દદીની શાખ અને વસ ૂલાત નનનત
પેન્ન રાજ્ય સ્વાસ્્ય (Penn State Health) રે વન્ય ુ સાઇકલ
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અમલીકરણ તારીખ:
જાન્યુઆરી 2020

હેત ુ
પોલિસી દસ્તાવેજનો નમ ૂનો પ ૂર્ણ કરવા દદશાસ ૂચનો પ ૂરા પાડવા માટે .
વ્યાપ
દસ્તાવેજ નીચે સ ૂચવવામાાં આવેિ પેન સ્ટેટ હેલ્થ ઘટકોના િોકો અને પ્રદિયાઓને િાગુ પડે છે :
X પેન સ્ટેટ હેલ્થ સસસ્ટમ
પેન સ્ટે ટ કોિેજ ઓફ મેદડસસન
(Penn State Health System)
સમલ્ટન એસ.હરશે મેદડકિ સેન્ટર
(Milton S. Hershey Medical Center)
કોમ્યુસનટી મેદડકિ ગ્રુપ
(Community Medical Group)

(Penn State College of Medicine)
સે.જોસેફ'સ મેદડકિ સેન્ટર
(St. Joseph’s Medical Center)

હેત ુ
લિલિિંગ, વસ ૂિાતો અને પુનઃપ્રાપ્તત કામગીરીઓ કરવા માટે સ્પષ્ટ અને સુસગ
ાં ત માગણદશણનો પ્રદાન
કરવા માટે જે અનુપાિન, દદી સાંતોષ અને કાયણક્ષમતાને પ્રોત્સાદહત કરે છે . લિલિિંગ સનવેદનો, િેલિત
ે રીકતાણ ઓને
પત્રવ્યવહાર અને ફોન કૉલ્સ દ્વારા, પેન સ્ટે ટ હેલ્થ (Penn State Health, PSH) દદીઓ / િાાંહધ
તેમની નાર્ાકીય જવાિદારીઓ અને ઉપિબ્ધ નાર્ાકીય સહાયતા સવકલ્પોની જાર્ કરવા માટે
પ્રસતિદ્ધ પ્રયત્નો હાથ ધરશે, તેમજ સાંભાળની નાર્ાકીય અિાંદડતતા દરસમયાન પારદસશિતાને સુસનસિત
ે રીકતાણઓ સાથે ફોિો અપ કરશે. આ નીસત આંતદરક
કરતાાં િાકી એકાઉન્્સ િાિતે દદીઓ / િાાંહધ
મહેસ ૂિ કોડની કિમ 501 (આર) માાં દશાણ વેિ આવશ્યક્તાઓ સાથે સુસગ
ાં ત છે .
વ્યાપ
નોંધર્ી અને લિલિિંગ સ્ટાફ, નાર્ાકીય સિાહકારો
વ્યાખ્યાઓ
સામાન્ય રીતે થતી લિિની રકમ (Amount Generally Billed, AGB) ની વ્યાખ્યા: AGB અથવા કુિ
શુલ્ક પરની મયાણદા IRS 501R સાથેના અંસતમ સનયમ મુજિ લુકિેક પદ્ધસતનો ઉપયોગ કરીને PSH દ્વારા
ગર્વામાાં આવે છે . PSH િાનગી સ્વાસ્્ય વીમા કાંપનીઓ અને Medicare દ્વારા ચ ૂકવવામાાં આવેિા
તમામ દાવાઓની સરે રાશ ચ ૂકવર્ીની ગર્તરી કરવા માટે આ પદ્ધસતનો ઉપયોગ કરશે. માત્ર તાત્કાલિક
અથવા તિીિી રીતે જરૂરી સાંભાળ માટે પાત્ર વ્યક્ક્તઓ પાસેથી સામાન્ય રીતે થતી લિિની રકમથી વધુ
શુલ્ક િેવામાાં આવશે નહીં. PSH સવનાંતી કરનારા દદીઓને વતણમાન AGB ગર્તરીની સન:શુલ્ક િેલિત
નકિ ઉપિબ્ધ કરશે. આને એવા ચેદરટી કેઅર (નાર્ાાંકીય સહાય) દડસ્કાઉન્ટ સાથે કન્ફય ૂઝ કરવામાાં ન
આવવુાં જોઇએ જે જો વ્યક્ક્તઓનુ ાં FAP માંજૂર કરવામાાં આવેિ હોય તો 100% એ િાગુ પડે છે .
એજન્સી પ્લેસમેન્ટ: ઘાિિાધની ક્સ્થસતમાાં િાતાઓની વસ ૂિાત કરવા માટે િહારની વસ ૂિાત એજન્સીઓને
રાિવામાાં આવે છે . િાતુાં ઘાિિાધની ક્સ્થસતમાાં હોય ત્યારે , તેને પ્રાથસમક અથવા ગૌર્ વસ ૂિાત એજન્સી
સાથેની સનષ્ફળ વસ ૂિાત પ્રવ ૃસિના નવ મદહના સુધી લિનવસ ૂિાતપાત્ર ગર્વામાાં આવતુાં નથી.
બિબલિંગ સ્ટે ટમેન્ટ અથવા સ્ટેટમેન્ટ: આપવામાાં આવેિી સેવાઓ માટે લિિ. દદીના િાતા પરના દરે ક
ચાર્જની સ ૂલચ દશાણવતા, આ પ્રવ ૃસિ અથવા સવગતવાર લિિનો સારાાંશ હોઈ શકે છે .

સેવા ની તારીખ (Date of Service, DOS):



ઇનપેસશન્ટ DOS- દદીને હોક્સ્પટિમાાંથી રજા આપવામાાં આવે તે તારીિ.
આઉટપેશન્ટ/એમ્બ્યુિરી DOS - પ્રદિયા કરવામાાં આવે અથવા દદીને તિીિી સાંભાળ મળે તે તારીિ.

