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Memorial Hermann હેલ્થ સિસ્ટમની નીસિ
નીસિ શીર્ષક:

લિલલિંર્ અને વસ ૂલાતની નીનત

પ્રકાશનની િારીખ:

03/19/2018

િંસ્કરણ:

1

નીસિનો હેત:ુ
આ નીનત દદીનાં ખાતાંની વસ ૂલાત નવશેની વાજિી કાયષપ્રણાલલઓ સ્થાનપત કરે છે , જેમાં એવી
કાયષવાહીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે જે Memorial Hermann હેલ્થ નસસ્ટમ ("MHHS") અથવા
િહારની કરારિદ્ધ વસ ૂલાતની એજન્સીઓ દ્વારા કરવામાં આવી શકે છે .
કાર્ષન ંુ ક્ષેત્ર:
આ નીનત MHHS આનથિક સહાયતા નીનત ("FAP") દ્વારા આવરી લેવામાં આવેલ MHHS દ્વારા સંચાલલત
અને રાજ્ય તરફથી પરવાનો ધરાવતાં તમામ 501(c)(3) હૉસ્સ્પટલ સુનવધા કેન્િોને લાગુ પડે છે , જેમાં
નીચે આપેલનો સમાવેશ થાય છે :
Memorial Hermann Greater Heights Hospital
Memorial Hermann Katy Hospital
Memorial Hermann Memorial City Medical Center
Memorial Hermann – Texas Medical Center
 Memorial Hermann Cypress Hospital
 Memorial Hermann Orthopedic and Spine Hospital
Memorial Hermann Northeast Hospital
Memorial Hermann Rehabilitation Hospital Katy, L.L.C.
Memorial Hermann Southeast Hospital
 Memorial Hermann Pearland Hospital
Memorial Hermann Southwest Hospital
Memorial Hermann Sugar Land Hospital
Memorial Hermann The Woodlands Medical Center
TIRR Memorial Hermann

નોંધ: આ દસ્તાવેજની મુદ્રિત નકલો અનનયંનિત છે . આ દસ્તાવેજનાં મુદ્રિત અને ઇલેક્ટ્રૉનનક સંસ્કરણો વચ્ચે
ઘર્ષણ થવાની સ્સ્થનતમાં નીનત, કાયષપ્રણાલલ અને માર્ષદનશિકા નનયમન પ્રણાલી પર પ્રકાનશત નનયંનિત સંસ્કરણ
આખરી ર્ણાશે.

પાન 2 કુલ 8
MHHS ઉપર સ ૂલચત હૉસ્સ્પટલોના પ્રદાતા આધાદ્રરત, આઉટ પેશન્ટ નવભાર્ો તરીકે આઉટ પેશન્ટ
ઇમેજજિંર્ કેન્િો, સ્પૉર્ટષ સ મેદ્રડનસન ઍન્ડ દ્રરહેલિલલટે શન કેન્િો અને આપાતકાલીન કેન્િો ચલાવે છે અને
આ કેન્િોને આ નીનત હેઠળ આવરી લેવામાં આવયાં છે .
નીસિન ંુ સનવેદન:
1.

MHHS અને FAP હેઠળ આવતી તમામ સંલગ્ન સંસ્થાઓની એ નીનત રહી છે કે જેઓ સેવા માટે
ચુકવણી કરવાની ક્ષમતા ધરાવતા હોય એવા દદીઓ પાસેથી િાકી નીકળતી રકમની વસ ૂલાત
કરવામાં આવે. MHHSના દદીઓને પ ૂરી પાડવામાં આવતી સેવાઓ માટે હૉસ્સ્પટલ અને/અથવા
અન્ય ચાજીસ વસ ૂલ કરવા માટે MHHS કરી શકે એવી કાયષવાહીઓનુ ં આ નીનત વણષન કરે છે . આ
નીનત વસ ૂલાતની એ પ્રવ ૃનિઓ સાથે સંિનં ધત પ્રદ્રિયા અને સમયમયાષદાઓ, ચુકવણી કરવામાં ન
આવે એવી સ્સ્થનતમાં MHHS કરી શકે એવી કાયષવાહીઓ, અને દદી આનથિક સહાયતા માટે લાયક
છે કે નદ્રહ તે નક્કી કરવા માટે MHHS દ્વારા એ કરવા માટે ના જરૂરી વાજિી પ્રયત્નોનુ ં પણ વણષન
કરે છે .

