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ટીજેસી ક ર્ો સિિ સારવાર 

અહીં લ ગ ુથશે નોવાન્િ હલે્થ: હૉસ્પપટલ્સ, NHmg,  ફ્રીપટેનન્ડિંગ ઇમેજ િંગ સેન્ટસય, 
ફ્રીપટેનન્ડિંગ સર્જરી સેન્ટસય, રરહબેિબલટેશન સેન્ટસય, કેટોન મર્યન્ટ 

હાઉસ, તપ્રન્સ તવબલયમ કેન્સર સેન્ટર, કોપોરેટ રડપાટયમેન્્સ (NMG 

સાઉથપાકય  સતવિતસસ -  ફક્િ CRNAs) 

 

I. વ્ર્ પ / હતે ુ

 

 નોવાન્િ હલે્થની અંદર બિલ જારી કરવા અન ેદરદી તસલકો એકતત્રિ કરવાની પ્રરિયા માટે માગયદર્શન 

પરુૂું પાડવુું. 
 

 ધનોવાન્િ હલે્થ ("NH") ધ્યેય તવધાન, "સમદુાયોના દરેક વ્યસ્ક્િનુું આરોગ્ય સધુારવુું", નોવાન્િ 

હલે્થનો બિન-લાભકારી વારસો અન ે જયાું અમ ે સ્પથિ છીએ તયાુંના સમદુાયો િરફનુું સામાજ ક 

ઉત્તરદાતયતવ પ્રતિબિિંબિિ કરે છે. નોવાન્િ હલે્થ અથવા અન્ય અતધકૃિ પક્ષ દ્વારા ત્રારહિ પક્ષનાું 
ચકુવણીદારો અથવા દરદીઓન ેભરપાઇ કરવાની પ્રરિયા અન ેસમય મયાયદા તવશે ખલુાસો કરવાનો આ 

નીતિનો હતે ુછે. 

 

II. નીતત  

 

 A. સેવાઓ માટે ચકુવણી.  
નોવાન્િ હલે્થની ધમાયદા નીતિ હઠેળ િે વ્યસ્ક્િની નાણાકીય સહાય માટે લાયકાિ છે કે કેમ અથવા 
ચકુવણી કરવાની ક્ષમિા છે કે કેમ િે ન  ોિા કોઇપણ વ્યસ્ક્િને લાગ ુ હોય િે અનસુાર NHની 
EMTALA નીતિ હઠેળ મયાયરદિ ન હોય િેવી સેવાઓ સરહિ િિીિી રીિે ઉદ્ગામી અથવા િિીિી રીિે 

િાકીદની ગણાિી સેવાઓ પરૂી પાડવી િે NHની નીતિ છે.  

 

િેવા દરદીઓ માટે જેઓ ત્રારહિ પક્ષના ચકુવણીદારો દ્વારા આવરરિ ન હોય િેઓ માટે સવલિ અન ે

અથવા ક્ક્લતનક, િે ખાિરી કરવા માટે પ્રતિિદ્ધ છે કે દરદીનુું કોઇપણ સમવાયી, રાજયની અથવા 
પથાતનક સત્તાઓ દ્વારા લાયકાિ માટે મલૂ્યાુંકન થશે અથવા િો શુું દરદી NHની ધમાયદા કાળજી અથવા 
અન્ય નાણાકીય સહાય કાયયિમો અથવા કોઇપણ સમદુાય/ત્રારહિ પક્ષનાું કાયયિમો માટેના માપદુંડો 
પણૂય કરે છે. 
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િેવા દરદીઓ માટે જેઓ ત્રીજા પક્ષનાું વીમા(ઓ) દ્વારા આવરરિ હોય, સવલિ અન ેઅથવા ક્ક્લતનક 

બિબલિંગ અન ેચકુવણી એકત્રીકરણનાું પ્રયાસો સમયસર કરશ.ે  NH ચકુવણીદાર સાથ ેકરારિદ્ધ હોય 

અન ે ો સેવા સમયે યોગ્ય મારહિી પરૂી પાડવામાું આવી હોય િો NH દરદીનો વીમો ફાઇલ કરશ.ે 

દરદીની  વાિદારી સેવા સમયે સવલિની લેણીની રકમનો તનકળિો રહપસો ચકુવવાની છે.  