ઉપચારાત્મક સેવાઓ - સેવાઓ અથવા પ્રદિયાઓ કે જેનો ઉપયોગ લિમારી અથવા સવકૃસતના કારર્ને
સનધાણદરત કરવા માટે થાય છે . ડાયગ્નોસ્સ્ટક મેદડકિ કેરમાાં હાિની સમસ્યાના સનરીક્ષર્ દ્વારા, દદીની
સમસ્યાનુ ાં સનદાન અથવા ઉપચાર કરવા, નવા િક્ષર્ો તપાસવા અથવા અસામાન્ય પરીક્ષર્
પદરર્ામોને અનુસરનો સમાવેશ થાય છે . ઉપચારાત્મક સેવાઓ આરોગ્ય સાંભાળ પ્રદાતાઓને દદીઓમાાં
તીવ્રતા અથવા રોગોના કારર્ અંગે માદહતી આપે છે .
સ્વૈચ્છિક સેવાઓ અથવા કાયયવાહી - PSH તિીિી સ્ટાફ દ્વારા નક્કી કરાયેિ સેવાઓ અથવા પ્રદિયાઓ
જે તિીિી રીતે જરૂરી નથી.
ઇમરજન્સી મેડિકલ કં ડિશન – પ ૂરતી ગાંભીર તીવ્રતા (ગાંભીર પીડા સદહત) ના તીવ્ર િક્ષર્ો દ્વારા જાતે જ
જર્ાતી તિીિી ક્સ્થસત, જેમ કે સમજદાર અકુશળ વ્યક્ક્ત, જેમને આરોગ્ય અને દવાઓની સરે રાશ
જાર્કારી હોય છે , તે સાંભવતઃ ગાંભીર જોિમમાાં, શાદરરીક કાયોમાાં ગાંભીર ક્ષસત, અથવા કોઈ શારીદરક
અંગ અથવા ભાગની ગાંભીર તકિીફોમાાં વ્યક્ક્ત (અથવા, સગભાણ સ્ત્રીના સાંિધ
ાં માાં, સ્ત્રી અથવા તેના
અજાત િાળકના સ્વાસ્્ય)ના સ્વાસ્્યને જાળવી રાિવાના પદરર્ામે, તાત્કાલિક તિીિી સાંભાળની
ગેરહાજરીની અપેક્ષા રાિે છે .
ઇમર્જન્ટ કેર: દદીને પ ૂરી પાડવામાાં આવતી ઈમર્જન્ટ મેદડકિ કસ્ન્ડશનની સાંભાળને, વધુમાાં આ મુજિ
વ્યાખ્યાસયત કરવામાાં આવે છે :


પ ૂરતી ગાંભીરતાના તીવ્ર િક્ષર્ો (દા.ત. તીવ્ર પીડા, માનસસક સવકૃસત અને / અથવા પદાથણના
દુરૂપયોગના િક્ષર્ો વગેરે) દ્વારા જાતે જ દે િાતી તિીિી ક્સ્થસત એ છે કે તાત્કાલિક તિીિી
ધ્યાનની ગેરહાજરીમાાં સાંભવતઃ નીચે આપેિામાાંથી એકમાાં પદરર્મવાની અપેક્ષા છે :
o ગાંભીર જોિમમાાં દદી (અથવા, સગભાણ સ્ત્રીના સાંિધ
ાં માાં, સ્ત્રી અથવા તેના અજાત
િાળકના સ્વાસ્્ય) નુ ાં આરોગ્ય જાળવી રાિવુ,ાં અથવા
o શાદરરીક કામગીરીમાાં ગાંભીર ક્ષસત, અથવા
o કોઈપર્ શારીદરક અંગ અથવા ભાગની ગાંભીર અક્ષમતા.
o દડલિવરી પહેિાાં અન્ય હૉક્સ્પટિમાાં સિામત સ્થાનાાંતરર્ અથવા સ્રી અથવા તેના
અજાત િાળકના સ્વાસ્્ય અથવા સિામતીને જોિમી િનાવતા સ્થાનાાંતરર્ને અસર
આપવા માટે અપ ૂરતો સમય હોય તેવી સગભાણવસ્થા ધરાવતી ગભણવતી સ્ત્રીના સાંદભણમાાં.

િાંયધરી આપનાર: તે વ્યક્ક્ત જે દદીના લિિ માટે નાર્ાકીય રીતે જવાિદાર હોય. પુખ્ત અથવા
સ્વતાંત્ર સગીરના દકસ્સામાાં, દદી સામાન્ય રીતે પોતે જ પોતાનો િાાંયધરી આપનાર રહેશે. 18 વષણની
નીચેના િાળકોને સામાન્ય રીતે િાાંયધરી આપનાર તરીકે સ ૂલચિદ્ધ કરવામાાં આવશે નહીં. સગીર
સ્વતાંત્ર હોય તે સસવાય, સગીરને આપવામાાં આવતી િધી સેવાઓનુ ાં િીિ રક્ષક વાિી અથવા કાન ૂની
વાિીને મોકિવામાાં આવશે.
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તિીિી રીતે જરૂરી: તિીિી રીતે જરૂરી નો અથણ થાય છે એવી સ્વાસ્્ય સાંભાળ સેવાઓ કે જેના પર
કુશળ તિીિી ચુકાદાનો ઉપયોગ કરીને, પ્રદાતા સામાન્ય રીતે તિીિી પ્રેસ્ક્ટસના સ્વીકૃત ધોરર્ો
અનુસાર દદીને િીમારી, ઇજા, રોગ અથવા તેના િક્ષર્ોને અટકાવવા, મ ૂલ્યાાંકન, સનદાન અથવા
સારવારના હેત ુ માટે પ્રદાન કરશે







સામાન્ય રીતે તિીિી પ્રેસ્ક્ટસના સ્વીકૃત ધોરર્ો અનુસાર
ુ માટે , “સામાન્ય રીતે તિીિી પ્રેસ્ક્ટસના સ્વીકૃત ધોરર્ો અનુસાર” નો અથણ
o આ હેતઓ
થાય છે એવા ધોરર્ો કે જે તિીિી સાદહત્યની સમકક્ષ સમીક્ષામાાં જાહેર કરાયેિા
સવશ્વસનીય વૈજ્ઞાસનક પુરાવાઓ પર આધાદરત હોય સામાન્ય રીતે જેને સિાંસધત
તિીિી સમુદાય દ્વારા ઓળિાવવામાાં આવેિા હોય અથવા તિીિી ચુકાદાને શામેિ
કરતાાં પોલિસીના મુદ્દાઓમાાં સનધાણદરત ધોરર્ો સાથે સુસગ
ાં ત હોય.
પ્રકાર, આવતણન, હદ, સ્થળ અને અવસધની દ્રસ્ષ્ટએ તિીિી રીતે યોગ્ય માનવામાાં આવતુાં હોય
અને દદીની માાંદગી, ઈજા અથવા રોગ માટે અસરકારક માનવામાાં આવતુાં હોય.
મુખ્યત્વે દદી, લચદકત્સક અથવા અન્ય સ્વાસ્્ય સાંભાળ પ્રદાતાની સુસવધા માટે નહીં, અને વૈકપ્લ્પક
સેવા અથવા સેવાઓના િમ કરતાાં વધુ મોંઘા નહીં, તે દદીની લિમારી, ઈજા અથવા રોગના સનદાન
અથવા સારવારના સમાન ઉપચારાત્મક અથવા સનદાનાત્મક પદરર્ામો રજુ કરવા માટે .
દરે ક કેસના આધાર પર સેવાઓ, વસ્તુઓ અથવા પ્રદિયાઓને તપાસધીન અથવા પ્રાયોલગક
તરીકે સાંિોધવામાાં આવશે.

