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નાણાક�ય સહાયની નીિત 

0હ��:ુ 
�ફ�ઝશ્યન્સ ક�ર સ��કલ હો�સ્પટલ ("PCSH") IRC કલમ 501 (r) સાથ ેપાલન કરતી વખત ેતમેના નાણાક�ય સજંોગોને ધ્યાનમા ંલીધા વગર 
દદ�ઓન ેગૌરવ અન ેિવચારણા સાથ ેવ્યવહાર કરવા માટ� પ્રિતબદ્ધ છે. 

1નીિત: 
PCSH તનેા સ્થાિનક સવેા િવસ્તારમા ંરહ�તા દદ�ઓન ેસખાવતી સભંાળના �પમા ંનાણાકં�ય સહાય �રૂ� પાડ� છે, �મન ેકટોકટ� અન ેતબીબી ર�ત ે
આવશ્યક કાળ�ની જ�ર પડ� છે અન ે�ઓન ે�ણૂર્ થઇ ગયલે અથવા મયાર્�દત વીમા લાભો છે; અને નીચ ેવ્યાખ્યાિયત કયાર્ પ્રમાણ ેઘરગથ્� ુ
આવકના ધોરણો ધરાવ ેછે. PCSH, મયાર્�દત સજંોગોમા,ં �ઓ આ નીિતમા ંદશાર્વલે તબીબી િનધર્નતા ધોરણો માટ� લાયક ઠર� છે તમેને નાણાક�ય 
સહાય �રૂ� પાડ� છે. 

PCSH દર�ક દદ�ન ેતનેી કટોકટ� અથવા તબીબી ર�તે જ�ર� તબીબી સભંાળ માટ� �કૂવણી કરવાની ક્ષમતાન ેધ્યાનમા ંલ ેછે, અન ેઆ નીિત 
અ�સુાર તેમની સભંાળ માટ� �કુવણી કરવામા ંઅસમથર્ હોય તેવા તનેા સ્થાિનક સવેા િવસ્તારોમા ંરહ�લા પાત્ર દદ�ઓન ેસખાવતી સભંાળ િવસ્તાર� 
છે. આ નીિત લા� ુપડતા ફ�ડરલ, રા�ય અન ેસ્થાિનક કાયદાના પાલનમા ંચ�ેરટ� ક�ર માટ� યોગ્યતા પ્ર�ક્રયાની રચના કર� છે. 

ફ�ડરલ ઇમરજન્સી મ�ેડકલ ટ્ર�ટમને્ટ એન્ડ લબેર એક્ટ (EMTALA) ના િનયમો અ�સુાર, PCSH મા ંઇમરજન્સીની કાળ� લતેા દદ�ઓ સભંાળ 
મળેવવાના પહ�લા ંનાણાકં�ય તપાસન ેપાત્ર નથી. વ�મુા,ં દદ�ઓ દ�વા સગં્રહ પ્ર�િૃ�ઓ ક� � કટોકટ� તબીબી સભંાળ સાથ ેદખલ કરશ ેતને ે
આધાર� રહ�શ ેનહ�. નાણાક�ય સહાય આપવી એ વય, �િત, �િત, સામા�જક અથવા સ્થળાતંર દરજ્�, �તીય અ�ભગમ, અથવા ધાિમ�ક જોડાણન ે
ધ્યાનમા ંલશે ેનહ�. PCSH ફ�ડરલ ઇમરજન્સી મ�ેડકલ ટ્ર�ટમને્ટ એન્ડ એ�ક્ટવ લબેર એક્ટ (EMTALA) હ�ઠળ સ્ક્ર�ન�ગ અન ેટ્રાન્સફરની 
આવશ્યકતાઓ સ�હત આરોગ્ય સેવાઓની જોગવાઈ માટ� તમામ ફ�ડરલ, રા�ય અન ેસ્થાિનક આવશ્યકતાઓ અ�સુાર કામ કરશ.ે 