 

ચકુવણી ન કરવામાું આવે િે પ્રસુંગે, નોવાન્િ હલે્થ નીર્ે મ ુિની કાયયવાહી હાથ ધરી શકે: ખાિાન ે

ચકુવણી એકત્ર કરવા માટે કોઇ િાહ્ય એ ન્સીને સોંપવામાું આવે અથવા ફર  ચકુનાર ખાિાને કોઇક 

િેરડટ એ ન્સી સમક્ષ અહવેાબલિ કરવામાું આવે જે માત્ર આ નીતિ અનસુાર હશ.ે મયાયદા તવના તમલકિ 

ઉપરનો પવૂાયતધકાર, તમલકિનો કિ ો લેવો, િેંકના ખાિાનો અથવા અંગિ તમલકિનો કિ ો લેવો, 
દીવાની કાયયવાહી હાથ ધરવી, વેિનની કપાિ સરહિ ચકુવણી ન કરવા અંગે કોઇ કાનનૂી અથવા 
ન્યાતયક પગલાું દરદી સામ ેલેવાશે નહીં. વધમુાું, નોવાન્િ હલે્થ િિીિી રીિે આવશ્યક કાળજી પરૂી 
પાડિા પહલેાું િે કારણસર તવલુંિ અથવા નકાર નથી આપિા કે કોઇ વ્યસ્ક્િ દ્વારા અગાઉ લીધેલ 

કાળજીનાું એક અથવા વધ ુ બિલની ચકુવણી ન થઈ હોય જે નોવાન્િ હલે્થની ધમાયદા કાળજી નીતિ 

હઠેળ આવરરિ હોય.  

 

B. ધમાયદા કાળજી માટે લાયકાિ તનધાયરરિ કરવાનાું વા િી પ્રયાસો. 
NH અન ે/અથવા NH સાથ ેકરારિદ્ધ ત્રારહિ પક્ષ વેન્ડસય નોવાન્િ હલે્થની ધમાયદા કાળજી નીતિ હઠેળ 

નાણાકીય સહાય માટે દરદીની પાત્રિા તનધાયરરિ કરવાના વા િી પ્રયાસો કરિા પહલેા કોઇ 

અસાધારણ કલેક્શન ઍક્શન્સ ("ECAs") હાથ ધરશ ેનહીં.  
 

વા િી પ્રયાસોમાું સામેલ છે િે પગલાું જે નીર્ે તવભાગ  II.B.1,II.B 2, II.B.3 અન ેIIB.4માું દશાયવેલ 

હોય.  

 

1. ECAs શરૂ કરિા પવેૂ. ECAs શરૂ કરિા પવેૂ ઓછામાું ઓછા 30 રદવસ પવેૂ જેની જાહરેનામાના 
સમયગાળાની સમાક્તિ પહલેાું શરૂઆિ થશે નહીં, NH નીર્ે મ ુિ કાયયવાહી કરશ:ે 

 

(a)  દરદીઓને લેબખિ સરૂ્ના પરૂી પાડશ ેકે (1) જે િેવી નાણાકીય સહાય દશાયવશ ેજે લાયકાિ 

ધરાવિા વ્યસ્ક્િઓ માટે ધમાયદા કાળજી નીતિ હઠેળ ઉપલબ્ધ હોય;(2) ચકુવણી પ્રાતિ કરવા 
જે ECA હાથ ધરવાનો NH ઇરાદો ધરાવિા હોય િેન ેઓળખી કાઢવા; અન ે(3) એવી અંતિમ 

સમયરેખા દશાયવશ ેજેના પછી ECA(s) હાથ ધરવામાું આવશે જે પરૂી પાડવામાું આવેલ 

લેબખિ સરૂ્નાની િારીખ પછીના 30 રદવસ કરિા વહલેી નહીં હોય; અન ે 

(b)  ઉપરોક્િ લેબખિ જાહરેનામાું સાથે દરદીઓન ેસરળ  ભાષામાું સારાુંશ પરૂો પાડશ;ે અને  
(c)  દર દીને પોિાની ધમાયદા કાળજી નીતિ તવશે મૌબખક જાણ અન ે કેવી રીિે અરજી પ્રરિયામાું 
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દરદી સહાય મેળવી શકે િે તવશે વા િી પ્રયાસો કરશ.ે 

 

2. અપણૂય અરજી દાખલ કરવી. અરજી સમયગાળા દરતમયાન  ો દરદી અપણૂય અરજી દાખલ કરે િો, 
નોવાન્િ હલે્થ નીર્ે મ ુિ પગલાું લેશે: 
 

