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I.

હ�� ુ
મે�ર�ડઅન હ�લ્ િસસ્ટ, ઈન્. (“મે�ર�ડઅન હ�લ્”) અને તેના સહયોગીઓની મા�લક�ની

� ામાં આવે છે અને
અ�ુક લાયસન્ ધરાવતી હૉ�સ્પટ �ુિવધાઓ (સા� ૂ�હકપણે અહ� “િસસ્ટ” કહવ
� ામાં આવે છે ) કટોકટ�ની તબીબી સંભાળ,
અહ� ઉલ્લે�ખ દર�ક સહયોગી “પ્રણાલી તત્ત” કહવ
આિથ�ક સહાયતાની જોગવાઈ, અને આિથ�ક સહાયતા માટ� લાયક ઠરતા દદ�ઓ પર ચાજ�સની
મયાર્દા�ુ િનયમન કરતા લા�ુ પડતા રા�ય અને સંઘીય કાયદાઓ સાથેના અ�ુપાલનમાં છે તેની
ખાતર� કરવા માટ�.

આ નીિત િસસ્ટમમા નીચેની લાયસન્ ધરાવતી હૉ�સ્પટ �ુિવધાઓને

િસસ્ટમન હદમાં લા�ુ પડશે (અન્ િસસ્ટ હૉ�સ્પટ �ુિવધાઓ અલગ નીિતઓને આધીન છે ):

85946541.5

•

બેશોર કમ્�ુિન� હૉ�સ્પટ (હોલ્મડ�)

•

જસ� શોર �ુિનવિસ��ટ મે�ડકલ સેન્ટ (નેપ્ચ્�)

•

ક�. હોવનેિનઅન �ચલ્ડ્ હૉ�સ્પટ (નેપ્ચ્�)

•

ઓશન મે�ડકલ સેન્ટ (�બ્)

•

ર� �રટન બે મે�ડકલ સેન્ટ (ઓલ્ �બ્ અને પથર એમ્બો)

•

�રવરવ્ � મે�ડકલ સેન્ટ (ર� ડ બેન્)

•

સધનર ઓશન મે�ડકલ સેન્ટ (મેનેહૉ�કન)

ુ
આ નીિતના હ��ઓ
માટ� “દદ�” શબ્દન અથર છે એવી વ્ય�ક � તબીબી સંભાળ મેળવે છે અથવા
તેમના �મીન.
II.

કટોકટ�ની સારવાર
સારવારની ઇચ્� કોઈ પણ વ્ય�ક તાક�દની તબીબી �સ્થિ સાથે કટોકટ� િવભાગમાં

� થ
ુ ી આવે તો તેની �સ્થિતન �સ્થ કરવા માટ� જ�ર� હોઈ શક�
પોતાની �સ્થિતન �સ્થ કરાવવાના હ�
તેવી મે�ડકલ સ્ક્ર�િન� તપાસ તથા વ�ુ સારવાર � ૂર� પાડવામાં ER, ટ્રૉ, ર� �ડયોલો�જ,
પૅથોલો�જ, ઍનેસ્થેિશયોલો� અથવા તબીબી ર�તે જ�ર� સંભાળ � ૂર� પાડનાર કોઈ પણ પ્રદા
સ�હત િસસ્ટ, તેની �ુિવધાઓ અને િવશેષાિધકાર સ્વીકારત બધા �ફ�ઝિશયનો ફ�ડરલ
આપાતકાલીન તબીબી સારવાર અને સ�ક્ મ�ૂર કા� ૂન 1986 (“EMTALA”) ના ધોરણો અને
સંબિં ધત િનયમનો�ું પાલન કર� તે તેમની નીિત છે અને આ માટ� વ્ય�ક્ત તબીબી અથવા
માનિસક �સ્થિ, �િત, ધમર, �મર, �લ�ગ, રં ગ, રાષ્ટ્ � ૂળ, ઈિમગ્રેશન દરજ્જ, �િતય
પસંદગી, અપંગતા અથવા � ૂકવણી કરવાની ક્ષમતા ધ્યાનમા લેવામાં આવશે નહ�. મે�ર�ડઅન
હ�લ્ કટોકટ�ની સંભાળ ઇચ્છત વ્ય�ક્તઓ હતોત્સા કરતા પગલાં પર પ્રિતબ ફરમાવે છે , �મ
� ાં નાણાં માંગવા, અથવા (ii) કટોકટ�ની સંભાળની જોગવાઈ
ક� (i) કટોકટ� િવભાગમાં સારવાર પહલ
સાથે ખલેલ કરતી ઋણ વ� ૂલીની પ્ ર�ૃિ.
III.

