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નીતિનો હેિુ:
આ આર્થષક સહાયિા નીતિ (”FAP”)નો હેિુ Memorial Hermann Surgical Hospital Kingwood
(“MHSHK”) જે લોકોને પોિાના સમાજમાં સેવાઓ પૂરી પાડિું હોય એવા લોકોની ઓળખ કરવા માટે અને
િેમને આર્થષક સહાયિા પૂરી પાડવા માટે એક વ્યવતસ્થિ પદ્ધતિ સ્થાતપિ કરવાનો છે .
MHSHK એ Memorial Hermann Health System (MHHS)ની સાથે સંલગ્ન કંપની છે જે MHHSના
મુક્િ હેિુને આગળ ધપાવવા માટે કામ કરે છે . MHHS આંિરરક મહેસૂલી સંતહિા કલમ § 501(c)(3)ને આધીન
રાજ્ય દ્વારા લાયસન્સ પ્રાપ્િ હૉતસ્પટલોનું સંચાલન કરે છે , જે હૅરરસ, મૉન્ટગોમરી, ફૉટષ બૅન્ડ (Harris,
Montgomery, Fort Bend) અને આસપાસનાં પરગણાંઓના લોકોની સ્વાસ્્ય સંભાળની જરૂરરયાિો પૂરી કરે છે .
MHSHK વીમા રક્ષણ રતહિ અને અપૂરિું વીમા રક્ષણ ધરાવિા લોકો કે જે મને િાકીદની અથવા િબીબી રીિે જરૂરી
સેવાઓની જરૂર હોય િેમને દદીની ચૂકવણી કરવાની ક્ષમિા સાથે કોઈ સંબંધ તવના કોઈ પણ પ્રકારના ભેદભાવ તવના
સામાતજક લાભો પૂરા પાડવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે .
વ્યાપ:
આ FAP Memorial Hermann Surgical Hospital Kingwoodને લાગુ પડે છે , જે રાજ્ય દ્વારા લાયસન્સ
પ્રાપ્િ હૉતસ્પટલ સુતવધા છે જે MHHSના મુક્િ હેિુને આગળ ધપાવવા માટે કામ કરે છે .

