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પ્રયોજન
બિબ િંગ, સંગ્રહ અને પુનઃપ્રાપ્તિ કાર્યો કરવા માટે સ્પષ્ટ અને સુસગ
ં િ દિશાનનિે શો પ્રિાન કરવા જે
અનુપા ન, િિીના સંિોષ અને કાર્યયક્ષમિાને પ્રોત્સાસાદહિ કરે . બિબ િંગ નનવેિનો,
અને ફોન કૉ

ેબિિ પત્રવ્ર્યવહાર

દ્વારા, Penn State Health (PSH) િિીઓ/િાંર્યધરીિારોને િેમની નાણાકીર્ય

જવાિિારીઓ અને નાણાકીર્ય સહાર્યિા નવકલ્પોની જાણ કરવા માટે ઉબિિ પ્રર્યત્સાનો કરશે, િેમજ
સંભાળની નાણાકીર્ય સાિત્સાર્ય િરનમર્યાન પારિનશિિાને સુનનનિિ કરિાં િાકી રહે

રકમ માટે

િિીઓ/િાંર્યધરી આપનારાઓ સાથે અનુસરશે. આ નીનિ આંિદરક આવકવેરા કોડની ક મ 501(r)
માં િશાયવે

આવશ્ર્યક્િાઓ સાથે સુસગ
ં િ છે .

વ્યાપ
નોંધણી અને બિબ િંગ સ્ટાફ, નાણાકીર્ય સ ાહકારો

વ્યાખ્યાઓ
એજન્સી પ્લેસમેન્ટ: ઘા િાધની સ્સ્થનિમાં હોર્ય િે િાિાની ઉઘરાણી કરવા માટે િાહ્ય ઉઘરાણી

એજન્સીઓને જાળવી રાિવામાં આવે છે . જ્ર્યારે િાિા ઘા િાધની સ્સ્થનિમાં હોર્ય ત્સાર્યારે , િેને પ્રાથનમક

અથવા ગૌણ ઉઘરાણી એજન્સી સાથે નનષ્ફળ ઉઘરાણી પ્રવ ૃનિના નવ મદહના સુધી અનવિારી ગણવામાં
આવત ું નથી.

બિબલિંગ સ્ટેટમેન્ટ અથવા સ્ટેટમેન્ટ: આપે
નવગિવાર બિ

સેવાઓ માટે બિ . આ પ્રવ ૃનિનો સારાંશ અથવા

હોઈ શકે છે , જે િિીના િાિા પર િરે ક િાર્જની સ ૂબિ આપે.

સેવાની િારીખ (Date of Service, DOS):



ઇનપેશન્ટ DOS – િિીને હોસ્સ્પટ માંથી રજા આપવામાં આવે િે િારીિ.

આઉટપેશન્ટ/એમ્બ્યુ ેટરી DOS – પ્રદિર્યા કરવામાં આવી હોર્ય અથવા િિીને િિીિી સંભાળ
મળી હોર્ય િે િારીિ.

તનદાનાત્મક સેવાઓ – સેવાઓ અથવા પ્રદિર્યાઓ કે જેનો ઉપર્યોગ રોગ અથવા ગરિડના કારણને
નનધાયદરિ કરવા માટે થાર્ય છે . નનિાનાત્સામક િિીિી સંભાળમાં હા ની સમસ્ર્યાના નનરીક્ષણ, નવા

ક્ષણોની િપાસ અથવા અસામાન્ર્ય પરીક્ષણ પદરણામોનાં અનુસરણ દ્વારા િિીની સમસ્ર્યાનો ઉપિાર

અથવા નનિાન કરવાનો સમાવેશ થાર્ય છે . નનિાનાત્સામક સેવાઓ સ્વાસ્્ર્ય સંભાળ પ્રિાિાઓને
િિીઓમાં રોગની િીવ્રિા અથવા કારણો પ્રિાન કરે છે .

વૈકલ્પપક સેવાઓ અથવા પ્રડક્રયાઓ – સેવાઓ અથવા પ્રદિર્યાઓ જે િિીિી રીિે જરૂરી નથી જેમ
PSH િિીિી સ્ટાફ દ્વારા નક્કી કરાર્યે

હોર્ય.

કટોકટીની િિીિી સ્સ્થતિ – પર્યાયતિ િીવ્રિાના ગંભીર ક્ષણો (ગંભીર પીડા સદહિ) સાથે પોિાને

પ્રકટ કરિી એક િિીિી સ્સ્થનિ જેમાં એક સમજિાર વ્ર્યસ્ક્િ દ્વારા િાત્સાકાબ ક િિીિી ધ્ર્યાન મેળવવાની
અપેક્ષાની ગેરહાજરીના કારણે, વ્ર્યદકિનું સ્વાસ્્ર્ય (અથવા, ગભયવિી સ્ત્રીના, સ્ત્રીના અથવા િેના

અજન્મ્બર્યા િાળકના સ્વાસ્્ર્યના સંિધ
ં માં) ગંભીર જોિમમાં મુકાર્ય છે , શાદરરીક કાર્યોમાં ગંભીર ક્ષનિ
થાર્ય છે , અથવા કોઈપણ શરીરના અંગ અથવા ભાગને ગંભીર હાની પહિ
ુ ં ે છે .