આિથ�ક સહાયતા
િસસ્ટ, તેના સહયોગીઓ, અને દદ�ઓને નૈદાિનક સંભાળ (કટોકટ� િવભાગ, ટ્રૉ,

ર��ડઓલો�જ, પેથોલો�જ, એનેસ્થેિશયોલો�, અથવા હૉ�સ્પટ�લસ અને ઈન્ટ ��ન્સિવસ સ�હત) � ૂર�
પાડવા માટ� નોકર� પર રખાયેલ અથવા કરારબદ થયેલ કોઈ પણ �ફ�ઝિશયન આ નીિત�ુ ં પાલન
કરશે. હૉ�સ્પટ દ્વા િવભાગીય સહભા�ગતાની � ૂર� યાદ� માટ� �ુઓ ન� ૂનો A.
ક�ટલાક સંઘીય અને રા�ય કાયર્ક્, NJ હૉ�સ્પટ ક�ર પેમેન્ આિસસ્ટન પ્રોગ (“ચૅ�રટ�
ક�ર”) અને વીમા આરક્ િવનાના દદ�ઓને �ડસ્કાઉન્ટ િસસ્ટ દ્વા જોગવાઈ સ�હત િવિવધ
સ્વ�પોમા િસસ્ટ દદ�ઓને આિથ�ક સહાયતા � ૂર� પાડશે.
ચૅ�રટ� ક�ર એવા લોકો માટ� ઉપલબ્ છે �ઓ રા�ય અથવા સરકાર� કાયર્ક માટ� લાયક
સા�બત થતા ન હોય. સંઘીય ગર�બી સ્ત (FPL) ના 300% �ુધી કમાતા દદ�ઓ NJAC 10:52,
પેટાપ્રકર 11, 12, 13માં સ્થાિપ િનયમનો પ્રણે ન્ � જસ� ચૅ�રટ� ક�ર પ્રોગ માટ� લાયક છે .
NJ ચૅ�રટ� ક�ર પ્રોગ હ�ઠળ લાયક વ્ય�ક્ માટ�ના દાવાઓ પર િનણર્ NJ હ�લ્થક� સબિસડ�
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�રલીફ ફંડ દ્વા કરવામાં આવે છે . ચૅ�રટ� ક�ર ખાતા સબિસડ� � ૂલ્યાંક માટ� �ુલ ચાજ�સ પર ન્ �
જસ� રા�યને જણાવવામાં આવે છે .
વીમાર�હત �બ�લ�ગ મયાર્દા NJ P.L.2008 c.60 સાથે �ુસગ
ં ત છે . રા�ય અથવા સંઘીય
સ્વાસ્ વીમા કાયર્ક્ અથવા NJ ચૅ�રટ� ક�ર પ્રોગ માટ� લાયક સા�બત ન થતા દદ�ઓ રાહત
દર� વીમા ર�હત ભાવ માટ� લાયક છે .
પ્રણાલી તત્ત્ ખાતર� કરશે ક� ચૅ�રટ� ક�ર અથવા વીમાર�હત �ડસ્કાઉન માટ� લાયક
કોઈ પણ દદ�ને ��ું �બલ આપવામાં આવે છે તેવી સામાન્ રકમ (AGB) આવી સંભાળને આવર�
લેતો વીમો ધરાવતા લોકોને આપવામાં �બલ કરતા વધાર� ન હોય.

ચૅ�રટ� ક�ર માટ� લાયક

દદ�ઓના �કસ્સામા AGB � તે સમયે અમલી મે�ડક�ઈડના દરોનો ઉપયોગ કર�ને �ૂ રદશ� ર�તે
ન�� કરવામાં આવશે. વીમાર�હત �ડસ્કાઉન માટ� લાયક દદ�ઓના �કસ્સામા AGB � તે સમયે
અમલી મે�ડક�ઈડ સેવા�ુલ્ દરોનો ઉપયોગ કર�ને �ૂ રદશ� ર�તે ન�� કરવામાં આવશે.

ભથ્થા,

�ડસ્કાઉન અને કપાતો માટ� એક પ્રાર �બ��ુ તર�ક� �બ�લ�ગ સ્ટ �ટમેન �ુલ ચાજ�સ દશારવશે.
બધા વીમા આરક્ ર�હત દદ�ઓ ચૅ�રટ� ક�રના િનણર્ � ૂવ� વીમા માટ� યોગ્ સા�બત
થાય છે ક� નહ� તે ન�� કરવા માટ� મે�ર�ડઅન હ�લ્ આિથ�ક સહાયતા સલાહકાર દ્વા બધા
દદ�ઓની તપાસ કરવામાં આવશે. �ફ�ઝિશયન દ્વા દદ��ુ ં �યાં �ુધી આકલન કરવામાં ન આવે
અને તેમના દ્વા �સ્થ કરવામાં ન આવે ત્યા �ુધી તપાસની પ્ર�ક થશે નહ�.

વ�ુમાં,

પ્રણાલી તત્ત એવા દદ�ઓ માટ� ક્ર�� �રપોટર્ન િવનંતી કર� શક� છે �ઓને એ�ુ ં મા� ૂમ થાય
ક� તેમની પાસે કોઇ આવક નથી અથવા �ઓ સ્-રોજગાર� ધરાવતા હોય તેવા લોકો માટ� આવા
�રપોટર્ન િવનંતી કર� શક� છે .

નીચે િવિવધ કાયર્ક્રમ સાર આપ્ય છે �ના માટ� વ્ય�ક્તઓ

તપાસ કરવામાં આવશે:
•

હ�લ્ ઈન્શ્યૉર માક� ટપ્લે:

ુ ાલનમાં
અફોડ� બલ ક�અર ઍક્ટન સાથે અ�પ

મે�ર�ડઅન હ�લ્ સ�ટ�ફાઈડ એ�પ્લક�શ કાઉન્સેલસ એ ન�� કરવા માટ� દદ�ઓની
તપાસ કરશે ક� તેઓ બ�રસ્થ દ્વા વીમો ખર�દવા માટ� અને/અથવા વીમો
ખર�દવામાં સંઘીય સરકાર તરફથી સબિસડ� મેળવવા માટ� પાત છે ક� ક�મ.
•

મે�ડક�ઈડ: �ઓ યોગ્યતાન માપદં ડો � ૂરા કરતા હોય તેવા દદ�ઓને મે�ર�ડઅન
હ�લ્ આિથ�ક સહાયતા કાઉન્સેલર અર�ની પ્ર�ક્રય મદદ કરશે. NJ �ડપાટર્મેન
ઑફ હ�લ્ દ્વા િવિવધ પ્રકાર મે�ડક�ઈડ ઉપલબ્ છે ; દદ�ના સંજોગો પ્રમા
ૂ આવે તેવો કાયર્ક ન�� કરવામાં અમે મદદ કર��ુ.ં
સૌથી વધાર� અ�ુ�ળ
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•

SSI-મે�ડક�ઈડ: માિસક આવક સ્ટાઈપેન સાથે મે�ડક�ઈડના લાભોની આ� ૂિત� કર� છે
� � ૂળ� ૂત જ��રયાતોમાં મદદ કર� શક�. ઈનપેશન્ટ અને અ�ુક બહારના દદ�ઓ
ક� �ઓ અર�ની પ્ર�ક્રય યોગ્યતાન માપદં ડો � ૂરા કરતા હોય તેમને મદદ
કરવા માટ� સાઈટ પર સહાયતા ઉપલબ્ છે .

