 

 (Houston Methodist)
 FI

 !":

$% &'(х:

નાણાકય સહાયતા
%&* + , - :
ુટન મેથડટ હૉપટ!સ (Houston Methodist Hospitals)
678 0  &':
ર2 વ

I.

ુ સાયકલ કાઉ સલ (Revenue Cycle Council)

ુ ર 1, 2016
આ
./&'0/23& к"&5 &'(х:
ુ ર 1, 2016
આ
" 23& &'(х:
ુ ર 1, 2019
આ



<મને વા=યસંભાળની જCરયાત હોય અને <ઓ વીમા આરGHત ન હોય અથવા
અI ૂરતો વીમો ધરાવતા હોય અને <ઓ સરકાર કાયLMમ માટ2 પાN ન હોય અથવા
અ યથા O ૂકવણી કર શક2 તેમ ન હોય તેવા લોકોને તેમની QયRતગત આિથUક થિતના
આધાર2 તબીબી રતે જCર સંભાળ, અહW િનધાLરત ઈમY સીની સંભાળ સહત માટ2 આિથUક
મદદ I ૂર પાડવા માટ2 ુટન મેથડટ [Houston Methodist (HM)] ]િતબ^ છે . ઉaચ
cુણવdાની, ખચLની રતે કાયLHમ વા=યસંભાળ આપવાના ુટન મેથડટ (HM)ના હ2f ુ
સાથે gુસગ
ં ત હોય તે રતે અને જCરયાતમંદ લોકોને ટ2 કો આપવા માટ2 ુટન મેથડટ
(HM) એવી ખાતર કરવાના ]યiનો કર2 છે ક2 < જCરયાતમંદ હોય તેમને જCર

વા=યસંભાળ સેવાઓ મળતી બંધ ન થાય. O ૂકવણી કરવાની દદjની Hમતા સાથે કોઇ
સંબધ
ં િવના ુટન મેથડટ (HM) ભેદભાવ િવના ઈમY સીની તબીબી થિતઓ માટ2
સંભાળ I ૂર પાડશે.
આિથUક મદદ માટ2 ક2 વી રતે અરl કરવી; લાયક સેવાઓ; લાયકાતનો માપદંડ; મંnૂરની
]Mયા; Gબલમાં લખેલી રકમ ગણવાનો આધાર;

ણકાર અને પોoટpગની જCરયાતો; ન

O ૂકવાયેલી રકમો માટ2 વg ૂલીની િવિધઓ; આ નીિત qારા આવર લેવામાં આવેલા/આવર

લેવામાં આQયા ન હોય તેવા ]દાતાઓની યાદ (પરિશsટ C)ને આ નીિત આવર લે છે
અને આ નીિતનો સરળ ભાષામાં સાર પણ આપે છે (પરિશsટ A).
આિથUક મદદ એ QયRતગત જવાબદારનો િવક!પ ગણવામાં આવતો નથી. O ૂકવણી
કરવાની પોતાની Hમતાના આધાર2 દદjઓ તેમની સંભાળના ખચLમાં ]દાન કર2 અને
આિથUક મદદ મેળવવા માટ2 ુટન મેથડટ (HM)ની િવિધઓvું પાલન કર2 તે અપેGHત છે .
વા=ય વીમો ખરદવાની આિથUક Hમતા ધરાવતા લોકોને વા=યસંભાળ સેવાઓની
પહwચ I ૂર પાડવાની એક રત તરક2 તેમ કરવા માટ2 ]ોiસાહત કરવામાં આવશે. <
દદjઓ ુટન મેથડટ વૈિyક દદj તરક2 લાયક ઠર2 તેમને આ નીિતમાંથી બાકાત રાખવામાં
આQયા છે .
સારા આિથUક ]બંધન સાથે gુસગ
ં ત અને ુટન મેથડટ (HM)ને શ{ તેટલા
જCરયાતમંદ લોકો માટ2 વા=યસંભાળ સેવાઓ ઉપલ|ધ કરાવવા માટ2 ુટન મેથડટ
(HM)ના બૉડL ઑફ ડર2 RટસL qારા દદj ચેરટની જોગવાઈ માટ2 નીચેની માગLદિશUકાઓ

થાિપત કરવામાં આવી છે .
II.
•

:"&;"&<
આિથUક મદદ: આિથUક મદદ માટ2 મા ય દદjઓને ુટન મેથડટ (HM) હૉપટલો
qારા િવના  ૂ!યે અથવા રાહત દર2 I ૂર પાડવામાં આવતી વા=યસંભાળ સેવાઓ.