(a) કાળજી માટે ચકુવણી મેળવવા કોઇપણ ECAs બિનઅમલી રાખશ ે અન ે કોઇપણ વધ ુ

કાયયવાહી હાથ ધરશ ેનહીં કે શરૂ કરશ ેનહીં િેવા કોઇપણ અગાઉ શરૂ કરેલ ECA પર  જયાું 
સધુી NH તનધાયરરિ ન કરે કે શુું વ્યસ્ક્િ ધમાયદા કાળજી માટે યોગ્યિા ધરાવે છે કે કેમ; અન ે

(b) દરદીને લેબખિ સરૂ્ના પરૂી પાડવી જે વધારાનીમારહિી અન/ેઅથવા ધમાયદા કાળજી નીતિ 

હઠેળના દપિાવે નુું વણયન કરે અથવા અરજી જે અરજી પણૂય કરવા રજૂ કરવાની હોય જેમાું 
સુંપકય  તવગિોનો સમાવેશ થયેલ હોય જેમાું સામેલ છે NH  કાયાયલય અથવા રડપાટયમેન્ટનો 
ટેબલફોન નુંિર અન ેભૌતિક પથળ જે ધમાયદા કાળજી નીતિ તવશે મારહિી પરૂી પાડી શકે અન ે

અરજીની પ્રરિયા માટે સહાય આપી શકે, અથવા  ો NH અરજી પ્રરિયામાું સહાય ન આપી શકે 

િો ઓછામાું ઓછી એક બિનલાભકારી અથવા સરકારી એ ન્સી જે િેવી સહાય પરૂી પાડી શકે; 

અન ે 

(c) અન્યથા આ નીતિના ધારા II.B.3ની  રૂરરયાિો પણૂય કરે  ો અરજીના સમયગાળા દરતમયાન 

પણૂય કરેલ અરજી પ્રાતિ થાય.  

 

3. પણૂય અરજી દાખલ કરવી. અરજી સમયગાળા દરતમયાન  ો દરદી પણૂય અરજી દાખલ કરે િો, NH 

નીર્ે મ ુિ કરશે:  
 

(a) કાળજી માટે ચકુવણી મેળવવા કોઇપણ ECAs બિનઅમલી રાખશ ે અન ે કોઇપણ વધ ુ

કાયયવાહી હાથ ધરશ ેનહીં કે શરૂ કરશ ેનહીં િેવા કોઇપણ અગાઉ શરૂ કરેલ ECA પર  જયાું 
સધુી NH તનધાયરરિ ન કરે કે શુું વ્યસ્ક્િ ધમાયદા કાળજી માટે યોગ્યિા ધરાવે છે કે કેમ; અન ે

(b) િે તનધાયરણ કરશ ેકે શુું દરદી ધમાયદા કાળજી નીતિ હઠેળ સહાય માટે લાયકાિ ધરાવે છે કે કેમ 

અન ેદરદીને આ લાયકાિ તનધાયરણ અંગે લેબખિ જાણ કરશે જેમાું સામેલ છે િે સહાયનો પ્રકાર 

જેને માટે દરદી લાયકાિ ધરાવિા હોય અન ેઆ તનધાયરણનો આધાર; અન ે

(c)  ો દરદી સહાય માટે લાયકાિ ધરાવિા હોય િો NH એવી કોઇપણ રકમ દરદીને પાછી 
આપશે જે િેમણ ેઅથવા િેણીએ કાળજી માટે ચકુવી હોય કે જે ધમાયદા કાળજી નીતિ હઠેળ િેઓ 

અથવા િેણી ચકુવવા માટે  વાિદાર હોવાનુું તનધાયરરિ થયુું હોય િે રકમ ઉપરાુંિની હોય ($5 

કરિા ઓછી રકમ, અથવા િેવી કોઇપણ અન્ય રકમ જે ઇન્ટરનલ રેવન્ય ુબલુેરટનમાું પ્રકાતશિ 

અન્ય માગયદશયન અથવા સરૂ્ના હઠેળની નક્કી કરેલ રકમને પાછી આપવાની આવશ્યકિા 
નથી); અન ે

(d) ધમાયદા કાળજી નીતિ હઠેળ આવરરિ કાળજી માટે ચકુવણી સુંપારદિ કરવા દરદી સામે લીધેલ 
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કોઇપણ ECA (કોઇપણ દેવાના વેર્ાણ તસવાય) િુંધ કરવા NH ઉપલબ્ધ હોય િેવા િમામ 

વા િી પગલાું લેશે. આનુું ઉદાહરણ એ છે કે દરદીનાું િેરડટ રરપોટયમાુંથી એવી કોઇપણ 

પ્રતિકળૂ મારહિી દૂર કરવી જે કન્્યમુર રરપોરટિંગ એ ન્સી અથવા િેરડટ બ્યરુોને અહવેાબલિ 

કરવામાું આવી હોય.  