2વ્યાખ્યાઓ 
તબીબી જ�ર� સભંાળ: સવેા, આઇટમ, કાયર્વાહ� અથવા સભંાળના સ્તર ક� � બીમાર�, ઇ� અથવા અક્ષમતાના યોગ્ય સારવાર અથવા સચંાલન 
માટ� જ�ર� છે ત ેએક છે: 

A. ઇ�ચ્છત, અથવા વ્યાજબી અપ�ેક્ષત હોય ત,ે માદંગી, પ�ર�સ્થતી, ઈ� અથવા અપગંતાના પ્રારંભને અટકાવવો. 

B. �બમાર�, પ�ર�સ્થતી, ઇ� અથવા અપગંતાના ભૌિતક, માનિસક અથવા િવકાસલક્ષી અસરોન,ે ઇ�ચ્છત અથવા ત ેઅપ�ેક્ષત, ઘટાડ� અથવા 
�ધુારવામા ંઆવશ.ે 

C. પ્રાપ્તકતાર્ઓની િવધયેાત્મક ક્ષમતાની અન ેત ેજ વયના પ્રાપ્તકતાર્ઓની યોગ્યતાવાળા કાયાર્ત્મક ક્ષમતાઓ બનંને ેધ્યાનમા ંલેતા, દ� િનક 
પ્ર�િૃતઓ ચલાવવામા ંમહ�મ કાયાર્ત્મક ક્ષમતા હાસંલ કરવા અથવા �ળવવા માટ� સહાયકન ેસહાય કરશ.ે 
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એ�પ્લક�શન પી�રયડ: PCSH એ FAP કાયર્ક્રમો સ્વીકારશ ેઅને પ્ર�ક્રયા કરશ ેત ેદરમ્યાનનો સમયગાળો. PCSH દદ�ન ે�રૂ� પાડવામા ંઆવલેી 
સભંાળ માટ�ના પ્રથમ �બ�લ�ગ સ્ટ�ટમને્ટ સાથે આ તાર�ખથી તબીબી સભંાળ �રૂ� પાડવામા ંઆવ ેછે અન ે240 �દવસ �રૂા થાય પછ� આ 
સમયગાળો શ� થાય છે. 

સખાવતી સભંાળ: PCSH દ્વારા �રૂ� પાડવામા ંઆવતી તબીબી જ�ર� સવેાઓ માટ� 100% મફત તબીબી સભંાળ. દદ�ઓ ક� � વીમા િવનાના 
અથવા તબીબી જ�ર� સવેા માટ� વીમા િવનાના છે, � સરકાર� અથવા અન્ય વીમા કવર�જ માટ� અયોગ્ય છે, અન ે�ઓની કૌ�ંુ�બક આવક ફ�ડરલ 
ગર�બી �દશાિનદ�શોના 200% કરતા વધાર� નથી તઓે સખાવતી સભંાળ માટ� લાયક છે. 

અસાધારણ સગં્રહ �ક્રયાઓ: 

A. વ્ય�ક્ત�ુ ંદ�� ુ ંબી� પક્ષમા ંવચે�ુ ં

B. ગ્રાહક ક્ર��ડટ �રપો�ટ�ગ એજન્સીઝ અથવા ક્ર��ડટ બ્�રુોન ેપ્રિત�ૂળ મા�હતીની �ણ કરવી. 

C. આ નીિત હ�ઠળ આવર� લવેામા ંઅગાઉ �રૂા પાડવામા ંઆવલેી કાળ� માટ� વ્ય�ક્તના એક અથવા વ� ુબીલની �કુવણી ન હોવાન ેકારણ ે
તબીબી જ�ર� સભંાળ �રૂ� પાડવા પહ�લા ં�કુવણીની મ�ુંર� અથવા ઇનકાર અથવા �કુવણીની જ�ર છે. 

D. કાયર્વાહ� ક� �મા ંકા�નૂી અથવા અદાલતી પ્ર�ક્રયાની જ�ર છે, �મા ંનીચનેાનો સમાવશે નથી પણ મયાર્�દત છે: 

1. િમલકત પર �વૂાર્િધકાર �કૂવા. 