•

NJ ફ�િમલી ક�ર (NJFC): વીમા કાયર્ક ક� � FPLના 138% �ુધી �ુખ્ત અને
બાળકોને કવર�જ � ૂ�ું પાડવા માટ� બનાવવામાં આવ્ય છે . મે�ર�ડઅન હ�લ્થન
આિથ�ક સહાયતા પરામશર્ક ઑનલાઈન અર� � ૂર� કરવામાં મદદ કરશે.

•

સંભવનીય લાયકાત-મે�ડક�ઈડ:

કામચલાઉ અને વષર દ�ઠ એક વખત�ુ ં કવર� જ,

એવા વ્ય�ક્ માટ� �ઓ યોગ્યતાન ક�ટલાક � ૂળ� ૂત માપદં ડોને � ૂરા કર� છે �થી
NJ રા�ય દ્વા NJ ફ�િમલી ક�ર ન�� કરવામાં આવી રહ� હોય તે દરિમયાન તેમના
સ્વાસ્થ્યસં ખચાર્ઓન આવર� શકાય. મે�ર�ડઅન હ�લ્થન આિથ�ક સહાયતા
પરામશર્ક અર� � ૂર� કરવામાં મદદ કરશે.
•

ચૅ�રટ� ક�ર - NJ હૉ�સ્પટ ક�ર � ૂકવણી સહાયતા કાયર્ક:

માત હૉ�સ્પટલન

સેવાઓનાં ખચર્ન આવર� લેવા માટ� સહાયતા � ૂર� પાડ� છે . દદ�એ NJFC નકાર
� ે �માં એવી ઓળખ થતી હોય ક� વ�ુ આવકને કારણે
પત ર�ૂ કરવાનો રહશ
અથવા NJFCના િનયમનો પ્રમા રહ�ઠાણ/અન્ જ��રયાતો � ૂર� ન કરતા હોવાને
કારણે NJFC માટ� નકારવામાં આવેલ છે .

NJFC�ુ ં પાલન નહ� કરવાના કારણે

નકાર મળે તે ચૅ�રટ� ક�ર મળ� શક� તેના માટ� � ૂર�ુ ં નથી.

NJAC 10:52,

પેટાપ્રકર 11, 12, 13માં સ્થાિપ કરવામાં આવેલા િનયમનોના આધાર� દદ�ને
� ામાં આવશે. આિથ�ક
આવક, �ુ�ુંબ�ુ ં કદ અને સંપિ�ની મા�હતી ન�ધવા માટ� કહવ
� ાં દદ�ઓને િવચારણા માટ� ઑનસાઈટ આિથ�ક
સહાયતાની િવનંતી કર� રહલ
સહાયતા પરામશર્કન ભલામણ કરવામાં આવે છે .
•
IV.

વીમાર�હત �ડસ્કાઉન્ટ દરો - �ુઓ નીચે.

ચૅ�રટ� ક�રની યોગ્યતાની શરત
ન્ � જસ� હૉ�સ્પટ ક�ર પેમેન્ આિસસ્ટન કાયર્ક (ચે�રટ� ક�ર સહાયતા) મફત અથવા

ઘટ�લા દરની સંભાળ છે � એવા દદ�ઓને ઉપલબ્ છે �ઓ સમગ ન્ � જસ� રા�યમાં એ�ુટ ક�ર
હૉ�સ્પટલ ખાતે ઈનપેશન્ અને આઉટપેશન્ સેવાઓ મેળવે છે .

ચૅ�રટ� ક�ર માત ઈમ�ન્સ

અથવા અન્ તબીબી ર�તે જ�ર� હૉ�સ્પટ ક�ર માટ� ઉપલબ્ છે .

ન્ � જસ� વહ�વટ� સં�હતા
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10:49-5.1 �ુજબ દદ�ની �સ્થિતન તબીબી જ��રયાત હાજર �ફ�ઝિશયન દ્વા અથવા અન્
પ્રે�ક્ટ દ્વા ન�� કરવામાં આવે છે અને તે સ્વાસ્ વ્યવસાિયક તરફથી સામાન્યપણ
� કરવામાં આવેલા ધોરણો પ્રમા હોય છે .
સ્વી�ૃ અને ન્ � જસ� મે�ડક�ઈડ કાયર્� રમ દ્વા �હર
આઉટપેશન્ િપ્રસ્ક્ અને અન્ ફૉલોઅપ સંભાળ હૉ�સ્પટલન ચાજ�સથી અલગ હોય છે અને
તે ચૅ�રટ� ક�ર કાયર્ક હ�ઠળ ઘટાડા માટ� લાયક નથી.

આિથ�ક જ��રયાત NJAC 10:52,

પેટાપ્રકર 11, 12, 13 ચે�રટ� ક�ર અર�ઓ, મં�ૂર�, �બ�લ�ગ અને પ્ર�ક પ્રમા ન�� કરવામાં
આવે છે .
ચે�રટ� ક�ર સહાયતા એ ન્ � જસ�ના રહ�શોને ઉપલબ્ છે �ઓ:
1. પાસે કોઇ સ્વાસ્થ્ય કવર�જ નથી અથવા એ�ું કવર�જ હોય � �બલની મ
�િશક રકમ જ � ૂકવે; અને
2. કોઈ પણ ખાનગી અથવા સરકાર� પ્રાયો�ત કવર� જ (�મ ક� �ડક�ઈડ) માટ�
ગેરલાયક હોય: અને
3. નીચે વણર્વ્યા પ્રમાણે આવક અને સંપિ�ના માપદંડોને �ૂણર્ કરતા
ચૅ�રટ� ક�ર ન્ � જસ� િસવાયના રહ�શોને ચો�સ જોગવાઈઓને આધીન સેવાની તાર�ખ
સાથેના સંબધ
ં માં ઉપલબ્ છે અને તે ચો�સ સમયગાળા માટ� માન્ હોતી નથી.
A.

