HFHS દદ િબિલગ અને વસૂલાત નીિત

પૃષ્ઠભૂિમ
Henry Ford Health System (HFHS) દરેક દદ સાથે ગિરમાપૂવર્ક, આદરપૂવર્ક અને લાગણીપૂવર્ક વત છે . HFHS દ્વારા વાજબી િકમતે
પર્દાન કરાતી તબીબી સેવાઓ અને દદ ઓને તેમના તબીબી ખચાર્ને સંચાિલત કરવા માટે િવકલ્પો શોધવામાં સહાયતા કરવા માટે દદ ઓ તેના
તરફ ધ્યાન દોરી શકે છે .
દદ ઓની ચુકવણી કરવાની ક્ષમતા અથવા પહેલાની મુલાકાતોની બાકી રકમને ધ્યાનમાં લીધા િવના તાત્કાિલક તબીબી સારવાર પર્ાપ્ત કરવા માટે
તમામ દદ ઓ હક ધરાવે છે .
દદ ઓ અને/અથવા જામીનદારોથી પર્દાન કરવામાં આવેલ તબીબી સેવાઓ માટે HFHS પર્િત નાણાકીય કતર્વ્યો માટે કોઈપણ જવાબદારી
સ્વીકારવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે . જવાબદારીને િકર્યાઓ દ્વારા દશાર્વવામાં આવી છે જે મ કે HFHS ને ચોક્કસ અને પૂણર્ માિહતી પર્દાન
કરવી, સમયસર ચુકવણી કરવી, સંમિત આપેલ ચુકવણી યોજનાઓનું પાલન કરવું અને તબીબી રક્ષણમાં ન ધણી કરાવવી, પછી ભલે તે કમર્ચારી,
ખાનગી કાયર્કર્મ દ્વારા, અથવા સરકાર દ્વારા સમિથત Medicare જે વા (ભાગ A, B અને D, અથવા C) અને Medicaid જે વા કાયર્કર્મો
દ્વારા અથવા કોઈ અન્ય તૃતીય પક્ષ ચૂકવણીકાર દ્વારા, લાગુ પડે તે મુજબ પર્દાન કરવામાં આવતુ હોય.

નીિત
Henry Ford Health System (HFHS) કોઈપણ દદ ઓ માટે સમયસર નાણાકીય જવાબદારીની ચચાર્ કરે છે અને વ્યાવસાિયક અને
લાગણીપૂવર્ક વસૂલાત િનયમોને સંચાિલત કરે છે . પર્દિશત સેવાઓ માટે વસૂલાત પર્િકર્યા કોઈ મુલાકાત િનધાર્િરત કરતી વખતે અથવા સેવાઓ માટે
પહ ચતી વખતે શરૂ થાય છે અને બાકી નીકળતી રકમ પર્ાપ્ત થવા પર સમાપ્ત થાય છે . HFHS તબીબી સારવારની જોગવાઈ સાથે સંકળાયેલ
કોઈપણ પર્ાિપ્તઓની વસૂલાત માટે અનુસરવાનો હક ધરાવે છે .

વ્યાખ્યા (વ્યાખ્યાઓ)
અસાધારણ વસૂલાત પર્વૃિત્તઓ (ECA) – મંજૂરીને પાતર્ ECA માં અહ આપેલ સામેલ છે :
•

કરજદાર સામે કાનૂની કાયર્વાહી અથવા અદાલતી કાયર્વાહી
o

વ્યિક્તના અન્ય વ્યિક્તગત સંપિત્તના બક ખાતાને જોડવા અથવા જપ્ત કરવા

o

કોઈ વ્યિક્તની સામે દીવાની િકર્યા શરૂ કરવી

•

કોઈ વ્યિક્તનું ઋણ તૃતીય પક્ષને વેચવું

•

કર્ેિડટ એજન્સીઓની સૂચના

પર્િકર્યા
દદ નું સ્ટેટમેન્ટ મોકલતા પહેલાં, વસૂલાત પર્વૃિત્તઓમાં નીચે આપેલ સામેલ કરવામાં આવી શકે છે પરંતું એટલું જ મયાર્િદત નથી:
•

કપાત યોગ્યની ચુકવણી અથવા સહ-ચુકવણીઓ

•

સેવાઓ માટે ચુકવણી અથવા િડપોિઝટ

Gujarati

HFHS અથવા HFHS દ્વારા કરાર કરવામાં આવેલ િવકર્ેતાઓ જ્યાં સુધી દદ , દદ નાણાકીય સહાયતા પર્ોગર્ામ (Patient Financial
Assistance Program, PFAP) માટે પાતર્તા અને સૂચના અવિધ પૂણર્ ન કરે ત્યાં સુધી કોઈ અસાધારણ સંગર્હ પર્વૃિત્ત (ECA) જણાય તેવી
કોઈપણ વસૂલાત પર્વૃિત્તમાં જોડાશે નહ . HFHS આ PFAP િવશે દદ ઓ સાથે વાતચીત કરવા માટે યોગ્ય પર્યાસો કરશે અને દદ નાણાકીય
સહાય માટે લાયક છે તે નક્કી કરવા માટે. વાજબી પર્યાસોમાં િનમ્નિલિખત સામેલ હોઇ શકે છે :
•