•

ુુંબ: સે સસ | રુ ોની Qયાયાનો ઉપયોગ કરને બે ક2 વ ુ લોકોનો સ ૂહ ક2 <ઓ
સાથે રહ2તા હોય અથવા <ઓ જ મ, લન ક2 દdક લેવાથી સંબધ
ં ધરાવતા હોય.
ઈ ટનLલ ર2 વ

ુ સિવUસ (Internal Revenue Service)ના િનયમો ]માણે જો દદj

તેમના આવક વેરા રટનLમાં કોઇને આિત ગણવાનો દાવો કર2 તો તે QયRત
આિથUક મદદ ન કરવાના હ2f ુઓ માટ2 આિત ગણવામાં આવી શક2 છે .
•

ુુંબની આવક: આગોતરા કરના આધાર પર ુુંબની આવક સે સસ | રુ ો
(Census Bureau)ની Qયાયાનો ઉપયોગ કરને ન કરવામાં આવે છે < ફ2ડરલ

ગરબી તરો (FPL) ગણતી વખતે નીચેની આવકનો ઉપયોગ કર2 છે :
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o

આવક, બેરોજગાર વળતર, કામદારોvું વળતર, સોિશઅલ િસ{ોરટ, I ૂરક
સલામત આવક, સરકાર મદદ, વેટનLસ પેમે ટ, સવાLઈવર લાભો, પે શન
અથવા િન ૃિdની આવક, Qયાજ અને ડિવડ ડ (ક2 િપટલ ગેઈન અથવા હાિન
િસવાય), ભાડાં, રોયલટ, એટ2 ટ, ટની આવક, શૈHGણક મદદ, િનવાLહ
ભ=ુ,ં બાળ સહાયતા, ઘરની બહારથી મદદ અને અ ય પરO ૂરણ ોતો;

o

Gબનરોકડ લાભો (<મ ક2 ડ ટ2 પ અને હાઉિસગ સબિસડ) ગણNીમાં
લેવાતા નથી;

o

જો QયRત ુુંબ સાથે રહ2તી હોય તો તેમાં બધા ુુંબીજનોની આવકનો
સમાવેશ થાય છે . સંબધ
ં ી ન હોય તેવી QયRતઓ <મ ક2 હાઉસમેટની
ગણNી થતી નથી.

o

વીમા આરHણ રહત: એવા દદj <ઓ વીમો ક2 Nાહત પHની મદદ ધરાવતા ન હોય

o

અI ૂરતો વીમો ધરાવતા: થોડો વીમો ક2 Nાહત પHની મદદ ધરાવતા દદj ક2 <ઓ
આવર લેવામાં ન આવેલી સેવાઓ અને/અથવા Gખસા બહારના ખચાL ધરાવતા
હોય < તેમની આિથUક Hમતાઓથી વધી

o

ય.

ુટન મેથડટ લોબલ: ુટનમાં મેથડટvું એક કોપર2 શન < નીચેના દદjઓને
સેવા આપે છે .

o

િવદ2 શી નાગરકતા ધરાવતા હોય;

o

મા ય પાસપોટL ધરાવતા હોય;

o

ુ ાઇટ2ડ ટ2સમાં િન ૃd થયેલ હોય < કાયમ માટ2 િવદ2 શમાં રહ2 છે ; અથવા
ન

o

ુ ાઇટ2ડ ટ2સ નાગરકો < વષ વધાર2 છ મહના કરતાં વધાર2 િવદ2 શમાં કામ કર2
ન
છે .

o

ુલ ચાY: કરાર સંબિં ધત gુધારા અથવા ડકાઉ ટ લાcુ કરતા પહ2લાં દદjના ચાY

o

Gબલની સામા ય રકમ (AGB)ની ટકાવાર: મેડક2 ર (Medicare) અને ખાનગી વીમા
કંપનીઓ તરફથી તબીબી રતે જCર અથવા ઇમY સી સેવા માટ2 ુ ટન મેથડટ
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(HM) હૉપટલ મેળવે તેવી સર2 રાશ O ૂકવણીની ટકાવાર (nુઓ પરિશsટ B).