આકસ્સ્મક સંભાળ: િિીને આકસ્સ્મક િિીિી સ્સ્થનિમાં પ ૂરી પાડવામાં આવિી સંભાળ, જે નીિે
મુજિ વ્ર્યાખ્ર્યાનર્યિ છે :


પર્યાયતિ િીવ્રિાના ગંભીર
પીડા, મનોવૈજ્ઞાનનક િ ે

ક્ષણો દ્વારા જાિે જ વ્ર્યક્િ થિી િિીિી સ્સ્થનિ (િા.િ. િીવ્ર

અને/અથવા પિાથયના દુરૂપર્યોગના

ક્ષણો વગેરે) જેમાં

િાત્સાકાબ ક િિીિી ધ્ર્યાન મેળવવાની અપેક્ષાની ગેરહાજરી નીિેનામાંથી એકમાં પદરણમી
શકે છે :

o િિીના સ્વાસ્્ર્ય (અથવા, ગભયવિી સ્ત્રીના, સ્ત્રીના અથવા િેના અજન્મ્બર્યા િાળકના
સ્વાસ્્ર્યના સંિધ
ં માં) ને ગંભીર જોિમમાં મ ૂકવુ,ં અથવા

o શાદરરીક કાર્યોમાં ગંભીર ક્ષનિ, અથવા

o કોઈપણ શરીરના અંગ અથવા ભાગમાં ગંભીર નુકસાન.

o પ્રસવપીડા ધરાવિી ગભયવિી સ્ત્રીના સંિભયમાં, પ્રસવ પહે ાં અન્ર્ય હૉસ્સ્પટ માં

સ ામિ રીિે સ્થાનાંિરણ કરવા માટે અપ ૂરિો સમર્ય અથવા િે કે સ્થાનાંિરણ સ્ત્રી
અથવા િેના અજનમ્બર્યા િાળકના સ્વાસ્્ર્ય અથવા સ ામિીને જોિમી િનાવે છે .
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િાંયધરી આપનાર: િે વ્ર્યસ્ક્િ જે િિીના બિ માટે નાણાકીર્ય રીિે જવાિિાર છે . પુખ્િ અથવા

િંધનમુક્િ દકશોરના દકસ્સામાં, િિી સામાન્ર્ય રીિે િેની/િેણીની િાંર્યધરી આપનાર રહેશ.ે 18 વષયની
નીિેના િાળકોને સામાન્ર્ય રીિે િાંર્યધરી આપનાર િરીકે સ ૂબિિદ્ધ કરવામાં આવશે નહીં. દકશોરને
િંધનમાંથી મુક્િ ન કરવામાં આવે ત્સાર્યાં સુધી કસ્ટોદડર્ય
આપવામાં આવિી િધી સેવાઓ માટે બિ

માિાનપિા અથવા કાન ૂની વા ીને દકશોરને

આપવામાં આવશે.

િિીિી રીિે જરૂરી: િેનો અથય થાર્ય છે એવી સ્વાસ્્ર્ય સંભાળ સેવાઓ કે જે કુશળ િિીિી ચુકાિાનો
ઉપર્યોગ કરિા પ્રિાિા સામાન્ર્ય રીિે િિીને િીમારી, ઇજા, રોગ અથવા િેના

મ ૂલ્ર્યાંકન કરવા, નનિાન કરવા અથવા સારવારના હેત ુ માટે પ્રિાન કરશે અને


ક્ષણોને અટકાવવા,

જે સામાન્ર્ય રીિે િિીિી પ્રેક્ક્ટસના સ્વીકૃિ ધોરણો અનુસાર હોર્ય

ુ માટે , “સામાન્ર્ય રીિે િિીિી પ્રેક્ક્ટસના સ્વીકૃિ ધોરણો” નો અથય એવા
o આ હેતઓ

ધોરણો થાર્ય છે જે સામાન્ર્ય રીિે જેને સિંનધિ િિીિી સમુિાર્ય દ્વારા ઓળિવામાં

આવ્ર્યા હોર્ય િેવા િિીિી સાદહત્સાર્યની સમકક્ષ સમીક્ષામાં જાહેર કરાર્યે ા નવશ્વસનીર્ય
વૈજ્ઞાનનક પુરાવાઓ પર આધાદરિ હોર્ય, અથવા નૈિાનનક ચુકાિાને શામે



નીનિના મુદ્દાઓમાં નનધાયદરિ ધોરણો સાથે સુસગ
ં િ હોર્ય.

કરિી

પ્રકાર, આવિયન, હિ, સ્થળ અને અવનધની દ્રક્ષ્ટએ નૈિાનનક રીિે ર્યોગ્ર્ય માનવામાં આવત ુ ં હોર્ય
અને િિીની માંિગી, ઈજા અથવા રોગ માટે અસરકારક માનવામાં આવતુ ં હોર્ય.

મુખ્ર્યત્સાવે િિી, બિદકત્સાસક અથવા અન્ર્ય સ્વાસ્્ર્ય સંભાળ પ્રિાિાની સુનવધા માટે નહીં, અને

વૈકપ્લ્પક સેવા અથવા સેવાઓના અનુિમ જેમાં િિીના રોગ, ઈજા અથવા િીમારીના નનિાન

અથવા સારવારના સમાન ઉપિાર અથવા નનિાનાત્સામક પદરણામો પેિા કરવાની શક્યિા હોિ


િેના કરિાં વધુ મોંઘા નહીં.

િરે ક કેસના આધાર પર સેવાઓ, વસ્તુઓ અથવા પ્રદિર્યાઓને િપાસાધીન અથવા પ્રાર્યોબગક
િરીકે સંિોધવામાં આવશે.

કવર કરવામાં ન આવી હોય િેવી અથવા પ્રાયોબગક સેવાઓ અથવા પ્રડક્રયાઓ – સેવાઓ
અથવા પ્રદિર્યાઓ જે આ રીિે સ્થપાર્યે ી છે :


પ્રાર્યોબગક/િપાસનીશ સેવાઓ અથવા પ્રદિર્યાઓ – િિીિી સેવાઓ, પ્રદિર્યાઓ અથવા િવાઓ
જેમને સામાન્ર્ય ઉપર્યોગ માટે મંજૂર કરવામાં આવ્યુ ં નથી પરં ત ુ સ ામિી અને અસરકારકિાને
ગિા નૈિાનનક અજમાર્યશમાં િપાસ હેઠળ છે . પ્રાર્યોબગક અને િપાસનીશ સેવાઓ, પ્રદિર્યાઓ

અથવા િવાઓનો ઉપર્યોગ રોગ અથવા અન્ર્ય સ્સ્થનિઓના નનિાન અથવા રોગના ઉપિાર,
ઉપશમન, સારવાર અથવા નનવારણમાં થાર્ય છે .
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o જેમ જેમ સારવાર પ્રોટોકો

પ્રાર્યોબગક અને િપાસનીશ સેવાઓ માટે નવકસાવવામાં

આવે છે , િેમ િેમ PSH ચ ૂકવણી કરનાર સમુિાર્ય સાથે િિીિી જરૂદરર્યાિો સમજાવવા



માટે કામ કરશે.