2. MHHS દ્વારા આપવામાં આવતી સેવાઓ માટે િાકી નીકળતી રકમ નવશે MHHS કઈ રીતે
દદીઓ સાથે વાતચીત કરે છે તેની વયાખ્યા આ નીનત આપે છે .
3. જેઓ આનથિક સહાયતા માટે લાયક હોઈ શકે એવા દદીઓને ઓળખવા માટે MHHS
વાજિી પ્રયત્નો કરશે.
4. MHHS દદીનાં ખાતાઓને ઘાલખાધ તરીકે માંડવાળ કરી શકે એવા સંજોર્ો અને દદીનાં
ખાતાના િૅલેન્સની માંડવાળને નનયંનિત કરવાની અને તેના પર નજર રાખવાની પ્રદ્રિયાની
પણ આ નીનત વયાખ્યા આપે છે .
5. આંતદ્રરક મહેસ ૂલી સંદ્રહતા અને તેની સાથે સંલગ્ન નવનનયમનોની કલમ 501(r)માં આપેલી
રૂપરે ખા પ્રમાણે MHHS વસ ૂલાતની અસાધારણ કાયષવાહીઓમાં સામેલ થશે નદ્રહ.
6. અહીં જણાવેલી નીનતઓ અને કાયષપ્રણાલીઓનો આશય ટેક્ટ્સાસ રાજ્યના કાયદાઓ અને
નવનનયમનો, આંતદ્રરક મહેસ ૂલી સંદ્રહતાની કલમ 501(r) અને સંિનં ધત માર્ષદશષનનુ ં પાલન
કરવાનો છે .

નોંધ: આ દસ્તાવેજની મુદ્રિત નકલો અનનયંનિત છે . આ દસ્તાવેજનાં મુદ્રિત અને ઇલેક્ટ્રૉનનક સંસ્કરણો વચ્ચે
ઘર્ષણ થવાની સ્સ્થનતમાં નીનત, કાયષપ્રણાલલ અને માર્ષદનશિકા નનયમન પ્રણાલી પર પ્રકાનશત નનયંનિત સંસ્કરણ
આખરી ર્ણાશે.
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7. આનથિક સહાયતા માટેની યોગ્યતા નક્કી કરવા માટે MHHS તરફથી વાજિી પ્રયત્નો
કરવામાં આવયા છે કે નદ્રહ તે નક્કી કરવા માટે ની આખરી સિા MHHS પાસે રહેશે.
પદો અને વ્ર્ાખ્ર્ાઓ:
1. અરજી: દદીએ આનથિક સહાયતા માટે ની અરજી પ ૂણષ કરવાની રહેશે.
2. અરજીનો સમયર્ાળો: અરજીના સમયર્ાળા દરનમયાન MHHS આનથિક સહાયતા માટે ની અરજી
સ્વીકારશે અને તેના પર કાયષવાહી કરશે. અરજીના સમયર્ાળાની શરૂઆત એ તારીખથી થાય
છે જ્યારે વયસ્ક્ટ્તને સંભાળ પ ૂરી પાડવામાં આવે અને સંભાળ માટે પ્રથમ લિલલિંર્ સ્ટે ટમેન્ટની
તારીખથી 240મા દ્રદવસે તેનો અંત આવે છે .
3. ઘાલખાધની માંડવાળ: રકમોની વસ ૂલાત ન કરી શકાય એવું માનવામાં આવતું હોય પરં ત ુ િાકી
નીકળતી રકમ ચ ૂકવવા માટે દદી સક્ષમ હોય એવી રકમો માટે દદીના ખાતામાં ફેરફાર અંર્ે
વસ ૂલાતના સ્થાનપત માપદં ડોના ઉપયોર્ના આધારે આ નનણષય લેવામાં આવે છે અને ખાતામાં
લિલ મોકલવામાં આવયા િાદ અને વસ ૂલાત માટે યોગ્ય અનુવતી પ્રયત્નો કયાષ િાદ જ આ
નનણષય લેવામાં આવે છે .
4. કરાર આધાદ્રરત ફેરફાર: સ્થાનપત દરો પર દદીના કુલ ચાજીસ અને કાન ૂની નવનનયમનો તથા
કરાર સાથે સંિનં ધત ર્ોઠવણો અનુસાર િાદ્રહત પક્ષના ચુકવણીકારો તરફથી અપેલક્ષત વાસ્તનવક
વળતરની વચ્ચેનો તફાવત દશાષવતા દદીના ખાતામાં પોસ્ટ કરવામાં આવેલ ફેરફારની રકમ.
5. વસ ૂલાતની અસાધારણ કાયષવાહીઓ (“ECAs”): આ વસ ૂલાતની એવી કાયષવાહીઓ છે , જેના માટે
કાન ૂની અથવા ન્યાનયક પ્રદ્રિયાની જરૂર પડે છે અને તેમાં અન્ય પક્ષકારને ઋણ વેચવાનો અથવા
િેદ્રડટ એજસીઓ
ં
કે બ્યુરોને પ્રનતકૂળ માદ્રહતી નવશે જાણ કરવા જેવી અન્ય પ્રવ ૃનિનો પણ સમાવેશ
થઈ શકે છે . MHHS ECAs જેવી પ્રવ ૃનિઓમાં સામેલ થત ું નથી કે પોતાના વસ ૂલાત નવિેતાઓને
ECAsમાં પ્રવ ૃિ થવાની પરવાનર્ી આપતું નથી.
6. આનથિક સહાયતા: આનથિક સહાયતાનો અથષ છે MHHS દ્વારા એવા દદીઓને આપવામાં આવતી
સહાયતા જેઓ FAPમાં વયાખ્યાનયત કેટલાક આનથિક અને અન્ય યોગ્યતાના માપદં ડોને પ ૂણષ
કરતા હોય, જેથી તેઓને MHHS દ્વારા પ ૂરી પાડવામાં આવતી આકસ્સ્મક અથવા તિીિી રીતે
જરૂરી સ્વાસ્્યસંભાળ સેવાઓ માટે ચુકવણી કરવા જરૂરી આનથિક સંસાધનો પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ

નોંધ: આ દસ્તાવેજની મુદ્રિત નકલો અનનયંનિત છે . આ દસ્તાવેજનાં મુદ્રિત અને ઇલેક્ટ્રૉનનક સંસ્કરણો વચ્ચે
ઘર્ષણ થવાની સ્સ્થનતમાં નીનત, કાયષપ્રણાલલ અને માર્ષદનશિકા નનયમન પ્રણાલી પર પ્રકાનશત નનયંનિત સંસ્કરણ
આખરી ર્ણાશે.
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મળી શકે. લાયક દદીઓમાં વીમા આવરણ નવનાના દદીઓ, ઓછી આવકવાળા દદીઓ અને
જેઓ આંનશક આવરણ ધરાવતા હોય, પરં ત ુ જેઓ તેમના તિીિી લિલોની િાકીની રકમ પૈકીની
અમુક કે િધી રકમ ચ ૂકવવા માટે સક્ષમ ન હોય એવા દદીઓનો સમાવેશ થઈ શકે છે . આનથિક
સહાયતામાં વીમા કંપનીઓ અને અન્ય િાદ્રહત પક્ષના સ્વાસ્્ય કવરે જ સાથેના કરાર સંિનં ધત
ભ્થાંનો સમાવેશ થતો નથી.
7. સરળ ભાર્ામાં સાર (”PLS”): FAPના સરળ સારમાં નીચે આપેલનો સમાવેશ થાય છે : (a)
ૂ ુ ં નવવરણ; (b) જ્યાં આનથિક
યોગ્યતાની આવશ્યકતાઓ અને આપવામાં આવતી સહાયતાનુ ં ર્ંક
સહાયતા અરજીઓ મેળવી શકાય એવી વેિસાઇટ અને ભૌનતક સ્થાનોની યાદી; (c) FAPની
મફત પેપર કૉપી કેવી રીતે મેળવવી તે અંર્ેની સ ૂચનાઓ; (d) અરજીની પ્રદ્રિયામાં સહાયતા
માટે સંપકષ ની નવર્તો; (e) FAP અને સંિનં ધત દસ્તાવેજોના ભાર્ાંતરોની પ્રાપ્યતા; અને (f) એ
િાિતની પુષ્ટટ કરતું નનવેદન કે જે દદીઓ આનથિક સહાયતા માટે લાયક હોવાનુ ં માનવામાં
આવે તેમની પાસેથી કટોકટી અથવા તિીિી રીતે જરૂરી સેવાઓ માટે ના સામાન્ય લિલની રકમ
કરતાં વધુ પૈસા લેવામાં આવશે નદ્રહ.
8. વાજિી પ્રયત્નો: સેવાના સૌથી વહેલા વયાવહાદ્રરક સમય પર િધા દદીઓને FAPનો સરળ
ભાર્ામાં સાર આપીને MHHSની FAP નવશે દદીને અનધસ ૂચના પ ૂરી પાડવા માટે MHHS
વાજિી પ્રયત્નો કરશે. વધુમાં, MHHS દદીઓને MHHSની FAP નવશે જાણ કરવા માટે નીચેનાં
પર્લાંઓ લેશે:
a. અધ ૂરી અરજીઓ: જો દદી અને/અથવા કુર્ુંિીજનો અધ ૂરી અરજી સુપ્રત કરે તો
MHHS એવી લેલખત અનધસ ૂચના પ ૂરી પાડશે જેમાં કઈ વધારાની માદ્રહતી અથવા
દસ્તાવેજો જરૂરી છે તેન ુ ં વણષન હશે.
b. પ ૂરી કરે લી અરજીઓ: જો દદી અને/અથવા દદીના કુર્ુંિીજન સંપ ૂણષ આનથિક સહાયતા
અરજી સુપ્રત કરે તો MHHS એવા નનણષયને નોંધતી લેલખત અનધસ ૂચના પ ૂરી પાડશે
કે દદી સમયસર આનથિક સહાયતા માટે લાયક છે કે નદ્રહ અને તે દદીને નનણષય નવશે
(જેમાં લાગુ પડતું હોય તો દદી જેના માટે લાયક હોય તે સહાયતા સદ્રહત) અને તે
નનણષયના આધાર નવશે લેલખતમાં જાણ કરે છે . અનધસ ૂચનામાં આનથિક સહાયતા માટે
ુ ં ) કારણ(ણો) તથા
ટકાવારીની રકમ (માન્ય અરજીઓ માટે ) અથવા નકાર માટે ન(નાં
જ્યાં લાગુ પડતું હોય ત્યાં દદી અને/અથવા કુર્ુંિીજનો તરફથી અપેલક્ષત ચુકવણી