31મી ડસેબરના 120 દવસોની દર ]iયેક ુટન મેથડટ (HM) હૉપટલ
માટ2 AGB ટકાવારની વાિષUક ગણNી કરવામાં આવે છે <માં  ૂક બૅક પ^િતનો
<માં અગાઉના ક2 લે ડર વષL માટ2 ]Mયા કર2 લ દાવાઓનો સમાવેશ થાય છે
નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે .
o

ઈમY સીની તબીબી થિતઓ: સો યલ િસ{ોરટ ઍRટ (42 U.S.C. 1395dd)ની
કલમ 1867 ના અથLમાં Qયાયાિયત.

o

તબીબી રતે જCરયાતમંદ: મેડક2ર (Medicare) qારા Qયાયા આ§યા ]માણે
(બીમાર અથવા ઈ

ના િનદાન અથવા સારવાર માટ2 Qયાજબી અને જCર સેવાઓ

અથવા ચીજો).
III.

 /

A. = >к 77 &, к,  '( $'? к'ш0
1. આિથUક મદદ માટ2 અરl કરવા માટ2 દદj નીચે ]માણે આિથUક મદદની

અરl (FAA) િવના  ૂ!યેમેળવી શક2 છે :
a. સેવા I ૂવ અથવા તેના સમય વખતે નાણાકય સલાહકાર

સાથે વાત કરો;
b. અહW ુટન મેથડટ (HM)ની વેબસાઈટ પરથી ડાઉનલોડ

કરો www.HoustonMethodist.org/Billing
c. ુટન મેથડટ (HM)ના ક2 o «ય Qયાપાર કાયાLલય
(Centralized Business Office) પર સોમવારથી ¯ુMવાર સવાર2
7:00 થી સાં< 7:00 વાયા gુધીમાં, શિનવાર2 સવાર2 8:00

થી બપોર2 12:00 વાયા gુધીમાં 832-667-5900 અથવા
ટૉલ-± નંબર 877-493-3228 પર કૉલ કરો; અથવા

4

d. ટપાલથી:

ુટન મેથડટ (Houston Methodist)
ક2 o «ય Qયાપાર કાયાLલય (Centralized Business Office)
Attn: નાણાકય સહાયતા એકમ (Financial Assistance Unit)

701 એસ. ±ાય રોડ
ક2 ટ TX 77450
2. એકવાર તમે એફએએ મેળવી લો પછ, ૃપા કરને ફોમL સંI ૂણLપણે ભરો,

જCર સહાયક દતાવેજો ભેગા કરો અને જોડો અને નીચે ુજબ બધા
દતાવેજો gુ]ત કરો:
a.

મેઇલ qારા:
ુટન મેથડટ
ક2o «ય Qયાપાર ઓફસ
´યાને: નાણાકય સહાય એકમ
701 એસ. ±ાય રોડ

ક2 ટ, TX 77450
b. આવી

વ અને/અથવા પેશ ટ ઍRસેસ ટમના કોઈ સµયને

મળો; અથવા
c. 832-667-5995 પર ફ2Rસ કરો
3. આિથUક મદદ માટ2ની તથા આિથUક જCરયાત ન કરવા માટ2ની િવનંતી

ઈમY સી િવનાની તબીબી રતે જCર સેવાઓ આપવામાં આવે તે પહ2લાં
કરવામાં આવે તે ઇaછનીય છે પરં f ુ જCર નથી. જોક2, વg ૂલીના ચMમાં
કોઇપણ સમયે આ િનધાLરણ કરવામાં આવી શક2 છે . જો છે !ું નાણાકય
 ૂ!યાંકન એક વષL કરતા વધાર2 સમય અગાઉ I ૂ¶ંુ કરવામાં આQ ું હોય
અથવા આિથUક મદદ માટ2 દદjની યોયતાના સંબધ
ં માં કોઇપણ સમયે
વધારાની માહતી ગે

ણ થાય તે વખતે ]iયેક સેવાઓના આગામી

સમય વખતે આિથUક મદદ માટ2 ની જCરયાતvું  ૂ!યાંકન કરવામાં આવે છે .
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4. અરl અને મંnૂરની ]Mયામાં ુટન મેથડટ (HM)ના માનવ ગરમા

અને ]બંધનના  ૂ!યો દ2 ખાશે. આિથUક મદદ માટ2 ની િવનંતીઓ ગે
તાiકાGલક ]Mયા કરવામાં આવશે અને ુટન મેથડટ (HM) દદj અથવા
અરજદારને FAA મ·યાના 15 દવસોની દર લેGખતમાં