બિન-આવરી લેવાયેલી અથવા પ્રાયોબગક સેવાઓ અથવા પ્રક્રીયાઓ- સેવાઓ અથવા પ્રદિયાઓ જે આ
મુજિ સ્થપાયેિી છે :




પ્રાયોલગક / તપાસની સેવાઓ અથવા પ્રિીયાઓ- તિીિી સેવાઓ, પ્રિીયાઓ અથવા દવાઓ
જેનો ઉપયોગ સામાન્ય ઉપયોગ માટે માંજૂર કરાયો નથી પરાં ત ુ સિામતી અને અસરકારકતાને
િગતા પ્ક્િસનકિ ટ્રાયલ્સમાાં તપાસ હેઠળ છે . પ્રાયોલગક અને તપાસ સેવાઓ, પ્રિીયાઓ
અથવા દવાઓના ઉપયોગનો હેત ુ રોગ અથવા અન્ય ક્સ્થસતઓના સનદાનમાાં અથવા રોગના
ઉપચાર, શમન, સારવાર અથવા રોગના સનવારર્માાં કરવાનો છે .
o સારવાર પ્રોટોકોિ પ્રાયોલગક અને તપાસ સેવાઓ માટે સવકસાવવામાાં આવતાાં, PSH
તિીિી જરૂદરયાત સમજાવવા માટે દાતા સમાજ સાથે કામ કરશે.
લિન-આવરી િેવામાાં આવતી સેવાઓ અથવા પ્રિીયાઓ - તિીિી સેવાઓ અથવા પ્રદિયાઓ
કે જે દદીની વીમા યોજના દ્વારા આવરી િેવામાાં આવતી નથી.

ે રીદાતા (ત્રાદહત પક્ષના
દદીની જવાિદારી: કોઈપર્ િાકી ચ ૂકવર્ી જેમાાં દદી અથવા દદીના િાાંહધ
ચુકવર્ીકતાણ નહીં) નાર્ાાંકીય રીતે જવાિદાર પક્ષ હોય છે .


સાંભાળમાાં સવિાંિ - PSH જે આપવામાાં આવતી કાળજી માટે યોગ્ય દદીની જવાિદારી પ્રયત્નો
સ્થાસપત કરવા માટે વારાં વાર ઇનકાર કરતા દદીઓ માટે નોન ઈમર્જન્ટ સવીસીસ અથવા
પ્રિીયાઓમાાં સવિાંિ કરી શકે છે , EMTALA નીસત હેઠળ આપવામાાં આવતી સાંભાળને મુક્ક્ત
આપવામાાં આવે છે .

પ્રાથનમક અથવા નવનશષ્ટ સંભાળ સેવાઓ - લિન સવકાસશીિ અથવા લિન તાકીદની તિીિી સાંભાળ
મેળવવા અથવા ક્સ્થરતા અથવા કટોકટીની તિીિી ક્સ્થસતને પગિે વધારાની કાળજી ઈચ્છતા
હોક્સ્પટિમાાં પહોંચતા દદીઓને પ ૂરી પાડવામાાં આવતી સેવાઓ અથવા પ્રદિયાઓ. પ્રાથસમક અથવા
સવસશષ્ટ આયોજીત સેવાઓ ક્ાાં તો પ્રાથસમક સાંભાળ સેવાઓ અથવા અગાઉથી નક્કી થયેિી તિીિી
પ્રદિયાઓ છે .
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તાકીદની સંભાળ: તિીિી ક્સ્થસત માટે દદીને પ ૂરી પાડવામાાં આવતી સાંભાળ કે જે જીવન/અંગ માટે
જોિમી ન હોય અથવા કાયમી હાસન થવાની સાંભાવના ન હોય, પરાં ત ુ Medicare અને Medicaid
સસવિસીઝ (Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS) માટે કેન્દ્રો દ્વારા વ્યાખ્યાસયત થયા
મુજિ, ટાળવા માટે 12 કિાકની અંદર તાત્કાલિક કાળજી અને સારવારની જરૂર હોય:



દદીના સ્વાસ્્યને ગાંભીર જોિમમાાં મ ૂકવુ ાં અથવા ગાંભીર ક્ષસત અથવા અક્ષમતાથી િચવુ;ાં
અથવા
આ દસ્તાવેજમાાં વ્યાખ્યા આતયા મુજિ, અચાનકની સેવાઓની આવશ્યકતા હોય તેવી
કોઈ િીમારી કે ઇજા થવાની સાંભાવના હોય.

નીનત અને/અથવા પ્રડક્રયા નનવેદનો
જાસત, પ્રાથસમક ભાષા, લિિંગ, ઉંમર, ધમણ, સશક્ષર્, રોજગાર, સવદ્યાથીની ક્સ્થસત, સ્વભાવ, સાંિધ
ાં , વીમા
કવરે જ, સામાજીક દરજ્જો, અથવા કોઈપર્ અન્ય ભેદભાવપ ૂર્ણ લભન્નતા પદરિળને ધ્યાનમાાં િીધા
સવના, PSH સતત દદીના િાતાઓ પર ચુકવર્ી કરશે.
દરે ક દદી / િાાંયધરી આપનારને તેની નાર્ાકીય જવાિદારી સમજવા માટે વાજિી સમયમયાણદા અને
માદહતીસાંચાર પ ૂરો પાડવામાાં આવશે. PSH, લિન કટોકટીની પદરક્સ્થસતઓમાાં તેમની સેવાની અગાઉથી
તેમની નાર્ાકીય જવાિદારી અંગે દદીઓ / િાાંયધરીઓને સ ૂલચત કરશે. PSH સ્વૈપ્ચ્છક સેવા પહેિાાં
નાર્ાાંકીય રીતે સ્પષ્ટ થવા માટે અસમથણ અથવા અસનચ્છા ધરાવતા કોઈ પર્ દદી માટે નોન ઈમર્જન્ટ
િં
કેર (પી.એચ.એચ. તિીિી સ્ટાફ દ્વારા સનધાણદરત) ને સ્થલગત અથવા રદ કરી શકે છે . દદીઓને આનથિક
સહાય નીનત (Financial Assistance Policy) - PFS-051 (HMC)/ADM-CRP-008 (SJMC) અનુસાર
નાર્ાકીય સહાય માટે અરજી કરવાની તક આપવામાાં આવશે.
નાર્ાકીય રીતે ક્િીયર કરવામાાં આવનારને અપવાદ-મુક્ત નાર્ાકીય સાતત્યને સુસનસિત કરવા માટે
આવશ્યક િધી પ્રદિયાઓ સાથે સહકાર અને સમાપ્તત તરીકે વ્યાખ્યાસયત કરવામાાં આવશે, પરાં ત ુ
તેટિા પ ૂરતુાં મયાણદદત નથી:






વીમાનો પુરાવો
સાચી વસ્તી સવષયક માદહતી
પોકેટ િચણ(દા.ત. સહ-પગાર, સહવીમો, કપાતો, અને લિન-આવરાયેિ ચાજીસ) પૈકીની તમામ
િાગુ ચ ૂકવર્ીઓ.
ત્રીજા પક્ષના િાભ અથવા નાર્ાાંકીય સહાય અથે PSH ફાઇનાક્ન્શયિ કાઉન્સેિસણ સાથે કામ કરતાાં
અગાઉની PSH હેલ્થ કેર સસવિસીઝ માટે દદીના િાકી િેિેન્સને ઉકેિવુ.ાં

PSHને નાર્ાકીય માંજૂરી માટે આવશ્યક માદહતી પ્રદાન કરવામાાં સનષ્ફળતા િેિેન્સ પર વધુ વસ ૂિાત
માટે િાહ્ય વસ ૂિાત એજન્સીને મોકિવામાાં આવતા વ્યક્ક્તગત એકાઉન્ટમાાં પદરર્ામશે.
વીમાન ંુ િીલીંગ:
દદીનુ ાં તિીિી વીમા કવરે જ દદી, વીમા પ્રદાતા અને / અથવા દદીના રોજગારદાતા વચ્ચેનો કરાર
િને છે . પેન સ્ટેટ હેલ્થ (Penn State Health) આ કરારનો ભાગ નથી. દદીઓ આ માટે જવાિદાર છે :


ઓદફસ મુિાકાતો માટે રે ફરિ આવશ્યક છે કે કેમ તે જાર્ો.
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સનધાણદરત પરીક્ષર્ તેમની તિીિી કવરે જ પૉલિસી હેઠળ શામેિ છે કે કેમ તે તેમના વીમા
પ્રદાતા પાસેથી તપાસ કરો.
િાભોના શેડય ૂિને અને જો કોઈ સહ-ચુકવર્ી અથવા કપાતપાત્ર િાગુ પડે છે કે કેમ તે નક્કી
કરવા માટે વીમા પ્રદાતાનો સાંપકણ કરો.
એપોઇન્ટમેન્્સ માટે યોગ્ય દસ્તાવેજીકરર્ સાથે આવો.
પ્રસતકૂળ સનર્ણય સામે અપીિ કરવા માટે અમારી લિઝનેસ ઑફીસ સાથે કાયણ કરો.

કાળજીની જોગવાઈને પગિે, સમયસર રીતે દદીના દાવાને તેના / તેર્ી દ્વારા પ ૂરા પાડવામાાં આવેિ
ે રી આપનાર દ્વારા પુરી પાડવામાાં આવેિ
વીમા અથવા ચુકવર્ી કરનાર ત્રાદહત પક્ષ દ્વારા (દદી / િાાંહધ
અથવા તેના દ્વારા ચકાસાયેિ માદહતીના આધારે અથવા અન્ય સ્રોતો દ્વારા યોગ્ય રીતે ચકાસાયેિ) દ્વારા
પ્રદિયા કરવા માટે દરે ક વાજિી પ્રયાસ કરવામાાં આવશે.






જો PSH દ્વારા ભ ૂિને િીધે ચુકવર્ી કરનાર દ્વારા કોઈ અન્યથા માન્ય દાવાને નકારવામાાં
(અથવા પ્રદિયા ન કરવામાાં આવે) આવે, તો પી.સી.એચ ચુકવર્ી કરનારે દાવો ચ ૂકવવા માટે
ચ ૂકવેિી રકમથી વધુ રકમ માટે દદીને લિિ કરશે નહીં.
જો PSH અંકુશની િહારના પદરિળોને કારર્ે ચુકવર્ી કરનાર દ્વારા કોઈ અન્યથા માન્ય
દાવાને નકારવામાાં (અથવા પ્રદિયા ન કરવામાાં આવે) આવે, તો કમણચારી દાવાના સનરાકરર્ને
સરળ િનાવવા માટે યોગ્ય િાગે તે મુજિ ચુકવર્ી કરનાર અને દદીને અનુસરશે.
જો વાજિી અનુસરર્ના પ્રયત્નો પછી પર્ સનરાકરર્ ન આવો, તો PSH દદીને લિિ કરી શકે
છે અથવા ચુકવર્ી કરારો સાથે સુસગ
ાં ત અન્ય કાયણવાહી કરી શકે છે .

દદી બિબલિંગ:
ચ ૂકવર્ી કરનાર તરફથી વીમા દાવાના સનર્ણય પછી કોઈપર્ િેિેન્સ િાભોની સમજૂસતના આધારે દદી
(અથવા િાાંયધરી આપનાર) ને લિિ કરવામાાં આવશે.
ત્રાદહત પક્ષ અથવા વીમાદાતાની ગેરહાજરીમાાં, દદીઓને સીધી લિિ કરવામાાં આવશે. આ દદીઓને
જાતે ચ ૂકવર્ી કરનાર દદીઓ માનવામાાં આવશે. PSH વીસમત ન હોય તેવા પાત્ર FAP અથવા લિનFAP પાત્ર વ્યક્ક્ત પાસેથી ઇમરજન્સી અથવા તલિિી રીતે જરૂરી હોય તેવી અન્ય કાળજી માટે
સામાન્યપર્ે લિિ કરવામાાં આવેિ હોય (AGB) તેના કરતાાં વધારે શુલ્ક નહીં િે.
જાતે ચ ૂકવર્ી કરનાર દદીઓને PSH નાર્ાકીય સહાય નીસત સવશેની માદહતી પ્રદાન કરવામાાં આવશે. જુઓ
નાર્ાકીય સહાય નીસત (Financial Assistance Policy)- PFS-051 (HMC)/ADM-CRP-008 (SJMC).