આવકના માપદં ડો

ઘર�� ુ આવકમાં પગાર, વેતન, વ્યાપાર અને રોકાણની એવી

� ુઓ માટ� જણાવવી જ�ર� હોય. ઘર�� ુ સભ્યોમાં અરજદાર,
આવકનો સમાવેશ થાય છે � કરના હ�
�વનસાથી, તેઓ �મનો િનવાર્હ કરતા હોય તેવા કોઈ પણ સગીર બાળકો અને અરજદાર �ના માટ�
કા� ૂની ર�તે જવાબદાર હોય તેવી કોઈ પણ �ુખ્ત વ�ક્તઓનો સમાવેશ થાય છે. Medicaid.govની
નીચેની �લ�ક સંઘીય ગર�બી સ્તર સાથે સંબંિધત મા�હતી �ૂર� પાડ� છે.
https://www.medicaid.gov/medicaid-chip-program-information/by-topics/eligibility/eligibility.html
HHS ગર�બી આવક માગર્દિશ�કાઓન

મે�ડક�ઈડ દરની ટકાવાર�

ટકાવાર� તર�ક� આવક

દદ� દ્વા � ૂકવવામાં આવેલી
રકમ

200%થી ઓછો અથવા તેના બરાબર

મે�ડક�ઈડ દરના 0%

200%થી વધાર� પરં � ુ 225%થી ઓછો અથવા

મે�ડક�ઈડ દરના 20%
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તેના �ટલો
225%થી વધાર� પરં � ુ 250%થી ઓછો અથવા

મે�ડક�ઈડ દરના 40%

તેના �ટલો
250%થી વધાર� પરં � ુ 275%થી ઓછો અથવા

મે�ડક�ઈડ દરના 60%

તેના �ટલો
275%થી વધાર� પરં � ુ 300%થી ઓછો અથવા

મે�ડક�ઈડ દરના 80%

તેના �ટલો
300%થી વધાર�

વીમાર�હત �ડસ્કાઉન દર

�મ�ુ ં બાક� રહ�� ુ ં બેલેન્ (એટલે ક�, દદ�એ � ૂકવવાની થતી રકમ) તેમની �ુલ વાિષ�ક
આવકના 30%થી વધી �ય તેવા લોકો માટ� પ�ર�સ્થિ પ્રમા બદલાતી � ૂકવણીની વ્યવસ્થા
20% થી 80%

� ે નહ�.
સ્ક� પર દદ�ઓ માટ� કોઇ નાણાક�ય જવાબદાર� રહશ

30%ની મયાર્દ

ઉપરની રકમોની સં� ૂણર્પણ માંડવાળ કરવામાં આવશે.
B.

સંપિ�ના માપદં ડો

વ્ય�ક્ત સંપિ�ઓ $7,500થી વધી ન શક� અને �ુ�ુંબની સંપિ�ઓ $15,000થી વધી ન
શક�. સંપિ� એ એવી વસ્�ુ છે �ને તરત રોકડમાં ફ�રવવામાં આવે છે અથવા ફ�રવી શકાય તેમ
હોય છે . આમાં રોકડ, ખયત અને ચા�ુ ખાતા, �ડપો�ઝટ સ�ટ��ફક�ટ, ટ્ર�ઝ �બલ્, નેગોિશએબલ
પેપર, કોપ�ર�ટ સ્ટૉક અને બૉન્ડ, વ્ય�ક્ત િન�ૃિ� ખાતા (IRAs), ટ્ર ફંડ, અને જો લા�ુ
પડ�ું હોય તો અરજદાર ક� �ુ�ુંબીજનોનાં પ્રાથિ રહ�ઠાણ િસવાયની �રઅલ એસ્ટ �ટમા ઈ�ક્વટ�ન
સમાવેશ થાય છે , પરં � ુ આ યાદ� માત તેના � ૂરતી મયાર્�દ નથી. જો અરજદારની સંપિ� આ
મયાર્દાઓથ આગળ વધી �ય તો તેઓ હૉ�સ્પટ �બલ અને અન્ માન્ �ખસ્સ બહારના
તબીબી ખચાર્ઓમા વધારાની � ૂકવણી કર�ને યોગ્ મયાર્દા �ુધી સંપિ�નો “ખચર કર�” શક� છે .
C.