ણ કરશે. I ૂણL

કર2 લ એફએએ અને આ નીિત અ ય જોગવાઈઓને આધાર2 નાણાકય સહાય
મંnૂર અથવા નામંnૂર કરવામાં આવશે. (દા.ત., નીચે nુઓ)
B. "0A" 2 &< નીચેની વા=યસંભાળ સેવાઓ આિથUક મદદ માટ2 લાયક છે : :
1. ઈમY સી Cમના સેટગમાં આપવામાં આવતી ઈમY સી તબીબી સેવાઓ;
2. <ની સiવર2 સારવાર કરવામાં ન આવે તો QયRતના વા=યમાં િવપરત

ફ2રફાર થઈ શક2 તેવી થિત માટ2ની સેવાઓ;
3. ઈમY સી િસવાયના Cમના સેટગમાં lવલેણ સંજોગોના ]િતસાદ Cપે I ૂર

પાડવામાં આવતી Gબનવૈક¸!પક સેવાઓ; અને
4. તબીબી રતે જCર સેવાઓ <vું  ૂ!યાંકન ુટન મેથડટ (HM)ની

ુનસફ પર < તે ક2 સના આધાર પર કરવામાં આવશે.
C. "0A"& B C"& આિથUક જCરયાત QયRતગત આકલન ]Mયા ુજબ ન

કરવામાં આવશે <માં નીચેનાનો સમાવેશ થઈ શક2 છે :
1. FAAની સમા¸§તમાં પરણમે તેવી અરl ]Mયા (FAA – પરિશsટ D)
2. સાવLજિનક ધોરણે ઉપલ|ધ ડ2ટા ોતોનો ઉપયોગ < દદjની અથવા દદjના

ગેર ટરની O ૂકવણી કરવાની Hમતા પર માહતી આપે છે (<મ ક2 M2 ડટ
કોરગ);
3. સરકાર અને ખાનગી O ૂકવણી કાયLMમોમાંથી O ૂકવણી અને કવર2 જના યોય

વૈક¸!પક ોતો શોધવા માટ2 ુટન મેથડટ (HM) qારા Qયાજબી ]યiનો
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<માં આવા કાયLMમો માટ2 અરl કરવામાં દદjઓને મદદનો પણ સમાવેશ
થાય છે ; અને
4. દદjની ઉપલ|ધ સંપિdઓ અને અ ય નાણાકય સંસાધનોvું  ૂ!યાંકન.
D. $D& = >к 77 "0A"& ક2ટલાક કસાઓમાં, I ૂણL એફએએ વગર

નાણાકય સહાયનો િનણLય કરવા માટ2 પયાL§ત

ણકાર હોઇ શક2 છે . સેવાની દર2 ક

તારખ માટ2 અvુમાિનત નાણાકય સહાયvું  ૂ!યાંકન અને/અથવા ફરથી
 ૂ!યાંકન કરવામાં આવશે. અvુમાિનત નાણાકય સહાય ન કરવા માટ2 એચએમ
ઉપયોગ કર શક2 છે તેવા ક2 ટલાક ઉદાહરણોમાં સમાવેશ થાય છે :
1. બેઘર હોું અથવા બેઘર ¸Rલિનક પાસેથી સંભાળ મેળવવી;
2. »ીઓ, િશ¯ુઓ અને બાળકોના કાયLMમો (WIC)માં સહભાGગતા;
3. ડ ટ2પ માટ2ની યોયતા;
4. <માં ભંડોળ મળf ું ન હોય તેવા અ ય રા½ય અથવા થાિનક મદદના

કાયLMમો માટ2 ની યોયતા (દા.ત. મેડક2 ઈડનો ખચL);
5. ઓછ આવક/સબિસડ પરvું ઘર મા ય સરનામા તરક2 I ૂ¶ંુ પાડવામાં

આવે;
6. કોઇ

ણીતી સંપિd િવના દદj iૃ ુ પાયા હોય; અને

7. O ૂકવેલા લવાજમ આધારત ચેરટ સલાહકાર કોર.
E. EF% 'к એકવાર આ નીિત હ2ઠળ પાNતા માટ2 સંભાળની Iુosટ થઈ

ય,

દદjvું GબGલગ AGB કરતાં મોટ ન હોય તેવી રકમ gુધી મયાLદત કરવામાં
આવશે. Gબલમાં આપવામાં આવેલ રકમ દદjના ુુંબની આવક અvુસાર ુલ ખચL
પર લાcુ પડતી એlબીની લાcુ ટકાવાર અને ફ2ડરલ ગરબી તર (FPL) એક
પરબળ તરક2 નીચે યાદ થયેલ છે તેના પર આધારત હશે.:
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1. દદjની કૌુંGબક આવક FPLના 200% પર ક2 તેનાથી નીચે હોય - AGBના
0%;
2. દદjની કૌુંGબક આવક 200% થી ઉપર હોય પરં f ુ 300% થી વધાર2 ન