 

4. સુંભવનીય ધમાયદા કાળજી લાયકાિ. ત્રારહિ પક્ષની મારહિી અથવા અગાઉના ધમાયદા કાળજી 

લાયકાિ તનધાયરણનાું આધારે NH િેમની ધમાયદા કાળજી નીતિ હઠેળ કોઇ દરદીને મફત  કાળજી માટે 

સુંભવનીય રીિે લાયક ઠેરવી શકે છે.  

 

5. કાળજીની િહુતવધ ઘટનાઓ. બિલની ચકુવણી મેળવવા માટે ECA શરૂ કરિા પહલેાું  ો NH 

કાળજીની િરહતવધ ઘટનાઓ માટે દરદીનાું વણચકુવેલ બિલોનો સરવાળો કરશ ે િો સરવાળામાું 
સામેલ કાળજીની સૌથી િાજેિરની ઘટના માટે જારી પ્રથમ પોપટ-રડપર્ાર્જ બિબલિંગ પટેટમેન્ટ પછી NH 

120 રદવસ પ્રતિક્ષા કરશ.ે  

 

6. મેરડકેડ લાયકાિ. NHની ધમાયદા કાળજી નીતિ હઠેળ નાણાકીય સહાય માટે પણૂય કરેલ અરજી પ્રાતિ 

કયાય િાદ RCSનુું માનવુું હોય કે દરદી મેરડકેડ માટે લાયક ઠરી શકે િો NHની ધમાયદા કાળજી નીતિ 

હઠેળનાું લાયકાિ તનધાયરણને તયાું સધુી મોકફૂ કરવામાું આવી શકે જયાું સધુી મેરડકેડ અરજી પણૂય કરીને 

દાખલ કરવામાું ન આવે અન ેદરદીની મેરડકેડ લાયકાિનુું તનધાયરણ કરવામાું આવે.  
 

7. શુું NH દ્વારા વા િી પ્રયાસ માનકની પિૂયિા થઈ છે કે કેમ િેનુું તનધાયરણ. નોવાન્િ હલે્થ ECAની 
શરૂઆિ કરે િે પહલેાું NH રેવન્ય ુસાઇકલ નપટઅરરિંગ કતમટી, અથવા તનયોક્િા, સમીક્ષા કરશે અન ે

વા િી પ્રયાસો થયા હોવાનુું તનધાયરણ કરવાની અંતિમ સત્તા ધરાવશે, જે અ નીતિ સાથ ેસસુુંગિ હશ,ે 

િે તનધાયરરિ કરવા કે શુું વ્યસ્ક્િ ધમાયદા કાળજી માટે લાયક છે કે કેમ અન ેશુું ECA શરૂ કરવામાું આવે કે 

કેમ.  

 

8. ત્રારહિ પક્ષો સાથ ેકરારિદ્ધિા. અરજીના સમયગાળા દરતમયાન  ો NH લેણાુંની રકમનો હવાલો 
ત્રારહિ પક્ષને આપે અથવા િેનો સુંદભય આપે િો NH દ્વારા ત્રારહિ પક્ષ પાસેથી લેબખિ સમજૂિી 
સુંપારદિ કરવાની રહશેે જેમાું નીર્ે મ ુિના મદુ્દાઓ સામેલ હશ:ે (i)ઉપરોક્િ ધારો II B માું દશાયવ્યા 
મ ુિનાું વા િી પ્રયાસોના માપદુંડોની પિૂયિા NH દ્વારા થાય તયાું સધુી િે પક્ષ દરદી સામે ECAs 

લેિા અટકશ;ે (ii)  ો અરજી સમયગાળા દરતમયાન દરદી અરજી દાખલ કરે િો પક્ષ દરદી સામેના 
કોઇપણ ECA અટકાવી દેશે; (iii)   ો અરજી સમયગાળા દરતમયાન દરદી અરજી દાખલ કરે અન ેNH 

