીકે ગણવામાાં આવે છે .

વીમાથી વુંલચત માર્ટે લડસ્કાઉન્ર્ટ
P.L 89-97 (42.U.S.C.s.1395 et seq) ને અનુસાર પાત્ર વ્યરિઓને એક રકમ ચાર્જ કરવામાાં આવશે ર્ે દદીને પ્રદાન કરવામાાં
આવેિ હેલ્થકે ર સેવાઓ માટે િે ડરિ મેરડકે ર પ્રોગ્રામ્પસ અથવા AGB (નીચે રૂપરેખાાંરકત કયાજ મુર્બ) હેઠળ િાગુ ચુકવણી દરના
115% થી વધુ ઓછી હોવાનુાં દશાજવે છે .
લબનચકવણી પ્રલક્રયા (આુંલશક એકાઉન્ર્ટ સમાયોજનથી સુંબુંલધત અથવા વીમાની ચકવણી પછીનું બાકી બેિેન્સ)
તૃતીય પક્ષ વીમા ઓળખાયેિ ન હોય તે દદીઓના એકાઉન્સટ્સ પૂવરજ નધાજરરત સેલ્િ પે કિેક્શન સાઇકિને અનુસરશે. કોઈપણ
બાકી વણચૂકવેિ એકાઉન્સટ્સ કે ર્ેના પર રનધાજરરત 120 રદવસની સેલ્િ પે કિેક્શન સાઇકિ પછી ચુકવણીની વ્યવસ્થા કરવા
માટે કોઈ પ્રરક્રયા થઈ ન હોય તેમને સાંગ્રહ માટે ની તૃતીય પક્ષની એર્ન્સસી પર સ્થાનાાંતરરત કરવામાાં આવશે.
એકાઉન્સટ આ એર્ન્સસી પાસે 180 રદવસ માટે રહેશે. આ સમયગાળા પછી, વણચૂકવેિ બેિેન્સસને સાંતોર્વા માટે ચુકવણી
વ્યવસ્થાઓ પર કોઈપણ સાંમરત રવના, એકાઉન્સટ બીજી તૃતીય પક્ષ ઉઘરાણી એર્ન્સસી પર સ્થાનાાંતરરત કરવામાાં આવશે. આ
સમયે, વણચૂકવેિ બેિેન્સસની કોઈ સાખ એર્ન્સસીને જાણ કરવામાાં આવી શકે છે અને આવુાં, એકાઉન્સટ ગેરન્સે ટરની સાખ રરપોટજ પર
દે ખાઈ શકે છે .
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નાણાુંકીય સહાયતાના નકાર માર્ટે ની અપીિ પ્રલક્રયા
અરર્દાર અસ્વીકાર કયાજની નોરટસના 15 રદવસની અાંદર નાણાાંકીય સહાય રનધાજરણ સામે અપીિ કરી શકે છે . પત્ર દ્વારા અથવા
ઇમેિ દ્વારા, િેરખતમાાં અપીિ Shore Medical Center વ્યાવસારયક કાયાજિયે સબરમટ કરવી આવશ્યક છે .
િેરખત અપીિ અહીાં મોકિવાની રહેશે:
Shore Medical Center
અટે ન્સશન: રબરિાંગ ઓરિસ મેનર્
ે ર
100 મેરડકિ સેન્સટર વે
સોમસજ પોઇન્સટ, NJ 08244
ઇમેિ અપીિ અહીાં મોકિવાની રહેશે: jboehler@shoremedicalcenter.org
રબરિાંગ ઓરિસ મેનર્
ે ર 10 કાયજકારી રદવસની અાંદર અપીિને પ્રરતસાદ આપશે.
નાણાુંકીય સહાયતા પ્રોગ્રામનો સુંચાર
Shore Medical Center તેના નાણાાંકીય સહાયતા પ્રોગ્રામ રવશેની તૈયાર મારહતી દદીઓને, દદીના નોાંધણી ક્ષેત્રોમાાં, સમગ્ર
હોરસ્પટિમાાંના અન્સય સાવજર્રનક સ્થાનો પર, દદીના રબલ્સ પર અને તેની વેબસાઇટ પર મારહતીને પોસ્ટ અને રવતરીત કરીને
ઉપિબ્ધ કરાવે છે . પોરસ્ટાં ગ અાંગ્રજી
ે અને સ્પેરનશમાાં પ્રદાન કરવામાાં આવેિ છે અને વેબસાઇટ પર અથવા રવનાંતી કરવા પર નીચે
પ્રમાણે ઉપિબ્ધ છે :
•

હોરસ્પટિના નોાંધણી ક્ષેત્ર પર અથવા નાણાાંકીય સિાહકારની ઑરિસમાાં પૂછીને

•

609-653-3717, પ્રોમ્પપ્ટ 1 પર ટે રિિોન દ્વારા.

•

િાઇનારન્સસયિ કાઉન્સસેરિાંગને FinancialCounseling@ShoreMedicalCenter.org પર ઇમેઇિ કરીને

અમારી નાણાાંકીય સિાહકાર ટીમ, સોમવારથી શુક્રવાર, સવારે 8:00 થી બપોરે 4:30 સુધી, શે્યૂિ કરેિ સમયે અથવા મળવાના
આધારે, અરર્દારના ઇન્સટરવ્યૂ માટે અને નાણાાંકીય સહાયતાની અરજીઓ સ્વીકારવા માટે ઉપિબ્ધ રહે છે .
પોલિસીનું શીર્ષક: નાણાાંકીય સહાયતાની પોરિસી

લનયામક/વહીવર્ટી લનયામક:
નામ: માઈકિ ર્ે. રસ્મથ
શીર્જક: આવક ચક્રના વહીવટી રનયામક
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