
 

   આ દ તાવેજ નીચ ે ચૂવવામા ંઆવેલા લોકો અને Penn State Health ઘટકોની 
યાઓને લા  ુપડ છે: 

X Penn State Health Shared Services Penn State College of Medicine 
 Milton S. Hershey Medical Center  મે ડકલ પુ - એકડિમક ે ટસ ડિવઝન 

 St. Joseph Medical Center  મે ડકલ પુ - કો િુનટ  ે ટસ ડિવઝન 

 Holy Spirit Medical Center Penn State Health Life Lion, LLC 
 Hampden Medical Center   
 Lancaster Medical Center – 10/3/2022  
થી લા  ુ

  

 
  

 
બલગ, વ લૂાતો અને નુઃ ા ત કામગીર ઓ કરવા માટ પ ટ અને સુગંત માગદશનો દાન 

કરવા માટ  અ પુાલન, દદ ને સતંોષ અને કાય મતાને ો સા હત કર છે. બલગ િનવેદનો, લે ખત 

પ યવહાર અને ફોન કૉ સ ારા, પેન ટટ હ થ (Penn State Health, PSH) દદ ઓ / 

બાહંધર કતાઓને તેમની નાણાક ય જવાબદાર ઓ અને ઉપલ ધ નાણાક ય સહાયતા િવક પોની ણ 

કરવા માટ િતબ  ય નો હાથ ધરશે, તેમજ સભંાળની નાણાક ય અખં ડતતા દરિમયાન 

પારદિશતાને િુનિ ત કરતા ંબાક  એકાઉ સ બાબતે દદ ઓ / બાહંધર કતાઓ સાથે ફોલો અપ કરશે. 

આ નીિત ત રક રવ  ુકોડની કલમ 501(r) અને કો સો લડટડ એ ોિ યેશન એ ટ, 2021 મા ં
સમાિવ ટ “નો સર ાઈઝ એ ટ” મા ંદશાવેલ જ રયાતો સાથે સુગંત છે. 
 
ન ધણી, બલગ ટાફ અને નાણાક ય સલાહકારોને લા  ુપડ છે 
 

 

     (Amount Generally Billed, AGB)  : AGB અથવા ુલ 

ુ ક પરની મયાદા IRS 501R સાથેના િતમ િનયમ જુબ કુબેક પ િતનો ઉપયોગ કર ને PSH 

ારા ગણવામા ંઆવે છે. PSH ખાનગી વા ય વીમા કંપનીઓ અને Medicare ારા કૂવવામા ં

     (Patient Credit and Collections Policy) RC-002 

 
   (Penn State Health)   

 

અમલીકરણ 

તાર ખ: 

1 ો , 2022
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આવેલા તમામ દાવાઓની સરરાશ કૂવણીની ગણતર  કરવા માટ આ પ િતનો ઉપયોગ કરશે. મા  

તા કા લક અથવા તબીબી ર તે જ ર  સભંાળ માટ પા  ય તઓ પાસેથી સામા ય ર તે થતી બલની 
રકમથી વ  ુ ુ ક લેવામા ંઆવશે નહ . PSH િવનતંી કરનારા દદ ઓને વતમાન AGB ગણતર ની 
િનઃ ુ ક લે ખત નકલ ઉપલ ધ કરશે. તેની એવી ચેર ટ  કર (નાણાક ય સહાય) ડ કાઉ ટ સાથે 

ગેરસમજ ના થવી જોઇએ, ક મા ંજો ય તઓ ુ ંFAP મં ૂર કરવામા ંઆવેલ હોય તો, એ 100% પર 

લા  ુકરવામા ંઆવે છે. 

 : ઘાલખાધની થિતમા ંખાતાઓની વ લૂાત કરવા માટ બહારની વ લૂાત 

એજ સીઓને રાખવામા ંઆવે છે. ખા ુ ંઘાલખાધની થિતમા ંહોય યાર, તેને ાથિમક અથવા ગૌણ 

વ લૂાત એજ સી સાથેની િન ફળ વ લૂાત િૃ ના નવ મ હના ધુી બનવ લૂાતપા  ગણવામા ં
આવ ુ ંનથી. 

  –  : ફડરલ કાયદા અ સુાર, નો સર ાઈઝ એ ટ, Penn State Health 

દદ ઓને સર ાઇઝ બ સ મેળવવાથી બચાવવા બાબતે િતબ  છે,  જો Penn State Health ફિસલટ  

અથવા દાતા  તેઓ પાસેથી કાળ  લે છે તે તેમની વા ય યોજના માટ આઉટ-ઓફ-નેટવક હોય 

તો દદ ઓને મળશે. યાર આઉટ-ઓફ-નેટવક દાતા અથવા િુવધા દદ ઓને તેમની વા ય 

યોજનાની કૂવણી કરવા માટ સમંત થયા છે અને આઉટ-ઓફ-નેટવક દાતા ારા લેવામા ંઆવતી 
સં ણૂ રકમ અથવા સેવા માટ િુવધા વ ચેના તફાવત માટ બલ આપે છે, યાર તેને "બેલે સ બલગ" 

તર ક ઓળખવામા ંઆવે છે. "સર ાઈઝ બલ" એ અનપે ત બેલે સ બલ છે. નો સર ાઈઝ એ ટ 

દદ ઓને યાર આઉટ-ઓફ-નેટવક દાતા અથવા િુવધા તરફથી આક મકતાની સભંાળ માટ 

જોવામા ંઆવે યાર અથવા યાર આઉટ-ઓફ-નેટવક દાતા દદ ની ઇન-નેટવક હો પટલમા ંસારવાર 

કર છે યાર દદ ઓને ભાર બલ મેળવવાથી ર ણ આપે છે. જો Penn State Health ફિસલટ  અથવા 
દાતા આઉટ-ઓફ-નેટવક હોય, તો પેન ટટ હ થ કવર કરલી આક મકતાની સેવાઓ અથવા પો ટ-

ટ બલાઇઝેશન સેવાઓ માટ બલને બેલે સ કરશે નહ . 