2. વ્ય�કતના બ�ક ખાતા અથવા કોઈપણ અન્ય �ગત િમલકતન ેજોડવા અથવા જપ્ત કરવા. 

3. િસવીલ કાયર્ શ� કર�ુ.ં 

4.  વ્ય�ક્તની ધરપકડન ેકારણ.ે 

5. વ્ય�ક્તગત જોડાણન ેલગતી વ્ય�ક્તની �રટન ેપાત્ર હોવાના કારણ ેવ્ય�ક્તન ેથવાન ેકારણ.ે 

6. વતેન ગાિન�શમને્ટ. 

�બ�લ�ગ અન ેએકત્રીકરણ 

�બલની રકમ: કારણ ક� PCSH  સ�ંણૂર્ સખાવતી સભંાળ �રૂ� પાડ� છે, અન ેચ�ેરટ� સભંાળ માટ� પાત્ર હોય તવેા દદ�ઓન ેચા� કરતી નથી, આ 

નીિત હ�ઠળ નાણાક�ય સહાય માટ� લાયક દદ�ઓનો ચા� લવેામા ંઆવશ ેનહ�. તેથી, PCSH  સામાન્ય ર�ત ે�બલની ગણતર� કરશ ેનહ� (AGB). 

�બન-�કુવણીની ઘટનામા ં�ક્રયાઓ: જો �બલ 120 ક� ત ેકરતા ંવધાર� �દવસોથી બાક� હોય, તો PCSH કલકે્શન એજન્સીન ેએકાઉન્ટ એકિત્રત કરવા 

માટ� મોકલી શક� છે. �યાર� કલકે્શન્સમા ંહોય ત્યાર�, નાણાક�ય સહાય માટ�ની એ�પ્લક�શન કોઈપણ સમય ેસ્વીકારવામા ંઆવશ.ે એકવાર એ�પ્લક�શન 

પ્રાપ્ત થઈ �ય પછ�, કલકે્શનન ેહોલ્ડ ઉપર રાખવામા ંઆવશ ેઅને કાયર્વાહ� પર �કૂવામા ંઆવશે અન ેઅ�ણૂર્ એ�પ્લક�શન્સ અન ેઅસ્વીકાર 

સબંિંધત, નીચ ેદશાર્વલે, લા� ુથશ.ે 

સ્થાિનક સેવા કે્ષત્ર: Pennsylvania, New Jersey, Delaware 

તબીબી શરણાથ�: � દદ�ઓન ેઆપિ�જનક મોટા તબીબી બીલ સાથનેો સામનો કરવો પડ�ો હોય તેવા �કસ્સામા,ં CEO એક િવવકેાધીન ભલામણ 
કર� શક� છે ક� � દદ� તબીબી િનધર્ન છે અન ેત ેસખાવતી સભંાળ માટ� પાત્ર છે. 

�ફ�ઝશ્યન્સ ક�ર સ��કલ હો�સ્પટલ (PCSH): આ નીિત હ�ઠળ આવર� લવેામા ંઆવતી બધી સેવાઓ �ફ�ઝશ્યન્સ ક�ર સ��કલ હો�સ્પટલ (PCSH) 
ખાત ેકરવામા ંઆવ ેછે, � 454 Enterprise Drive, Royersford, Pennsylvania 19468 મા ંઆવલેી છે.Em ક�ર ઇન્કો.�નુાઇટ�ડ એનસે્થસેીયા 
સવ�સીસ એલ.સી.મોન્ટ�ગોમરે�, ર��ડયોલો� સવ�સીસ, મઇેન લાઇન હ�લ્થ લબેોર�ટર�ઝ, મઇેન લાઇન હ�લ્થ સીબીએલ પેથોલો�ઝ,ઇન્કો. પ�રિશષ્ટ 
A �ુઓ. 