નીતિનું તનવેદન:
1. MHSHKના દયા અને વ્યવસ્થાપન જે વાં મૂલ્યો સાથે સુસંગિ હોય એ રીિે જરૂરરયાિમંદ દદીઓને આર્થષક
સહાયિા પૂરી પાડવી એ MHSHKની નીતિ છે . વધુમાં, આ FAPનો હેિુ એ એવું માળખું પૂરં પાડવાનો છે જે ના
હેઠળ MHSHK દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવિી કટોકટીની અથવા િબીબી રીિે જરૂરી સંભાળ માટે દદીઓને આર્થષક
સહાયિા મંજૂર કરવામાં આવશે.
2. આ FAP એવા તવતશષ્ટ માપદંડો અને અરજી પ્રરિયાને ઓળખે છે જે હેઠળ MHSHK આર્થષક સહાયિા એવી
વ્યતક્િઓ સુધી તવસ્િારશે જે ઓ પૂરી પાડવામાં આવિી સેવાઓ માટે પૂરી ચૂકવણી કરવા સક્ષમ ન હોય.
3. આ FAP એવી િમામ કટોકટીની અથવા િબીબી રીિે જરૂરી સંભાળને લાગુ પડે છે કે જે MHSHK દ્વારા પૂરી
પાડવામાં આવિી હોય. હૉતસ્પટલની બહારના િબીબી સેવાઓના પ્રદાિાઓ માટે આ FAP બંધનકિાષ નથી અને િે
રફતિતશયનની સેવાઓને લાગુ પડિી નથી. આ FAPના ભાગરૂપે જે મની સેવાઓ આવરી લેવામાં આવિી હોય
એવી હૉતસ્પટલ સુતવધામાં કટોકટીની અથવા અન્ય િબીબી રીિે જરૂરી સંભાળ પૂરી પાડિાં પ્રદાિાઓની યાદી અને
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આ FAPના ભાગરૂપે જે મની સેવાઓ આવરી લેવામાં આવિી ન હોય એવા પ્રદાિાઓની યાદી િમે અહીં અમારી
વેબસાઇટ પર જોઈ શકો છો: http://www.memorialhermannkingwood.com/financialassistance-program/. કટોકટી તવભાગ અને હૉતસ્પટલના નોંધણી ક્ષેત્રોમાં તવનંિી કરવાથી મફિ પેપર કૉપીિ
પણ પ્રાપ્ય છે . મફિ પેપર કૉપીિ ટપાલથી પણ મંગાવી શકાય છે અથવા 281-312-4012 અથવા 281-3124000 પર કૉલ કરીને મંગાવી શકાય છે , તવકલ્પ 5.
4. FAP આર્થષક સહાયિામાં વળિરની રકમ ગણવામાં MHSHK દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાિા માપદંડો, જો કોઈ પણ
હોય િો, MHSHK દ્વારા જે સમાજને સેવાઓ આપવામાં આવે છે િેમાં આ FAPનો બહોળો પ્રચાર કરવા માટે
MHSHK જે પગલાંઓ લેશે િે, આર્થષક સહાયિા માટેની યોગ્યિા નક્કી કરવા માટે MHSHK દ્વારા ઉપયોગમાં
લેવાિી પ્રરિયા અને આર્થષક સહાયિા માટે અરજીની પ્રરિયા વણષવે છે . ચૂકવણી કરવામાં ન આવે િેવા રકસ્સામાં
MHSHK કરી શકે િેવી કાયષવાહીઓનું વણષન MHSHKની અલગ તબલલંગ અને વસૂલી નીતિમાં કરવામાં આવ્યું
છે . આ નીતિ MHSHKની વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાય છે :
http://www.memorialhermannkingwood.com/financial-assistance-program/, અથવા
કટોકટી તવભાગ અને હૉતસ્પટલનાં નોંધણી ક્ષેત્રોમાં મફિ પેપર કૉતપ ઉપલબ્ધ છે . મફિ પેપર કૉપીિ ટપાલથી પણ
મંગાવી શકાય છે અથવા 281-312-4012 અથવા 281-312-4000 પર કૉલ કરીને મંગાવી શકાય છે , તવકલ્પ
5.
5. આર્થષક સહાયિા માટે યોગ્ય હોવા માટે દદીઓ કોઈ પણ જરૂરી સહાયક દસ્િાવેજોની સાથે આર્થષક સહાયિા અરજી
પૂરી કરીને સુપ્રિ કરે િે જરૂરી છે . આર્થષક સહાયિા અરજીઓ િમે જે સેવાઓ માટે આર્થષક સહાયિાની તવનંિી કરી
રહ્યા હો િેના માટે મોકલવામાં આવેલા પ્રથમ તબલલંગ સ્ટેટમેન્ટની િારીખ બાદ મોડામાં મોડા 240 રદવસ સુધીમાં
કરવાની હોય છે . પ્રરિયા તવભાગ 9માં વણષવ્યા પ્રમાણે અપવાદો મંજૂર કરવામાં આવી શકે છે . આ FAPમાં એવી
કોઈ બાબિ નથી જે આજે હાલમાં અથવા ભતવષ્યમાં અમલી બનનારા સંઘીય, રાજ્ય અથવા સ્થાતનક કાયદાઓ
અને તવતનયમો પર સવોપરરિા મેળવી શકે.
6. લાગુ પડિું આર્થષક સહાયિા વળિર લાગુ કયાષ બાદ બાકી રહેિી રકમ કરિાં કોઈ પણ વધારે રકમ દદી દ્વારા
ચૂકવવામાં આવી હોય િો સંભાળની િમામ યોગ્ય ઘટનાઓ માટે િેનું રરફંડ આપવામાં આવશે.
7. FAP માટેની યોગ્યિા નક્કી કરવા માટે MHSHK િરફથી વાજબી પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા છે કે નતહ િે નક્કી
કરવા માટેની આખરી સત્તા MHSHK પેશન્ટ તબિનેસ સર્વષસ ઑરફસની રહેશે. આ FAPનો આશય એ
MHSHKના દયા અને વ્યવસ્થાપનનાં મૂલ્યો સાથે સુસંગિ હોય એ રીિે સંસ્થાના સમુદાયને લાભ પહોંચાડવાનો
છે . આ FAPનું અતસ્િત્વ એ કોઈ પણ તવશેર્ દદીને આર્થષક સહાયિાની ઑફર આપિું નથી અને િે કોઈ કરાર
હેઠળના અતધકારો અથવા જવાબદારીઓ સજષ િું નથી. ભતવષ્યમાં MHSHK દ્વારા આ FAP અપડેટ કરવામાં
આવી શકે છે અને બૉડષ ઑફ રડરેક્ટસષ િથા િેની તનમાયેલ વ્યતક્િ દ્વારા પોિાની સંપૂણષ મુનસફી પ્રમાણે મંજૂર
કરવામાં આવી શકે છે .
8. અહીં જણાવેલી નીતિઓ અને કાયષપ્રણાલીઓનો આશય ટેક્સાસના રાજ્ય તવતનયમો અને I.R.C § 501(r)ને
સંબંતધિ માગષદશષનનું પાલન કરવાનો છે .
શબ્દો અને વ્યાખ્યાઓ:
1. અરજી: િેનો અથષ એ છે કે દદી દ્વારા પૂરી કરવી જરૂરી આર્થષક સહાયિા માટેની અરજી.
2. અરજીનો સમયગાળો: અરજીના સમયગાળા દરતમયાન MHSHK આર્થષક સહાયિા માટેની અરજી સ્વીકારશે અને
િેના પર કાયષવાહી કરશે. અરજીના સમયગાળાની શરૂઆિ એ િારીખથી થાય છે જ્યારે વ્યતક્િને સંભાળ પૂરી
પાડવામાં આવે અને સંભાળ માટે પ્રથમ તબલલંગ સ્ટેટમેન્ટની િારીખથી 240મા રદવસે િેનો અંિ આવે છે .
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3. તબલની સામાન્ય રકમ (AGB): જે દદીઓ આર્થષક સહાયિા માટે લાયક સાતબિ થિા હોય િેમની પાસેથી
કટોકટીની અથવા િબીબી રીિે જરૂરી સંભાળ માટે વીમા આવરરિ દદીઓને આપવામાં આવિી તબલની સામાન્ય
રકમ (AGB) કરિાં વધારે પૈસા લેવામાં આવશે નતહ.
a. MHSHKની AGBની ટકાવારીની ગણિરી માટે “લૂક-બૅક” પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે જે
મેરડકેરની શુલ્ક સાથેની સેવાની ચૂકવણીની કુલ રકમને અગાઉના 12 મતહનાના સમયગાળા માટે િે
દાવાઓ માટેના કુલ ચાજષ વડે ભાગવાથી મળિી રકમ છે . આર્થષક સહાયિા માટે લાયક સાતબિ થિાં
દદીઓને આપવામાં આવિા વળિરની સમીક્ષા AGBની ટકાવારીની મયાષદાઓ સામે કરવામાં
આવશે જે થી દદીઓ પાસેથી AGB કરિાં વધારે ચાજષ લેવામાં આવે નતહ એની ખાિરી કરી શકાય.
b. AGBની ટકાવારીઓ FAPના પ્રમાણ A - તબલની સામાન્ય રકમની ગણિરીમાં મળી શકે છે .
c. AGBની સુધારેલી ટકાવારીની વાર્ર્ષક ગણિરી કરવામાં આવશે અને વર્ષની શરૂઆિ બાદ 120મા
રદવસ સુધીમાં િે લાગુ કરવામાં આવશે.
4. કુટુંબની કુલ વાર્ર્ષક આવક: કર લાગુ પડે િે પહેલાં િમામ સ્રોિોમાંથી થિી કુટુંબની વાર્ર્ષક આવક અને રોકડ
લાભોના સરવાળામાંથી ચાઇલ્ડ સપોટષ માટે કરેલી કોઈ પણ ચૂકવણી બાદ કરવામાં આવે છે અને િે અંગે
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની આંિરરક મહેસૂલ સેવાને જાણ કરવાની હોય છે . કુટુંબની આવકમાં કમાણી, બેરોજગારી
વળિર, કામદારનું વળિર, સામાતજક સુરક્ષા, પૂરક સુરક્ષા આવક, સાવષજતનક સહાયિા, લશ્કરી દળોમાં સેવા
આપી ચૂકેલા સૈતનકોનીની ચૂકવણીઓ, સવાષઇવરના લાભો, પેન્શન અથવા તનવૃતત્તની આવક, વ્યાજ, રડતવડન્ડ,
ભ્થું, ચાઇલ્ડ સપોટષ અને અન્ય સ્રોિોમાંથી થિી આવકનો સમાવેશ થાય છે , પરંિુ િે માત્ર િેના પૂરિી મયાષરદિ
નથી.
5. વૈકતલ્પક સેવાઓ: જે ના માટે િાત્કાતલક ઉપચારની જરૂર ન પડે એવા રોગની સારવાર કરવા માટેની સેવાઓ.
વૈકતલ્પક સેવાઓમાં એવી કાયષપ્રણાલીઓનો સમાવેશ થાય છે જે દદી માટે લાભદાયી હોય, પરંિુ િાકીદની ન હોય
અને િેમાં િબીબી રીિે જરૂરી સેવાઓ િથા િબીબી રીિે તબનજરૂરી સેવાઓ, જે મ કે માત્ર બાહ્ય દેખાવ સુધારવાના
હેિુથી કરવામાં આવિી કૉસ્મેરટક અને ડેન્ટલ સજષ રી અથવા સ્વાસ્્ય વીમા યોજનાઓ દ્વારા તવતશષ્ટપણે આવરી
લેવામાં આવિી ન હોય એવી અન્ય વૈકતલ્પક કાયષપ્રણાલીઓનો સમાવેશ થાય છે . િબીબી રીિે જરૂરી ન હોય એવી
વૈકતલ્પક સેવાઓને આર્થષક સહાયિા માટે ધ્યાન પર લેવામાં આવશે નતહ.
6. કટોકટીની સેવાઓ: પૂરિી ગંભીરિા સાથેનાં િીવ્ર લક્ષણોવાળા રોગ માટે દદીને પૂરી પાડવામાં આવિી સેવાઓ
(િીવ્ર પીડા સતહિ), કે જે માં િાત્કાતલક િબીબી સારવારની ગેરહાજરીને પરરણામે વ્યતક્િના સ્વાસ્્ય પર ગંભીર
જોખમ ઊભું થવાની વાજબી સંભાવના હોય (અથવા ગભષવિી સ્ત્રીની બાબિમાં, સ્ત્રી કે િેના ગભષસ્થ તશશુ પર