   : આપવામા ંઆવેલી સેવાઓ માટ બલ. દદ ના ખાતા પરના દરક 

ચા ની ૂચ દશાવતા, આ િૃ  અથવા િવગતવાર બલનો સારાશં હોઈ શક છે. 

  (Date of Service, DOS): 

 ઇ પેશ ટ DOS- દદ ને હો પટલમાથંી ર  આપવામા ંઆવે તે તાર ખ. 

 આઉટપેશ ટ/ઍ લુેટ ર DOS - યા કરવામા ંઆવે અથવા દદ ને તબીબી સભંાળ મળે 

તે તાર ખ. 
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 –સેવાઓ અથવા યાઓ ક નો ઉપયોગ બમાર  અથવા િવ ૃિતના કારણને 

િનધા રત કરવા માટ થાય છે. ડાય નો ટક મે ડકલ કરમા ંહાલની સમ યાના િનર ણ ારા, દદ ની 
સમ યા ુ ંિનદાન અથવા ઉપચાર કરવા, નવા લ ણો તપાસવા અથવા અસામા ય પર ણ 

પ રણામોને અ સુરનો સમાવેશ થાય છે. ઉપચારા મક સેવાઓ આરો ય સભંાળ દાતાઓને 

દદ ઓમા ંતી તા અથવા રોગોના કારણ ગે મા હતી આપે છે. 

    - PSH તબીબી ટાફ ારા ન  કરાયેલ સેવાઓ અથવા યાઓ 

 તબીબી ર તે જ ર  નથી. 

ો    – પયા ત તી તાના ગભંીર લ ણો (ગભંીર પીડા સ હત) સાથે પોતાને કટ 

કરતી એક તબીબી થિત મા ંએક સમજદાર ય ત ારા તા કા લક તબીબી યાન મેળવવાની 
અપે ાની ગેરહાજર ના કારણે, ય કત ુ ં વા ય (અથવા, સગભા ીના સબંધંમા,ં ીના અથવા તેના 
જ મેલા બાળક ુ ં વા ય (અથવા, ગભવતી ીના, ીના અથવા તેના અજ યા બાળકના વા યના 
સબંધંમા)ં ગભંીર જોખમમા ં કુાય છે, શા રર ક કાય મા ંગભંીર િત થાય છે, અથવા કોઈપણ શર રના 
ગ અથવા ભાગને ગભંીર હાની પ ુચંે છે. 

ો   : દદ ને રૂ  પાડવામા ંઆવતી કટોકટ  વખતની તબીબી સભંાળને, આ જુબ 

યા યાિયત કરવામા ંઆવે છે: 

 રૂતી તી તાના તી  લ ણો (દા.ત. તી  પીડા, માનિસક િવ ેપો અને/અથવા માદક 

યોના ુ ુપયોગના લ ણો વગેર) ારા ગટ થતી તબીબી થિત એવી છે ક તા કા લક 

તબીબી સારવારની ગેરહાજર  નીચેનામાથંી એકમા ંપ રણમે તેવી વાજબી અપે ા રાખી 
શકાય: 

o દદ  (અથવા, સગભા મ હલાના સબંધંમા,ં મ હલા ક તેણીના ગભ થ બાળકના 
વા ય) ુ ંઆરો ય ગભંીર જોખમમા ં કુ ુ,ં અથવા 

o શાર રક કામગીર મા ંગભંીર િત, અથવા 
o કોઈપણ શાર રક ગ અથવા ભાગની ગભંીર અ મતા. 
o ગભાશય ુ ંસકંોચન થ ુ ંહોય તેવી સગભા મ હલાના સદંભમા ંક ને િૂત પહલા ં

અ ય હો પટલમા ં થાનાતંર કરવા માટ અ રૂતો સમય હોય, અથવા થાનાતંર 

કરવાથી સગભા મ હલા ક તેણીના ગભ થ બાળકના આરો ય ક રુ ા સામે ભય 

પેદા કર  શક છે. 

 : તે ય ત  દદ ના બલ માટ નાણાક ય ર તે જવાબદાર હોય. ુ ત અથવા 
વતં  સગીરના ક સામા,ં દદ  સામા ય ર તે પોતે જ પોતાનો બાયંધર  આપનાર રહશે. 18 વષની 
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નીચેના બાળકોને સામા ય ર તે બાયંધર  આપનાર તર ક ૂચબ  કરવામા ંઆવશે નહ . સગીર 

વતં  હોય તે િસવાય, સગીરને આપવામા ંઆવતી બધી સેવાઓ ુ ંબીલ ર ક વાલી અથવા કા નૂી 
વાલીને મોકલવામા ંઆવશે. 

 : તબીબી આવ યકનો અથ થાય છે એવી વા ય સભંાળ સેવાઓ ક ના પર ુશળ 

તબીબી કુાદાનો ઉપયોગ કર ને, દાતા સામા ય ર તે તબીબી ે ટસના વી ૃત ધોરણો અ સુાર 

દદ ને બીમાર , ઇ , રોગ અથવા તેના લ ણોને અટકાવવા, ૂ યાકંન, િનદાન અથવા સારવારના હ  ુ

માટ દાન કરશે 

 સામા ય ર તે તબીબી ે ટસના વી ૃત ધોરણો અ સુાર 

o આ હ ઓુ માટ, “સામા ય ર તે તબીબી ે ટસના વી ૃત ધોરણો અ સુાર” નો અથ 

થાય છે એવા ધોરણો ક  તબીબી સા હ યની સમક  સમી ામા ં હર કરાયેલા 
િવ સનીય વૈ ાિનક રુાવાઓ પર આધા રત હોય સામા ય ર તે ને સબિંધત 

તબીબી સ દુાય ારા ઓળખાવવામા ંઆવેલા હોય અથવા તબીબી કુાદાને શામેલ 

કરતા ંપૉ લસીના ુ ાઓમા ંિનધા રત ધોરણો સાથે સુગંત હોય. 