3પ્ર�ક્રયા: 
6સખાવતી સભંાળ પૉ�લસી�ુ ંિવતરણ 
A. આ પો�લસી હો�સ્પટલમા ંઅન ેહૉ�સ્પટલની વબેસાઇટ પરના �દુ્રા દ્વારા �હ�ર કરવામા ંઆવશ.ે 

B. દદ�ઓ પ્રાપ્ત કરશ:ે 

1. નાણાક�ય સહાય માટ�ની અર� સ�હત, નાણાક�ય સહાયની નીિત અન ેસબંિંધત કાયર્વાહ��ુ ંવણર્ન કરતો એક સાદો ભાષા સારાશં. 

2. નાણાક�ય સહાયની નીિત અન ેસબંિંધત સ્વ�પોની �ણૂર્તા સમજવા સહાયક. 
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7લાયકાતની પદ્ધિત અને દસ્તાવે�કરણ 

4ચે�રટ� ક�ર 
A. સખાવતી સભંાળ ની િવનિંત કરતા દર�ક દદ�એ નાણાક�ય સહાય અર� ફોમર્ �ણૂર્ કર�ુ ંઅન ેકોઈપણ અન ેતમામ લા� ુદસ્તાવજેોન ેજોડવા 

આવશ્યક છે. એ�પ્લક�શન સમયગાળો ઉપર વ્યાખ્યાિયત થયલે છે. જો નાણાક�ય સહાય મ�ૂંર કરવામા ંઆવ ેતો, સભંાળના એિપસોડ માટ� 
પોસ્ટ-�ડસ્ચા� �બલની તાર�ખ વચ્ચ ે�કૂવવામા ંઆવલેી કોઈપણ રકમ, �ના માટ� નાણાકં�ય સહાય માટ� અર� કરવામા ંઆવ ેછે ત ેદદ� 
અન ેFAP પાત્રતા િનધાર્રણની તાર�ખ પરત આપવામા ંઆવશ.ે 

B. આવકની ચકાસણી નીચેનામાથંી એક અથવા વ� ુદ્વારા જ�ુર� છે: પગારના ંસ્તરો, W-2 ફોમ્સર્, ટ�ક્સ �રટનર્, એમ્પ્લોયર�ુ ં�લ�ખત િનવદેન, 
અન ેઅન્ય કોઈપણ સબંિંધત દસ્તાવજેો. આવશ્યક અન્ય દસ્તાવ�ેકરણમા ંનીચ ે�જુબની નકલોનો સમાવશે થાય છે, પરં� ુત ેમયાર્�દત 
નથી: 

1. મ�ેડકલ �બલો 

2. ઉપયો�ગતા �બલો 

3. કાર �કુવણી સ્ટબ્સ 

4. ભાડાની રસીદો 

5. બ�ક સ્ટ�ટમને્ટ્સ 

6. ખોરાક� / બાળ સહાય 

7. સરકાર� સહાય રસીદો 

8. અન્ય આવક / ઇન્વસે્ટમ�ટ સ્ટ�ટમ�ટ (ઉ.દા . 401K) 

C. કોઈ એ�પ્લક�શનની મ�ૂંર�ન ેકોઈપણ અથવા બધા ભાિવ એકાઉન્ટ્સ માટ� મ�ૂંર� તર�ક� ગણવામા ંઆવશ ેનહ�. દર�ક એ�પ્લક�શનન ેચ�ેરટ� 
માટ� નવી ચકાસણી મા�હતીની જ�ર પડશ.ે 

5તબીબી િનધર્નતા: 
જો તબીબી િનધર્નતા માગંતા હોય, તો દદ�એ નાણાક�ય સહાયની અર� કરવી જ જોઇએ અન ેિવનતંી કર�લ આવક અન ેઅસ્કયામતો િવશનેી 

મા�હતી �રૂ� પાડવી જોઈએ. 

8મ�ૂંર�ની પ્ર�ક્રયા 
A. ફાયનાન્સના વાઇસ પ્રિેસડન્ટ� સખાવતી સભંાળ અન ેતબીબી િનધર્નતા માટ�ની તમામ એ�પ્લક�શન્સન ેમ�ૂંર� આપવી જોઈએ. 