નોંધ: આ દસ્તાવેજની મુદ્રિત નકલો અનનયંનિત છે . આ દસ્તાવેજનાં મુદ્રિત અને ઇલેક્ટ્રૉનનક સંસ્કરણો વચ્ચે
ઘર્ષણ થવાની સ્સ્થનતમાં નીનત, કાયષપ્રણાલલ અને માર્ષદનશિકા નનયમન પ્રણાલી પર પ્રકાનશત નનયંનિત સંસ્કરણ
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સામેલ હશે. દદી અને/અથવા કુર્ુંિીજનો પ ૂરી કરાયેલ અરજીના મ ૂલ્યાંકન દરનમયાન
સ્ટેટમેન્્સ મેળવતાં રહેશે.
c. દદીનાં સ્ટેટમેન્્સ: દદીના ખાતા અને િાકી નીકળતી રકમ વણષવતાં શ્રેણીિદ્ધ
સ્ટેટમેન્્સ MHHS મોકલશે. દદીનાં સ્ટે ટમેન્્સમાં એવી નવનંતીનો સમાવેશ થશે કે
દદી MHHSને કોઈ પણ ઉપલબ્ધ સ્વાસ્્ય વીમા કવરે જ, MHHS FAPની નોદ્રટસ,
આનથિક સહાયતાની નવનંતી કરવા માટે ટેલલફોન નંિર અને જ્યાં FAPના દસ્તાવેજો
મેળવી શકાય એવા વેિસાઇટ ઍડ્રેસ અંર્ે જાણ કરવા માટે જવાિદાર છે .
d. MHHSની વેિસાઇટ: MHHS’sની વેિસાઇટો મહત્ત્વની જગ્યાએ એવી નોદ્રટસ
ચોંટાડશે કે આનથિક સહાયતા ઉપલબ્ધ છે અને તેની સાથે આનથિક સહાયતાની અરજી
પ્રદ્રિયાની સમજૂતી આપવામાં આવી હશે. MHHS FAP હેઠળ આવરી લેવામાં
આવેલા અને ન આવરી લેવામાં આવેલા પ્રદાતાઓની યાદી, સરળ ભાર્ામાં સાર,
આનથિક સહાયતા અરજી, અને MHHSની વેિસાઇટ પર લિલલિંર્ અને વસ ૂલાતની
નીનત સાથે આ FAP પોસ્ટ કરશે:
http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/. MHHS
એવી વયવસ્થા કરશે કે કટોકટી નવભાર્ અને નોંધણીનાં ક્ષેિોમાં નવનંતી કરવાથી આ
દસ્તાવેજોની મફત પેપર કૉપીઝ ઉપલબ્ધ િને.
િમીક્ષાના માપદં ડો:
1. દદી સાથે સંવાદ: મહેસ ૂલ ચિની પ્રદ્રિયાની શરૂઆતમાં દદીઓ તેમની િાકી નીકળતી રકમ
તેમજ MHHS તરફથી ચુકવણીની અપેક્ષાઓ નવશે લેલખતમાં કે મૌલખકમાં જાણકારી મેળવશે.
દદી સાથેના તમામ સંવાદોમાં FAPની પ્રાપ્યતા નવશેની નોદ્રટસ, વધારાની માદ્રહતી માટે કૉલ
કરવા ટેલલફોન નંિર અને જ્યાં FAP અને સંિનં ધત દસ્તાવેજોની નકલો મેળવી શકાય એ
વેિસાઇટ ઍડ્રેસનો સમાવેશ થશે. MHHS િધા દદીઓને FAP ની સરળ ભાર્ાના સારની એક
નકલ આપશે.
a. વીમા આવરણથી વંલચત દદીઓના સ્વાસ્્ય સંભાળના ખચાષઓ આવરી લઈ શકાય
તે માટે સંઘીય અને રાજ્ય સરકારની યોજનાઓ દ્વારા ભંડોળના સ્રોતોને ઓળખવાના
પોતાના પ્રયત્નોમાં આવા દદીઓ MHHSને સહકાર આપે એવી અપેક્ષા તેમની
પાસેથી રાખવામાં આવે છે . વીમા આવરણથી વંલચત દદીઓ એક માનસક સ્ટે ટમેન્ટ