PSH અપેક્ષા રાિે છે કે તમામ િાાંયધરી આપનારા / દદીઓ PSH દ્વારા પ ૂરી પાડવામાાં આવતી
સેવાઓ માટે ચ ૂકવર્ી કરવા માટે ના દરે ક વાજિી અને સદભાવનાપ ૂર્ણ પ્રયાસ કરશે.
ે રી આપનાર /
આ ઉપરાાંત, PSHને સાંપ ૂર્ણ અને સચોટ વસતી સવષયક માદહતી આપવાની િાાંહધ
દદીની જવાિદારી છે . આમ કરવામાાં સનષ્ફળતા વસ ૂિાત માટે ના નોંધપાત્ર પગિાાંઓમાાં
પદરર્મી શકે છે .

દદીની અપેક્ષાઓ માટે માગણદસશિકા નીચે દશાણવેિ છે .
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ુ ૂબચત આરોગ્ય સંભાળ સેવાઓ માટે દદીની નાણાકીય જવાિદારી:
અનસ


જો તે શેડય ૂલિિંગ અથવા રજીસ્ટ્રેશન દરસમયાન સનધાણદરત કરવામાાં આવે છે કે દદીનો આરોગ્ય
વીમો અપ ૂરતો હોય અથવા મયાણદદત િાભ ધરાવતો હોય, તો એકાઉન્્સને નાર્ાકીય
સિાહકાર તરીકે સાંિોધવામાાં આવશે.
o ફાઇનાક્ન્શયિ નેસવગેટસણ સવનાંતી કરવા પર તમામ દદીઓને દકિંમતનો અંદાજ કાઢી આપશે.
o જો કોઈ દદી સ ૂચવે છે કે તે દદી જવાિદારીની ચ ૂકવર્ી કરી શકતો નથી, તો નાર્ાકીય
સિાહકાર દદી / િાાંયધરી આપનારને સરકારી કાયણિમો અથવા નાર્ાાંકીય સહાય માટે
પાત્ર છે કે કે મ તે નક્કી કરવા માટે સપ્ર-સ્િીન કરી શકે છે .
o સરકારી કાયણિમો અથવા નાર્ાાંકીય સહાય માટે પાત્ર િનવા માટે નક્કી કરાયેિા
વ્યક્ક્તઓને કેવી રીતે અરજી કરવી તે અંગે સવકલ્પો આપવામાાં આવશે.
 PSH ને અરજી પર સવનાંતી કરાયેિ આવશ્યક નાર્ાકીય માદહતી પ ૂરી
પાડવાની વ્યક્ક્તગત જવાિદારી છે .
 PSH તરફથી નાર્ાકીય સહાયની સવનાંતી કરનારા તમામ દદીઓએ ચ ૂકવર્ી
કરવામાાં તેમની અક્ષમતાને સાલિત કરવા માટે િધી આવશ્યક માદહતી પ્રદાન
કરવી જરૂરી છે .
o નાર્ાાં ચ ૂકવવાની તેમની ક્ષમતા અથવા નાર્ાાંકીય સહાયની જરૂદરયાતને સ્થાસપત
કરવા માટે જરૂરી માદહતી પ ૂરી પાડીને PSH માટે અસહકારી અથવા સહાય કરવા માટે
અસમથણ હોય તેવા દદીઓ માટે સેવાઓ જે તિીિીરૂપે આવશ્યક ન હોય તે મુિતવી
અથવા રદ થઈ શકે છે .
 PSH પ્રદાતા અને તિીિી સ્ટાફ દ્વારા તિીિી જરૂદરયાત સનધાણદરત કરવામાાં
આવશે. કૃપા કરીને આ દસ્તાવેજના વ્યાખ્યા સવભાગ હેઠળ તિીિી
આવશ્યકતાની વ્યાખ્યાનો સાંદભણ િો.
 નાર્ાકીય સિાહકારો પ્રદાતાઓનો સાંપકણ કરશે અને તેમને દદીની
તિીિી ક્સ્થસત સાંિસાં ધત વધારાની માદહતી પ ૂરી પાડવા અને તાત્કાલિક
ધ્યાન આપવાની જરૂદરયાત અંગે જર્ાવશે. PSH તિીિી કમણચારીઓ
દ્વારા તિીિી રીતે જરૂરી ન હોય તેવી સેવાઓને નક્કી થયા મુજિ
સ્થલગત અથવા રદ કરવામાાં આવશે, નાર્ાકીય જોિમ પ્રદિયા જુઓ.
 PSH તિીિી જરૂરી સેવાઓ પ ૂરી પાડશે, જ્યારે નાર્ાાંકીય સિાહકારો
નાર્ાાંકીય જવાિદારીઓને સાંતોષવા માટે દદી સાથે સદિયપર્ે કાયણ કરશે.
o જો કોઈ વ્યક્ક્ત સરકારી કાયણિમો અથવા નાર્ાાંકીય સહાય માટે યોગ્યતાઓને પ ૂરી
કરતી ન હોય, તો માસસક ચુકવર્ી યોજનાનો સવકલ્પ ઉપિબ્ધ છે .
o આવશ્યક માદહતી પ્રદાન કરવામાાં અથવા મદહનાની ચુકવર્ી યોજના સ્થાસપત
કરવામાાં સનષ્ફળતા પદરર્ામે વ્યક્ક્તનુ ાં એકાઉન્ટ િેિેન્સ પર વધુ વસ ૂિાત માટે િાહ્ય
વસ ૂિાત એજન્સીને મોકિવામાાં આવશે.
o સવદે શી સરનામાાંવાળા દદીઓ - તે લિન-ગાંભીર સુસવધા પર જોવા મળતા સવદે શી વીમો
ધરાવતા તમામ દદીઓ માટે સેવાના સમયે િાકી િેિેન્સ વસ ૂિ કરવા માટે પેન સ્ટે ટ
હેલ્થની (Penn State Health) નીસત છે , આપવામાાં િધી સેવાઓ માટે દદીને લિિ કરી
શકવા માટે તીવ્ર સુસવધાઓ ધરાવતા દદીઓને સાંચાલિત કરતી સહયોગી િધી
સાંિસાં ધત માદહતીને એકસત્રત કરવાની અપેક્ષા રાિે છે .
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ે રી આપનાર િેિેન્સ અને જાતે ચ ૂકવવાની િાકીની રકમ િાાંહધ
ે રી
સેવાઓની જોગવાઈ િાદ, િાાંહધ
આપનારને ચ ૂકવવામાાં આવશે. આ લિલિિંગ સ્ટે ટમેન્ટ પ્રદિયા માટે નીચેના માગણદસશિકા છે .
બિબલિંગ સ્ટે ટમેન્્સ













