આરો યસંભાળ નાણાકીય સહાયતા નીિત (HEALTHCARE FINANCIAL ASSISTANCE POLICY) નો સાદી
ભાષામાં સારાંશ
િવહં ગાવલોકન
તેના સમુદાયોના વા યને સુધારવાના તેના િમશનના યેયમાં, ગરીબો અને ઓછી સેવા મેળવનારાઓ પર િવશેષ ભાર મૂકવાની સાથે, અને સસના હીિલંગ
મં ાલયની ભાવનામાં, બોન િસ ોસ મસ હે થ (Bon Secours Mercy Health) તેના દદ ઓને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવા માટે િતબ છે. આ બોન
િસ ોસ મસ હે થ હે થકે ર ફાયનાિ શયલ આિસ ટ સ (Bon Secours Mercy Health Healthcare Financial Assistance, HFA) નીિતનો સારાંશ છે.
નાણાકીય સહાયની ઉપલ ધતા
નાણાકીય સહાય માટે ની પા તા દદ અથવા તેના/તેણી માટે બાંયધરી આપનાર માટે ના તમામ ઉપલ ધ સંસાધનોનો ઉપયોગ કયા પછી ચૂકવણી કરવાની
મતા ારા અને તમામ ઉપલ ધ સહાય કાય મોનું મૂ યાંકન કરવામાં આ યા પછી ન ી કરવામાં આવે છે. બોન િસ ોસ મસ હે થ હોિ પટલ (Bon
Secours Mercy Health hospitals) (અને અમુક અ ય દાતાઓ) ારા પૂરી પાડવામાં આવતી કટોકટીની અને અ ય તબીબી રીતે જ રી સંભાળ માટે
જેઓને બોન િસ ોસ મસ હે થ હોિ પટલ (Bon Secours Mercy Health hospitals) ારા સેવા આપે છે તે સમુદાયમાં રહેતા િબનવીમાવાળા અને
ઓછા વીમાવાળા, અને જેમની કુ ટુંબની આવક ફે ડરલ ગરીબી માગદિશકા (Federal Poverty Guidelines, FPG) કરતાં ચાર ગણા કરતાં વધુ નથી એવા
દદ ઓ માટે નાણાકીય સહાય ઉપલ ધ છે.

પા તાની જ િરયાતો
સામા ય રીતે નાણાકીય સહાય FPG પર આધાિરત કુ લ ઘરગ થુ આવકના લાઇિડં ગ કે લ ારા ન ી કરવામાં આવે છે. અમારી નીિત હેઠળ નાણાકીય
સહાય માટે પા યિ ઓ FPG ના 200% આવક તર સાથે અથવા ઓછી િનઃશુ ક સંભાળ મેળવતા લોકો છે. 201% થી 300% FPG, અને 301% થી
400% FPGનાં, અનુ મે આવક તર ધરાવતી યિ ઓ, નીિતમાં દશા યા મુજબ, લાઇિડં ગ કે લ પર આધાિરત િડ કાઉ ટ સાથે સંભાળ મેળવે છે. 201%300% FPG અને 301% થી 400% FPG માટે ચો સ ટકાવારી િડ કાઉ ટ, ચાજ મા ટરમાં ફે રફારોને અનુ પ દરેક બ ર માટે આવકના તરો વાિષક ધોરણે
અપડેટ કરવામાં આવે છે.

HFA પૉિલસી હેઠળ નાણાકીય સહાય માટે પા કોઈ પણ યિ પાસેથી જેમની પાસે આવી સંભાળને આવરી લેવા માટે વીમો છે તેમની પાસેથી કટોકટી
અથવા અ ય તબીબી રીતે જ રી સંભાળ માટે સામા ય રીતે એવી યિ ઓને િબલ કરવામાં આવતી રકમ કરતાં વધુ ચાજ લેવામાં આવશે નહીં. જો કોઈ
યિ પાસે સંભાળ લેવા માટે ની ચૂકવણી કરવા માટે પૂરતું વીમા કવરેજ હોય અથવા સંપિ ઉપલ ધ હોય, તો તે/તેણીને નાણાકીય સહાય માટે અયો ય
ગણવામાં આવી શકે છે. વીમા િવનાવીળા એવા દદ ઓ જેઓ HFA નીિતમાં વણવેલ કોઈપણ નાણાકીય સહાય િડ કાઉ ટ માટે પા નથી, તેઓને બોન
િસ ોસ મસ હે થ (Bon Secours Mercy Health) તેમના હોિ પટલના િબલમાં વચાિલત ( વ-પગાર) િડ કાઉ ટ દાન કરે છે. કૃ પા કરીને સંપૂણ
સમજૂ તી માટે સંપૂણ HFA નીિતનો સંદભ લો.