જોખમ ઊભું થાય) અથવા શારીરરક કાયો કરવામાં ગંભીરપણે નબળાઈ આવે અથવા શરીરનું કોઈ પણ અંગ કે ભાગ
ગંભીરપણે ક્ષતિગ્રસ્િ થઈ શકે.
7. વસૂલીની અસાધારણ કાયષવાહીઓ (ECAs): આ વસૂલીની એવી કાયષવાહીઓ છે , જે ના માટે કાનૂની અથવા
ન્યાતયક પ્રરિયાની જરૂર પડે છે અને િેમાં અન્ય પક્ષકારને ઋણ વેચવાનો અથવા િેરડટ એજં સીઓ કે બ્યુરોને પ્રતિકૂળ
માતહિી તવશે જાણ કરવા જે વી અન્ય પ્રવૃતત્તનો પણ સમાવેશ થઈ શકે છે . MHSHK ECAs જે વી પ્રવૃતત્તઓમાં
સામેલ થિું નથી કે પોિાના વસૂલી તવિેિાઓને ECAsમાં પ્રવૃત્ત થવાની પરવાનગી આપિું નથી. MHSHKની
વસૂલીની નીતિઓ અંગેની વધુ માતહિી MHSHKની અલગ MHSHK તબલલંગ અને વસૂલીની નીતિઓમાં મળી
શકે છે ; આ નીતિની મફિ નકલો ઑનલાઇન આ લલંક પર ઉપલબ્ધ છે :
http://www.memorialhermannkingwood.com/financial-assistance-program/ અથવા મફિ
પેપર કૉપીિ કટોકટી તવભાગ અથવા હૉતસ્પટલનાં નોંધણી ક્ષેત્રોમાં તવનંિી કરવાથી અથવા (281) 312-4012
અથવા 281-312-4000 પર કૉલ કરવાથી મળી શકે છે , તવકલ્પ 5.
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8. કુટુંબ: દદી, દદીના જીવનસાથી/તસતવલ યુતનયન પાટષનર, દદીનાં માિાતપિા અથવા વાલીઓ (દદી સગીર હોય િો)
અને દદીના કે માિાતપિાના આવકવેરા રરટનષમાં ક્લેઇમ કરવામાં આવેલા કોઈ પણ આતિિો જે દદીના અથવા
િેમનાં માિાતપિા કે વાલીઓના ઘરે રહેિાં હોય.
9. સંઘીય ગરીબી સ્િર (“FPL”): આવકનું એવું સ્િર જે માં વ્યતક્િ ગરીબીની પ્રારંતભક હદ પર હોવાનું માનવામાં
આવે. કુટુંબના એકમના કદ પ્રમાણે આવકના સ્િરમાં વધઘટ થાય છે . યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ રડપાટષમેન્ટ ઑફ હૅલ્થ ઍન્ડ
હ્યુમન સર્વષસીિ દ્વારા ગરીબીનું સ્િર દર વર્ે અપડેટ કરવામાં આવે છે અને ફેડરલ રતજસ્ટરમાં પ્રકાતશિ કરવામાં
આવે છે . આ FAPના હેિુઓ માટે આ પ્રકાતશિ માગષદર્શષકાઓમાં સૂચવેલ ગરીબી સ્િર કુલ આવક દશાષવે છે . આ
FAPના હેિુઓ માટે જે નો ઉપયોગ થાય છે િે FPL દર વર્ે અપડેટ કરવામાં આવશે. વિષમાન FPLs FAPના
પ્રમાણ B - સંઘીય ગરીબી તનદેશોમાં જોવા મળી શકે છે .
10. આર્થષક સહાયિા: આર્થષક સહાયિાનો અથષ છે MHSHK દ્વારા એવા દદીઓને આપવામાં આવિી સહાયિા જે ઓ
FAPમાં વ્યાખ્યાતયિ કેટલાક આર્થષક અને અન્ય યોગ્યિાના માપદંડોને પૂરા કરિા હોય જે થી િેઓ હૉતસ્પટલના
વાિાવરણમાં MHSHK દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવિી િબીબી રીિે જરૂરી અથવા કટોકટીની સ્વાસ્્ય સંભાળ
સેવાઓ માટે ચૂકવણી કરવા જરૂરી આર્થષક સંસાધનો પ્રાપ્િ કરી શકે. લાયક દદીઓમાં વીમા આવરણ તવનાના
દદીઓ, ઓછી આવકવાળા દદીઓ અને જે ઓ આંતશક કવરેજ ધરાવિા હોય, પરંિુ જે ઓ િેમના િબીબી તબલોની
બાકીની રકમ પૈકીની અમુક કે બધી રકમ ચૂકવવા માટે સક્ષમ ન હોય એવા દદીઓનો સમાવેશ થઈ શકે છે .
11. િબીબી રીિે જરૂરી સેવાઓ: રોગના તનદાન, પ્રત્યક્ષ સંભાળ અને સારવાર માટે પૂરી પાડવામાં આવિી સેવાઓ
અથવા પુરવઠો, જે સ્થાતનક ક્ષેત્રમાં સારા િબીબી આચરણનાં ધોરણો પૂરાં કરે, જે ને મેરડકેર અથવા મેરડકેઇડ કાયષિમો
દ્વારા આવરી લેવામાં અને િબીબી રીિે જરૂરી હોવાનું માનવામાં આવે અને િે મુખ્યત્વે દદી કે રફતિતશયનની
સુગમિા માટે ન હોય. િબીબી રીિે જરૂરી સેવાઓમાં કૉસ્મેરટક સજષ રી અથવા તબનિબીબી સેવાઓ, જે મ કે
સામાતજક, શૈક્ષતણક અથવા વ્યાવસાતયક સેવાઓનો સમાવેશ થિો નથી.
12. સરળ ભાર્ામાં સાર (“PLS”): MHSHKની FAPના સરળ ભાર્ામાં સારમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે : (a)
યોગ્યિાની આવશ્યકિાઓ અને આપવામાં આવિી સહાયિાનું ટૂંકું તવવરણ; (b) જ્યાં આર્થષક સહાયિા અરજીઓ
મેળવી શકાય એવી વેબસાઇટ અને ભૌતિક સ્થાનોની યાદી; (c) FAPની મફિ પેપર કૉપી કેવી રીિે મેળવવી િે
અંગેની સૂચનાઓ; (5) અરજીની પ્રરિયામાં સહાયિા માટે સંપકષની તવગિો; (6) FAP અને સંબંતધિ દસ્િાવેજોના
ભાર્ાંિરોની પ્રાપ્યિા; અને (7) એ બાબિની પુતષ્ટ કરિું તનવેદન કે જે દદીઓ આર્થષક સહાયિા માટે લાયક હોવાનું
માનવામાં આવે િેમની પાસેથી કટોકટી અથવા િબીબી રીિે જરૂરી સેવાઓ માટેના સામાન્ય તબલની રકમ કરિાં વધુ
પૈસા લેવામાં આવશે નતહ.
13. વાજબી પ્રયત્નો: હૉતસ્પટલમાંથી રજા મળે એ પહેલાં દદીને FAPનો સરળ ભાર્ામાં સાર આપીને MHSHKની
FAP તવશે દદીને અતધસૂચના પૂરી પાડવા માટે MHSHK વાજબી પ્રયત્નો કરશે. વધુમાં, MHSHK દદીઓને
MHSHK FAP તવશે જાણ કરવા માટે નીચેનાં પગલાંઓ લેશ:ે
a. અધૂરી અરજીઓ: જો દદી અને/અથવા કુટુંબીજનો અધૂરી અરજી સુપ્રિ કરે િો MHSHK એવી
લેતખિ અતધસૂચના પૂરી પાડશે જે માં કઈ વધારાની માતહિી અથવા દસ્િાવેજો જરૂરી છે િેનું વણષન
હશે.
b. પૂરી કરેલી અરજીઓ: જો દદી અને/અથવા દદીના કુટુંબીજન સંપૂણષ આર્થષક સહાયિા અરજી
સુપ્રિ કરે િો MHSHK એવા તનણષયને નોંધિી લેતખિ અતધસૂચના પૂરી પાડશે કે દદી સમયસર
આર્થષક સહાયિા માટે લાયક છે કે નતહ અને િે દદીને તનણષય તવશે (જે માં લાગુ પડિું હોય િો દદી
જે ના માટે લાયક હોય િે સહાયિા સતહિ) અને િે તનણષયના આધાર તવશે લેતખિમાં જાણ કરે છે .
અતધસૂચનામાં આર્થષક સહાયિા માટે ટકાવારીની રકમ (માન્ય અરજીઓ માટે) અથવા નકાર
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માટેનું(નાં) કારણ(ણો) િથા જ્યાં લાગુ પડિું હોય ત્યાં દદી અને/અથવા કુટુંબીજનો િરફથી
અપેતક્ષિ ચૂકવણી સામેલ હશે. દદી અને/અથવા કુટુંબીજનો પૂરી કરાયેલ અરજીના મૂલ્યાંકન
દરતમયાન સ્ટેટમેન્ટ્સ મેળવિાં રહેશે.
c. દદીનાં સ્ટેટમેન્ટ્સ: દદીના ખાિા અને બાકી નીકળિી રકમ વણષવિાં િેણીબદ્ધ સ્ટેટમેન્ટ્સ
MHSHK મોકલશે. દદીનાં સ્ટેટમેન્ટ્સમાં એવી તવનંિીનો સમાવેશ થશે કે દદી MHSHKને કોઈ
પણ ઉપલબ્ધ સ્વાસ્્ય વીમા કવરેજ, MHSHK FAPની નોરટસ, આર્થષક સહાયિાની તવનંિી
કરવા માટે ટેતલફોન નંબર અને જ્યાં FAPના દસ્િાવેજો મેળવી શકાય એવા વેબસાઇટ ઍડ્રેસ અંગે
જાણ કરવા માટે જવાબદાર છે .
d. MHSHKની વેબસાઇટ: MHSHKની વેબસાઇટો મહત્ત્વની જગ્યાએ એવી નોરટસ ચોંટાડશે કે
આર્થષક સહાયિા ઉપલબ્ધ છે અને િેની સાથે આર્થષક સહાયિાની અરજી પ્રરિયાની સમજૂ િી
આપવામાં આવી હશે. MHSHK આ FAP હેઠળ આવરી લેવામાં આવેલા અને ન આવરી લેવામાં
આવેલા પ્રદાિાઓની યાદી, સરળ
ભાર્ામાં સાર, આર્થષક સહાયિા અરજી, અને તબલલંગ અને વસૂલીની નીતિ સાથે આ FAP
MHSHKની વેબસાઇટ: http://www.memorialhermannkingwood.com/financialassistance-program/ પર પોસ્ટ કરશે. MHSHK એવી વ્યવસ્થા કરશે કે કટોકટી તવભાગ અને
નોંધણીનાં ક્ષેત્રોમાં તવનંિી કરવાથી આ દસ્િાવેજોની મફિ પેપર કૉપીિ ઉપલબ્ધ રહેશે.
14. અપૂરિું વીમા રક્ષણ ધરાવિા દદી: વીમાની પૉતલસી હેઠળ સમગ્રપણે અથવા આંતશક રીિે કવર થયેલા દદી કે જે મને
કટોકટીની અથવા િબીબી રીિે જરૂરી સંભાળ મેળવવાના પરરણામે તખસ્સા બહારના અનપેતક્ષિ ખચષ થાય કે જે
મેળવેલી સંભાળ માટે બાકી વધેલા બેલેન્સની ચૂકવણી કરવાની િેમની ક્ષમિા કરિાં વધી જાય.
15. વીમા આવરણ રતહિ દદી: સ્વાસ્્ય વીમાની પૉતલસી હેઠળ સમગ્રપણે અથવા આંતશક રીિે આવરી લેવામાં આવેલ ન
હોય અને જે ઓ સરકારી અથવા ખાનગી સ્વાસ્્ય વીમા, સ્વાસ્્ય લાભ, અથવા અન્ય સ્વાસ્્ય કવરેજ કાયષિમ
(જે માં ખાનગી વીમા, મેરડકેર, અથવા મેરડકેઇડ અથવા ગુનાના પીરડિો માટેની સહાયિાનો કોઈ મયાષદા તવના
સમાવેશ થાય છે ) હેઠળ લાભાતન્વિ ન હોય અને જે મની ઈજા કામદારોને વળિર, વાહન વીમો અથવા જવાબદારી
અથવા અન્ય ત્રાતહિ પક્ષના વીમાના હેિુઓ માટે વળિર પાત્ર ન હોય જે દદી દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવિા
દસ્િાવેજો અને માતહિીને આધારે MHSHK દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે અથવા MHSHK દ્વારા પૂરી પાડવામાં
આવિી સ્વાસ્્ય સંભાળ સેવાઓની ચૂકવણી માટે અન્ય સ્રોિોમાંથી મેળવવામાં આવેલ હોય.