નોંધ: આ દસ્તાવેજની મુદ્રિત નકલો અનનયંનિત છે . આ દસ્તાવેજનાં મુદ્રિત અને ઇલેક્ટ્રૉનનક સંસ્કરણો વચ્ચે
ઘર્ષણ થવાની સ્સ્થનતમાં નીનત, કાયષપ્રણાલલ અને માર્ષદનશિકા નનયમન પ્રણાલી પર પ્રકાનશત નનયંનિત સંસ્કરણ
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મેળવશે, જે FAP તથા સેવાની તારીખ િાદ 150 દ્રદવસો સુધી તેમની િાકી નીકળતી
રકમ દશાષવતું હશે. જો દદી ચુકવણીના પ્લાનમાં પ્રવેશવામાં કે પોતાની િાકી
નીકળતી રકમની ચુકવણીમાં નનટફળ જાય તો MHHS આ ખાતાને િાદ્રહત પક્ષની
વસ ૂલાત એજસીને
ં
સોંપવા માટે મ ૂલ્યાંકન કરશે.
b. વીમા આવદ્રરત દદીઓ દદીની વીમા કંપની પાસેથી ચુકવણીઓ મેળવવાના
પ્રયત્નોમાં MHHSને સહકાર આપે એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે . દદીએ એ પણ
સમજવુ ં જોઈએ કે જ્યારે MHHS દદીની વીમા કંપનીને લિલ મોકલે છે ત્યારે તે
ુ ી હોય છે અને તેનાથી MHHS દ્વારા પ ૂરી પાડવામાં આવતી સેવાઓ
સૌજન્યના હેતથ
માટે ચુકવણી કરવાની દદીની આનથિક જવાિદારી દૂ ર થતી નથી. તેથી ક્યારે ક
MHHS એ િાિત જરૂરી િનાવશે કે દદી ચુકવણીમાં થતાં નવલંિના ઉકેલ માટે
અથવા સેવા માટે ચુકવણીમાં અવરોધ આવતો હોય એવી અન્ય વહીવટી િાિતોના
ઉકેલ માટે પોતાની વીમા કંપની સાથે મળીને યોગ્ય કાયષવાહી કરે . એક વખત MHHS
સેવાઓ માટે ચુકવણી મેળવે અને ખાતામાં કરાર સાથે સંિનં ધત યોગ્ય ફેરફારો લાગુ
કરવામાં આવયા િાદ દદી માનસક સ્ટે ટમેન્ટ મેળવશે જે FAP અને વીમા કંપનીની
ચુકવણી િાદ 120 દ્રદવસો સુધીની તેમની િાકી નીકળતી રકમ દશાષ વતું હશે. જો દદી
ચુકવણીના પ્લાનમાં પ્રવેશવામાં કે પોતાની િાકી નીકળતી રકમની ચુકવણીમાં
નનટફળ જાય તો MHHS આ ખાતાને િાદ્રહત પક્ષની વસ ૂલાત એજસીને
ં
સોંપવા માટે
મ ૂલ્યાંકન કરશે.
2. આનથિક સહાયતા: ઉપલબ્ધ િાદ્રહત પક્ષકારનાં સંસાધનોમાંથી વળતર સુનનનિત કરવામાં
દદીઓની સહાયતા કરવી એ MHHSની રીતભાત છે . દદીઓને ઉપલબ્ધ હોઈ શકે એવી પ્રાપ્ય
સંઘીય કે રાજ્ય કક્ષાની સ્વાસ્્યસંભાળ યોજનાઓ ઓળખવામાં દદીઓને મદદ કરવા માટે તેમજ
FAP હેઠળ યોગ્યતા નક્કી કરવા માટે આનથિક માર્ષદશષન પ ૂરંુ પાડવામાં આવશે. આ નનણષયોનાં
પદ્રરણામ ન આવે ત્યાં સુધી વસ ૂલાતની પ્રવ ૃનિ સ્થલર્ત રાખવામાં આવશે, પરં ત ુ દદીઓ માટે નાં
સ્ટે ટમેન્્સ મોકલવાનુ ં ચાલુ રાખવામાં આવશે. MHHS મારફત આનથિક સહાયતા માટે ,
દ્રડસ્કાઉન્ટની રકમ ર્ણવામાં પ્રયોજાયેલા માપદં ડો, MHHS જ્યાં સેવાઓ આપતું હોય તે
સમાજમાં FAPના િહોળા પ્રચાર માટે MHHS તરફથી લેવામાં આવનાર પર્લાં, આનથિક
સહાયતા માટેની યોગ્યતા નક્કી કરવા માટે MHHS દ્વારા ઉપયોર્માં લેવાયેલી પ્રદ્રિયા અને
અરજીની પ્રદ્રિયા નવશે MHHSની આસથિક િહાર્િા નીસિમાં નવર્તવાર વણષન કરવામાં આવયુ ં છે .
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ઘર્ષણ થવાની સ્સ્થનતમાં નીનત, કાયષપ્રણાલલ અને માર્ષદનશિકા નનયમન પ્રણાલી પર પ્રકાનશત નનયંનિત સંસ્કરણ
આખરી ર્ણાશે.