કવર કરવામાં ન આવી હોર્ય િેવી સેવાઓ અથવા પ્રદિર્યાઓ – િિીિી સેવાઓ અથવા
પ્રદિર્યાઓ જે િિીના વીમા ત ાન દ્વારા કવર કરવામાં આવિી નથી.

દદીની જવાિદારી: કોઈપણ ચ ૂકવવાપાત્ર નાણાં જ્ર્યાં નાણાકીર્ય રીિે જવાિિાર પક્ષ એ િિી
અથવા િિીની િાંર્યધરી આપનાર (ત ૃિીર્ય પક્ષના ચ ૂકવણીકિાય નહીં) છે .


સંભાળમાં નવ િ
ં – PSH જે િિીઓએ વારં વાર અપાિી સંભાળ માટે ર્યોગ્ર્ય િિીની જવાિિારી
પ્રર્યત્સાનો સ્થાનપિ કરવા માટે ઇનકાર કરિા િિીઓ માટે બિન–આકસ્સ્મક સેવાઓ અથવા

પ્રદિર્યાઓમાં નવ િ
ં કરી શકે છે , EMTALA નીનિ હેઠળ આપવામાં આવિી સંભાળ િાકાિ છે

પ્રાથતમક અથવા તવશેષ સંભાળ સેવાઓ – િિીઓ કે જેઓ બિન–આકસ્કનમક અથવા બિન–

િાત્સાકાબ ક િિીિી સંભાળ મેળવવા માટે અથવા સ્સ્થર અથવા કટોકટીની િિીિી સ્સ્થનિને પગ ે

વધારાની સંભાળ મેળવવા માટે હોસ્સ્પટ માં આવે છે િેવા િિીઓને પ ૂરી પાડવામાં આવિી સેવાઓ
અથવા પ્રદિર્યાઓ. પ્રાથનમક અથવા નવશેષ સુનનનિિ સેવાઓ કાં િો પ્રાથનમક સંભાળ સેવાઓ છે
અથવા અગાઉથી સુનનનિિ કરે

િિીિી પ્રદિર્યાઓ છે .

િાત્કાબલક સંભાળ: િિીિી સ્સ્થનિ કે જે જીવન/અંગ માટે જોિમી નથી અથવા કાર્યમી નુકસાન

થવાની સંભાવના નથી, િેનાથી પીડાિા િિીને પ ૂરી પાડવામાં આવિી સંભાળ, પરં ત ુ નનમ્બન ટાળવા
માટે (Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS) (મેદડકેર અને મેદડકેડ સેવાઓ માટે ના
કેન્દ્રો) દ્વારા વ્ર્યાખ્ર્યાનર્યિ કરાર્યે
જરૂર હોર્ય છે :



છે િેમ િે થર્યાના 12 ક ાકની અંિર ત્સાવદરિ સંભાળ અને સારવારની

િિીના સ્વાસ્્ર્યને ગંભીર જોિમમાં મ ૂકિા િિાવવા અથવા ગંભીર ક્ષનિ અથવા
નુકસાનથી િિવા; અથવા

આ િસ્િાવેજમાં વ્ર્યાખ્ર્યાનર્યિ, આકસ્સ્મક સેવાઓની જરૂર હોર્ય િેવી રોગ કે ઇજાની
શરૂઆિ.

નીતિ અને/અથવા પ્રડક્રયા તનવેદનો
જાનિ, પ્રાથનમક ભાષા, બ િંગ, ઉંમર, ધમય, નશક્ષણ, રોજગાર, નવદ્યાથી સ્સ્થનિ, સ્વભાવ, સંિધ
ં , વીમા

કવરે જ, સમાજની સ્થાર્યીિા અથવા કોઈપણ અન્ર્ય ભેિભાવપ ૂણય બભન્નિા પદરિળને ધ્ર્યાનમાં ીધા
નવના, PSH સિિ િિીના િાિામાં ચ ૂકવણી કરતુ ં રહેશે.
દદી માટે ક્રેડિટ અને સંગ્રહો નીતિ
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િરે ક િિી/િાંર્યધરી આપનારને િેની નાણાકીર્ય જવાિિારી સમજવા માટે વાજિી સમર્યગાળો

આપવામાં આવશે અને સંિાર કરવામાં આવશે. PSH, બિન–આકસ્સ્મક પદરસ્સ્થનિઓમાં િેની સેવાની

અગાઉથી િિીઓ/િાંર્યધરી આપનારાઓને િેમની નાણાકીર્ય જવાિિારી અંગે સ ૂબિિ કરશે PSH કોઈ
પણ એવા િિી માટે જે વૈકપ્લ્પક સેવા પહે ાં િાકી નાણાકીર્ય ચ ૂવણી કરવા માટે અસમથય અથવા

અનૈપ્છછક હોર્ય િેમની માટે બિન–આકસ્સ્મક સંભાળ (PSH િિીિી સ્ટાફ દ્વારા નનધાયદરિ) ને સ્થબગિ
અથવા રિ કરી શકે છે . િિીઓને નાણાકીય સહાય નીતિ – PFS–051 (HMC)/ADM–CRP–008
(SJMC) અનુસાર નાણાકીર્ય સહાર્ય માટે અરજી કરવાની િક આપવામાં આવશે.

નાણા ચ ૂકવી િીધા હોર્ય િેમને અપવાિ–મુક્િ નાણાકીર્ય સાિત્સાર્યને સુનનનિિ કરવા માટે આવશ્ર્યક
િધી પ્રદિર્યાઓમાં સહકાર આપનાર અને પ ૂણય કરનાર િરીકે પરં ત ુ નનમ્બન સુધી મર્યાયદિિ નહીં િેમ
વ્ર્યાખ્ર્યાનર્યિ કરવામાં આવશે:






વીમાનો પુરાવો

સાચી વસ્િી નવષર્યક માદહિી
િમામ

ાગુ વ્ર્યસ્ક્િગિ િિાયઓની ચ ૂકવણી (િા.િ. સહ–ચ ૂકવણી, સહ–વીમો, કપાિો, અને

કવર ન કરવામાં આવે
ત ૃિીર્ય પક્ષના
કરવુ.ં

દકિંમિો).