કટોકટ� અથવા તબીબી ર�તે જ�ર� સંભાળ માટ� �� ંુ �બલ આપવામાં આવે છે તેવી

સામાન્યરકમ (AGB) ન�� કરવા માટ� વપરાતી પદ્ધ
િસસ્ટ હૉ�સ્પટ આઉટપેશન્ અને ઈનપેશન્ ચે�રટ� ક�રના દાવાઓની ક�મત NJAC
10:52-1.6, આ�ૃ� સેવાઓ (ઈનપેશન્ અને આઉટપેશન્ સેવાઓ) તથા NJAC 10:52-4,
� ૂકવણીના આધાર પર આધા�રત હૉ�સ્પટ આઉટપેશન્ અને ઈનપેશન્ હૉ�સ્પટ સેવાઓ માટ�
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ન્ � જસ� મે�ડક�ઈડ કાયર્ક્ર ભાવ અને કાયર્ક્ર નીિતઓ પર આધા�રત હોય છે . સંઘીય કર
કા� ૂનોના હ�� ુઓ માટ�, આવી સેવાઓ માટ� AGB તે સમયે અમલી લા�ુ પડતા મે�ડક�ઈડ દરોનો
ઉપયોગ કર�ને �ૂ રદશ� આધાર પર ન�� કરવામાં આવશે. સં� ૂણર માંડવાળથી ઓછા માટ� લાયક
સા�બત થતા દદ�ઓ પાસેથી લા�ુ પડતા મે�ડક�ઈડ દરોનો એક ટકો વ� ૂલવામાં આવશે; તે
� ા બધા દદ�ઓ પાસેથી AGB કરતા ઓછો ચા� લેવામાં આવશે.
પ્રમા, ચૅ�રટ� ક�ર મેળવી રહલ
ચૅ�રટ� ક�ર માટ� લાયક સા�બત થતાં દદ�ઓને �ર� કરવામાં આવેલા �બ�લ�ગ સ્ટ �ટમેન
ભથ્થા, �ડસ્કાઉન અને કપાતો માટ� એક પ્રાર �બ��ુ તર�ક� �ુલ ચાજ�સ દશાર્વશ.
V.

NJ ચૅ�રટ� ક�ર માટ� અર� કરવા માટ� ની પદ્ધ
NJAC 10:52, પેટાપ્રકર 11, 12, 13માં સ્થાિપ િનયમનોના આધાર� સહાયતા માટ�

લાયક દદ�ઓને ઉપલબ્ હોય તેવા આિથ�ક સહાયતા કાયર્ક્રમ દદ�ને અિધ� ૂચના આપવાની
જ��રયાતો�ુ ં િસસ્ટ દ્વા પાલન કરવામાં આવે છે .
દદ� તબીબી હ�� ુ માટ� �ુલાકાત લે તે અપે�ક્ હોય તે સમયથી શ� કર�ને સેવાની
તાર�ખથી બે વષર �ટલા સમય �ુધી કોઈ પણ સમયે ચૅ�રટ� ક�ર અને આિથ�ક જ��રયાત ન��
કરવાની િવનંતી કર� શકાય છે . યોગ્યત સેવાની તાર�ખથી શ� થાય છે અને યોગ્યતાન અવિધનો
આધાર મેળવવામાં આવેલી ચે�રટ�ના પ્રક પર હોય છે – �ુઓ નીચે.
•

માત ER ચે�રટ� – ઈમ�ન્સ �મ દ્વા દાખલ કરવામાં આવેલા ઈનપેશન્ટ માટ�,
તે હૉ�સ્પટલન રોકાણ માટ� સા�ું.

•

3 મ�હનાની ચે�રટ� – આઉટપેશન્/અવલોકન માટ� - NJFC માટ� લાયક સા�બત
થયા હોય તેવા દદ�ઓ.

આ પ્રકાર ચૅ�રટ� ક�ર દદ�ઓને કોઈ પણ એવી

વધારાની સેવાઓ માટ� આવર� લે છે � તેમને NJFCની મં�ૂર�ની રાહ જોવા
દરિમયાન આગામી 3 મ�હના માટ� હૉ�સ્પટલમાંથ મેળવવાની જ�ર હોય.
•

એક વષર �ુધી, હ�લ્થક� એક્સચેન માટ� પ્રવેશ આગામી �ુલ્લ સમયગાળાની
તાર�ખ જતી ન રહ� તે પ્રમા - �ઓ NJFC માટ� લાયક સા�બત ન થાય તેવા
� ેથી વીમો હોય પરં � ુ કોઇ �દ્વત, અદસ્તાવે�જ,
દદ�ઓ માટ� (એટલે ક�; પહલ
મે�ડક�ર કોઇ �દ્વત નહ�, એવી વ્ય�ક્ � બ�રસ્થ માટ� લાયક સા�બત થાય,
પરં � ુ બ�રસ્થ બંધ થવાના કારણે અર� ન કર� શક�.
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ચે�રટ� ક�ર અર�ઓ અને િવભાગની સંપકર મા�હતી કોઈ પણ પ્રણાલી તત્ત �ુિવધા
ખાતે

ઉપલબ્

છે

�

આ

વેબસાઈટ

એક્સે

કર�ને

મેળવી

http://www.meridianhealth.com/about-meridian/your-bill/index.aspx,

અને

શકાય

છે

હૉ�સ્પટલન

સ્ટાફન સંપકર્ન મા�હતી � ૂર� પાડવામાં આવી છે . પ્રણાલી તત્ત્ તેમની નાણાક�ય સહાયતા
ઑ�ફસો�ું આ સરનામાઓ પર સંચાલન કર� છે – જિસ� શોર �ુિનવિસ��ટ મે�દકલ સેન્ટર, નેપ્ચ્�ુ
NJ, ઓશન મે�દકલ સેન્ટર, �બ્ર NJ, �રવરવ્�ુ મે�દકલ સેન્ટર, ર�દ બ્યાન NJ, સધનર ઓશન
મે�દકલ સેન્ટર, મ્યાનહો�કનNJ, બેશોર કમ્�ુિન�ટ હો�સ્પટલ, હોલ્મ્દNJ, મે�ર�દઅન ફ�િમ�લ હ�લ્થ
સેન્ટર, નેપ્ચ્�ુNJ, �ન એચ � ૂકર ફ�િમ�લ હલ� ્થ સેન્ટર, નેપ્ચ્�NJ, � ૂકર �બહ�િવઓરલ હ�લ્થ
સેન્ટર, ��ુબે�ર,NJ, પાકર્વે 100 �બહ�િવઓરલ હ�લ્થ સેન્ટર, નેપ્ચ્NJ, અને ર� �રટન બે મે�દકલ
સેન્ટર, 530 ન્�ુ બ્ર�ન્સ્વક એવેન્�ુ, પથર્ NJ.