સમીક્ષાના માપદંડો:
1. સંવાદ: અમારાં દદીઓ, કુટુંબો અને વ્યાપક સમુદાયને આર્થષક સહાયિાની પ્રાપ્યિા તવશે માતહિગાર કરવા
માટે MHSHK દદીઓ અને મુલાકાિીઓને આર્થષક સહાયિાની પ્રાપ્યિાની જાણ કરવા માટે અને દરેક
હૉતસ્પટલ ખાિે સેવા મેળવિા બહોળા સમાજના સભ્યોમાં આ FAPનો વ્યાપક પ્રચાર કરવા માટે ઘણાં
પગલાંઓ લેશે. આ પગલાંઓમાં નીચેનાંનો સમાવેશ થાય છે :
a. દદીની સંમતિ: સ્વાસ્્ય સંભાળ સેવાઓ માટે નોંધણી કરાવવા પર જે માં હસ્િાક્ષર કરવામાં આવે છે
િેવી સ્વાસ્્યસંભાળની સંમતિમાં એવા તનવેદનનો સમાવેશ થાય છે કે જો ચૅરરટીની સેવાઓ જરૂરી
હોય િો હૉતસ્પટલમાં પ્રવેશ કરિી વખિે અથવા જે િે વસ્િુનું તબલ કે સ્ટેટમેન્ટ મળે ત્યારે યોગ્યિાના
તનધાષરણની તવનંિી કરવી જોઈએ.