ાભો અથવા નાણાકીર્ય સહાર્ય મેળવવા માટે નાણાકીર્ય સ ાહકારો સાથે કામ

અગાઉની PSH સ્વાસ્્ર્ય સંભાળ સેવાઓ માટે િિીના િાકી નાણાની ચ ૂકવણી કરવી.

PSH ને નાણાકીર્ય મંજૂરી માટે આવશ્ર્યક માદહિી પ્રિાન કરવામાં નનષ્ફળિાના પદરણામે આગળ િાકી
નાણાની ઉઘરાણી કરવા માટે વ્ર્યસ્ક્િનુ ં િાત ુ ં િાહ્ય ઉઘરાણી એજન્સીને આપવામાં આવશે.
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વીમા બિબલિંગ:

િિીનું િિીિી વીમા કવરે જ િિી, વીમા પ્રિાિા અને/અથવા િિીના નનર્યોજક વછિેનો કરાર છે . Penn
State Health આ કરારનો ભાગ નથી. િિીઓ આ માટે જવાિિાર છે :






િે જાણવું કે ઓદફસની મુ ાકાિો માટે સંિભય આવશ્ર્યક છે કે કેમ.

િેમના વીમા પ્રિાિા સાથે િે નનધાયદરિ કરવા િપાસવું કે પરીક્ષણ િેમની િિીિી કવરે જ નીનિ
હેઠળ કવર કરવામાં આવે

છે કે કેમ.

ાભોની અનુસ ૂિીને નક્કી કરવા માટે અને જો કોઈ સહ–ચ ૂકવણી અથવા કપાિ

માટે વીમા પ્રિાિાનો સંપકય કરવો.

ાગુ થાર્ય િે

ર્યોગ્ર્ય િસ્િાવેજીકરણ સાથે એપોઇન્ટમેન્ટ માટે આવવુ.ં
પ્રનિકૂળ નનણયર્યની અપી

કરવા માટે અમારી વ્ર્યાવસાનર્યક ઓફીસ સાથે કાર્યય કરવુ.ં

સંભાળની જોગવાઈને પગ ,ે િિીના િાવાને િેના/િેણી દ્વારા પ ૂરા પાડવામાં આવે

વીમા અથવા

ત ૃિીર્ય પક્ષની ચ ૂકવણી કરનાર દ્વારા (િિી/િાંર્યધરી આપનાર દ્વારા પુરા પાડવામાં આવે
દ્વારા િકાસાર્યે

અથવા િેના

માદહિી અથવા અન્ર્ય સ્રોિો દ્વારા ર્યોગ્ર્ય રીિે િકાસણીના આધારે ) સમર્યસર રીિે

પ્રદિર્યા કરવા માટે િરે ક વાજિી પ્રર્યાસ કરવામાં આવશે.


જો PSH ની ભ ૂ ને

ીધે ચ ૂકવણી કરનાર દ્વારા કોઈ અન્ર્યથા માન્ર્ય િાવાને નકારવામાં આવે

(અથવા પ્રદિર્યા ન થાર્ય), િો PSH ચ ૂકવણી કરનાર દ્વારા જો િવાની ચ ૂકવણી કરવામાં આવી


હોિ િો િે ચ ૂકવે ી રકમથી વધુ રકમ િિીને આપશે નહીં.

જો PSH ના અંકુશની િહારના પદરિળોને કારણે ચ ૂકવણી કરનાર દ્વારા કોઈ અન્ર્યથા માન્ર્ય
િાવાને નકરવામાં આવે (અથવા પ્રદિર્યા ન થાર્ય), િો સ્ટાફ િાવાના ઉકે



અને િિીને અનુસરશે.

જો વાજિી અનુવિી પ્રર્યત્સાનો પછી ઉકે

ન આવે, િો PSH િિીને બિ

ચ ૂકવણી કરનારના કરારો સાથે સુસગ
ં િ અન્ર્ય પગ ાઓ

ઇ શકે છે .

દદીન ંુ બિલ ગ
ં :

આપી શકે છે અથવા

વીમાના િાવાના ચુકાિા પછી ચ ૂકવણી કરનાર પાસેથી કોઈપણ િાકી નાણાનુ ં બિ
નવવરણને આધારે િિી (અથવા િાંર્યધરી આપનાર) ને આપવામાં આવશે.
ત ૃિીર્ય પક્ષ અથવા વીમાિાિાની ગેરહાજરીમાં, બિ

માટે ચ ૂકવણી કરનાર

ાભોના

સીધુ ં િિીઓને આપવામાં આવશે. આ િિીઓને

સ્વિઃ ચ ૂકવણી કરનાર િિીઓ િરીકે માનવામાં આવશે. માત્ર િાત્સાકાબ ક અથવા િિીિી રીિે જરૂરી
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સંભાળ માટે પાત્ર હોર્ય િેવા વ્ર્યસ્ક્િઓ પાસેથી સામાન્ર્ય રીિે થિી બિ ની રકમથી વધુ શુલ્ક
આવશે નહીં.





ેવામાં

સ્વિઃ ચ ૂકવણી કરનાર િિીઓને PSH ની નાણાકીર્ય સહાર્ય નીનિ નવશેની માદહિી પ્રિાન

કરવામાં આવશે. જુઓ નાણાકીય સહાય નીતિ – PFS–051 (HMC)/ADM–CRP–008
(SJMC).
PSH ની િે અપેક્ષા છે કે િમામ િાંર્યધરી આપનારા/િિીઓ PSH દ્વારા પ ૂરી પાડવામાં આવિી
સેવાઓની ચ ૂકવણી કરવા માટે િધા વાજિી અને સારા નવશ્વસનીર્ય પ્રર્યાસો કરશે.