હોક્સ્પટિ અને / અથવા લચદકત્સક સેવાઓનો સનવેદન ઓછામાાં ઓછા ચાર વધતા જતા ત્રીસ
દદવસના લિલિિંગ સાઇકિમાાં દદી / િાાંયધરી આપનારને મોકિવામાાં આવે છે .
િધા દદીઓ / િાાંયધરીદારો કોઈપર્ સમયે તેમના એકાઉન્્સ માટે આઇટમિાઈઝ્ડ
સ્ટે ટમેન્ટની સવનાંતી કરી શકે છે .
જો દદી તેના િાતા અંગે સવવાદ ઊભો કરે અને લિિ સાંિસાં ધત દસ્તાવેજોની સવનાંતી કરે , તો
સ્ટાફ સમયસર દદી / િાાંયધરી આપનારને જવાિ આપશે અને વસ ૂિાત માટે એકાઉન્ટનો
ઉલ્િેિ કરતા ઓછામાાં ઓછા 30 દદવસ પહેિાાં તેન ુ ાં િાત ુાં અટકાવશે.
રે વેન્યુ સાયકિ રીપ્રેઝન્ટેદટવ્ઝ અથવા કોન્ટ્રાકટે ડ વેન્ડસણ વસ ૂિાત ચાલુ રાિવા અથવા
નાર્ાાંકીય સહાયની તકને ચાલુ રાિવા માટે સ્ટે ટમેન્ટ લિલિિંગ સાયકિ દરસમયાન દદી /
િાાંયધરી આપનાર (ટે લિફોન, મેઇિ, વસ ૂિાત પત્ર અથવા ઇમેઇિ દ્વારા) નો સાંપકણ કરવાનો
પ્રયાસ કરી શકે છે . લિલિિંગ સસસ્ટમમાાં દદીના એકાઉન્ટ પર વસ ૂિાતના પ્રયત્નો દસ્તાવેજીકૃત
કરવામાાં આવે છે . િાાંયધરી આપનાર/ દદીને તેના િાકી િેિેન્સ સાંિધ
ાં ી સાંપકણ કરવા માટે દરે ક
વાજિી પ્રયાસ કરવામાાં આવશે.
અંસતમ લિલિિંગ સ્ટેટમેન્ટ મેસેજ સ ૂચવે છે કે જો તેની ચ ૂકવર્ી પત્રની તારીિથી 30 દદવસની
અંદર ન થાય તો એકાઉન્ટને િાહ્ય વસ ૂિાત એજન્સીને સોંપી શકાય છે .
PSH પેશન્ટ ફાઇનાક્ન્શયિ સસવિસીસ / વેન્ડસણ સાથે સદિય રીતે સાંકળાયેિા દદીઓ અથવા
િાાંયધરીદારો, નાર્ાકીય સહાયથી સાંિસાં ધત તેમના એકાઉન્્સને સાંગ્રહ એજન્સીને મોકિાવશે
નહીં.
PSH પેશન્ટ ફાઇનાક્ન્શયિ સસવિસીસ / વેન્ડસણ અને ફાઈનાન્સીઅિ આસીસ્ટાન્સ એતિીકેશન
ે રીદાતાઓ લિલિિંગ સ્ટે ટમેન્ટ
પ્રોસેસ સાથે સદિયપર્ે સાંકળાયેિા હોય ત્યારે દદીઓ / િાાંહધ
પ્રાતત કરવાનુ ાં ચાલુ રાિશે.
PSH 501(r) લિલિિંગ અને કિેકશન આવશ્યક્તાઓનુ ાં પાિન કરે છે .

PSH િાતે સદભાવનપ ૂર્ણ કાયણ કરવા અને પ ૂરી પાડવામાાં આવતી સેવાઓ માટે ચ ૂકવર્ી કરવા માટે
વાજિી પ્રયાસો કરવા માટે દદી / િાાંયધરી આપનારની જવાિદારી છે . જે દદીઓ સરકારી સહાય માટે
અરજી કરવા માાંગતા ન હોય, તેઓ નાર્ાકીય સહાય માટે પાત્ર ન હોય, અથવા જેમની જરૂદરયાતો
કરતાાં આવક વધુ હોય અને સેવાઓ માટે ચુકવર્ી સહાયની જરૂર હોય, તેઓ ચુકવર્ી યોજનાની
સવનાંતી કરી શકે છે . ચુકવર્ી યોજનાની સ્થાપના માટે નીચે આપેિા માગણદસશિકા છે .
ચકુ વણી યોજનાઓ



જો કોઈ દદી / િાાંયધરીકતાણ તેના લિિની સાંપ ૂર્ણ ચ ૂકવર્ી કરવા માટે અસમથણ હોય અને
નાર્ાકીય સહાય માટે પાત્ર ન હોય તો PSH ચુકવર્ી યોજનાની ગોઠવર્ કરે છે .
ચુકવર્ી યોજના િાકી રકમ પર આધાદરત છે અને PSH નેત ૃત્વ (6-24 મદહના) દ્વારા સનધાણદરત
યોગ્ય સમયની અંદર ઉકેિવા સવનાંતી કરવામાાં આવી છે , જુઓ ચુકવર્ી યોજના દદશાસનદે શો.
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PSH સાથે ઔપચાદરક ચુકવર્ી યોજના દાિિ ન થયેિી વ્યક્ક્તઓ, વધુ વસ ૂિાત માટે િાહ્ય
વસ ૂિાત એજન્સીને પાત્ર િની શકે છે .
વ્યક્ક્તઓ દર મદહને સમય પર ચુકવર્ી કરવાની અપેક્ષા રાિે છે .
સ્ટે ટમેન્ટની તારીિના 30 દદવસની અંદર દદી / િાાંયધરી આપનાર સાંમત થયા મુજિની
માસસક ચ ૂકવર્ી ન કરે તો િાતુાં ઉપેલક્ષત િને છે . ઉપેલક્ષત િાતાઓ વધુ વસ ૂિાત માટે િાહ્ય
વસ ૂિાત એજન્સીને પાત્ર િની શકે છે .
જો કોઈ દદી/િાાંયધરી આપનારની ચુકવર્ી ન થવાની આશાંકા હોય અથવા ઘરની આવક
િદિાઈ ગઈ હોય, તો વ્યક્ક્ત નાર્ાકીય સહાય માટે અરજી કરી શકે છે ; જુઓ. નાર્ાકીય સહાય
નીસત (Financial Assistance Policy)-PFS-051 (HMC)/ADM-CRP-008 (SJMC).
PSH દદી દ્વારા ઉલચત પ્રયત્નો ન થવાના સાંજોગોમાાં અથવા િાકી લિિ માટે ચુકવર્ી કરવા
ે રી આપાનારને િેિેન્સ પર વધુ વસ ૂિાત કરી શકે છે . તેમાાં નાર્ાકીય સહાય પ્રદિયા
િાાંહધ
અથવા ઉપર વર્ણવ્યા મુજિ ચુકવર્ી યોજનાને પ ૂર્ણ કરવા માટે આવશ્યક માદહતી પ્રદાન
કરવામાાં આવત ુાં નથી, પરાં ત ુ તે પ ૂરતુાં મયાણદદત નથી. વસ ૂિાતના સવસશષ્ટ પગિાાંની પ્રદિયા
માટે નીચેના માગણદસશિકા છે .