પાન 6 કુલ 14

b. આર્થષક માગષદશષન: જો MHSHKના દદીઓને હૉતસ્પટલના િેમના તહસ્સાના તબલની ચૂકવણી કરવામાં
મુશ્કેલી પડશે એવો અંદાજ આવે િો િેમની હૉતસ્પટલના આર્થષક સલાહકાર િરફથી માતહિી મેળવવા
માટે િેઓને પ્રોત્સાતહિ કરવામાં આવે છે . જે ઓ વીમા આવરણથી વંતચિ હોય, અપૂરિું વીમા રક્ષણ
ધરાવિા હોય, અથવા અમે જે સ્વાસ્્ય સંભાળ સેવાઓ પૂરી પાડિાં હોઈએ િેની સાથે સંબંતધિ અન્ય
આર્થષક પડકારોનો સામનો કરી રહેલા દદીઓને સહાયિા કરવા માટે અમારા આર્થષક સલાહકારો દરેક
શક્ય પ્રયાસ કરશે. સરકારી ભંડોળ પર ચાલિા તવતવધ કાયષિમો માટેની યોગ્યિા નક્કી કરવા માટે,
કામદારના વળિર અથવા જવાબદારીના દાવામાં સહાયિા કરવા માટે, લાંબા સમયગાળાની ચૂકવણીની
યોજના નક્કી કરવા માટે અથવા દદીઓને આર્થષક સહાયિા માટે અરજી કરવામાં સહાયિા કરવા માટે
આર્થષક સલાહકારો દદીઓની િપાસ કરી શકે છે .
c. સરળ ભાર્ામાં સાર અને અરજી: MHSHKની FAPના સરળ ભાર્ામાં સારની પેપર કૉપી અને
આર્થષક સહાયિા અરજીની પેપર કૉપી સેવાના શક્ય એટલા વહેલા વ્યવહારરક સમય પર બધા દદીઓને
ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. MHSHK એવી વ્યવસ્થા કરશે કે કટોકટી તવભાગ અને નોંધણીનાં
ક્ષેત્રોમાં તવનંિી કરવાથી આ દસ્િાવેજોની મફિ પેપર કૉપીિ ઉપલબ્ધ બને. મફિ પેપર કૉપીિ
ટપાલથી પણ મંગાવી શકાય છે અથવા 281-312-4012 અથવા 281-312-4000 પર કૉલ કરીને
મંગાવી શકાય છે , તવકલ્પ 5.
d. અનૂવારદિ નકલો ઉપલબ્ધ છે : MHSHK િેની FAP, સરળ ભાર્ામાં સાર, આર્થષક સહાયિા
અરજી, અને તબલલંગ અને વસૂલીની નીતિનાં ભાર્ાંિરો અંગ્રેજી ઓછુ ં સમજી શકિા એવા લોકો માટે
કરે છે , જે ઓ િેની હૉતસ્પટલ સુતવધાઓની સેવા મેળવિા સમાજના પાંચ ટકા (5%) અથવા
1,000 લોકો એ બેમાંથી જે સંખ્યા ઓછી હોય િેમનું પ્રતિતનતધત્વ કરિા હોય. MHSHK આ
દસ્િાવેજોની મફિ નકલો MHSHKની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ કરાવશે અને િે કટોકટી તવભાગ
અને હૉતસ્પટલનાં નોંધણી ક્ષેત્રોમાં તવનંિી કરવાથી િે ઉપલબ્ધ થશે. મફિ પેપર કૉપીિ ટપાલથી
પણ મંગાવી શકાય છે અથવા 281-312-4012 અથવા 281-312-4000 પર કૉલ કરીને મંગાવી
શકાય છે , તવકલ્પ 5.
e. જાહેરાિનાં પારટયાં: આર્થષક સહાયિાની જાહેરાિનાં બધાં પારટયાં એવી જગ્યાઓ પર સ્પષ્ટપણે અને
િરિ નજરે પડે એવી રીિે રાખવામાં આવશે જે થી જનિા િેને જોઈ શકે. િેમાં કટોકટી તવભાગ અને
દદી નોંધણીનાં ક્ષેત્રોનો સમાવેશ થાય છે , પરંિુ િે માત્ર િેનાં પૂરિાં જ મયાષરદિ નથી. જાહેરાિનાં
પારટયાં એવું સૂચવશે કે આર્થષક સહાયિા ઉપલબ્ધ છે અને વધુ માતહિી માટે આર્થષક સલાહકારનો
સંપકષ કરવા માટેના ફોન નંબરનો િેમાં સમાવેશ થશે.
f. વેબસાઇટ: MHSHKની વેબસાઇટો મહત્ત્વની જગ્યાએ એવી નોરટસ ચોંટાડશે કે આર્થષક સહાયિા
ઉપલબ્ધ છે અને િેની સાથે આર્થષક સહાયિાની અરજી પ્રરિયાની સમજૂ િી આપવામાં આવી હશે.
MHSHK FAP હેઠળ આવરી લેવામાં આવેલા અને ન આવરી લેવામાં આવેલા પ્રદાિાઓની યાદી,
સરળ ભાર્ામાં સાર, આર્થષક સહાયિા અરજી, અને MHSHKની વેબસાઇટ પર તબલલંગ અને
વસૂલીની નીતિ સાથે આ FAP પોસ્ટ કરશે:
http://www.memorialhermannkingwood.com/financial-assistanceprogram/
g. દદીનાં તબલો અને સ્ટેટમેન્ટ્સ: દદીનાં સ્ટેટમેન્ટ્સમાં એવી તવનંિીનો સમાવેશ થશે કે દદી
MHSHKને કોઈ પણ ઉપલબ્ધ સ્વાસ્્ય વીમા કવરેજ તવશે જાણ કરવા માટે જવાબદાર છે ; અને
િેમાં MHSHK FAPની નોરટસ, આર્થષક સહાયિાની તવનંિી કરવા માટેના ટેતલફોન નંબર અને
જ્યાં આર્થષક સહાયિાના દસ્િાવેજો મેળવી શકાય એવા વેબસાઇટ ઍડ્રેસનો સમાવેશ થશે.
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h. ટપાલ અથવા ફૅક્સ: દદીઓ નીચેના સરનામે આ દસ્િાવેજોની મફિ નકલો મેળવવા માટેની
લેતખિ તવનંિી ટપાલથી મોકલી શકે છે કે ફૅક્સ કરી શકે છે અને િેમાં વ્યતક્િના પૂરા નામ અને
વળિી ટપાલના એવા સરનામાનો સમાવેશ કરી શકે છે જે સરનામે િેઓ MHSHK િરફથી આ
નકલો મેળવવા ઇચ્છિા હોય.
Memorial Hermann Surgical Hospital Kingwood
Attn: Financial Assistance
300 Kingwood Medical Drive
Suite 100
Kingwood, Texas 77339
ફૅક્સ: 281-358-2461
2. યોગ્યિા તનધાષરણ: જે માં આર્થષક જરૂરરયાિના વ્યતક્િગિ આકલનનો સમાવેશ થિો હોય એવી કાયષપ્રણાલીઓ
અનુસાર આર્થષક સહાયિા નક્કી કરવામાં આવે છે . િે કાયષપ્રણાલીઓ નીચે વણષવવામાં આવી છે :
a) આર્થષક સહાયિાની અરજી પ્રરિયા, જે માં દદી અથવા જામીન સહકાર આપે અને આર્થષક જરૂરરયાિ છે કે નતહ
એ નક્કી કરવા માટે સંબંતધિ વ્યતક્િગિ અથવા આર્થષક માતહિી અને દસ્િાવેજો પૂરા પાડે એવી અપેક્ષા
રાખવામાં આવે છે .
b) હૉતસ્પટલમાંથી રજા આપિા અગાઉ સરળ ભાર્ાના સારાંશ િરીકે MHSHKની FAP તવશે દદીને અતધસૂચના
પૂરી પાડવાનો સમાવેશ કરવા માટે MHSHK એ નક્કી કરવા માટે વાજબી પ્રયાસો કરશે કે વ્યતક્િ FAP માટે
યોગ્ય છે કે નતહ. વધુમાં, MHSHK દદીઓને MHSHKની FAP તવશે જાણ કરવા માટે નીચેનાં પગલાંઓ
લેશે:
i) અધૂરી અરજીઓ: જો દદી અને/અથવા કુટુંબીજનો અધૂરી અરજી સુપ્રિ કરે િો MHSHK પ્રારંતભક અરજી
મળ્યાના તપસ્િાળીસ (45) રદવસની અંદર એવી લેતખિ અતધસૂચના પૂરી પાડશે જે માં કઈ વધારાની
માતહિી અથવા દસ્િાવેજો જરૂરી છે િેનું વણષન હશે.
ii) દદીનાં સ્ટેટમેન્ટ્સ: દદીનાં સ્ટેટમેન્ટ્સમાં એવા તનવેદનનો સમાવેશ થશે કે દદી MHSHKને કોઈ પણ
ઉપલબ્ધ સ્વાસ્્ય વીમા કવરેજ તવશે જાણ કરવા માટે જવાબદાર છે અને િેમાં MHSHKની FAPની
નોરટસ, આર્થષક સહાયિાની તવનંિી કરવા માટેના ટેતલફોન નંબર અને જ્યાં FAPના દસ્િાવેજો મેળવી
શકાય એવા વેબસાઇટ ઍડ્રેસનો સમાવેશ થશે.
iii) MHSHKની વેબસાઇટ: MHSHKની વેબસાઇટો મહત્ત્વની જગ્યાએ એવી નોરટસ ચોંટાડશે કે આર્થષક
સહાયિા ઉપલબ્ધ છે અને િેની સાથે આર્થષક સહાયિાની અરજી પ્રરિયાની સમજૂ િી આપવામાં આવી હશે.
MHSHKની વેબસાઇટ પર: http://www.memorialhermannkingwood.com/financialassistance-program/, MHSHK FAP હેઠળ આવરી લેવામાં આવેલા અને ન આવરી લેવામાં
આવેલા પ્રદાિાઓની યાદી, સરળ ભાર્ામાં સાર, આર્થષક સહાયિા અરજી, અને િેમની તબલલંગ અને
વસૂલીની નીતિ સાથે આ FAP પોસ્ટ કરશે.
iv) તવનંિી કરવાથી ઉપલબ્ધ દસ્િાવેજો: MHSHK FAP હેઠળ આવરી લેવામાં આવેલા અને ન આવરી
લેવામાં આવેલા પ્રદાિાઓની યાદી, સરળ ભાર્ામાં સાર, આર્થષક સહાયિા અરજી, અને તબલલંગ અને
વસૂલીની નીતિ સાથે FAPની મફિ પેપર કૉપીિ કટોકટી તવભાગ અને નોંધણીનાં ક્ષેત્રોમાં રખાવશે જે
તવનંિી કરવા પર ઉપલબ્ધ બનશે:
c) TransUnion અથવા Experian દ્વારા િેરડટ સ્કોર સતહિ દદી અથવા જામીનની ચૂકવણીની ક્ષમિા તવશેની
માતહિી પૂરી પાડિા બાહ્ય સાવષજતનક રીિે ઉપલબ્ધ ડેટાના સ્રોિોનો ઉપયોગ;
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d) MHSHK ખાિે અગાઉ આપવામાં આવેલી સેવાઓ માટે દદીનાં બાકી નીકળિાં મેળવવા પાત્ર નાણાંની
સમીક્ષા અને દદીની ચૂકવણી અથવા ઘાલખાધનો ઇતિહાસ;
e) MHSHK દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવિી આર્થષક સહાયિાનાં સ્િરો આવક, કુટુંબના કદ અને FPL પર
આધારરિ હોય છે . વીમા આવરણથી વંતચિ અને વીમા આવરરિ એમ બંને પ્રકારના દદીઓ આર્થષક સહાયિા
માટે અરજી કરી શકે છે ; અને
f) આર્થષક સહાયિા માટે દદીની યોગ્યિા નીચેના માપદંડો પર આધારરિ હશે અને દદીના આર્થષક દરજ્જા, લઘુકારક
આર્થષક સંજોગો અને ત્રાતહિ પક્ષકાર િરફથી સ્વાસ્્ય સંભાળના લાભોની પ્રાપ્યિાના આધારે િેમાં વધ ઘટ થઈ
શકે છે . સંઘીય સરકાર દ્વારા FPLના તનદેશો પ્રકાતશિ કરવામાં આવ્યા બાદ યોગ્યિાના તનદેશોમાં દર વર્ે
સુધારો કરવામાં આવશે. નીચે આપેલા તનદેશો કરિાં વધી જિી આવકવાળા કુટુંબોની ચૂકવણી યોજનાની
તવચારણા માટે િપાસ કરવામાં આવી શકે છે .
3. આર્થષક સહાયિા માટે દદીની યોગ્યિા: FPLsના આધારે આર્થષક સહાયિા માટે લાયક સાતબિ થિા વીમા
આવરણથી વંતચિ અને અપૂરિું વીમા રક્ષણ ધરાવિા દદીઓને આપવામાં આવિું વળિર નક્કી કરવા માટે