આ ઉપરાંિ, PSH ને સંપ ૂણય અને સિોટ વસિી નવષર્યક માદહિી આપવી એ િાંર્યધરી
આપનાર/િિીની જવાિિારી છે . આ કરવામાં નનષ્ફળિાને
પગ ાંઓનો ઉપર્યોગ થઇ શકે છે .

િિીની અપેક્ષાઓ માટેના દિશા–નનિે શો નીિે િશાયવે

ીધે અસામાન્ર્ય ઉઘરાણીના

છે .

ુ ૂબિિ સ્વાસ્્ય સંભાળ સેવાઓ માટે દદીની નાણાકીય જવાિદારી:
અનસ


જો અનુસ ૂબિ કરવા અથવા નોંધણી કરવા િરનમર્યાન નનધાયદરિ કરવામાં આવે કે િિીને સ્વાસ્્ર્ય
વીમો નથી અથવા મર્યાયદિિ
કરવામાં આવશે.

ાભો છે , િો િેવા િાિાઓને નાણાકીર્ય સ ાહકારને સંિબભિિ

o નાણાકીર્ય સ ાહકારો નવનંિી પર િધા િિીઓને દકિંમિ અંિાજ પ ૂરો પાડશે.

o જો કોઈ િિી સ ૂિવે છે કે િે/િેણી િિીની જવાિિારીની અંિાજીિ રકમ ચ ૂકવી શકિા
નથી, િો નાણાકીર્ય સ ાહકાર િિી/ િાંર્યધરી આપનાર સરકારી કાર્યયિમો અથવા
નાણાકીર્ય સહાર્ય માટે પાત્ર છે કે કેમ િે નક્કી કરવા માટે પ ૂવય િપાસ કરી શકે છે .

o સરકારી કાર્યયિમો અથવા નાણાકીર્ય સહાર્ય માટે પાત્ર િનવા માટે નનધાયદરિ
વ્ર્યસ્ક્િઓને કેવી રીિે અરજી કરવી િે અંગે નવકલ્પો આપવામાં આવશે.


વ્ર્યસ્ક્િઓની િે ફરજ છે કે અરજી પર નવનંિી કરવામાં આવે
નાણાકીર્ય માદહિી PSH ને પ્રિાન કરવી.



આવશ્ર્યક

PSH િરફથી નાણાકીર્ય સહાર્યની નવનંિી કરનારા િમામ િિીઓને ચ ૂકવણી
કરવામાં િેમની અસમથયિાને સ્થાનપિ કરવા માટે િધી આવશ્ર્યક માદહિી
પ્રિાન કરવી જરૂરી છે .

o સેવાઓ જે િિીિીરૂપે આવશ્ર્યક નથી, િે એવા િિીઓ માટે મુ િવી અથવા રિ
થઈ શકે છે જે સહકારી નથી અથવા જે PSH ને નાણાં ચ ૂકવવાની િેમની ક્ષમિા

અથવા નાણાકીર્ય સહાર્યની જરૂદરર્યાિને સ્થાનપિ કરવા માટે જરૂરી માદહિી આપવા
અસમથય છે .
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િિીિી જરૂદરર્યાિ PSH પ્રિાિા અને િિીિી સ્ટાફ દ્વારા નનધાયદરિ કરવામાં
આવશે. કૃપા કરીને આ િસ્િાવેજના વ્ર્યાખ્ર્યા નવભાગ હેઠળ િિીિી
આવશ્ર્યકિાની વ્ર્યાખ્ર્યાનો સંિભય


ો.

નાણાકીર્ય સ ાહકારો પ્રિંધકોનો સંપકય કરશે અને િેમને િિીની

િિીિી સ્સ્થનિ અને િાત્સાકાબ ક ધ્ર્યાન આપવાની જરૂરીર્યાિ સંિનં ધિ

વધારાની માદહિી પ્રિાન કરવા કહેશે. િિીિી રીિે જરૂરી ન હોર્ય માત્ર
િેવી સેવાઓને PSH િિીિી કમયિારીઓ દ્વારા નનધાયદરિ કરવામાં

આવ્યુ ં હોર્ય િેમ સ્થબગિ અથવા રિ કરવામાં આવશે, જુઓ નાણાકીર્ય
જોિમ પ્રદિર્યા.



PSH િિીિી જરૂરી સેવાઓ પ ૂરી પાડવાનુ ં િાલુ રાિશે, જ્ર્યારે નાણાકીર્ય

સ ાહકારો નાણાકીર્ય જવાિિારીઓને સંિોષવા માટે િિી સાથે સદિર્યપણે
કાર્યય કરશે.

o જો કોઈ વ્ર્યસ્ક્િ સરકારી કાર્યયિમો અથવા નાણાકીર્ય સહાર્ય માટે ની ર્યોગ્ર્યિાઓને પ ૂરા
કરિા નથી, િો માનસક ચ ૂકવણી ત ાનનો નવકલ્પ ઉપ ્ધ છે .

o આવશ્ર્યક માદહિી પ્રિાન કરવામાં અથવા માનસક ચ ૂકવણી ત ાન સ્થાનપિ કરવામાં

નનષ્ફળિાના પદરણામે વ્ર્યસ્ક્િનુ ં િાત ુ ં વધુ િાકી રકમ માટે િાહ્ય ઉઘરાણી એજન્સીને
મોક વામાં આવી શકે છે .

o નવિે શી સરનામાંવાળા િિીઓ – િે બિન–કટોકટી માટે ની સુનવધા પર િપાસ કરવામાં
આવિા નવિે શી વીમા સાથેના િમામ િિીઓ માટે સેવાના સમર્યે િાકી િે ેન્સ

એકનત્રિ કરવી િે Penn State Health ની નીનિ છે , કટોકટી માટે ની સુનવધાઓ પર

િિીઓની િે િરે િ કરિા સહર્યોગી દ્વારા િધી સંિનં ધિ માદહિીને એકનત્રિ કરવાની
અપેક્ષા રાિે છે જેથી િધી સેવાઓ માટે િિીને બિ

આપવામાં સમથય થઈ શકાર્ય.