 કાર, તરાયો, માણ, થળ અને અવિધની ૃ ટએ તબીબી ર તે યો ય માનવામા ંઆવ ુ ં
હોય અને દદ ની માદંગી, ઈ  અથવા રોગ માટ અસરકારક માનવામા ંઆવ ુ ંહોય. 

 ાથિમક ર તે તે દદ , તબીબ ક અ ય આરો ય સભંાળ દાતાની િુવધા માટ ના હોય, અને તે 

દદ ની બમાર , ઈ  ક માદંગીના ઉપચાર ક િનદાન માટની વૈક પક સેવાઓ ક સેવાઓની 
ેણી કરતા ંમ ઘા ના હોય, ઓછામા ંઓછા તે દદ ની બમાર , ઈ  ક માદંગીના િનદાનો ક 

સારવારના પ રણામે સમાન ઉપચાર ક િનદાન તૈયાર કરવાની સભંાવના હોય. 

 દરક કસના આધાર સેવાઓ, વ ઓુ અથવા યાઓને તપાસાધીન અથવા ાયો ગક તર ક 

સબંોધવામા ંઆવશે. 

    ો    - સેવાઓ અથવા યાઓ  આ 

જુબ થપાયેલી છે: 

 ાયો ગક/તપાસની સેવાઓ અથવા યાઓ– તબીબી સેવાઓ, યાઓ અથવા દવાઓ 

નો ઉપયોગ સામા ય ઉપયોગ માટ મં ૂર કરાયો નથી પરં  ુસલામતી અને અસરકારકતાને 
લગતા લિનકલ ાય સમા ંતપાસ હઠળ છે. ાયો ગક અને તપાસ સેવાઓ, યાઓ 

અથવા દવાઓના ઉપયોગનો હ  ુરોગ અથવા અ ય થિતઓના િનદાનમા ંઅથવા રોગના 
ઉપચાર, શમન, સારવાર અથવા રોગના િનવારણમા ંકરવાનો છે. 
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o સારવાર માટના ોટોકોલ ાયો ગક અને તપાસ સેવાઓ માટ િવકસાવવામા ંઆવતા,ં 
PSH તબીબી જ રયાત સમ વવા માટ દાતા સમાજ સાથે કામ કરશે. 

 બન-આવર  લેવામા ંઆવતી સેવાઓ અથવા યાઓ - તબીબી સેવાઓ અથવા યાઓ 

ક  દદ ની વીમા યોજના ારા આવર  લેવામા ંઆવતી નથી. 

 : કોઈપણ બાક  કૂવણી મા ંદદ  અથવા દદ ના બાહંધર દાતા ( ા હત પ ના 
કુવણીકતા નહ ) નાણાક ય ર તે જવાબદાર પ  હોય છે. 

 સભંાળમા ંિવલબં - PSH  આપવામા ંઆવતી કાળ  માટ યો ય દદ ની જવાબદાર  ય નો 
થાિપત કરવા માટ વારંવાર ઇનકાર કરતા દદ ઓ માટ નોન ઈમ ટ સવ સીસ અથવા 
યાઓમા ંિવલબં કર  શક છે, EMTALA પૉ લસી હઠળ આપવામા ંઆવતી સભંાળને ુ ત 

આપવામા ંઆવે છે. 

     - બન િવકાસશીલ અથવા બન તાક દની તબીબી સભંાળ 

મેળવવા અથવા થરતા અથવા કટોકટ ની તબીબી થિતને પગલે વધારાની કાળ  ઈ છતા 
હો પટલમા ંપહ ચતા દદ ઓને રૂ  પાડવામા ંઆવતી સેવાઓ અથવા યાઓ. ાથિમક અથવા 
િવિશ ટ આયો ત સેવાઓ ા ંતો ાથિમક સભંાળ સેવાઓ અથવા અગાઉથી ન  થયેલી તબીબી 

યાઓ છે. 

 : તબીબી થિત માટ દદ ને રૂ  પાડવામા ંઆવતી સભંાળ ક  વન/ ગ માટ 

જોખમી ન હોય અથવા કાયમી હાિન થવાની સભંાવના ન હોય, પરં  ુMedicare અને Medicaid 

સિવસીઝ (Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS) માટ ક ો ારા યા યાિયત થયા 
જુબ, ટાળવા માટ 12 કલાકની દર તા કા લક કાળ  અને સારવારની જ ર હોય: 

 દદ ના વા યને ગભંીર જોખમમા ં કૂ ુ ંઅથવા ગભંીર િત અથવા અ મતાથી બચ ુ;ં 
અથવા 

 આ દ તાવેજમા ં યા યા આ યા જુબ, ઇમ ટ સેવાઓની આવ યકતા હોય તેવી કોઈ 

બીમાર  ક મા ંઇ  થવાની સભંાવના હોય. 