B. સખાવતી સભંાળ માટ� અર� કરતા દર�ક દદ�એ ઉપલબ્ધ �હ�ર સહાય કાયર્ક્રમોમાથંી કવર�જ મળેવવા માટ� હો�સ્પટલ દ્વારા ન�� કયાર્ 
�જુબનો સદ્ભાવના પ્રયાસ કરવો જોઈએ, �મ ક�: 

1. Medicare 

2. Medicaid 

3. વ્યાવસાિયક �નુવર્સવાટ 

4. ક્રાઇમના ભોગ બનલેાઓ 

5. બાળકોની ખાસ સેવાઓ 

6. ચચર્ કાયર્ક્રમ 

જો દદ�ન ે�હ�ર સહાય નકારવામા ંઆવ ેતો તઓેએ યોગ્યતાન ેનકાર� કાઢતા દસ્તાવજેોન ે�રૂા પાડવા પડશ.ે 

દદ� � અન્ય સહાયતા માટ�ના કાયર્ક્રમો સાથ ેઅર� અથવા અ�સુરવાની ના પાડ� દ� ત ેસખાવતી સભંાળ માટ� યોગ્ય રહ�શ ેનહ�. 
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C. � દદ�ઓન ેઆપિ�જનક મોટા તબીબી બીલ સાથેનો સામનો કરવો પડ�ો હોય તવેા �કસ્સામા,ં CEO એક િવવકેાધીન ભલામણ કર� શક� છે ક� 
� દદ� તબીબી અ�ક�ચન છે અન ેત ેચ�ેરટ� ક�ર માટ� પાત્ર છે. આ િનણર્ય ક�સ-બાય-ક�સના આધાર� કરવામા ંઆવશ ેઅન ેતમામ તબીબી 
ખચાર્ઓના ચકાસણીની જ�ર પડશ.ે 

D. જો દદ�ઓ રા�ય અથવા �િુવધા સખાવતી સભંાળ માગર્દિશ�કા દ્વારા તબીબી સહાય માટ� લાયક ઠરશ ેનહ�, તો સ્વય ંપગાર વગરના દદ�ઓ 
માટ�ના નીિત �ડસ્કાઉન્ટ્સ �ુઓ. 

E. � દદ�ઓની આવક આરોગ્ય અન ેમાનવ સવેા િવભાગ દ્વારા આપવામા ંઆવલે સૌથી વ� ુવતર્માન ગર�બી આવક માગર્દિશ�કાઓના 200% 
કરતા ંવધી ન �ય ત ેરોજગારની ચકાસણી પછ� સ�ંણૂર્ સખાવતી સભંાળ માટ� યોગ્ય રહ�શ.ે આ માગર્દિશ�કા દર વષ� અપડ�ટ કરવામા ંઆવ ે
છે. વતર્માન ગર�બી આવક માગર્દિશ�કા નીચ ે�જુબ મળ� શક� છે: http://aspe.hhs.gov/poverty. કારણ ક� PCSH માત્ર સ�ંણૂર્ સખાવતી 
સભંાળ �રૂ� પાડ� છે,અન ેસખાવતી સભંાળ માટ� પાત્ર હોય તવેા દદ�ઓન ેબીલ કરતા નથી, આ નીિત હ�ઠળ નાણાક�ય સહાય માટ� લાયક 
દદ�ઓન ેચા� લેવામા ંઆવશ ેનહ�. તથેી, PCSH સામાન્ય ર�ત ે�બલની રકમની (AGB) ગણતર� કર� ુ ંનથી. 