પાન 7 કુલ 8
3. ચુકવણીના પ્લાન: જેમને લિલની ચુકવણી કરવામાં તકલીફ પડવાનો અંદાજ હોય એવા દદીઓ
માટે MHHS વયાજમુક્ટ્ત, નવસ્ત ૃત ચુકવણી યોજનાઓ ઑફર કરે છે . દદીઓ પે માય લિલ પેશન્ટ
પોટષ લ
(https://paymybill.memorialhermann.org/?_ga=1.221977755.265979238.1484
666437) પર જઈને ચુકવણીનો પ્લાન દાખલ કરી શકે છે . ચુકવણીની સદ્રિય યોજના જાળવવા
માટે દદીઓ ઓછામાં ઓછી એક માનસક ચુકવણી કરે તે જરૂરી િનશે. જો દદી નનધાષદ્રરત ચુકવણી
કરવામાં નનટફળ જાય તો પોતાના ખાતાની િાકી નીકળતી રકમ ચ ૂકવવાના પોતાના વચન પર
દદીને ફરજ ચ ૂકનાર ર્ણવામાં આવશે. ચુકવણીમાં પ્રથમ વખત ચ ૂક થયા િાદ દદીના
ચુકવણીના પ્લાનને ફરીથી સ્થાનપત કરવા માટે વાજિી પ્રયત્ન કરવામાં આવશે. જો દદી
ચુકવણીના પ્લાનને ફરીથી સ્થાનપત કરવામાં નનટફળ જાય અને/અથવા િીજી વખત ચ ૂકી જાય
તો MHHS આ ખાતાને િાદ્રહત પક્ષની વસ ૂલાત એજસીમાં
ં
મ ૂકશે. એક વખત િાદ્રહત પક્ષની
વસ ૂલાત એજસીમાં
ં
ખાતું મ ૂકવામાં આવે ત્યારિાદ પોતાની િાકી નીકળતી રકમની સમસ્યાના
સમાધાન માટે દદીએ સીધા જ િાદ્રહત પક્ષની એજસી
ં સાથે વયવહાર કરવાનો રહેશ.ે જે તે ખાતા
માટે દદી MHHS ઍવદ્રરડે વેલ પેશન્ટ પોટષ લ દ્વારા ચુકવણીના અન્ય પ્લાનમાં પ્રવેશવા માટે
હકદાર રહેશે નદ્રહ. જોકે, દદી ઍવદ્રરડે વેલ પેશન્ટ પોટષ લ દ્વારા અન્ય ખાતાંઓ માટે ચુકવણીના
પ્લાનને નક્કી કરવા માટે લાયક રહેશે.
4.