 
   ો 

 
િત, ાથિમક ભાષા, લગ, મર, ધમ, િશ ણ, રોજગાર, િવ ાથ ની થિત, વભાવ, સબંધં, વીમા 

કવરજ, સામા ક દર જો, અથવા કોઈપણ અ ય ભેદભાવ ણૂ ભ તા પ રબળને યાનમા ંલીધા 
િવના, PSH સતત દદ ના ખાતાઓ પર કુવણી કરશે. 
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દરક દદ /બાયંધર  આપનારને તેની નાણાક ય જવાબદાર  સમજવા માટ વાજબી સમયમયાદા અને 

મા હતીસચંાર રૂો પાડવામા ંઆવશે. PSH, બન કટોકટ ની પ ર થિતઓમા ંતેમની સેવાની અગાઉથી 
તેમની નાણાક ય જવાબદાર  ગે દદ ઓ/બાયંધર ઓને ૂચત કરશે. PSH વૈ છક સેવા પહલા ં
નાણાક ય ર તે પ ટ થવા માટ અસમથ અથવા અિન છા ધરાવતા કોઈ પણ દદ  માટ નોન ઈમ ટ 

કર (PSH તબીબી ટાફ ારા િનધા રત) ને થગત અથવા રદ કર  શક છે. દદ ઓને   

-PFS-051/PFS-053 અ સુાર નાણાક ય સહાય માટ અર  કરવાની તક રૂ  પાડવામા ં
આવશે. 

નાણાક ય ર તે લીયર કરવામા ંઆવનારને અપવાદ- ુ ત નાણાક ય સાત યને િુનિ ત કરવા માટ 

આવ યક બધી યાઓ સાથે સહકાર અને સમા ત તર ક યા યાિયત કરવામા ંઆવશે, પરં  ુ

તેટલા રૂ ુ ંમયા દત નથી: 

 વીમાનો રુાવો 
 સાચી વ તી િવષયક મા હતી 
 પોકટ ખચ(દા.ત. સહ-પગાર, સહવીમો, કપાતો, અને બન-આવરાયેલ ચાજ સ) પૈક ની તમામ 

લા  ુ કૂવણીઓ. 

 ી  પ ના લાભો અથવા નાણાક ય સહાય મેળવવા માટ PSH ફાઇના સયલ કાઉ સેલર 

સાથે કામ કર ુ.ં 
 અગાઉની PSH હ થ કર સિવસીઝ માટ દદ ના બાક  બેલે સ માટ ઉકલ લાવવો. 

 
PSHને નાણાક ય મં ૂર  માટ આવ યક મા હતી દાન કરવામા ંિન ફળતા બેલે સ પર વ  ુવ લૂાત 

માટ બા  વ લૂાત એજ સીને મોકલવામા ંઆવતા ય તગત એકાઉ ટમા ંપ રણમશે. 

 : 

દદ ુ ંતબીબી વીમા કવરજ દદ , વીમા દાતા અને/ અથવા દદ ના રોજગાર આપનાર વ ચેનો કરાર 

બને છે. પેન ટટ હ થ (Penn State Health) આ કરારનો ભાગ નથી. PSH યાર લા  ુથશે યાર નો 
સર ાઈઝ એ ટ ુ ંપાલન કરશે.  

દદ ઓ આ માટ જવાબદાર છે: 

 ઓફસ લુાકાતો માટ રફરલ આવ યક છે ક કમ તે ણો. 
 િનધા રત પર ણ તેમની તબીબી કવરજ પૉ લસી હઠળ શામેલ છે ક કમ તે તેમના વીમા 

દાતા પાસેથી તપાસ કરો. 
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 લાભોની ૂચને અને જો કોઈ સહ- કુવણી અથવા કપાતપા  લા  ુપડ છે ક કમ તે ન  

કરવા માટ વીમા દાતાનો સપંક કરો. 
 નો સર ાઇઝ બલગ નો ટસ અને સમંિત ફોમ મેળવો અને/અથવા સહ  કરો. 
 એપોઇ ટમે સ માટ યો ય દ તાવેજ સાથે આવો. 
 િત ૂળ િનણય સામે અપીલ કરવા માટ અમાર  બઝનેસ ઑફ સ સાથે કાય કરો. 

 
કાળ ની જોગવાઈને પગલે, સમયસર ર તે દદ ના દાવાને તેના / તેણી ારા રૂા પાડવામા ંઆવેલ 

વીમા અથવા કુવણી કરનાર ા હત પ  ારા (દદ  / બાહંધર  આપનાર ારા રુ  પાડવામા ંઆવેલ 

અથવા તેના ારા ચકાસાયેલ મા હતીના આધાર અથવા અ ય ોતો ારા યો ય ર તે ચકાસાયેલ) ારા 
યા કરવા માટ દરક વાજબી યાસ કરવામા ંઆવશે. 

 જો PSH ારા લૂને લીધે કુવણી કરનાર ારા કોઈ અ યથા મા ય દાવાને નકારવામા ં
(અથવા યા ન કરવામા ંઆવે) આવે, તો PSH કુવણી કરનાર દાવો કૂવવા માટ કૂવેલી 
રકમથી વ  ુરકમ માટ દદ ને બલ કરશે નહ . 

 જો PSH ુશની બહારના પ રબળોને કારણે કુવણી કરનાર ારા કોઈ અ યથા મા ય 

દાવાને નકારવામા ં(અથવા યા ન કરવામા)ં આવે, તો કમચાર  દાવાના િનરાકરણને સરળ 

બનાવવા માટ યો ય લાગે તે જુબ કુવણી કરનાર અને દદ ને અ સુરશે. 

 જો વાજબી અ સુરણના ય નો પછ  પણ િનરાકરણ ન આવે, તો PSH દદ ને બલ કર  શક છે 

અથવા કુવણી કરારો સાથે સુગંત અ ય કાયવાહ  કર  શક છે.  
 

 : 

કૂવણી કરનાર તરફથી વીમાના દાવાના િનણય પછ  કોઈપણ બેલે સ લાભોની સમ ૂિતના આધાર 

દદ  (અથવા બાયંધર  આપનાર) ને બલ કરવામા ંઆવશે. 