દદ ને સેવાના સમયે અથવા પાતર્તા અને સ્કર્ીિનગ સેવા દરમ્યાન PFAP ની ઉપલબ્ધતા િવશે માિહતી આપવી

•

માિસક સ્ટેટમેન્ટ્સ સાથે PFAP ની ઉપલબ્ધતા િવશે માિહતી મોકલવી

•

બાકી બેલસને હલ કરવા માટે દદ સાથે વાતચીત કરવી

જો દદ નાણાકીય સહાયતા માટે અયોગ્ય માનવામાં આવે અને HFHS વાજબી પર્યાસ પછી ચુકવણીઓ વસૂલવામાં અસમથર્ રહે, તો ખાતાને
બેડ ડેબ્ટ તરીકે વગ કૃત કરી શકાય છે અને બહારી વસૂલાતો મોકલવામાં આવી શકાય છે . નીચે આપેલા ખાતા વસૂલાત એજન્સીઓને મોકલી
શકાશે નહ :
•

નાદારી ન ધાવવાની અવિધમાં આવતા હોય તેવા ખાતા

•

ખાતા કે જે માં જામીનદારનું મૃત્યુ થયુ હોવાનું જણાવેલ છે
o

•

$1,000 થી વધુ બેલસ માટે સાિબતી હાજર છે કે કેમ તે નક્કી કરવા માટે પર્યાસો કરવામાં આવી શકે છે

પારંપિરક ચુકવણી યોજનાનું પાલન કરતા હોય તેવા ખાતા

પર્ાથિમક સ્થાન િનયોજન
જો કોઈ ખાતું નીચે આપેલમાંથી એક કે વધુ માપદંડની પૂિત કરે છે , તો તે બહારી વસૂલાતોને સંદિભત કરવામાં આવી શકે છે :
•

જ્યારે બધા અનુવત પર્યાસોનો ઉપયોગ કરી લેવામાં આવ્યો હોય ત્યારે સ્વતઃ-ચુકવણી બેલસ પર્ાથિમક િબલ અથવા દદ સાથે
વાતાર્લાપની તારીખ પછી ઓછામાં ઓછા 120 િદવસમાં ચુકવણી કરવામાં આવી ન હોય

•

દદ /જામીનદાર સલાહ આપે છે કે તેમનો િબલ ચુકવવાનો કોઈ ઇરાદો નથી

•

મેલ અને/અથવા ફોન દ્વારા ખોટી માિહતીને લીધે દદ સાથે વાતચીત અસફળ થાય

બંધ કરી અને પરત કરે છે
ખાતું નીચેનામાંથી એક માપદંડની પૂિત ન કરે તો વસૂલાત એજન્સીઓ એક વષર્ પછી ખાતાને બંધ કરશે અને HFHS ને પરત કરશે:
•

દદ /જામીનદાર ચુકવણી કારારનું પાલન કરી રહ્યાં છે

•

સિકર્ય વસૂલાત િસ્થિતમાં છે

•

નીચે આપેલ કારણસર ખાતા પરથી વસૂલાત પર્વૃિત્તને સમાપ્ત કરી છે :
o

ધમર્દા

o

નાદારી

o

સાિબતી

o

િવવાિદત સેવાઓ

o

વાજબી ઋણ વસૂલાત િનયમોના કાયદા અન્ય (Fair Debt Collection Practices Act, FDCPA) દ્વારા દશાર્વેલ
મુજબ કોઈપણ સમાિપ્ત વસૂલાત પર્વૃિત્ત

બહારી વસૂલાત કરારો

Gujarati

બહારી વસૂલાત એજન્સીઓ સાથેના તમામ કરારો લેિખતમાં હશે અને દદ સાથે વાતાર્લાપ કરવાના સંબંધમાં આવશ્યક િશષ્ટાચારની પર્િતજ્ઞા કરશે,
પરંતુ ત્યાં સુધી મયાર્િદત નથી:
•

HFHS PFAP થી સંબંિધત માિહતીની આપલે

•

મંજૂરીને પાતર્ વસૂલાત પર્વૃિત્તઓ

•

પર્િતબંિધત વસૂલાત પર્વૃિત્તઓ

Gujarati