નીચેના માપદંડોનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. અપૂરિું વીમા રક્ષણ ધરાવિા દદીઓ ચૅરરટી માટે લાયક સાતબિ
થાય િે પહેલાં િેમના વીમાનું તબલલંગ થઈ જવું જોઈએ. આર્થષક સહાયિા માટે લાયક સાતબિ થિાં દદીઓને
આપવામાં આવિા વળિરની સમીક્ષા AGBની ટકાવારીની મયાષદાઓ સામે કરવામાં આવશે જે થી દદીઓ
પાસેથી AGB કરિાં વધારે ચાજષ લેવામાં આવે નતહ એની ખાિરી કરી શકાય.
a. તન:શુલ્ક સંભાળ:
i. જો વીમા આરક્ષણથી વંતચિ દદીનાં કુટુંબની કુલ વાર્ર્ષક આવક કુલ આવક પ્રમાણે આર્થષક
સહાયિાની યોગ્યિાના કોષ્ટક (પ્રમાણ A - જે નું તબલ આપવામાં આવે છે િેવી સામાન્ય
રકમની ગણિરી)માં આપેલ હાલના સંઘીય ગરીબી તનદેશોના બસો ટકા (200%) બરાબર
અથવા િેના કરિાં ઓછી હોય િો દદી (અથવા અન્ય જવાબદાર પક્ષકાર) મફિ સંભાળ
(100% વળિર) મેળવવા માટે હકદાર બનશે અને ખાિાના બેલેન્સનો કોઈ ભાગ કરજ
િરીકે િેમના પર રહેશે નતહ.
ii. જે ઓ મેરડકેર દ્વારા પ્રાથતમક સ્વાસ્્ય કવરેજ ધરાવિા હોય અને મેરડકેઇડ દ્વારા તદ્વતિય
કવરેજ માટે લાયક સાતબિ થિા હોય એવા દદીઓ મેરડકેઇડને તબલલંગ કયાષ બાદ અને
THMP અથવા પ્રબંતધિ મેરડકેઇડ ચૂકવણીકિાષ િરફથી ન્યાયબદ્ધ દાવો મેળવ્યા બાદ
વધિા કોઈ પણ બેલેન્સ પર સો ટકા (100%) વળિર મેળવશે.
b. વળિર સાથેની સંભાળ:
i. જે મની કુલ વાર્ર્ષક કૌટુંતબક આવક હાલના સંઘીય ગરીબી તનદેશોના બસો ટકા
(200%)થી વધારે હોય, પરંિુ ચારસો ટકા (400%)થી વધારે ન હોય એવા દદીઓ/લોકો
વીમા આવરરિ દદીઓને જે નું તબલ આપવામાં આવે છે િેવી સામાન્ય રકમ (AGB)
પરના ચાજષ માં વળિર મેળવવા માટે હકદાર હોઈ શકે છે .
ii. પોિાનાં હૉતસ્પટલનાં તબલો પર જે મનું બાકી એકાઉન્ટ બેલેન્સ બોલિું હોય એવા દદીઓ
જો નીચે પૈકીના િમામ માપદંડો પૂરા કરિા હોય િો વળિર મેળવવા માટે હકદાર હોઈ શકે
છે : 1) બેલેન્સ વ્યતક્િની કુલ વાર્ર્ષક કૌટુતં બક આવકના દસ ટકા (10%)થી વધી જિું
હોય; 2) િેઓ બાકી વધેલા તબલ બેલેન્સનો સંપણ
ૂ ષ અથવા આંતશક તહસ્સો ચૂકવી શકે િેમ
ન હોય; અને 3) તબલ બેલેન્સ ઓછામાં ઓછુ ં $5,000 હોય. આ સંજોગો હેઠળ, દદી
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અથવા જામીન FAPની પ્રરિયામાં સહકાર આપે અને યોગ્યિા નક્કી કરવા માટે સંબંતધિ
વ્યતક્િગિ અથવા આર્થષક માતહિી અને દસ્િાવેજો પૂરા પાડે એવી અપેક્ષા રાખવામાં
આવે છે . જો મંજૂરી મળે િો દદી બાકી વધિા પડિર એકાઉન્ટ બેલેન્સ માટે િેમની કુલ
વાર્ર્ષક કૌટુંતબક આવકના દસ ટકા (10%) કરિાં વધારે નતહ એવી ચૂકવણી કરવા માટે
જવાબદાર રહેશે, અથવા AGBનું વળિર લાગુ કરવામાં આવશે, બેમાંથી જે ઓછુ ં હોય
અને દદીની આર્થષક તસ્થતિ માટે સૌથી વધારે લાભદાયી હોય િે ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે.
4. યોગ્યિાની સમયરેખા:
a. વીમા આવરણથી વંતચિ દદીઓ માટે, આર્થષક સહાયિા અને યોગ્યિાનાં અનુમાતનિ તનણષયો િમામ
ખુલ્લાં સૅલ્ફ-પે બેલેન્સ અને સંભાળની હાલની ઘટનાઓ માટે પશ્ચાદ્વિી અસરથી અમલી બનશે.
પ્રરિયા તવભાગ 3માં જણાવવામાં આવેલાં પરરબળોના આધારે દદીઓની યોગ્યિા નક્કી કરવામાં
આવશે અને િાકીદે કે સમયસર ચૂકવણી કરવા બદલ િેમને કોઈ નુકસાન થશે નતહ. વધુમાં, જે ઓ
આર્થષક સહાયિા અરજી પૂરી કરે એવા દદીને છ મતહના માટે દૂરદશી અસરથી વધારાની આર્થષક
સહાયિા મંજૂર કરવામાં આવશે અને િે માટે દદીએ કોઈ વધુ કાયષવાહી કરવાની જરૂર પડશે નતહ. છ
(6) મતહનાના સમયગાળા દરતમયાન દદીની આર્થષક તસ્થતિમાં કોઈ પણ ભારે ફેરફાર થાય કે જે નાથી
આર્થષક સહાયિા માટેની યોગ્યિાના તનધાષરણ પર અસર પડી શકે િો િે અંગે દદી આવા ફેરફારના
ત્રીસ (30) રદવસની અંદર MHSHKને જાણ કરશે. કૌટુતં બક આવકમાં ભારે સુધારા તવશે જાણ
કરવામાં દદીની તનષ્ફળ જાય િો ભારે સુધારો થયા બાદ MHSHK દ્વારા આર્થષક સહાયિાની કોઈ
પણ જોગવાઈ રદબાિલ થઈ શકે છે .
5. કટોકટીની અથવા િબીબી રીિે જરૂરી સેવાઓ: આર્થષક સહાયિા હૉતસ્પટલના વાિાવરણમાં આપવામાં
આવિી કટોકટીની અથવા િબીબી રીિે જરૂરી સેવાઓ સુધી મયાષરદિ હોય છે . આ તવભાગમાં આપેલી કોઈ
પણ બાબિનો આશય દદીની ચૂકવણી કરવાની ક્ષમિા સાથે કોઈ સંબંધ તવના કટોકટી સમયની િબીબી
તસ્થતિઓની સારવારનો આદર કરિાં સંઘીય અથવા રાજ્યના કાયદાઓ પ્રમાણેની MHSHKની
જવાબદારીઓ અથવા રીિભાિોમાં ફેરફાર કરવાનો નથી.
6. અરજીની પ્રરિયા
a. કેવી રીિે અરજી કરવી: સહાયક દસ્િાવેજો સાથે આર્થષક સહાયિા અરજી પૂરી કરીને સુપ્રિ કરવી
જોઈએ. અરજીની મફિ નકલો આ લલંક પર MHSHKની વેબસાઇટ પર ડાઉનલોડ માટે ઉપલબ્ધ
છે : http://www.memorialhermannkingwood.com/financial-assistanceprogram. કટોકટી તવભાગ અને હૉતસ્પટલનાં નોંધણી ક્ષેત્રોમાં પણ મફિ પેપર કૉપીિ પ્રાપ્ય છે .
મફિ પેપર કૉપીિ ટપાલથી પણ મંગાવી શકાય છે અથવા 281-312-4012 અથવા 281-3124000 પર કૉલ કરીને મંગાવી શકાય છે , તવકલ્પ 5.
b. અરજદારો પૂરી થયેલી અરજી અને સહાયક દસ્િાવેજો હૉતસ્પટલના આર્થષક સલાહકારને મોકલી શકે
છે અથવા નીચે આપેલા સરનામે ટપાલથી મોકલી શકે છે . દદીઓ ઇન્ફમેશન ડેસ્ક પર જઈને અને
હૉતસ્પટલના આર્થષક સલાહકાર સાથે વાિ કરવાની તવનંિી કરીને આર્થષક સલાહકાર સુધી પહોંચી શકે
છે . અરજીની પ્રરિયા તવશેના પ્રશ્નો માટે, અરજી પૂરી કરવામાં સહાયિા માટે, અથવા સુપ્રિ કરેલી
અરજીની તસ્થતિ િપાસવા માટે હૉતસ્પટલના આર્થષક સલાહકારો હૉતસ્પટલમાં રૂબરૂમાં સહાયિા
કરવા માટે હાજર હોય છે અથવા િમે 281-312-4012 કે 281-312-4000 પર કૉલ કરી શકો
છો, તવકલ્પ 5.
c. પૂરી કરેલી અરજીઓ કયા સરનામે મોકલવી:
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Memorial Hermann Surgical Hospital Kingwood
Attn: Financial Assistance
300 Kingwood Medical Drive
Suite 100
Kingwood, Texas 77339
- અથવા ફૅક્સ: 281-358-2461
d. આર્થષક સહાયિા અથવા અનુમાતનિ યોગ્યિા માટે તવચારણાની તવનંિીઓ અરજીના સમયગાળાની
અંદર નીચે પૈકીની કોઈ પણ વ્યતક્િ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી શકે છે : (i) દદી અથવા જામીન; (ii)
દદી અથવા જામીનના પ્રતિતનતધ; (iii) દદી/અરજી િરફથી MHSHKના પ્રતિતનતધ; અથવા (iv)
દદીને સારવાર આપિા રફતિતશયન.
e. આ FAPમાં અન્યત્ર જે ની રૂપરેખા આપેલી છે એવી તવચારણાઓને ધ્યાનમાં લીધા તવના, આર્થષક
સહાયિાની અરજી પ્રરિયામાં પૂરપ
ે ૂરો સહકાર આપવો અને િેમાં સંપૂણષપણે ભાગ લેવો એ દદીની
જવાબદારી છે . આમાં કોઈ પણ ઉપલબ્ધ ત્રાતહિ પક્ષના સ્વાસ્્ય કવરેજ તવશે માતહિી પૂરી પાડવી;
સરકાર અથવા અન્ય કાયષિમો દ્વારા ભંડોળ માટે અરજી કરવા માટે અથવા અન્ય આર્થષક સહાયિા
માટે દદીની યોગ્યિા નક્કી કરવા માટે જરૂરી િમામ દસ્િાવેજો અને પ્રમાણપત્રો સમયસર અને
સ્પષ્ટિાપૂવષક પૂરા પાડવા (દા.િ., મેરડકેર, મેરડકેઇડ, ત્રાતહિ પક્ષની જવાબદારી, ગુનાના પીરડિોનું
ભંડોળ, વગેરે)નો સમાવેશ થાય છે . આમ કરવામાં તનષ્ફળ જવાથી દદીની આર્થષક સહાયિા અરજી
તવશેની તવચારણા પર તવપરીિ અસર થઈ શકે છે . અતનવાયષ સંજોગો અંગે MHSHKનું ધ્યાન
દોરવામાં આવે નતહ િે તસવાય MHSHKની તવનંિીના ત્રીસ (30) રદવસની અંદર દદીઓને માતહિી,
પ્રમાણપત્રો અને દસ્િાવેજો પૂરા પાડવાનું કહેવામાં આવે છે . આર્થષક સહાયિા માટેની અરજી દદીએ
(અથવા જામીન/પ્રતિતનતધએ) પૂરી કરવી જોઈએ અને િેમાં સહી કરવી જોઈએ.
f. આર્થષક સલાહકાર અરજદારને આર્થષક સહાયિા માટે અરજી કરવાની પ્રરિયામાં સહાયિા કરી શકે છે .
જો દદીનું મૃત્યુ થયું હોય અને જવાબદાર પક્ષની ઓળખ થઈ ન હોય િો MHSHKના પ્રતિતનતધ
તવનંિી ઊભી કરી શકે છે અને ઉપલબ્ધ માતહિી અને દસ્િાવેજોનો ઉપયોગ કરીને અરજી પૂરી કરી શકે
છે .
8. કૌટુતં બક આવક:
a. કૌટુતં બક આવક નક્કી કરવા માટે દદી નીચે પૈકીના એક કે વધુ દસ્િાવેજો પૂરા પાડવાની જરૂર પડી શકે
છે , જો આવા દસ્િાવેજો ઉપલબ્ધ હોય િો. જો દદીના કુટુંબમાં રોજગારી ધરાવિા એકથી વધારે
લોકો હોય િો દરેક વ્યતક્િએ નીચે પૈકીના એક કે વધુ દસ્િાવેજો સુપ્રિ કરવા જોઈએ:

i. છે લ્લામાં છે લ્લું ફાઇલ કરેલું ફેડરલ ઇન્કમ ટૅક્સ રરટનષ;
ii. છે લ્લામાં છે લ્લા W-2 અને 1099 ફૉમષ;
iii. પગારની છે લ્લામાં છે લ્લી રસીદ (અથવા, જો લાગુ પડિું હોય િો,
બેરોજગારીના સ્ટેટમેન્ટ, સોતશયલ તસક્યોરરટીના પત્રની નકલ, વગેરે);
iv. જો રોકડમાં ચૂકવણી કરવામાં આવી હોય િો તનયોજક િરફથી સ્ટેટમેન્ટ; અથવા
v. કૌટુંતબક આવક તવશે ત્રાતહિ પક્ષ િરફથી અન્ય કોઈ પણ ખરાઈ.

પાન 11 કુલ 14

b. જો દદીએ ઉપર સૂતચિ પ્રત્યેક કુટુંબીજન (દદી સતહિ) માટે આવક દશાષવિા દસ્િાવેજો પૈકીનો
ઓછામાં ઓછો એક દસ્િાવેજ પૂરો પાડ્યો હોય અને પ્રમાણપત્રમાં સહી કરી હોય િો અથવા
પ્રમાણપત્રમાં સહી કરનાર દદી આવા દસ્િાવેજો પૂરા પાડવામાં તનષ્ફળ જાય િો દસ્િાવેજો પૂરા
પાડવામાં તનષ્ફળિાના આધારે આર્થષક સહાયિા માટેની અરજી અધૂરી ગણવામાં આવશે નતહ.
c. અરજદાર અરજીના પ્રમાણપત્રમાં સહી કરે િે અતનવાયષ છે . જો બાદમાં પુરાવો એવું દશાષવે કે
અરજદારે નક્કરપણે ખોટી માતહિી પૂરી પાડી હિી િો MHSHK તનણષય રદબાિલ કરી શકે છે
અથવા બદલી શકે છે .