હોય - AGBના 50%; અને
3. દદjની કૌુંGબક આવક 300% થી ઉપર હોય પરં f ુ 400% થી વધાર2 ન

હોય - AGBના 100%.
F. EF-H Iк J& к2&&K

. I%& +L%&K <માં દદj Gબલ કર2 લ રકમ (િવભાગ

III, ઇ. ઉપર) ન O ૂકવે તેવા ક2 સોમાં, ુટન મેથડટ (Houston Methodist)

મેનેજમે ટ તેની થાિપત વg ૂલીની નીિતઓvું પાલન કરશે <માં લંબાવેલી
O ૂકવણીના િવક!પોનો સમાવેશ થશે. કોઇપણ સમયે ુટન મેથડટ (Houston
Methodist) વેતન ઋણાvુબધ
ં , ]ાથિમક રહ2ઠાણો પર QયRતગત Gલએન, M2 ડટ

| રુ ો g ૂચના અથવા અ ય કાv ૂની પગલાં લાદશે નહW. ુટન મેથડટ (Houston
Methodist)ની વg ૂલીની નીિતઓની એક નકલ િવભાગ III, A., 1. a. – dમાં

જણાવવામાં આવેલા નીચેના પગલાંઓમાંથી એક qારા મફત મેળવી શકાય છે .
G. = >к 77 ML  . IN& $ +0OPL яR '"&0 આિથUક મદદ િવશેની

g ૂચના િવિવધ રતે ઉપલ|ધ કરવામાં આવશે <માં દદjના Gબલોમાં નોટસના
]કાશન; ઈમY સી Cમો અને અY ટ ક2 ર સે ટસLમાં નોટસ; ]વેશપNકની શરતો;
]વેશ અને નwધણી િવભાગો અને ુટન મેથડટ (Houston Methodist) પસંદ કર
શક2 તેવા અ ય સાવLજિનક થળો પર નોટસનો સમાવેશ થઈ શક2 છે પરં f ુ તે માN
તેના I ૂરf ું જ મયાLદત નથી. ુટન મેથડટ (Houston Methodist) તેની હૉપટલ
વેબસાઈટો પર, દદj એRસેસ સાઈસ પર ઉપલ|ધ પિNકાઓમાં અને ુટન
મેથડટ (Houston Methodist) ½યાં સેવા આપf ું હોય તેવા સમાજમાં અ ય થળોએ
આ આિથUક મદદની નીિતના સારને ]કાિશત કરશે અને તેનો બહોળો ]ચાર કરશે.
ુટન મેથડટ (Houston Methodist) ½યાં સેવા આપf ું હોય તેવી વતી qારા
બોલાતી િવિવધ ]ાથિમક ભાષાઓમાં આવી નોટસ અને સારની માહતી I ૂર
પાડવામાં આવશે. આિથUક મદદ માટ2 દદjઓની ભલામણ એચએમ (Houston
Methodist)ના ટાફ ક2 તબીબી ટાફના કોઇપણ સµય qારા કરવામાં આવી શક2 છે .
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લાcુ પડતા cુ§તતાના િનયમોને આધીન દદj અથવા ુુંબીજન, નlકનો િમN
અથવા દદjના સહાયક qારા આિથUક મદદ માટ2 િવનંતી કરવામાં આવી શક2 છે .
H. "&к яR '"&0 આ નીિતનો અમલ કરવામાં ુટન મેથડટ (Houston
Methodist) ફ2ડરલ, સરકાર અને થાિનક કાયદાઓ, નીિત-િનયમોvું પાલન કરશે <

આ નીિત અvુસાર કરવામાં આવતી ] ૃિdઓને લાcુ પડતી હોય.
I.

2S& &' 2K78T.
1. દદj રHણ અને કફાયતી સંભાળ કાv ૂન 2010;
2. ઈ ટનLલ ર2 વ

ુ કોડ સેRશન 501(r)(4)-(r)(6);

3. લંબાવેલી O ૂકવણીના િવક!પની નીિત (FI86); અને
4. વg ૂલીની નીિત (FI85).