ા હત પ  અથવા વીમાદાતાની ગેરહાજર મા,ં દદ ઓને સી  ુબલ કરવામા ંઆવશે. આ દદ ઓને 

તે કૂવણી કરનાર દદ ઓ માનવામા ંઆવશે. PSH વીિમત ન હોય તેવા પા  FAP અથવા બન-

FAP પા  ય ત પાસેથી ઇમરજ સી અથવા તબીબી ર તે જ ર  હોય, તેવી અ ય કાળ  માટ 

સામા યપણે બલ કરવામા ંઆવેલ હોય (AGB) તેના કરતા ંવધાર ુ ક નહ  લે. 

તે કૂવણી કરનાર દદ ઓને PSH નાણાક ય સહાય પૉ લસી િવશેની મા હતી દાન કરવામા ં
આવશે. ુઓ    -PFS-051/PFS-053 માટ. 
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 PSH અપે ા રાખે છે ક તમામ બાયંધર  આપનારા/દદ ઓ PSH ારા રૂ  પાડવામા ંઆવતી 
સેવાઓ માટ કૂવણી કરવા માટના દરક વાજબી અને સદભાવના ણૂ યાસ કરશે. 

 આ ઉપરાતં, PSHને સં ણૂ અને સચોટ વસતી િવષયક મા હતી આપવાની બાહંધર  

આપનાર/દદ ની જવાબદાર  છે. આમ કરવામા ંિન ફળતા વ લૂાત માટના ન ધપા  

પગલાઓંમા ંપ રણમી શક છે. 

દદ ની અપે ાઓ માટ માગદિશકા નીચે દશાવેલ છે. 

 ો       : 
 

 જો તે શેડ ૂલગ અથવા ર શન દરિમયાન િનધા રત કરવામા ંઆવે છે ક દદ નો આરો ય 

વીમો અ રૂતો હોય અથવા મયા દત લાભ ધરાવતો હોય, તો એકાઉ સને નાણાક ય 

સલાહકાર તર ક સબંોધવામા ંઆવશે. 

o ફાઇના શયલ નેિવગેટસ િવનતંી કરવા પર તમામ દદ ઓને કમતનો દાજ કાઢ  

આપશે. 

o જો કોઈ દદ  ચૂવે છે ક તે દદ  જવાબદાર ની કૂવણી કર  શકતો નથી, તો નાણાક ય 

સલાહકાર દદ /બાયંધર  આપનારને સરકાર  કાય મો અથવા નાણાક ય સહાય માટ 

પા  છે ક કમ તે ન  કરવા માટ િ - ન કર  શક છે. 

o સરકાર  કાય મો અથવા નાણાક ય સહાય માટ પા  બનવા માટ ન  કરાયેલા 
ય તઓને કવી ર તે અર  કરવી તે ગે િવક પો આપવામા ંઆવશે. 

 PSH ને અર  પર િવનતંી કરાયેલ આવ યક નાણાક ય મા હતી રૂ  

પાડવાની ય તગત જવાબદાર  છે. 

 PSH તરફથી નાણાક ય સહાયની િવનતંી કરનારા તમામ દદ ઓએ કૂવણી 
કરવામા ંતેમની અ મતાને સા બત કરવા માટ બધી આવ યક મા હતી દાન 

કરવી જ ર  છે. 

o નાણા ં કૂવવાની તેમની મતા અથવા નાણાક ય સહાયની જ રયાતને થાિપત 

કરવા માટ જ ર  મા હતી રૂ  પાડ ને PSH માટ અસહકાર  અથવા સહાય કરવા માટ 

અસમથ હોય તેવા દદ ઓ માટ સેવાઓ  તબીબી પે આવ યક ન હોય તે લુતવી 
અથવા રદ થઈ શક છે. 

 PSH દાતા અને તબીબી ટાફ ારા તબીબી જ રયાત િનધા રત કરવામા ં
આવશે. ૃપા કર ને આ દ તાવેજના યા યા િવભાગ હઠળ તબીબી 
આવ યકતાની યા યાનો સદંભ લો. 
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 નાણાક ય સલાહકારો દાતાઓનો સપંક કરશે અને તેમને દદ ની 
તબીબી થિત સબંિંધત વધારાની મા હતી રૂ  પાડવા અને તા કા લક 

યાન આપવાની જ રયાત ગે જણાવશે. PSH તબીબી કમચાર ઓ 

ારા તબીબી ર તે જ ર  ન હોય તેવી સેવાઓને ન  થયા જુબ 

થગત અથવા રદ કરવામા ંઆવશે, નાણાક ય જોખમ યા ુઓ. 

 PSH તબીબી જ ર  સેવાઓ રૂ  પાડશે, યાર નાણાક ય સલાહકારો 
નાણાક ય જવાબદાર ઓને સતંોષવા માટ દદ  સાથે સ યપણે કાય કરશે. 

o જો કોઈ ય ત સરકાર  કાય મો અથવા નાણાક ય સહાય માટ યો યતાઓને રૂ  

કરતી ન હોય, તો માિસક કુવણી યોજનાનો િવક પ ઉપલ ધ છે. 

o આવ યક મા હતી દાન કરવામા ંઅથવા મ હનાની કુવણી યોજના થાિપત 

કરવામા ંિન ફળતા પ રણામે ય ત ુ ંએકાઉ ટ બેલે સ પર વ  ુવ લૂાત માટ બા  

વ લૂાત એજ સીને મોકલવામા ંઆવશે. 

o િવદશી સરનામાવંાળા દદ ઓ - તે બન-ગભંીર િુવધા પર જોવા મળતા િવદશી વીમો 
ધરાવતા તમામ દદ ઓ માટ સેવાના સમયે બાક  બેલે સ વ લૂ કરવા માટ પેન ટટ 

હ થની (Penn State Health) નીિત છે, આપવામા ંબધી સેવાઓ માટ દદ ને બલ કર  

શકવા માટ તી  િુવધાઓ ધરાવતા દદ ઓને સચંા લત કરતી સહયોગી બધી 
સબંિંધત મા હતીને એકિ ત કરવાની અપે ા રાખે છે. 