વધારાના દસ્િાવેજો: MHSHKની FAP માટે સંપતત્ત અથવા ખચષના દસ્િાવેજીકરણની આવશ્યકિા નથી.

જોકે, અરજદારો સંપતત્ત, ખચષ, આવક, બાકી નીકળિાં ઋણ અથવા અન્ય સંજોગો કે જે આ FAP અનુસાર
દદીઓ અન્યથા લાયક હોય િેવી રકમ બરાબર અથવા િેનાથી વધારે રકમની આર્થષક સહાયિાની તવનંિીને
અનુમોદન આપે એવી આર્થષક હાડમારી બિાવી શકે એવા અન્ય સંજોગો તવશે વધારાના દસ્િાવેજો પૂરા
પાડવાનું પસંદ કરી શકે છે .
9. ખોટી અથવા ગેરમાગે દોરનારી માતહિી: જો એવો તનણષય લેવામાં આવે કે િબીબી ખચાષઓ ચૂકવી શકવાની
પોિાની ક્ષમિા બાબિે અરજદારે ઈરાદાપૂવષક નક્કરપણે ખોટી કે ગેરમાગે દોરનારી માતહિી પૂરી પાડી છે િો
MHSHK દદીની હાલની કે ભાતવ અરજીઓ નકારી શકે છે . બદદાનિના અભાવે પૂરી પાડવામાં આવેલી ખોિી
માતહિીના રકસ્સામાં MHSHK સુધારેલી માતહિીના આધારે પોિાનો તનણષય લેશે. જો દદીએ નક્કરપણે ખોટી
માતહિી પૂરી પાડી હોય િેના આધારે આર્થષક સહાયિા પહેલેથી મંજૂર કરવામાં આવી ચૂકી હોય િો MHSHK
આર્થષક સહાયિાની પૂવષમજ
ં ૂ રી રદ કરી શકે છે , જે તસ્થતિમાં MHSHK કોઈ પણ બાકી નીકળિી રકમ અંગે દદી
પાસેથી વસૂલી કરવાના િમામ કાનૂની અતધકારો સુરતક્ષિ રાખે છે . જો નક્કરપણે ખોટી માતહિી આપવાની
પ્રરિયા ઈરાદાપૂવષકની ન હોય િો MHSHK સુધારેલી માતહિીના આધારે તનણષયમાં સુધારો કરી શકે છે .

પ્રતિસંદભો:
દદી ટ્રાન્સફર નીતિ (EMTALA અને ટેક્સાસ ટ્રાન્સફર ઍક્ટનું પાલન)
આર્થષક સહાયિા નીતિનો સરળ ભાર્ામાં સાર
આર્થષક સહાયિા અરજી
તબલલંગ અને વસૂલીની નીતિ

પાન 12 કુલ 14

પુરાવાઓ:
પુરાવો A - તબલની સામાન્ય રકમની ગણિરી
પુરાવો B - સંઘીય ગરીબીની માગષદર્શષકાઓ

આગામી પાન પર ચાલુ.

પાન 13 કુલ 14

પુરાવો A - તબલની સામાન્ય રકમની ગણિરી
તબલની સામાન્ય રકમ એ તબલલંગ અને કોડડંગની એવી પ્રરિયા પર આધારરિ છે જે નો MHSHK દ્વારા કટોકટીની અથવા
િબીબી રીિે જરૂરી સેવાઓ માટે મેરડકેર શુલ્ક સાથેની સેવા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે . મેરડકેર દ્વારા કુલ માન્ય ચૂકવણીને
આવા દાવાઓ માટેના કુલ તબલના ચાજષ વડે ભાગવામાં આવશે અને િે સંખ્યાને 1માંથી બાદ કરીને AGBની ટકાવારી ગણવામાં
આવશે.
IP (ઇનપેશન્ટ) માટે AGB % = મેરડકેર દ્વારા IP માટે માન્ય ચૂકવણી / મેરડકેર IPનો કુલ ચાજષ
OP (આઉટપેશન્ટ) માટે AGB % = મેરડકેર દ્વારા OP માટે માન્ય ચૂકવણીઓ / મેરડકેર OPનો કુલ ચાજષ

સુતવધા
મેમોરરયલ હરમૅન સર્જષ કલ હૉતસ્પટલ - ડકંગ્સવૂડ

ઇનપેશન્ટ
30%

નાણાકીય વર્ષ 2019 (જુ લાઈ 2018 – જૂ ન 2019) AGBની રકમ નીચે પ્રમાણે છે :
તબલની સામાન્ય રકમ OP: 14%
તબલની સામાન્ય રકમ IP: 30%

આગામી પાન પર ચાલુ.

આઉટપેશન્ટ
14%

પાન 14 કુલ 14

પુરાવો B - સંઘીય ગરીબીના તનદેશો
કુલ માતસક આવકના આધારે આર્થષક સહાયિાની યોગ્યિાનું કોષ્ટક ત્યારે સુધારવામાં આવે છે , જ્યારે સંઘીય ગરીબી તનદેશોમાં
ફેરફારો કરવામાં આવે. કોષ્ટક દર વર્ે અપડેટ કરવામાં આવે છે .
કુલ માતસક આવકના આધારે આર્થષક સહાયિાની યોગ્યિાના કોષ્ટકનો અથષ છે હાલની આવકનું એવું કોષ્ટક જે નો ઉપયોગ
MHSHK દ્વારા આ FAP હેઠળ આર્થષક સહાયિાની યોગ્યિા નક્કી કરવા માટે થાય છે .
કુલ માતસક કૌટુંતબક આવકના આધારે આર્થષક સહાયિાની યોગ્યિાનું કોષ્ટક સંઘીય ગરીબી તનદેશો અને હૅરરસ કાઉન્ટી હૉતસ્પટલ
રડતસ્ટ્રક્ટ યોગ્યિા કોષ્ટક પર આધારરિ હોય છે , જે સંબતં ધિ સરકારી એજં સીઓ દ્વારા સમયે સમયે સુધારવામાં આવે છે અને આ
કતથિ કોષ્ટક અહીં સમીક્ષા માટે ઉપલબ્ધ છે .
કૃપા કરીને નીચેનું કોષ્ટક જુ ઓ:

Memorial Hermann Surgical Hospital Kingwood
કુલ આવકના આધારે આર્થષક સહાયિાની યોગ્યિાનું કોષ્ટક
2019 સંઘીય ગરીબી તનદેશો (FPG)
કુટુંબના કદના આધારે આર્થષક સહાયિા માટે યોગ્ય હોવા માટે કુલ વાર્ર્ષક અથવા માતસક આવક.
FPGના 100%
કુટુંબનું કદ

વાર્ર્ષક આવક માતસક આવક

FPGના 200%

400% FPG

વાર્ર્ષક આવક

માતસક આવક

વાર્ર્ષક આવક

માતસક આવક

1

$12,490

$1,041

$24,980

$2,082

$49,960

$4,163

2

$16,910

$1,409

$33,820

$2,818

$67,640

$5,637

3

$21,330

$1,778

$42,660

$3,555

$85,320

$7,110

4

$25,750

$2,146

$51,500

$4,292

$1,03,000

$8,583

5

$30,170

$2,514

$60,340

$5,028

$1,20,680

$10,057

6

$34,590

$2,883

$69,180

$5,765

$1,38,360

$11,530

7

$39,010

$3,251

$78,020

$6,502

$1,56,040

$13,003

8

$43,430

$3,619

$86,860

$7,238

$1,73,720

$14,477

8થી વધુ વ્યતક્િઓના કૌટુતં બક એકમો માટે સંઘીય ગરીબી સ્િર નક્કી કરવા માટે દરેક વધારાની વ્યતક્િ માટે $4,420 ઉમેરો.