ર2 વ

ુ સાયકલ કાઉ સલ qારા ભલામણ કરવામાં આવેલ

ુટન મેથડટ (Houston Methodist)ના બૉડL ઑફ ડર2 RટસL qારા મા ય
ુય વહવટ અિધકાર qારા અિધૃત:
(ફાઈલ પર  ૂળ સહ કર)
______________________________

_______________

એમ. Ã ૂમ (M. Boom)

તારખ

]ુખ
ુય કાયLકાર અિધકાર
ુટન મેથડટ (Houston Methodist)
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પરિશsટ A
સરળ ભાષામાં સાર
ુટન મેથડટ (Houston Methodist)ની આિથUક મદદ નીિત
<ઓ વીમા આરGHત ન હોય, અI ૂરતો વીમો ધરાવતા હોય, <ઓ સરકાર કાયLMમ માટ2
પાN ન હોય અથવા અ યથા O ૂકવણી કર શક2 તેમ ન હોય તેવા લોકોને તેમની
QયRતગત આિથUક થિતના આધાર2 કટોકટની અને તબીબી રતે જCર સંભાળ માટ2
ચેરટ સંભાળ I ૂર પાડવા માટ2 ુટન મેથડટ (Houston Methodist) ]િતબ^ છે
<મની કૌુંGબક આવક ફ2ડરલ ગરબી તર (FPL)ના 200% અથવા તેનાથી ઓછા પર હોય
તેવા દદjઓ મફત સેવાઓ મેળવવા માટ2 લાયક છે ; અને <મની કૌુંGબક આવક FPLના
200% થી ઉપર હોય પરં f ુ 400% થી વધાર2 ન હોય તેઓ દદjઓ રાહત દર2 સેવાઓ

મેળવવા માટ2 લાયક છે . ખાનગી વીમા અને મેડક2ર qારા ુટન મેથડટ (Houston
Methodist)ને O ૂકવવામાં આવે તેવી સર2 રાશ રકમ કરતા રાહત દર વધાર2 ન હોવો જોઈએ.

<માં કોઈપણ દદjની કપાતપાN, સહ-O ૂકવણી, અને સહ-વીમા સહત ના વCપમાં
O ૂકવણીનો સમાવેશ થાય છે .
સેવાઓ આપવામાં આવે તે પહ2લાં તમે કટોકટની અને તબીબી રતે જCર સેવાઓ માટ2
આગોતર O ૂકવણીઓ અથવા O ૂકવણીની ગોઠવણો તમે કરો તે જCર નથી. જોક2, જો
તમને ડકાઉ ટ સાથેની રકમ O ૂકવવાની જCર પડ2 અને તમે સેવાઓ I ૂર પાડવામાં આવે
iયારબાદ તમે ડકાઉ ટ સાથેની રકમ I ૂર2 I ૂર O ૂકવી ન શકો તો ુટન મેથડટ
(Houston Methodist) આ રાહત દરની રકમ વg ૂલ કરવા ]યiન કરશે.

ુટન મેથડટ

(Houston Methodist) તમાર પાસેથી O ૂકવણીની િવનંતી કરતા માિસક GબGલગ ટ2 ટમે ટ

I ૂરા પાડશે. જો તમે એક જ હ§તામાં ડકાઉ ટ સાથેની રકમ O ૂકવી ન શકો તો ુટન
મેથડટ (Houston Methodist) QયાજુRત લંબાવેલી O ૂકવણીના િવક!પો આપે છે .
O ૂકવાયા િવનાની રહ2તી કોઇપણ ડકાઉ ટ સાથેની રકમોના વ ુ વg ૂલીના ]યiનો માટ2
Nાહત વg ૂલી એજસીને
ં
કામ ફાળવવામાં આવશે. Nાહત પHની વg ૂલીની ] ૃિdમાં
QયRતગત Gલએન, કાv ૂની કાયLવાહ અથવા M2 ડટ | રુ ો g ૂચનાનો સમાવેશ થશે નહW.
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ુટન મેથડટ (Houston Methodist)ની આિથUક મદદની નીિત, આિથUક મદદની અરl
અને વg ૂલીની નીિતઓની મફત નકલ www.HoustonMethodist.org/Billing પર ુટન
મેથડટ (Houston Methodist)ની વેબસાઈટ પર ઉપલ|ધ છે , હૉપટલના ]વેશ અને
નwધણી િવતારોમાં ઉપલ|ધ છે , (લોકલ) 832-667-5900, (ટૉલ ±) 877-493-3228 પર
ક2 o «ય Qયાપાર કાયાLલય (Centralized Business Office)નો સંપકL કરને મેળવી શકાય છે
અને ટપાલ qારા તે મંગાવી શકાય છે :
ુટન મેથડટ (Houston Methodist)
ક2 o «ય Qયાપાર કાયાLલય (Centralized Business Office)
Attn: નાણાકય સહાયતા એકમ (Financial Assistance Unit)
701 એસ ±ાય રોડ