સેવાઓની જોગવાઈ બાદ, બાહંધર  આપનાર બેલે સ અને તે કૂવવાની બાક ની રકમ બાહંધર  

આપનારને કૂવવામા ંઆવશે. આ બલગ ટટમે ટ યા માટ નીચે જુબ માગદિશકા છે. 

  
 

 હો પટલ અને /અથવા ચ ક સક સેવાઓનો િનવેદન ઓછામા ંઓછા ચાર વધતા જતા ીસ 

દવસના બલગ સાઇકલમા ંદદ /બાયંધર  આપનારને મોકલવામા ંઆવે છે. 

 બધા દદ ઓ/બાયંધર દારો કોઈપણ સમયે તેમના એકાઉ સ માટ આઇટમાઈ ડ ટટમે ટની 
િવનતંી કર  શક છે. 

 જો દદ  તેના ખાતા ગે િવવાદ ઊભો કર અને બલ સબંિંધત દ તાવેજોની િવનતંી કર, તો 
ટાફ સમયસર દદ /બાયંધર  આપનારને જવાબ આપશે અને વ લૂાત માટ એકાઉ ટનો 
ઉ લેખ કરતા ઓછામા ંઓછા 30 દવસ પહલા ંતે ુ ંખા ુ ંઅટકાવશે. 

 રવે  ુસાયકલ ર ેઝ ટ ટ ઝ અથવા કો ાકટડ વે ડસ વ લૂાત ચા  ુરાખવા અથવા 
નાણાક ય સહાયની તકને ચા  ુરાખવા માટ ટટમે ટ બલગ સાયકલ દરિમયાન 
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દદ /બાયંધર  આપનાર (ટ લફોન, મેઇલ, વ લૂાત પ  અથવા ઇમેઇલ ારા) નો સપંક 

કરવાનો યાસ કર  શક છે. બલગ િસ ટમમા ંદદ ના એકાઉ ટ પર વ લૂાતના ય નો 
દ તાવે ૃત કરવામા ંઆવે છે. બાયંધર  આપનાર/દદ ને તેના બાક  બેલે સ સબંધંી સપંક 

કરવા માટ દરક વાજબી યાસ કરવામા ંઆવશે. 

 િતમ બલગ ટટમે ટ મેસેજ ચૂવે છે ક જો તેની કૂવણી પ ની તાર ખથી 30 દવસની 
દર ન થાય તો એકાઉ ટને બા  વ લૂાત એજ સીને સ પી શકાય છે. 

 PSH પેશ ટ ફાઇના શયલ સિવસીસ/વે ડસ સાથે સ ય ર તે સકંળાયેલા દદ ઓ અથવા 
બાયંધર દારો, નાણાક ય સહાયથી સબંિંધત તેમના એકાઉ સને સં હ એજ સીને મોકલાવશે 

નહ . 

 PSH પેશ ટ ફાઇના શયલ સિવસીસ/વે ડસ અને ફાઈના સીઅલ આસી ટા સ એ લીકશન 

ોસેસ સાથે સ યપણે સકંળાયેલા હોય યાર દદ ઓ / બાહંધર દાતાઓ બલગ ટટમે ટ 

ા ત કરવા ુ ંચા  ુરાખશે. 
 PSH 501(r) બલગ અને કલેકશન આવ ય તાઓ ુ ંપાલન કર છે. 

 PSH યાર લા  ુથશે યાર નો સર ાઈઝ એ ટ ુ ંપાલન કરશે. 

PSH ખાતે સદભાવના ણૂ કાય કરવા અને રૂ  પાડવામા ંઆવતી સેવાઓ માટ કૂવણી કરવા માટ 

વાજબી યાસો કરવા માટ દદ /બાયંધર  આપનારની જવાબદાર  છે.  દદ ઓ સરકાર  સહાય માટ 

અર  કરવા માગંતા ન હોય, તેઓ નાણાક ય સહાય માટ પા  ન હોય, અથવા મની જ રયાતો 
કરતા ંઆવક વ  ુહોય અને સેવાઓ માટ કુવણી સહાયની જ ર હોય, તેઓ કુવણી યોજનાની 
િવનતંી કર  શક છે. કુવણી યોજનાની થાપના માટ નીચે માગદિશકા આપેલ છે. 

 ો  
 

 જો કોઈ દદ /બાયંધર  આપનાર તેના બલની સં ણૂ કૂવણી કરવા માટ અસમથ હોય અને 

નાણાક ય સહાય માટ પા  ન હોય તો PSH કુવણી યોજનાની ગોઠવણ કર છે. 

 કુવણી યોજના બાક  રકમ પર આધા રત છે અને PSH ને ૃ વ (6-24 મ હના) ારા િનધા રત 

યો ય સમયની દર ઉકલવા િવનતંી કરવામા ંઆવી છે, ુઓ કુવણી યોજના દશાિનદશો. 
 PSH સાથે ઔપચા રક કુવણી યોજના દાખલ ન થયેલી ય તઓ, વ  ુવ લૂાત માટ બા  

વ લૂાત એજ સીને પા  બની શક છે. 

 ય તઓ દર મ હને સમય પર કુવણી કરવાની અપે ા રાખે છે. 
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 ટટમે ટની તાર ખના 30 દવસની દર દદ /બાયંધર  આપનાર સમંત થયા જુબની માિસક 

કૂવણી ન કર તો ખા ુ ંઉપે ત બને છે. ઉપે ત ખાતાઓ વ  ુવ લૂાત માટ બા  વ લૂાત 

એજ સીને પા  બની શક છે. 