વસ ૂલાતના નવનશષ્ટ પગલાં






એકસટનયલ કલેકશન એજન્સીઝ - PSH રે વન્યુ સાયકિ દડપાટણ મેન્ટની જવાિદારી એકસટનણિ
કિેકશન માટે ન તો એકાઉન્ટસ સનયુક્ત કરવાની કે ન તો દદી ફાઇનાક્ન્શયિ આસસસ્ટન્સ માટે
પાત્ર છે કે નહીં તે નકકી કરવાના વાજિી પ્રયાસો કરવા અગાઉ અસાધારર્ કિેકશનમાાં લિતત
થવાની જવાિદારી છે .
o 120/240 ડે રૂિ - 120 દદવસનો સમયગાળો જે દરમ્યાન એક વ્યક્ક્તને FAP અંગે જાર્
કરવા હોક્સ્પટિ સુસવધા જોઇતી હોય છે અને 240 દદવસનો સમયગાળો જે દરમ્યાન
એક હોક્સ્પટિ સુસવધાને એક વ્યક્ક્ત દ્વારા દાિિ કરવામાાં આવેિ આવેદનની પ્રદિયા
કરવા જોઇતો હોય છે . પ્રથમ લિલિિંગ સ્ટેટમેન્ટની તારીિ પછી ઓછામાાં ઓછા 120
દદવસની સમાપ્તતની સ ૂચના સમયગાળા દરસમયાન PSH નોદટસ આપશે. હોક્સ્પટિ
સુસવધા એક એવી વ્યક્ક્ત સામે ECAs (extraordinary collection actions)ની શરૂઆત
ન કરે જેની FAP પાત્રતા તેના દડસ્ચાર્જ પછીના પ્રથમ સ્ટે ટેમેન્ટના 120 દદવસ પછી
પહેિાાં નકકી કરવામાાં આવેિ ન હોય.
o વસ ૂિાત એજન્સીમાાં ફેરવાયા પછી એકાઉન્્સની ગોઠવર્ી કરવામાાં આવશે.
o એક વિત દદી FAP આવેદન દાિિ કરી દે ત્યાર પછી PSH દદી સામે કોઇ પર્
ECAsને સસ્પેન્ડ કરી દે શે ભિે પછી તે આવેદન પ ૂર્ણ હોય કે નહીં.
o PSH 501(r) લિલિિંગ અને કિેકશન આવશ્યક્તાઓનુ ાં પાિન કરે છે .
ક્રેડિટ ડરપોડટિંગ - િાહ્ય વસ ૂિાત એજન્સીઓ િાહ્ય િેદડટ દરપોદટિંગ એજન્સીઓને એકાઉન્્સની
જાર્ કરી શકે છે . PSH અને િાહ્ય વસ ૂિાત એજન્સીઓ તમામ વસ ૂિાત પ્રવ ૃસિઓમાાં વ્યાજિી
દે વાની વસ ૂિાતના વ્યવહારો અસધસનયમ અને ફેડરિ ટ્રેડ કસમશન ટેલિફોન કન્ઝયુમર
પ્રોટેક્શન એક્ટ, અને 501 (આર) સનયમનોનુ ાં પાિન કરશે.
િેિ ગે રંટર એડ્રેસ (Bad Guarantor Address, BGA) –PSH સવતદરત ન કરાયેિા યુનાઇટે ડ
સ્ટે ્સ પોસ્ટ ઑદફસ (યુ.એસ.પી.એસ.) (United States Post Office, USPS) દ્વારા પરત
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કરાયેિા તમામ દદી સનવેદનોને જવાિ આપવા માટે યોગ્ય પ્રયત્નો કરશે. એકાઉન્્સ જેની
સૌથી તાજેતરની વસ્તી સવષયક માદહતીમાાં િીજીએ (BGA) ના નામનો સમાવેશ થાય છે તે
તિેસમેન્ટ પહેિા ઓછામાાં ઓછા 120 દદવસ માટે વધારાના અનુસરર્ માટે ઘાિિાધ તરીકે
િાહ્ય એજન્સીને સાંદલભિત થઈ શકે છે , જો કે આ એકાઉન્્સ સ ૂચનાની આવશ્યકતાઓ ન
સાંતોષાય ત્યા સુધી સુધી વસ ૂિાતના સવસશષ્ટ પગિાાંને આસધન હશે નહી. 501 (આર)
સનયમનોનુ ાં પાિન કરવામાાં આવે તે આ નીસતનો હેત ુ છે .
એટની પ્લેસમેન્ટ – િાકીના િેિેન્સ થ્રેશોલ્ડ અને ચુકવર્ી કરવાની ક્ષમતા અને / અથવા
ગેરાંટીદાતા અથવા ચુકવર્ી કરનાર ત્રાદહત પક્ષ દ્વારા ચ ૂકવર્ીની પેટનણના આધારે ચોક્કસ
દકસ્સાઓમાાં, PSH દદીના િેિેન્સની વસ ૂિાત કરવા કાન ૂની કાયણવાહી કરી શકે છે .
o કાયદાકીય કાયણવાહી માટે ઓળિાયેિા િાતાઓને ઘાિિાધ િાતાઓમાાંથી એક
વસ ૂિાત એજન્સીમાાં ફેરવાયેિા તરીકે અિગથી ઓળિાવા જોઈએ.
o PSH કાન ૂની પગિાાં માટે ભિામલર્ત તમામ દદીઓને િેલિત સ ૂચના મોકિશે.
o કાયદાકીય પ્રદિયા માટે ભિામર્ કરે િ તમામ એકાઉન્્સની 30 દદવસની અંદર
સમીક્ષા કરવામાાં આવશે અને મ ૂલ્યાાંકન કરવામાાં આવશે. મ ૂલ્યાાંકન સમયગાળા
દરસમયાન, એકાઉન્ટ એ / આર ક્સ્થસતમાાં સદિય રહેશે. એકવાર તે કાન ૂની એજન્સી માટે
માંજૂર થઈ જાય, તે પછી એકાઉન્ટને ઘાિિાધ તરીકે વગીકૃત કરવામાાં આવશે.
o જો કોઈ ચુકાદો / પ ૂવાણ સધકાર કોટણ ની નોદટસ પ્રાતત થઈ હોય, તો સ ૂચનામાાં ઓળિાયેિા
િાતાઓ પર યોગ્ય ગોઠવર્ કરવામાાં આવશે, એકાઉન્ટનુ ાં દસ્તાવેજીકરર્ કરવામાાં
આવશે અને નોદટસ દાિિ કરવામાાં આવશે.
o એક વિત દદી FAP આવેદન દાિિ કરી દે ત્યાર પછી PSH દદી સામે કોઇ પર્
ECAsને સસ્પેન્ડ કરી દે શે ભિે પછી તે આવેદન પ ૂર્ણ હોય કે નહીં.
o PSH 501(r) લિલિિંગ અને કિેકશન આવશ્યક્તાઓનુ ાં પાિન કરે છે .
ડિબઝનશયન/દદી સંિધ
ં ની સમાચ્પ્ત – જો દદી સાંભાળ માટે ચુકવર્ીમાાં ઉપેલક્ષત હોય તો PSH
દદી / લચદકત્સકના સાંિધ
ાં ને સમાતત કરી શકે છે . તબિિી રીતે આવશ્યક અથવા તાત્કાબલક
કાળજી માટે દદીઓને ડિસનમસ કરવામાં નહીં આવે. તિીિી સનયામક, મેનેજર અને લચદકત્સક
િધાએ દદીની સાંભાળને સમાતત કરવા અને સમાપ્તતના સ્તર પર સાંમત થવુ ાં આવશ્યક છે .
o સાંભાળ માટે ચુકવર્ીમાાં ઉપેક્ષામાાં શામેિ છે , પરાં ત ુ તે આ સુધી મયાણદદત નથી:
 ચ ૂકવર્ી પ ૂરી પાડવાની ક્ષમતા હોવા છતાાં લિિની ચુકવર્ી અથવા નોંધપાત્ર
રકમની ચુકવર્ી ન કરવી. નાર્ાકીય સહાયને સુરલક્ષત કરવામાાં અથવા શક્
હોય ત્યારે વાજિી સહાયની યોજનાઓની સ્થાપના કરવામાાં દદીઓની સહાય
કરવા માટે પ્રયત્નો કરવામાાં આવે છે , જુઓ નાર્ાકીય સહાય નીસત (Financial
Assistance Policy)- PFS-051 (HMC)/ADM-CRP-008 (SJMC).
 સહાયતા સુરલક્ષત કરવામાાં િાગુ થડણ પાટી પેઅર પ્રોગ્રામ્સમાાં નોંધર્ી કરવા
માટે રે વેન્યુ સાયકિ સ્ટાફ સાથે સહકાર આપવાનો ઇનકાર.
Medicare ખચય ડરપોટય વળતરપાત્ર ઘાલખાધ – Medicare ઘાિિાધ સાંિસાં ધત CMS
સનયમનકારી જરૂદરયાતો હેઠળ સનધાણદરત દદશાસનદે શો અને સનયમોનુ ાં પાિન કરવામાાં આવશે.