ક2 ટ TX 77450
આ સરળ ભાષામાં સાર, આિથUક મદદ નીિત, આિથUક મદદની અરl અને વg ૂલીની
નીિતઓ ઉપર જણાવેલા સંપક પર િવિવધ ભાષાઓમાં ઉપલ|ધ છે .
ુટન મેથડટ (Houston Methodist)vું આિથUક સહાયતા એકમ આિથUક મદદની નીિત
િવશેના ]Åોના જવાબ અને તેના િવશે માહતી I ૂર પાડવા તથા તમને અરlની
]Mયામાં મદદ કરવા માટ2 ઉપલ|ધ છે . તમે સોમવારથી ¯ુMવાર સવાર2 07:00થી સાં<
07:00 વાયા gુધીમાં અને શિનવાર2 સવાર2 8:00થી બપોર2 12:00 વાયા gુધીમાં 832667-5900 અથવા ટૉલ-± નંબર 877-493-3228 પર આિથUક સહાયતા એકમના સµયનો

સંપકL કર શકો છો.
એકવાર તમે નાણાકય સહાય માટ2 અરl I ૂણL કર લો પછ ૃપા કર બધા જCર સહાયક
દતાવેજો જોડો અને નાણાકય સહાય એકમ, ઉપર આપેલ સરનાું nુઓ, ને મેઈલ કર
દો અથવા નાણાકય સહાય એકમvું ´યાન દોર 832-667-5995 પર ફ2Rસ કર દો.
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પરિશsટ B
Gબલની સામા ય રકમનો ન ૂનો

(AGB)

ગણNીvું કોsટક

Gબલની સામા ય રકમની ટકાવારની વાિષUક ગણNી
ુટન મેથડટ હૉપટલ (Houston Methodist Hospital)
માપનો સંબિં ધત સમયગાળો:

ુ ર 1, 2015 – ડસેબર 31, 2015
આ

સંબિં ધત સમયગાળા દરિમયાન O ૂકવવામાં આવેલા મેડક2ર મફત
A

સેવાઓના દાવાઓ માટ2 મા ય રકમ

$

સંબિં ધત સમયગાળા દરિમયાન O ૂકવવામાં આવેલા ખાનગી વીમાના
B

દાવાઓ માટ2 મા ય રકમ

$

સહ-O ૂકવણીઓ, સહવીમો, અને કપાતપાN રકમો ક2 < સંબિં ધત
સમયગાળા દરિમયાન A અને Bમાં g ૂચવેલ દાવાઓ માટ2 દદj qારા
C

O ૂકવવામાં આવે છે .

$

D

વીમા મંnૂરની ુલ રકમ અને દદjને O ૂકવણી (ઉપર A + B + C)

$

E

ઉપર Dમાં I ૂર પાડવામાં આવતી સેવાઓ માટ2 હૉપટલના ુલ ચાY

$

હૉપટલની ચોસ Gબલની સામા ય રકમ (AGB)ની ટકાવાર:
F

%

(D/E)

]iયેક ુટન મેથડટ (Houston Methodist) હૉપટલ માટ2 હાલના AGBની યાદ માટ2 ,
ૃપા કરને િવભાગ III A., a –d માં દશાLQયા ુજબ નીચેનામાંથી કોઈ એક પગું
અvુસરો. આ માહતી તમને િવના  ૂ!યે ]દાન કરવામાં આવશે.
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પરિશsટ C
આ નીિત qારા આવર લેવામાં/આવર ન લેવામાં આવતા ]દાતાઓની યાદ
આવર લેવામાં
આવેલા
સંગઠન/સ ૂહ/]ેoRટસ