સેવાઓની જોગવાઈ િાિ, િાંર્યધરી આપનારની િાકી રકમ અને સ્વિઃ ચ ૂકવણી કરનારની િાકી
રકમનું બિ

િાંર્યધરી આપનારને આપવામાં આવશે. નીિેના દિશા–નનિે શો આ બિબ િંગ સ્ટે ટમેન્ટ

પ્રદિર્યા માટે છે .

બિબલિંગ સ્ટે ટમેન્ટ



હોસ્સ્પટ

અને/અથવા બિદકત્સાસક સેવાઓનુ ં સ્ટે ટમેન્ટ ઓછામાં ઓછી િાર વ ૃદ્ધદ્ધગિ ત્રીસ

દિવસીર્ય બિબ િંગ સાર્યક માં િિી/િાંર્યધરી આપનારને મોક વામાં આવે છે .

િધા િિીઓ/િાંર્યધરી આપનારાઓ કોઈપણ સમર્યે િેમના એકાઉન્ટ માટે નવગિવાર
સ્ટેટમેન્ટની નવનંિી કરી શકે છે .

દદી માટે ક્રેડિટ અને સંગ્રહો નીતિ

પ ૃષ્ઠ 8



જો િિી િેની રકમ માટે નવવાિ કરે અને બિ

સંિનં ધિ િસ્િાવેજોની નવનંિી કરે , િો સ્ટાફ

સમર્યસર રીિે િિી/િાંર્યધરી આપનારને જવાિ આપશે અને ઉઘરાણી માટે િાિાનો સંિભય


આપિા પહે ા ઓછામાં ઓછા 30 દિવસ સુધી િાિાને હોલ્ડ પર રાિશે.

રે વેન્યુ સાર્યક ના પ્રનિનનનધઓ અથવા કરારવાળા નવિેિાઓ ઉઘરાણીને મેળવવા અથવા
નાણાકીર્ય સહાર્યની િક આપવા માટે સ્ટે ટમેન્ટ બિબ િંગ સાર્યક

આપનારનો સંપકય (ટે બ ફોન, મેઇ , ઉઘરાણી પત્ર અથવા ઇમેઇ

િરનમર્યાન િિી/િાંર્યધરી

દ્વારા) કરવાનો પ્રર્યાસ કરી

શકે છે . બિબ િંગ નસસ્ટમમાં િિીના િાિા પર ઉઘરાણીના પ્રર્યાસો િસ્િાવેજીકૃિ કરવામાં આવે
છે . િાંર્યધરી આપનાર/િિીને િેની િાકી રકમના સંિધ
ં માં સંપકય કરવા માટે િરે ક વાજિી



પ્રર્યાસ કરવામાં આવશે.

અંનિમ બિબ િંગ સ્ટેટમેન્ટ મેસેજ સ ૂિવે છે કે જો િે પત્રની િારીિથી 30 દિવસની અંિર ચ ૂકવણી
કરવામાં ન આવે િો િાિાને િાહ્ય ઉઘરાણી એજન્સીને સંિબભિિ કરવામાં આવી શકે છે .

PSH િિી નાણાકીર્ય સેવાઓ/નવિેિાઓ સાથે સદિર્ય રીિે જોડાર્યે ા િિીઓ અથવા િાંર્યધરી

આપનારોના, PSH દ્વારા નનધાયદરિ, િાિને નાણાકીર્ય સહાર્યથી સંિનં ધિ વસ્તુઓ માટે ઉઘરાણી


એજન્સીને મોક વામાં આવશે નહીં.

PSH િિી નાણાકીર્ય સેવાઓ/નવિેિાઓ અને નાણાકીર્ય સહાર્ય અરજી પ્રદિર્યા સાથે સદિર્યપણે
જોડાર્યે ા હોર્ય િેવા િિીઓ/ િાંર્યધરી આપનારાઓ બિબ િંગ સ્ટે ટમેન્ટ પ્રાતિ કરવાનુ ં િાલુ
રાિશે.

િિી/િાંર્યધરી આપનારની સારી ભાવનાથી વિયન કરવાની અને PSH માં પ ૂરી પાડવામાં આવિી

સેવાઓની ચ ૂકવણી કરવા માટેના વાજિી પ્રર્યાસો કરવાની જવાિિારી છે . જે િિીઓ સરકારી સહાર્ય
માટે અરજી કરવા માંગિા નથી, િેઓ નાણાકીર્ય સહાર્ય માટે

ાર્યક નથી, અથવા આવક જરૂદરર્યાિોથી

વધુ પર હોર્ય અને સેવાઓ માટે ચ ૂકવણી સહાર્યની જરૂર હોર્ય િેઓ ચ ૂકવણી ત ાનની નવનંિી કરી શકે
છે . નીિે ચ ૂકવણી ત ાન સ્થાનપિ કરવા માટે ના દિશા–નનિે શો આપે

છે .

ચ ૂકવણી પ્લાન



જો કોઈ િિી/િાંર્યધરી આપનાર િેના બિ ની સંપ ૂણય ચ ૂકવણી કરવા માટે અસમથય હોર્ય અને
નાણાકીર્ય સહાર્ય માટે પાત્ર ન હોર્ય િો PSH ચ ૂકવણી ત ાનની ગોઠવણની ઓફર કરે છે .

ચ ૂકવણી ત ાન િાકી રકમ પર આધાદરિ છે અને PSH નેત ૃત્સાવ દ્વારા નનધાયદરિ ર્યોગ્ર્ય સમર્યની

અંિર (6–24 મદહના) િેને ઉકે વાની નવનંિી કરવામાં આવે છે , જુઓ ચ ૂકવણી ત ાનના દિશા–


નનિે શો.