અર

િ યા િવશે

અમારી HFA નીિત હેઠળ નાણાકીય સહાય માટે અર


HFA અર

કરવાની િ યામાં આ પગલાં સામેલ છે:

ફોમ સંપૂણ ભરો અને જ રી સહાયક દ તાવેજો સામેલ કરો.

o

તમને ઉપલ ધ સહાયનું તર ન ી કરવા માટે અમે તમારી આવક અને પિરવારનું કદ જોઈએ છીએ. અમે ઉપર દશાવેલ FPG પર આધાિરત
લાઇિડં ગ કે લનો ઉપયોગ કરીએ છીએ.

o

અમારા માટે એ જ રી છે કે પહેલા તમારી સંભાળને આવરી લેતા તમારા અમુક કારના વીમા લાભો માટે ની લાયકાતનું અ વેષણ કરવું જોઈએ
(એટલે કે કામદાર માટે નું વળતર, ઓટોમોબાઈલ વીમો વગેર)ે . અમે તમને યો ય સંસાધનો માટે િનદિશત કરવામાં મદદ કરી શકીએ છીએ.



તમે અમારી HFA નીિત હેઠળ નાણાકીય સહાય માટે પા છો કે કે મ તે જણાવવા અમે તમારો સંપક કરીશું.



અમારી HFA નીિત હેઠળ આવરી લેવામાં આવતાં ન હોય તેવા બાકી રહેલા કોઈપણ ખચ અથવા િબલની ચૂકવણી માટે ની યોજના ગોઠવવામાં અમે
તમને મદદ કરી શકીએ છીએ.

o
માિહતી

તમે સંચાિલત કરી શકો તે ચૂકવણીઓ સેટ કરવા માટે ચુકવણી યોજના

ારા તમારી નાણાકીય પિરિ થિતને યાનમાં લેવામાં આવશે.

ાંથી મેળવવી

તમે અમારી HFA નીિત અને HFA અર ફોમની નકલ તેમજ નાણાકીય સહાય અર
િ યા િવશેની માિહતી આ રીતે મેળવી શકો છો: (i) અમારી આ
વેબસાઈટોની મુલાકાત લઈને www.bsmhealth.org/financial-assistance, www.mercy.com/financial-assistance, અને
www.fa.bonsecours.com, (ii) બોન િસ ોસ મસ હે થ પેશ ટ ફાઇનાિ શયલ સિવસીસ (Bon Secours Mercy Health Patient Financial
Services) નો 1-877-918-5400 પર ટે િલફોન ારા સંપક કરીને, (iii) Bon Secours Mercy Health, 11511 Reed Hartmann Highway, Blue Ash,
OH 45241, Attn: ને િવનંતી મેલ કરીને નાણાકીય પરામશ, અથવા (iv) અમારા કોઈપણ હોિ પટલ થાનો પર અમારા નાણાકીય સલાહકારોનો બ
સંપક કરીને (સુિવધાઓ અને સરનામાઓની સંપૂણ સૂિચ માટે સંપૂણ HFA નીિત જુ ઓ).

અમે અમારી HFA નીિત, અર ફોમ અને આ સારાશનો તે વ તી ારા બોલાતી ાથિમક ભાષાઓમાં અનુવાદ કરીને, બોન િસ ોસ મસ હે થ (Bon
Secours Mercy Health) ારા સેવા આપવામાં આવતી એવી તમામ નોંધપા વ તીનો સમાવેશ કરીએ છીએ જેઓ અં ે માં મયાિદત ાિવ
ધરાવે છે.
અમે લાયકાત ધરાવતા િ ભાષી દૂભાિષયાના ઉપયોગ ારા અનુવાદક સહાય, અનુવાદ માગદિશકાઓ અથવા સહાય પૂરી પાડવામાં પણ મદદ કરી શકીએ
છીએ.