હા/ના

ુટન મેથડટ હૉપટ!સ Houston Methodist Hospital

હા

ુટન મેથડટ ¯ુગર લે ડ હૉપટલ Houston Methodist Sugar Land Hospital

હા

ુટન મેથડટ િવલોÈ ૂક હૉપટલ Houston Methodist Willowbrook Hospital

હા

ુટન મેથડટ વેટ હૉપટલ Houston Methodist West Hospital

હા

ુટન મેથડટ સાન <િસ ટો હૉપટલ Houston Methodist San Jacinto
Hospital

હા

ુટન મેથડટ સે ટ જૉન હૉપટલ Houston Methodist St. John Hospital

હા

ુટન મેથડટ સે ટ ક2થેરન હૉપટલ Houston Methodist St. Catherine
Hospital

હા

ુટન મેથડટ ઇમેÉજગ સે ટર: ક2ટ ±વે Houston Methodist Imaging Center:
Katy Freeway

હા

ુટન મેથડટ ઇમેÉજગ સે ટર: કબÊ Houston Methodist Imaging Center:
Kirby

હા

ુટન મેથડટ ઇમરજ સી ક2 «: િસકો રાંચ Houston Methodist Emergency
Center: Cinco Ranch

હા

ુટન મેથડટ ઇમરજ સી ક2 «: સાઇ]ેસ Houston Methodist Emergency
Center: Cypress

હા

ુટન મેથડટ ઇમરજ સી ક2 «: કબÊ Houston Methodist Emergency Center:
Kirby

હા

ુટન મેથડટ ઇમરજ સી ક2 «: પીઅરલે ડ Houston Methodist Emergency
Center: Pearland

હા

ુટન મેથડટ ઇમરજ સી ક2 «: સીએના §લા ટ2શન Houston Methodist
Emergency Center: Sienna Plantation

હા

ુટન મેથડટ ઇમરજ સી ક2 «: વોસ Houston Methodist Emergency Center:
Voss

હા

ુટન મેથડટ ]ાયમર ક2ર Ëુપ Houston Methodist Primary Care Group

ના

ુટન મેથડટ પેિશઆGલટ ફGઝિશયન Ëુપ Houston Methodist Specialty
Physician Group

ના
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નૉન-ુટન મેથડટ ફGઝિશયન સ ૂહો (ખાનગી MDs) Non-Houston
Methodist Physician Groups (Private MDs)
એનેથીઓલોl:
Partners

ુ સ એનેથેસીઆ પાટL નસL Anesthesiology: US Anesthesia
એ

ના
ના

એનેથીઓલોl: બેલર Anesthesiology: Baylor

ના

એનેથીઓલોl: પેસ િસટ એનેથેસીઆ Anesthesiology: Space City
Anesthesia

ના

ઇમરજ સી ફlિશય સ: ઇમજÊËુપ ફlિશયન એસોિસએસ Emergency
Physicians: EmergiGroup Physician Associates

ના

ુ ઇમરજ સી સિવUિસસ Emergency Physicians:
ઇમરજ સી ફlિશય સ: નેપa ન
Neptune Emergency Services

ના

ઇમરજ સી ફlિશય સ: ધ ¯ુમાકર Ëુપ Emergency Physicians: The
Schumacher Group

ના

ઇમરજ સી ફlિશય સ: કબÊ ઇમરજ સી ફlિશય સ Emergency Physicians:
Kirby Emergency Physicians

ના

હોપટાલીટ: આઇપીસી – ધ હોપટાલીટ કંપની પીએ Hospitalist: IPC - The
Hospitalist Company PA

ના

ુ હોપટાલીટ સિવUિસસ, ડબીએ: ટોન હોપટાલીટ
હોપટાલીટ: નેપa ન
Hospitalist: Neptune Hospitalist Services, dba: Triton Hospitalist

ના

હોપટાલીટ: ઓબી હોપટાલીટ Ë ૂપ Hospitalist: OB Hospitalist Group

ના

હોપટાલીટ: સાઉ ડ હોપટાલીટ Ë ૂપ ઓફ ટ2Rસાસ Hospitalist: Sound
Hospitalist Group of Texas

ના

ઇમેÉજગ: એમએએસટોસ ઇમેÉજગ એસોિસએસ Imaging: MASTOS Imaging
Associates

ના

ુ ો સL: ટ2Rસાસ Gચ!Í સ ફGઝિશયન સિવUિસસ Newborns: Texas Children's
બ
Physician Services

ના

પેથોલોl: કોટલ પેથોલોl Pathology: Coastal Pathology

ના

પેથોલોl: મેથડટ પેથોલોl એસોિસયેસ, પીએલએલસી Pathology:
Methodist Pathology Associates, PLLC

ના

ર2 ડયોલોl: બેટાઉન ર2 ડયોલોl Radiology: Baytown Radiology

ના

ર2 ડયોલોl: ુટન ર2 ડયોલોl એસોિસયેટ2ડ Radiology: Houston Radiology
Associated

ના
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પરિશsટ D
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