F. �યાર� PCSH સખાવતી સભંાળ સબંિંધત િનણર્ય લેશ ેત્યાર� દદ�ઓને લ�ેખતમા ં��ૂચત કરવામા ંઆવશે. �રૂા થયલેા નાણાક�ય સહાય 
અર�ની રસીદથી 30 �દવસની �દર સખાવતી સભંાળની લાયકાત ન�� કરવામા ંઆવશ.ે 

G. જો નાણાક�ય સહાય માટ�ની અર� અ�ણૂર્ હશ,ે તો PCSH 30 �દવસની �દર દદ�ન ે�ણ કરશ.ે િવનતંી કરાયલે વધારાની મા�હતી �રૂ� 
પાડવા દદ�ન ેવધારાના 30 �દવસો હશ.ે 

H. કોઈપણ સહાય�તૂ દસ્તાવજેો સાથ ેનાણાક�ય સહાય અર� ફોમર્, એકાઉન્ટ સમાધાન માટ� અન ેયોગ્ય લા� ુપડતા રાઇટ-ઓફ સાથ ે�બઝનસે 
ઑ�ફસમા ં�હસાબી મ�હનો બધં કરવા પહ�લા ંએકાઉન્ટમા ંપરત કરવા જોઈએ યોગ્ય સખાવતી સભંાળ રાઇટ-ઓફ કોડનો ઉપયોગ કર�ન ે
રાઇટ-ઓફ્સ કર�ુ ંજોઇએ. 

I. જો દદ� દ્વારા અર�મા ંઆપવામા ંઆવલેી મા�હતી બાદમા ંખોટ� સા�બત થાય અથવા અન્ય �ોતમાથંી મળેવવામા ંઆવતી સેવાઓ માટ� 
વળતર મળે તો સખાવતી સભંાળ મ�ૂંર�ન ે�રવસર્ કરવાનો હો�સ્પટલનો અિધકાર અનામત છે. 

J. આ નીિત હ�ઠળ નાણાક�ય સહાય માટ� લાયક કોઈપણ વ્ય�ક્ત સામ ેPCSH કોઈપણ સગં્રહની �ક્રયાઓ�ુ ંપાલન કરશ ેનહ� દદ� નાણાક�ય 
સહાય માટ� પાત્ર છે ક� નહ� ત ેન�� કરવા માટ� પ્રથમ વાજબી પ્રયત્નો કયાર્ િવના અન ેકોઈ પણ વ્ય�ક્તની િવ�ુદ્ધ અસાધારણ સગં્રહની 
�ક્રયાઓ (ઉપર વણર્વ્યા પ્રમાણ)ે ચલાવશે નહ�. વાઇસ પ્રિેસડન્ટ ન�� કરશ ેક� વાજબી પ્રયત્નો કરવામા ંઆવ્યા છે ક� નહ�. 

9પ્ર�ો અથવા મદદની જ�ર: 
જો તમન ેFAP િવશેની મા�હતીની જ�ર હોય અથવા આ એ�પ્લક�શનન ે�ણૂર્ કરવામા ંમદદની જ�ર હોય તો �ૃપા કર�ન ેફોન  
દ્વારા (610) 495-3330 પર �બ�લ�ગ ઓ�ફસનો સપંકર્ કરો. 454 Enterprise Drive in Royersford, PA 19468 મા ં�ફ�ઝશ્યન્સ ક�ર સ��કલ 
હો�સ્પટલના ર�જસ્ટ્ર�શન ડ�સ્ક પર �બઝનશે ઓ�ફસ એસોિસયટે માટ� �છૂતા �ુબ�ુ સહાય પણ ઉપલબ્ધ છે. 

10પ�રિશષ્ટ A – પ્રદાતા યાદ� 
 

ઇએમક�ર ઇન્કો., �નુાઇટ�ડ એનસે્થસેીયા સવ�સીસ, એલ. સી., મોન્ટ�ગોમરે� ર��ડયોલો� એસોસીએટ્સ, મઇેન લાઇન હ�લ્થ લબેોર�ટર�ઝ. મઇેન 

લાઇન હ�લ્થ. સીબીએલ પેથોલો�। ઇન્કો. 

11જોડાણ: FAP અર� ફોમર્ 

નાણાક�ય સહાય યોજના-પીએલએસ 

  

http://aspe.hhs.gov/poverty.
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12મ�ૂંર� સહ�ઓ 
મ�ૂંર કરનાર તાર�ખ 

Christopher Doyle: CEO 10/2017 
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