સંિનં ધત દસ્તાવેજો અને સંદભો
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PSHનો ઉદ્દે શ છે કે આ નીસત કિમ 501 (r) હેઠળ ફેડરિ રજજસ્ટરમાાં સનધાણદરત દદશાસનદે શો અને
સનયમનોમાાં છે અને Medicare ઘાિિાધ સાંિસાં ધત CMS સનયમનકારી આવશ્યકતાઓ હેઠળ રહે.
જુઓ નાર્ાકીય સહાય નીસત (Financial Assistance Policy)- PFS-051 (HMC)/ADM-CRP-008 (SJMC).
જુઓપેશન્ટ દડસસમસિ પોલિસી (135-MGM).
નાર્ાકીય જોિમની પ્રિીયા
ચુકવર્ી યોજના માગણદસશિકા
મંજૂરીઓ
અસધકૃત:
માંજુરી મેળવેિ:

નામ
Paula Tinch
Dan Angel

શીષણક

સીસનયર વાઇસ પ્રેસસડેન્ટ અને ચીફ ફાઇનાક્ન્શયિ
ઓદફસર
મહેસ ૂિ ચિ સાંચાિનના ઉપ પ્રમુિ

તારીિ

1/1/2020
1/1/2020

ઉત્પનિની તારીખ અને સમીક્ષાઓ
શરૂઆતની તારીિ: 1/1/2008
સમીક્ષા તારીિ (ઓ: 01/05/2008, 1/1/2009, 7/1/2009, 2/2010, 5/2017
સુધારે િ: 01/05/2008, 6/10/11, અને 07/01/2016 (િદિે છે : દદીની જવાિદારી વસ ૂિાત પ્રદિયા, 10/06)
2017 પેન સ્ટે ટ હેલ્થ (Penn State Health) કમ્િાઈન્ડ પૉલિસીમાાં સાંિસમત - નીચેની સેન્ટ જોસેફ
નીસતઓ પેન સ્ટેટ હેલ્થ પોલિસીમાાં સમાવવામાાં આવી હતી:
 ADM-CRP-64 – દદી િેદડટ અને વસ ૂિાતો
o 1-10 - વસ ૂિાતો
o સ્ટયુવડણ શીપ #16 - વસ ૂિાતો
 1-3 – દદી વસ ૂિતો ઘાિિાધ
 1-4 ઘાિિાધ/જાતે ચ ૂકવર્ીની પતાવટ
 2-8 િીગિ એકાઉન્્સ રે ફરિ
 3-2 ચ ૂકાદો/ પ ૂવાણ સધકાર
 સેંટ જોસેફ પ્રોફેશનિ - ઘાિિાધ નીસત
 સેન્ટ જોસેફ પ્રોફેશનિ - સવદે શી સરનામાાંવાળા દદીઓનુ ાં સાંચાિન
 સેંટ જોસેફ પ્રોફેશનિ - સર્જરી અને પ્રિીયા માટે નાર્ાકીય કરાર
 CPMG – જાતે ચ ૂકવર્ીની વસ ૂિાતો
નવષય સમીક્ષકો અને યોગદાન કરનારાઓ
સીસનયર ડાયરે કટસણ ઓફ રે વન્યુ; સાયકિસ મેનેજર પેશન્ટ એકસેસ ફાઇનાક્ન્શયિ કાઉન્સેલિિંગ
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