નાણાક�ય સહાયતા પરામશર્ક ઈન્ટરવ્

માટ� અને પ્ર�ો જવાબ આપવા માટ� તથા અન્યથ અર�પત્ર � ૂરા કરવામાં મદદ કરવા માટ�
સાઈટ પર ઉપલબ્ છે .
કરવો જોઈએ.

અપોઈન્ટમેન ગોઠવવા માટ� અરજદારોએ

732-212-6505 પર કૉલ

અરજદારોએ સંબિં ધત પ્રણાલી તત્ત્વ � ૂર� કર�લી ચૅ�રટ� ક�રની અર� � ૂર�

પાડ� તે જ�ર� છે .

જ�ર� દસ્તાવેજોમા ઓળખ, સેવાના સમયથી તેઓ ન્ � જસ�માં રહ� છે અને

� ાનો આશય ધરાવે છે તેવો �ુરાવો, સેવાની તાર�ખ પહલ
� ાં એક મ�હના માટ� આવકનો
રા�યમાં રહવ
�ુરાવો, અને સેવાની તાર�ખના બેલેન્સન સમાવેશ થયો હોય તેવા બેન્ સ્ટ �ટમેન અને �ુપ્
કર�લા ડ�ટાની ખરાઈ કરતી સહ� કર�લી અર�નો સમાવેશ થાય છે . � ૂર� કર�લી અર�ઓ કોઈ પણ
પ્રણાલી તત્ત �ુિવધાને ટપાલથી, ઈમેઈલથી, �બ�માં અથવા ટ��લફોનથી ટ્રાન્સ્ કર�ને
(ત્યારબા � ૂળ સહ� આવશે) મોકલી શકાય છે .
બધા જ�ર� દસ્તાવેજ મળ્ય બાદ િવનંતી પર તાક�દ� પ્ર�ક કરવામાં આવશે અને
અરજદારને તે મળ્યાન મોડામાં મોડા 10 �દવસની �દર તેની �સ્થિ �ગે �ણ કરવામાં આવશે.
જો અર�માં િનણર્ કરવા માટ� � ૂરતા દસ્તાવેજોન સમાવેશ ન થયો હોય તો અરજદારને
લે�ખતમાં કામકાજના 10 �દવસોની �દર �ણ કરવામાં આવશે ક� અર� � ૂર� કરવા માટ� શાની
જ�ર છે . છે વટ�, બધા અરજદારો લે�ખતમાં િનણર્ મેળવશે. જો દદ� મફત નહ� પરં � ુ રાહત દર�
સંભાળ માટ� યોગ્ જણાય તો સંભાળ માટ� દદ�એ � ૂકવવાની થતી રકમ � ૂચવ� ુ ં �બ�લ�ગ સ્ટ �ટમેન
અને તે રકમ કઈ ર�તે ન�� કરવામાં આવી તેની મા�હતી � ૂર� પાડવામાં આવશે.
અરજદાર અથવા જવાબદાર પક્ષક આઉટપેશન્ સિવ�સ અથવા ઈનપેશન્ �ડસ્ચા�ન
તાર�ખથી 24 મ�હના �ુધીમાં કોઈ પણ સમયે ચૅ�રટ� ક�ર માટ�ના િનણર્યન � ૂર� કર�લી અર�
�ુપ્ કર� શક� છે .
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નાણાક�ય સહાયતા/ચૅ�રટ� ક�ર પ્ર�ક્રય વણર્વવામા આવેલ હોય તે િસવાયના �ુરાવાના
આધાર� પ્રણાલી તત્ત ચે�રટ� ક�ર મં�ૂર કર� શક� છે અને નાણાક�ય સહાયતા પ્ર�ક અથવા
ચૅ�રટ� ક�ર અર�માં આવા કોઈ �ુરાવા�ુ ં વણર્ ન હોય તો પણ સહ� કર�લા પ્રમાણપત આધાર�
મં�ૂર કરવામાં આવી શક� છે .

લે�ખતમાં અથવા મૌ�ખક ર�તે (અથવા બંનેના સંયોજનમાં) વ્ય�ક

પાસેથી મા�હતી મેળવવામાં આવી શક� છે . પ્રણાલી તત્ત અગાઉની ચૅ�રટ� ક�ર અર�ઓ પર
વ્ય�ક્ દ્વા � ૂર� પાડવામાં આવેલી મા�હતીના આધાર� સહાયતા મં�ૂર કર� શક� છે , જો આવી
મા�હતી વતર્મા અર� સાથે સંબિં ધત હોય. પ્રણાલી તત્ત ક્ર�� બ્�ુર અથવા અન્ બાહ
સ્રોતોમાં મા�હતીનો ઉપયોગ કર� શક� છે .
�ઓ રાહત દર�, પરં � ુ મફત નહ�, એવા દરો પર ચૅ�રટ� ક�ર માટ� લાયક સા�બત થતા હોય
તેવા દદ�ઓને કોઈ પણ બાક� બેલેન્ માટ� �ુલ ચાજ�સ�ુ ં �બલ આપવામાં આવશે નહ�.
નાણાક�ય સમીક્ષા આધાર� દદ�ઓ પાસેથી મે�ડક�ઈડ વળતરના 20%, 40%, 60% અથવા
80%નો ચા� લેવામાં આવશે.
�મને ચૅ�રટ� ક�ર નકારવામાં આવી હોય તેવા અરજદારોને નકાર માટ�ના કારણો લે�ખતમાં
જણાવવામાં આવશે અને વીમાર�હત �ડસ્કાઉન્ટ ઉપલબ્ધત �ગે �ણ કરવામાં આવશે.
VI.