ચુકવણી ન થાય તેવી સ્સ્થનતમાં વસ ૂલાતની પ્રવ ૃનિઓ: ચુકવણી કરવામાં ન આવે એવી સ્સ્થનતમાં
ખાતાના િૅલેન્સ, િાદ્રહત પક્ષના ચુકવણીકતાષની વળતર આપવાની જવાિદારી, સરકારી ભંડોળ
અથવા આનથિક સહાયતા માટે દદીની યોગ્યતા, દદી દ્વારા સહકાર, ચુકવણી અથવા ઘાલખાધનો
ઇનતહાસ અને/અથવા દદીને શોધી ન શકાય વર્ેરે પદ્રરિળોના આધારે વસ ૂલાતની નવનવધ
પ્રવ ૃનિઓનો ઉપયોર્ કરવામાં આવશે. વસ ૂલાતની પ્રવ ૃનિઓમાં િાદ્રહત પક્ષના ચુકવણીકતાષના
નકારની અપીલ; િાદ્રહત પક્ષના ચુકવણીકતાષ સાથે અનુવતી સંવાદ; દદીને આનથિક સહાયતાનો
પ્રસ્તાવ આપતાં અને/અથવા ચુકવણીની નવનંતી કરતાં સ્ટે ટમેન્્સ, પિો અને ટેલલફોન કૉલ્સ;
અને ખાતું ફરજપાલનમાં િેદરકારીની સ્સ્થનતમાં આવયુ ં છે અને તે દદીની િાકી નીકળતી રકમ
અંર્ે દદીને જાણ કરતાં પ્રથમ સ્ટેટમેન્ટની તારીખથી મોડામાં મોડા 120 દ્રદવસો સુધીમાં ખાત ું
વસ ૂલાત એજસીમાં
ં
મ ૂકાવાની પ્રદ્રિયાને આધીન આવશે એવી આખરી અનધસ ૂચના દદીને અથવા
જામીનને મોકલવાનો સમાવેશ થાય છે . ખાતાની રકમની ચુકવણીમાં થયેલી ફરજચ ૂક િદલ
જવાિદાર િાદ્રહત પક્ષ (િાદ્રહત પક્ષની જવાિદારી) સામે MHHS તરફથી કાન ૂની કાયષવાહીની
પણ શરૂઆત કરવામાં આવી શકે છે .