જે વ્ર્યસ્ક્િઓએ PSH સાથે ઔપિાદરક ચ ૂકવણી ત ાનમાં પ્રવેશ નથી કર્યો, િે વધુ િાકી રકમ
માટે િાહ્ય ઉઘરાણી એજન્સીને આધીન હોઈ શકે છે .
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વ્ર્યસ્ક્િઓ િર મદહને સમર્ય પર ચ ૂકવણી કરે િેવી અપેક્ષા રાિવામાં આવે છે .
સ્ટેટમેન્ટ િારીિના 30 દિવસની અંિર િિી/િાંર્યધરી આપનાર સંમિ થર્યે

માનસક ચ ૂકવણી

ન કરે િો િાતું ગુનાદહિ િને છે . ગુનાદહિ િાિા વધુ િાકી રકમ માટે િાહ્ય ઉઘરાણી એજન્સીને


આધીન હોઈ શકે છે .

જો કોઈ િિી/િાંર્યધરી આપનાર ચ ૂકવણી કરવામાં નનષ્ફળ થાર્ય અથવા પાદરવાદરક આવક

િિ ાર્ય, િો વ્ર્યસ્ક્િ નાણાકીર્ય સહાર્ય માટે અરજી કરી શકે છે ; નાણાકીય સહાય નીતિ - PFS

051 (HMC)/ADM-CRP-008 (SJMC) જુઓ.

PSH િિી અથવા િાંર્યધરી આપનાર દ્વારા િાકી બિ ની ચ ૂકવણી કરવાના વાજિી પ્રર્યાસોના
અભાવમાં િાકી રકમની ઉઘરાણી કરવાનુ ં િાલુ રાિી શકે છે . િેમાં ઉપર વણયવ્ર્યા મુજિ

નાણાકીર્ય સહાર્ય પ્રદિર્યા અથવા ચ ૂકવણી ત ાનને પ ૂણય કરવા માટે ની આવશ્ર્યક માદહિી ન

પ્રિાન કરવાનો સમાવેશ થાર્ય છે , પરં ત ુ િે સુધી મર્યાયદિિ નથી. નીિે અસામાન્ર્ય ઉઘરાણીના
પગ ાંઓની પ્રદિર્યા માટેના દિશા–નનિે શો આપે

છે .

અસાધારણ ઉઘરાણીની ક્રિયાઓ


િાહ્ય ઉઘરાણી એજન્સીઓ – PSH, િિી નાણાકીર્ય સહાર્ય માટે પાત્ર છે કે નહીં િે નનધાયદરિ
કરવા માટેના વાજિી પ્રર્યાસો કરિા પહે ાં િાિાઓને િાહ્ય ઉઘરાણી માટે સોંપિી નથી
અથવા અસામાન્ર્ય ઉઘરાણીના પગ ાંઓ

ેિી નથી.

o PSH પ્રથમ બિબ િંગ સ્ટેટમેન્ટની િારીિ પછી ઓછામાં ઓછા 120 દિવસના સમાપ્તિના
સ ૂિના સમર્યગાળા િરનમર્યાન નોદટસ આપશે.

o ઉઘરાણી એજન્સીમાં આતર્યા પછી િાિાઓને સમાર્યોજજિ કરવામાં આવશે.



ક્રેડિટ ડરપોડટિંગ – િાહ્ય ઉઘરાણી એજન્સીઓ િાહ્ય િેદડટ દરપોદટિંગ એજન્સીઓને િાિાઓની
જાણ કરી શકે છે . PSH અને િાહ્ય ઉઘરાણી એજન્સીઓ િમામ સંગ્રહ પ્રવ ૃનિઓમાં વાજિી િે વ ુ ં

ઉઘરાણી વ્ર્યવહારો અનધનનર્યમ અને સંઘીર્ય વેપાર કનમશન ટેબ ફોન ગ્રાહક સુરક્ષા અનધનનર્યમ
અને 501(r) નનર્યમનોનું પા ન કરશે.


ખરાિ િાંયધારી આપનારન ંુ સરનામ ંુ (Bad Guarantor Address, BGA) – PSH

United States Post Office (યુનાઇટે ડ સ્ટે ટ્સ પોસ્ટ ઑદફસ) (USPS) દ્વારા પરિ કરાર્યે ા

િમામ િિી સ્ટેટમેન્ટને જવાિ આપવા માટે ના ર્યોગ્ર્ય પ્રર્યાસો કરશે જેમનુ ં નવિરણ થયું નથી.
એવા િાિા જેની સૌથી િાજેિરની વસ્િી નવષર્યક માદહિીમાં BGA ના પિનો સમાવેશ છે િે
ત ેસમેન્ટ પહે ા ઓછામાં ઓછા 120 દિવસ માટે વધારાના અનુસરણ માટે િાહ્ય એજન્સીને

ઘા િાધ િરીકે સંિબભિિ થઈ શકે છે , જો કે જ્ર્યાં સુધી સ ૂિનાની આવશ્ર્યકિાઓ સંિોષાર્ય ત્સાર્યાં
સુધી આ િાિા અસામાન્ર્ય ઉઘરાણીના પગ ાંઓને આનધન થશે નહીં આ નીનિનો હેત ુ 501(r)
નનર્યમનોનું પા ન કરવાનો છે .
દદી માટે ક્રેડિટ અને સંગ્રહો નીતિ
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ડિસ્ટ્સ્િક્ટ મેજજસ્િેટ અથવા એટની પ્લેસમેન્ટ – િાકીની રકમના થ્રેશોલ્ડ અને ચ ૂકવણી

કરવાની ક્ષમિા અને/અથવા િાંર્યધરી અથવા ત ૃિીર્ય પક્ષની ચ ૂકવણી કરનાર દ્વારા ચ ૂકવણી
ન કરવાની પેટનયના આધારે િોક્કસ દકસ્સાઓમાં, PSH િિીની રકમ એકનત્રિ કરવા કાન ૂની
કાર્યયવાહી કરી શકે છે .

o કાર્યિાકીર્ય પગ ા

ેવા માટે ઓળિાર્યે ા િાિાઓને ઉઘરાણી એજન્સીને આપે

ઘા િાધ િાિાઓમાંથી અ ગ ઓળિી કાઢવા જોઈએ.