રાહત દર� વીમાર�હત ભાવો
પ્રણાલી તત્ત્ એવા દદ�ઓ માટ� વીમાર�હત સ્વય � ૂકવણીના ભાવો �ળવશે �ઓ

વીમો ધરાવતા ન હોય અને �ઓ NJ ચૅ�રટ� ક�ર માટ� લાયક સા�બત ન થતા હોય. �ફ�ઝિશયનની
ફ� ચૅ�રટ� ક�ર �ડસ્કાઉન માટ� લાયક સા�બત થઈ શક� છે , પરં � ુ વીમાર�હત સ્વય � ૂકવણી સાથેના
�ડસ્કાઉન માટ� �ફ�ઝિશયનની ફ� માન્ ગણાતી નથી.

વીમાર�હત સ્વય � ૂકવણીના ભાવોમાં

ઈનપેશન્, આઉટપેશન્ સ��ર, ઓબ્ટ ��ટ્, �રક�ર�ગ સેવાઓ, આઉટપેશન્ િવિધઓ, ઈમ�ન્સ
�ડપાટર્મેન, આઉટપેશન્ માટ� િનદાનાત્મ પર�ક્ષ અને પ્રયોગશાળા સેવાઓનો સમાવેશ થાય
છે અને તેમાં કોસ્મે�ટ સેવાઓ ક� અન્ તબીબી ર�તે જ�ર� ન હોય તેવી સેવાઓનો સમાવેશ થતો
નથી.

દદ� આિથ�ક સેવાઓ, એક્સે સેવાઓ, દદ� એકાઉ�ન્ટ�, અને મેનેજમેન્ટમાંથ

પ્રિતિનિધઓ બનેલી સિમિત દ્વા સ્વય � ૂકવણીના ભાવો�ુ ં િનયમન કરવામાં આવશે.
�ઓ ચૅ�રટ� ક�ર માટ� લાયક સા�બત ન થતા હોય તેવા વીમાર�હત દદ�ઓ માટ� ભાવો
મે�ડક�ર સેવા�ુલ્ વળતરના દરો પર આધા�રત હશે. વીમાર�હત દદ�ઓને � ૂર� પાડવામાં આવતી
કટોકટ� અને તબીબી ર�તે જ�ર� સેવાઓ માટ� AGB � તે સમયે લા�ુ પડતાં મે�ડક�ર સેવા�ુલ્
દરોનો ઉપયોગ કર�ને �ૂ રદશ� આધાર પર ન�� કરવામાં આવશે (જો દદ� મે�ડક�રના લાભા�ન્વ
હોય તો મે�ડક�ર અને દદ� દ્વા � ૂકવવાની � ૂર� રોજગાર�ને ધ્યાનમા લેતા).
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તે પ્રમા,

વીમાર�હત �ડસ્કાઉન ન મેળવતા કોઈ પણ દદ� પાસેથી AGB કરતા વધાર� ચા� લેવામાં આવશે
નહ�.
વીમાર�હત �ડસ્કાઉન મેળવતા દદ�ઓને � ૂરા પાડવામાં આવતા �બ�લ�ગ સ્ટ �ટમેન ભથ્થા,
�ડસ્કાઉન અને કપાતો માટ� એક પ્રાર �બ��ુ તર�ક� �ુલ ચાજ�સ જણાવશે.
પ્રમા� ચાજ�સની યાદ� માત એવા દદ�ઓ માટ� જ છે �ઓ વીમો ધરાવતા નથી.
હૉ�સ્પટ ખાતે કટોકટ� િસવાયની અપોઇન્ટમેન, િપ- ર�સ્ટ ્ર ક� ર�સ્ટ ્ર ગોઠવતી વખતે
�મની પાસે વીમો ન હોય તેવા કોઈ પણ દદ�ને:
a. તેમની અપે�ક્ સેવાઓ માટ� મે�ડક�ર સેવા�ુલ્ દર �ગે �ણ કરવામાં આવશે
� ામાં આવશે.
અને તેમને ક્ર�� કાડર, રોકડ ક� ચેક દ્વા સીધી � ૂકવણી કરવા�ુ ં કહવ
b. જો સીધી � ૂકવણી કર� શક� તેમ ન હોય તો વ્ય�ક NJ ફ�િમ�લ ક�ર અથવા ચે�રટ�
ક�ર માટ�ના માપદં ડો � ૂરા કર� છે ક� નહ� તે ન�� કરવા માટ� મે�ર�ડઅન હ�લ્
આિથ�ક સલાહકાર સાથે અપોઇન્ટમેન ગોઠવવાની સલાહ આપવામાં આવશે.
તપાસ/અર�ની

પ્ર�ક

� ૂર�

ન

થાય ત્યા �ુધી

આ

વ્ય�ક્

તેમની

અપોઇન્ટમેન્ ફર�થી ગોઠવે તેની જ�ર પડ� શક� છે .
આઉટપેશન્ સ��ર, ઈનપેશન્, ઓબ્ટ ��ટ્ અથવા �રક�ર�ગ સિવ�સ માટ� સીધો એ�સ્ટમે
� ૂકવે તેવા કોઈ પણ �તે � ૂકવણી કરનાર દદ�ને �ણ કરવામાં આવશે ક� તેમની સીધી
� ૂકવણીને �દા�જત ખચર ગણવામાં આવે છે . વ્ય�ક્ત પ�ર�સ્થિત અને નૈદાિનક પ�રણામોના
આધાર� વાસ્તિવ ફ� અને ચાજ�સમાં વધઘટ થઈ શક� છે . પેશન્ એકાઉ�ન્ટ� દ્વા આ �બલની
સમીક્ કરવામાં આવશે અને વધારાના ચાજ�સ માટ� મે�ડક�ર સેવા�ુલ્ પર દદ�ને બેલેન્ �બલ
આપવામાં આવશે.
VII.