જો દદ /ગેર ટર કુવણી કુ  જવાની ધારણા રાખે છે અથવા ઘરની આવક બદલાઈ ગઈ છે, તો 
ય ત નાણાક ય સહાય માટ અર  કર  શક છે;    -PFS-051/PFS-053 ુઓ. 

 PSH દદ  ારા ઉચત ય નો ન થવાના સજંોગોમા ંઅથવા બાક  બલ માટ કુવણી કરવા 
બાહંધર  આપનારને બેલે સ પર વ  ુવ લૂાત કર  શક છે. તેમા ંનાણાક ય સહાય યા 
અથવા ઉપર વણ યા જુબ કુવણી યોજનાને ણૂ કરવા માટ આવ યક મા હતી દાન 

કરવામા ંઆવતી નથી, પરં  ુતે રૂ ુ ંમયા દત નથી. વ લૂાતના િવિશ ટ પગલાનંી યા 
માટ નીચે માગદિશકા છે. 

 
   

    - PSH રવ  ુસાયકલ ડપાટમે ટની જવાબદાર  એકસટનલ 

કલેકશન માટ ન તો એકાઉ ટસ િન ુ ત કરવાની ક ન તો દદ  ફાઇના શયલ આિસ ટ સ માટ 

પા  છે ક નહ  તે નકક  કરવાના વાજબી યાસો કરવા અગાઉ અસાધારણ કલેકશનમા ંલ ત 

થવાની જવાબદાર  છે. 

o 120/240 દવસનો િનયમ - ય તને FAP ગે ણ કરવા માટ આરો ય િુવધાને 

120 દવસનો સમય જોઇતો હોય છે અને એક આરો ય િુવધાને એક ય ત ારા 
દાખલ કરવામા ંઆવેલ આવેદનની યા કરવા 240 દવસનો સમય જોઇતો હોય છે. 

થમ બલગ ટટમે ટની તાર ખ પછ  ઓછામા ંઓછા 120 દવસની સમા તની 
ચૂના સમયગાળા દરિમયાન PSH નો ટસ આપશે. હો પટલ િુવધા એક એવી 
ય ત સામે ECAs (extraordinary collection actions) શ  ન કર  શક ની FAP 

પા તા તેના ડ ચા  પછ ના થમ ટટમે ટના 120 દવસ પહલા ંન  કરવામા ં
આવેલ ન હોય. 

o વ લૂાતએજ સી મા ંફરવાયા પછ  એકાઉ સની ગોઠવણી કરવામા ંઆવશે.  

o એક વખત દદ  FAP આવેદન દાખલ કર  દ યાર પછ  દદ  િવ ુ  કોઇ પણ ECAsને 

PSH સ પે ડ કર  દશે, ભલે પછ  તે આવેદન ણૂ હોય ક નહ . 

o દદ /દવાદાર સાથે થાિપત કુવણી કરાર િવનાના ખાતાઓ એજ સી ારા ઉ ત 

એજ સી સાથે લેસમે ટથી 730 દવસ (બે વષ) થી વ  ુસમય પછ  PSHને પરત 

કરવામા ંઆવશે. 
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o PSH 501(r) બલગ અને કલેકશન આવ ય તાઓ ુ ંપાલન કર છે. 

  ો  - બા  વ લૂાત એજ સીઓ બા  ડટ રપો ટગ એજ સીઓને એકાઉ સની 
ણ કર  શક છે. PSH અને બા  વ લૂાત એજ સીઓ તમામ વ લૂાત િૃ ઓમા ં યાજબી 

દવાની વ લૂાતના યવહારો અિધિનયમ અને ફડરલ ડ કિમશન ટ લફોન ક ઝ મુર 

ોટ શન એ ટ, અને 501 (આર) િનયમનો ુ ંપાલન કરશે. 

    (BGA) – PSH િવત રત ન કરાયેલા નુાઇટડ ટ સ પો ટ ઑફસ (United 

States Post Office, USPS) ારા પરત કરાયેલા તમામ દદ  િનવેદનોને જવાબ આપવા માટ 

યો ય ય નો કરશે. એકાઉ સ ની સૌથી તા તરની વ તી િવષયક મા હતીમા ંબી એ 

(BGA) ના નામનો સમાવેશ થાય છે તે લેસમે ટ પહલા ઓછામા ંઓછા 120 દવસ માટ 

વધારાના અ સુરણ માટ ઘાલખાધ તર ક બા  એજ સીને સદં ભત થઈ શક છે, જો ક આ 

એકાઉ સ ચૂનાની આવ યકતાઓ ન સતંોષાય યા ધુી ધુી વ લૂાતના િવિશ ટ 

પગલાનેં આિધન હશે નહ . 501(r) િનયમનો ુ ંપાલન કરવામા ંઆવે તે આ નીિતનો હ  ુછે. 