o કાર્યિાકીર્ય પ્રદિર્યા માટે ભ ામણ કરે

િમામ િાિાની 30 દિવસની અંિર સમીક્ષા

અને મ ૂલ્ર્યાંકન કરવામાં આવશે. આકારણી અવનધ િરનમર્યાન, િાિા સદિર્ય A/R

સ્સ્થનિમાં રહેશ.ે એકવાર િે કાન ૂની એજન્સી માટે મંજૂર થઈ જાર્ય, િે પછી િાિાને
ઘા િાધ િરીકે વગીકૃિ કરવામાં આવશે.

o જો કોઈ ચુકાિા/પ ૂવાયનધકાર કોટય ની નોદટસ પ્રાતિ થઈ હોર્ય, િો સ ૂિનામાં જણાવે

હોર્ય

િેમ રકમની ર્યોગ્ર્ય ગોઠવણ કરવામાં આવશે, પછી િાિાનુ ં િસ્િાવેજીકરણ કરવામાં
આવશે અને નોદટસ ફાઇ



કરવામાં આવશે.

બિડકત્સક/દદી સંિધ
ં ની સમાલ્પ્િ – જો િિી, સંભાળ માટેની ચ ૂકવણીમાં ગુનેગાર હોર્ય િો

PSH િિી/બિદકત્સાસકના સંિધ
ં ને સમાતિ કરી શકે છે . િિીિી નનર્યામક, સંિા ક અને બિદકત્સાસક
િધાએ િિી સંભાળને સમાતિ કરવા અને સમાપ્તિના સ્િર પર સંમિ થવુ ં આવશ્ર્યક છે . જુઓ
દદી િરિરફી નીતિ (135–MGM).

o સંભાળ માટેની ચ ૂકવણીમાં ગુનેગારમાં શામે


છે , પરં ત ુ આ સુધી મર્યાયદિિ નથી:

ચ ૂકવણી કરવામાં સમથય હોવા છિાં બિ ની ચ ૂકવણી ન કરવી અથવા

નોંધપાત્ર ઓછી રકમ ચ ૂકવવી. નાણાકીર્ય સહાર્ય મેળવવામાં અથવા શક્ય હોર્ય
ત્સાર્યારે વાજિી ચ ૂકવણી ત ાનની સ્થાપના કરવામાં િિીઓની સહાર્ય કરવા માટે



પ્રર્યત્સાનો કરવા જોઈએ, જુઓ નાણાકીય સહાય નીતિ – PFS–051
(HMC)/ADM–CRP–008 (SJMC).
સહાર્ય સુરબક્ષિ કરવા માટે ાગુ ત ૃિીર્ય પક્ષ ચ ૂકવણી કાર્યયિમમાં નોંધણી કરવા
માટે રે વન્યુ સાર્યક



સ્ટાફ સાથે સહકાર આપવાનો ઇનકાર કરવો.

Medicare ખિચ ડરપોટચ વળિરપાત્ર ઘાલખાધ – Medicare ઘા િાધ સંિનં ધિ CMS

નનર્યમનકારી જરૂદરર્યાિો હેઠળ નનધાયદરિ દિશાનનિે શો અને નનર્યમોનું પા ન કરવામાં આવશે.

સંિતં ધિ દસ્િાવેજો અને સંદભો

PSH નો ઉદ્દે શ છે કે આ નીનિ સંઘીર્ય રજજસ્ટરની ક મ 501(r) હેઠળ નનધાયદરિ દિશાનનિે શો અને

નનર્યમનો અનુસાર અને Medicare ઘા િાધ સંિનં ધિ CMS નનર્યમનકારી આવશ્ર્યકિાઓ હેઠળ હોર્ય.
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નાણાકીર્ય સહાર્ય નીનિ – PFS–051 (HMC)/ADM–CRP–008 (SJMC)
િિી િરિરફી નીનિ (135–MGM)
નાણાકીર્ય જોિમ પ્રદિર્યા

ચ ૂકવણી ત ાનના દિશા–નનિે શો
મંજૂરીઓ
નામ
Steve Massini

અનધકૃિ:
મંજુરી

Dan Angel

મેળવે :

શીષયક
મુખ્ર્ય નાણાકીર્ય અનધકારી
નસનનર્યર દડરે ક્ટર રે વન્યુ
સાર્યક

િારીિ
5/11/2017
5/11/2017

ઑપરે શન્સ

ઉત્પતિની િારીખ અને સમીક્ષાઓ
ઉત્સાપનિની િારીિ: 1/1/2008
સમીક્ષા િારીિ(િો): 01/05/2008, 1/1/2009, 7/1/2009, 2/2010, 5/2017

સુધારે : 01/05/2008, 6/10/11, અને 07/01/2016 (નનમ્બનના િિ ે: િિીની જવાિિારીની ઉઘરાણી
પ્રદિર્યા, 10/06)

2017 Penn State Health સંયક્ુ િ નીનિમાં પદરવનિિિ – નીિેની St. Joseph નીનિઓ Penn State Health
નીનિમાં શામે


કરવામાં આવી હિી:

ADM–CRP–64 – િિી માટે િેદડટ અને ઉઘરાણી
o 1–10 – ઉઘરાણી










o સંિા કશ્રી #16 – ઉઘરાણી

1–3 – િિીની ઉઘરાણીની ઘા િાધ

1–4 ઘા િાધ/સ્વિઃ ચ ૂકવણી પિાવટ
2–8 કાન ૂની િાિા સંિભય
3–2 નનણયર્ય/પ ૂવાયનધકાર

St. Joseph વ્ર્યવસાર્યી – ઘા િાધ નીનિ

St. Joseph વ્ર્યવસાર્યી – નવિે શી સરનામાંવાળા િિીઓનું સંિા ન કરવું
St. Joseph વ્ર્યવસાર્યી – સર્જરી અને પ્રદિર્યા માટે નો નાણાકીર્ય કરાર
CPMG – સ્વિઃ ચ ૂકવણી ઉઘરાણી
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તવષય સમીક્ષકો અને યોગદાન કરનારાઓ
નસનનર્યર દડરે ક્ટર રે વન્યુ સાર્યક
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