સમાજમાં આિથ�ક સહાયતા નીિતનો વ્યાપક પ્રચાર કરવા માટ�ના પગ
િસસ્ટ દ્વા �ની સેવા કરવામાં આવે છે તે સમાજના લોકો નાણાક�ય સહાયતા/ચૅ�રટ�

ક�ર કાયર્ક્ િવશે મા�હતગાર હોય તેની ખાતર� કરવાના પ્રયત્ન બધા કાયર્ક્રમ ઉપલબ્ધત
િવશેની એક સ્પષ દ�ખાય તેવી નો�ટસ બધા �બ�લ�ગ સ્ટ �ટમેન્ અને વ� ૂલીના પત્ પર દ�ખાય છે
(FAP અને અર�ની પ્ર�ક િવશેની મા�હતી માટ� ફોન નંબર અને �યાં FAP, અર� અને PLSની
નકલો ઉપલબ્ હોય છે તેના િવશેની મા�હતી માટ� ફોન નંબર સ�હત).

- 10 -

આિથ�ક સહાયતા િવશેની નો�ટસો ઈમ�ન્સ �મો, અ�ન્ ક�ર સેન્ટસ, પ્રવ અને ર�સ્ટ ્ર
િવભાગો, અને દદ� નાણાક�ય સેવાઓની ઑ�ફસો ક� � દર�ક ક�મ્પસમા આવેલી હોય છે ત્યા
લગાડવામાં આવે છે . આ નીિતની કાગળ પરની નકલો, આ નીિતનો સરળ ભાષામાં સાર (�ુઓ
ન� ૂનો B), અને નાણાક�ય સહાયતા અર� આ બધાં સ્થળો ઉપલબ્ છે . (િસસ્ટમન �બ�લ�ગ
અને વ� ૂલીની નીિત સ�હત) વતર્મા સા�હત્ �ગ્ર તથા એવી બધી ભાષાઓમાં ઉપલબ્ છે �
િસસ્ટમન �દર દર�ક હૉ�સ્પટલન લા�ુ પડ� ુ ં હોય તે પ્રમા સમાજના 1,000 લોકો અથવા 5%
બેમાંથી � ઓ�ં હોય તેની સીમાને � ૂર� કરતી હોય.

પ્રણાલી તત્ત્ �ુભાિષયા અને

ભાષાંતરની સેવાઓ � ૂર� પાડ� છે , અને �ૃ�ષ્, બોલવા, શ્ર અથવા જ્ઞાત્મ નબળાઈઓ
ધરાવતા દદ�ઓને એવી ર�તે મા�હતી � ૂર� પાડ� છે �થી દદ�ની જ��રયાતો � ૂર� થાય.

�મને

નાણાક�ય સહાયતાની સૌથી વ�ુ જ�ર પડવાની સંભાવના હોય તેવી વસ્તીઓન આ નીિત �ુજબ
નાણાક�ય સહાયતાની ઉપલબ્ધત િવશે મા�હતગાર કરવામાં આવે તેની ખાતર� કરવાના
પ્રયત્ન નાણાક�ય પરામશર્ક સામા�જક પહ�ચ કાયર્ક્રમો ભાગ લેશ.ે

સરળ ભાષામાં સાર

� મેળાવડાની જગ્યા અને સામા�જક પ્રસંગો જગ્યા પર
કમ્�ુિન� સેન્ટસ, દ�વળો, �હર
ઉપલબ્ કરાવવામાં આવે છે અને આવી જગ્યાઓ લગાડવામાં આવે છે .
(સરળ ભાષામાં સાર સ�હત) આ નીિત, નાણાક�ય સહાયતા અર� અને િસસ્ટમન �બ�લ�ગ
અને વ� ૂલીની નીિત http://www.meridianhealth.com/about-meridian/your-bill/index.aspx
ખાતે મે�ર�ડઅન હ�લ્થન વેબસાઈટ પર પોસ્ કરવામાં આવી છે અને તે િવનંતી કરવાથી મફત
મેળવી શકાય છે . આ માગર્દિશ�ક તમામ NJ મે�ડક�ઈડ કાયર્ક્, SSI મે�ડક�ઈડ, NJ ફ�િમ�લ ક�ર,
સંભિવત યોગ્યત, અને ચૅ�રટ� ક�ર િવશેની મા�હતી ધરાવે છે .
VIII.

અલગ, લે�ખત �બ�લ�ગ અને વ� ૂલીની નીિત
જો તમે તમા�ું �બલ � ૂકવવામાં િનષ્ફ �ઓ તો કા� ૂની અથવા ન્યાિય પ્ર�ક સાથે

સંબિં ધત અસાધારણ વ� ૂલીના પગલાં સ�હતના વ� ૂલીના િવિવધ પગલાંને આધીન તમે આવી
શકો છો (�મ ક� અદાલતી �ુકાદાઓ, િમલકત પર કબ જો અને નાણાક�ય વળતરમાંથી નાણાં
કપાવા). વ�ુ મા�હતી માટ�, �ુઓ વ� ૂલીના અસાધારણ પગલાં િવશે િસસ્ટમન નીિત �ની નકલ
આ

વેબસાઈટ

પર

ઉપલબ્

છે

http://www.meridianhealth.com/about-meridian/your-

bill/index.aspx.
IX.

નીિતનો અમલ કરવા અને પ્ર�ક્રયા કરવા માટ� કાયાર્લય અથવા વહ�વટ� 
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મે�ર�ડઅન હ�લ્ બોડર ઑફ ટ્રસ્ દદ� નાણાક�ય સેવાઓના નાણાં િવભાગના ઉપપ્ર�ુખ
નીિત અને િવિધઓનો અમલ અને પ્ર�ક કરવા માટ� હૉ�સ્પટલન વહ�વટ� મંડળ તર�ક� કાયર્વાહ
કરવાની મં�ૂર� આપી છે .
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