નોંધ: આ દસ્તાવેજની મુદ્રિત નકલો અનનયંનિત છે . આ દસ્તાવેજનાં મુદ્રિત અને ઇલેક્ટ્રૉનનક સંસ્કરણો વચ્ચે
ઘર્ષણ થવાની સ્સ્થનતમાં નીનત, કાયષપ્રણાલલ અને માર્ષદનશિકા નનયમન પ્રણાલી પર પ્રકાનશત નનયંનિત સંસ્કરણ
આખરી ર્ણાશે.

પાન 8 કુલ 8
5. ઘાલખાધ: ખાતાની રકમ અંર્ેન ુ ં આખરી લિલ ઉપલબ્ધ િાદ્રહત પક્ષના ચુકવણીકતાષ (ઓ)ને અને
દદી/જામીનને મોકલવામાં આવયા િાદ, સ્થાનપત લિલલિંર્ અને અનુવતી સંવાદો થયા િાદ,
દદીને આનથિક સહાયતાની ઉપલબ્ધતા અંર્ે જાણ કરવા માટે વાજિી પ્રયત્નો કરવામાં આવયા
િાદ, ચુકવણીની સમયમયાષદાઓની મુદત વીતી ર્યા િાદ અને ખાતાની િાકી નીકળતી
રકમની વસ ૂલાત થઈ શકે એમ નથી એવો નનણષય લેવામાં આવયા િાદ જ ખાતાંઓની ઘાલખાધ
તરીકે માંડવાળ કરવામાં આવી શકે છે .
6. વસ ૂલાતની િાહ્ય કાયષવાહીઓ: માિ યોગ્ય ખાતાંઓની જ ઘાલખાધ તરીકે માંડવાળ કરવામાં
આવી શકે અને વસ ૂલાત માટે િહારની પેઢીને યોગ્ય ભલામણ મોકલવા સદ્રહત લિલલિંર્ તથા
વસ ૂલાતના પ્રયત્નો કરવામાં આવયા િાદ જ તેમ કરવામાં આવી શકે તેની ખાતરી કરવા માટે
કસ્ટમર સનવિસ ટીમ મંજૂરી માટે ઘાલખાધની માંડવાળોની સમીક્ષા કરશે. વસ ૂલાતના સ્થાનપત
માપદં ડો અને માંડવાળની અનધકૃતતાની માન્ય મયાષદાઓનો ઉપયોર્ કરીને કસ્ટમર સનવિસ
નનદે શક માંડવાળને મંજૂર કરી શકે છે અથવા તો મહેસ ૂલ સાઇકલ મેનેજમેન્ટના ઉપપ્રમુખને
યોગ્ય કાયષવાહી કરવાની ભલામણ કરી શકે છે .

ચુકવણીકતાષ, િૅલેન્સ અને ચુકવણીની

પ્રવ ૃનિનાં સ્થાનપત પદ્રરમાણોના આધારે પેશન્ટ ઍકાઉષ્ન્ટિંર્ નસસ્ટમ દ્વારા વસ ૂલાત માટે િહારની
પેઢીને ખાતાંઓ આપોઆપ રાન્સફર કરવામાં આવી શકે છે .
7. અમલીકરણ: આ નીનતનો અમલ કરવો અને દ્રડપાટષ મેન્ટ માટે સંચાલનની નવનશટટ
કાયષપ્રણાલીઓ નવકસાવવાની જવાિદારી MHHS રે વન્ય ૂ સાઇકલ મેનેજમેન્ટ દ્રડનવઝનની છે .

પ્રસિિંદર્ભો:
A. દદી રાન્સફર નીનત (EMTALA અને ટે ક્ટ્સાસ રાન્સફર ઍક્ટ્ટનુ ં પાલન)
B. આનથિક સહાયતા નીનત
C. આનથિક સહાયતા નીનતનો સરળ ભાર્ામાં સાર
D. આનથિક સહાયતા અરજી

નોંધ: આ દસ્તાવેજની મુદ્રિત નકલો અનનયંનિત છે . આ દસ્તાવેજનાં મુદ્રિત અને ઇલેક્ટ્રૉનનક સંસ્કરણો વચ્ચે
ઘર્ષણ થવાની સ્સ્થનતમાં નીનત, કાયષપ્રણાલલ અને માર્ષદનશિકા નનયમન પ્રણાલી પર પ્રકાનશત નનયંનિત સંસ્કરણ
આખરી ર્ણાશે.