  – બાક ના બેલે સ શેો ડ અને કુવણી કરવાની મતા અને/અથવા 
ગેરંટ દાતા અથવા કુવણી કરનાર ા હત પ  ારા કૂવણીની પેટનના આધાર ચો સ 

ક સાઓમા,ં PSH દદ ના બેલે સની વ લૂાત કરવા કા નૂી કાયવાહ  કર  શક છે. 

o કાયદાક ય કાયવાહ  માટ ઓળખાયેલા ખાતાઓને ઘાલખાધ ખાતાઓમાથંી એક 

વ લૂાત એજ સીમા ંફરવાયેલા તર ક અલગથી ઓળખાવા જોઈએ. 

o PSH કા નૂી પગલા ંમાટ ભલામણ કરલ તમામ દદ ઓને લે ખત ચૂના મોકલશે. 

o કાયદાક ય યા માટ ભલામણ કરલ તમામ એકાઉ સની 30 દવસની દર 

સમી ા કરવામા ંઆવશે અને ૂ યાકંન કરવામા ંઆવશે. ૂ યાકંન સમયગાળા 
દરિમયાન, એકાઉ ટ A/R થિતમા ંસ ય રહશે. એકવાર તે કા નૂી એજ સી માટ 

મં ૂર થઈ ય, તે પછ  એકાઉ ટને ઘાલખાધ તર ક વગ ૃત કરવામા ંઆવશે. 

o જો કોઈ કુાદો/ વૂાિધકાર કોટની નો ટસ ા ત થઈ હોય, તો ચૂનામા ંઓળખાયેલા 
ખાતાઓ પર યો ય ગોઠવણ કરવામા ંઆવશે, એકાઉ ટ ુ ંદ તાવે કરણ કરવામા ં
આવશે અને નો ટસ દાખલ કરવામા ંઆવશે. 

o એક વખત દદ  FAP આવેદન દાખલ કર  દ યાર પછ  દદ  િવ ુ  કોઇ પણ ECAsને 

PSH સ પે ડ કર  દશે, ભલે પછ  તે આવેદન ણૂ હોય ક નહ . 

o PSH 501(r) બલગ અને કલેકશન આવ ય તાઓ ુ ંપાલન કર છે. 
 

 /    – જો દદ  સભંાળ માટ કુવણીમા ંઉપે ત હોય તો PSH 

દદ /ચ ક સકના સબંધંને સમા ત કર  શક છે.      
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      . તબીબી િનયામક, મેનેજર અને ચ ક સક 

બધાએ દદ ની સભંાળને સમા ત કરવા અને સમા તના તર પર સમંત થ ુ ંઆવ યક છે. 

o સભંાળ માટ કુવણીમા ંઉપે ામા ંશામેલ છે, પરં  ુતે આ ધુી મયા દત નથી: 
 કૂવણી રૂ  પાડવાની મતા હોવા છતા ંબલની કુવણી અથવા ન ધપા  

રકમની કુવણી ન કરવી. દદ ઓને નાણાક ય સહાય મેળવવામા ંઅથવા 
યાર શ  હોય યાર વાજબી કુવણી યોજનાઓ થાિપત કરવામા ંમદદ 

કરવાના યાસો કરવા જોઈએ,    - PFS-051/PFS-053 

ુઓ 

 સહાયતા રુ ત કરવામા ંલા  ુથડ પાટ  પેઅર ો ા સમા ંન ધણી કરવા 
માટ રવે  ુસાયકલ ટાફ સાથે સહકાર આપવાનો ઇનકાર. 

 Medicare  ો    – Medicare ઘાલખાધ સબંિંધત CMS 

િનયમનકાર  જ રયાતો હઠળ િનધા રત દશાિનદશો અને િનયમો ુ ંપાલન કરવામા ંઆવશે. 

 
    

PSHનો ઉ ેશ છે ક આ નીિત કલમ 501 (r) હઠળ ફડરલ ર જ ટરમા ંિનધા રત દશાિનદશો અને 

િનયમનોમા ંછે અને Medicare ઘાલખાધ સબંિંધત CMS િનયમનકાર  આવ યકતાઓ હઠળ રહ. 

નાણાક ય સહાય નીિતઓ - PFS-051/PFS-053 

દદ ની બરતરફ  નીિત (135-MGM) 

 ો   

 ો   

 
 

મા ણત કરનાર: Paula Tinch, િસિનયર વાઇસ ેિસડ ટ અને ચફ ફાયના સયલ ઓફસર 

મં ૂર  આપનાર: Dan Angel, રવ  ૂસાયકલના વાઈસ ેિસડ ટ 
 
બના યાની તાર ખ અને સમી ાઓ 
 
બના યાની તાર ખ: 1/1/2008 

સમી ા તાર ખ (ખો): 1/1/2009, 7/1/2009, 2/2010, 5/2017, 11/2021, 10/2022. 
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ધુારલ: 01/05/2008, 6/10/11, and 07/01/2016 (બદલે છે: દદ ની જવાબદાર  વ લૂાત યા, 
10/06); 4/15/21, 11/2021, 10/2022 

2017 પેન ટટ હ થ (Penn State Health) ક બાઈ ડ પૉ લસીમા ંસં િમત - નીચેની St. Josheph 

નીિતઓ Penn State Health પો લસીમા ંસમાવવામા ંઆવી હતી: 
 ADM-CRP-64 – દદ ની ડટ અને વ લૂાતો 

o 1-10 - વ લૂાતો 
o કારભાર  #16 - વ લૂાતો 

 1-3 – દદ  વ લૂાતોની ઘાલખાધ 

 1-4 ઘાલખાધ/ તે કૂવણીની પતાવટ 

 2-8 લીગલ એકાઉ સ રફરલ 

 3-2 કૂાદો/ વૂાિધકાર 

 St. Josheph ોફશનલ – ઘાલખાધ નીિત 

 St. Josheph ોફશનલ – િવદશી સરનામાવંાળા દદ ઓ ુ ંસચંાલન 

 St. Josheph ોફશનલ – સ ર  અને યા માટ નાણાક ય કરાર 

 CPMG – વ- કૂવણીની વ લૂાતો 
 
િવષય સમી કો અને યોગદાન કરનારાઓ 

હો પટલ અને ોફશનલ રવ  ુસાયકલ ઓપરશ સના િસિનયર ડાયર ટસ; મેનેજર પેશ ટ એ સેસ 

ફાઇના સયલ કાઉ સે લગ 

 