તનધાયરરિ કરે કે િેઓ પોિાની ધમાયદા કાળજી નીતિ હઠેળ સહાય માટે લાયક છે િો પક્ષ નીર્ેની 
િાિિો સમયસર  રીિે કરશ:ે a) ધમાયદા કાળજી નીતિ હઠેળની કાળજી માટે વ્યસ્ક્િ ચકુવણી કરવા 
િુંધાયેલ નથી અન ે ચકુવણી કરિા નથી િેની ખાિરી કરવા સમજૂિીમાું રહલે કાયયપ્રણાલીઓને 
વળગી રહશેે; b) દરદી સામ ેલેવાયેલ ECAs પલટાવી દેવા માટે વા િી પગલાું લેશે; અને c) િેવા 
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કોઇપણ પેટા ઠેકેદારો પાસેથી લેબખિ સમજૂિી સુંપારદિ કરશ ેજેમની પાસ ેલેણાની રકમનો સુંદભય 
આપવામાું આવ્યો હોય અથવા હવાલો આપવામાું આવ્યો હોય કે પેટા ઠેકેદાર ઉપરોક્િ  રૂરરયાિોને 
પણ વળગી રહ્યાું છે.  

 

C. બિબલિંગ પટેટમેન્્સ.  

િમામ બિબલિંગ પટેટમેન્્સમાું સપુપષ્ટ લેબખિ સરૂ્નાનો સમાવેશ થવો  ોઇએ જે દરદીઓને 
NHની ધમાયદા કાળજી નીતિ હઠેળ નાણાકીય સહાય ઉપલબ્ધ હોવાની જાણકારી અને સરૂ્ના 
આપે અન ેNH કાયાયલય અથવા તવભાગના ટેબલફોન નુંિરનો સમાવેશ થવો  ોઇએ જે ધમાયદા 
કાળજી નીતિ અન ેઅરજી પ્રરિયા તવશે મારહિી પરૂી પાડી શકે, અન ેવેિસાઇટનુું સરનામુું 
(અથવા URL) જયાું ધમાયદા કાળજી નીતિ, અરજીના ફોમય અન ેસરળ  ભાષા સારાુંશની નકલો 
મેળવી શકાય.  

 

D. બિલ તવશે િકરાર કરવી. 
 ો દરદીને બિલ તવશે પ્રશ્ન હોય િો દરદીએ બિલ પર  સબૂર્િ ફોન નુંિર પર  કૉલ કરવો. બિલ 

પરની િારીખના 35 રદવસની અંદર દરદી અથવા િેના/િેણીના પ્રતિતનતધ િકરારી મદુ્દા(ઓ)ની 
સરૂ્ના િેમ  િકરારનુું કારણ પરુૂું પાડીને બિલ સામ ેસવલત ખાિ ેિકરાર નોંધાવી શકે છે. બિલ 

પર  સબૂર્િ નુંિર પર  ફોન કરીને સરૂ્ના આપી શકાય. િકરારનુું તનરાકરણ રેવેન્ય ુસાયકલ 

પપેશ્યાબલપટ દ્વારા િકરારની સરૂ્નાની િારીખથી  અથવા વધારાની મારહિી કે દપિાવે ો માટેની 
તવનુંિીની િારીખથી 14 ધુંધાકીય રદવસોની અંદર થશે, જે પણ પછીથી હોય. 

 

 ો િકરારનુું તનરાકરણ દરદીના સુંિોષ મ ુિ ન થાય િો દરદી અથવા િેના/િેણીના પ્રતિતનતધ 

આવા તનણયય સામ ેઅપીલની સરૂ્ના આપીન ેઅપીલ કરી શકે િથા અપીલનો આધાર તનણયયના 
પત્ર પર  રહલે િારીખના 35 રદવસની અંદર આપી શકે. અપીલનુું તનરાકરણ રેવેન્ય ુસાયકલના 
ઉબર્િ ઉપપ્રમખુ દ્વારા અપીલની સરૂ્નાની િારીખથી અથવા વધારાની મારહિી કે દપિાવે ો 
માટેની તવનુંિીની િારીખથી 14 ધુંધાકીય રદવસોની અંદર થશે, જે પણ પછીથી હોય. 

 

બિલની િમામ િકરારો માટે દરદી અથવા િેના/િેણીના પ્રતિતનતધએ િકરાર અન ેઅપીલની પ્રરિયાઓ 

સુંપણૂયપણ ે પસાર કરવાની રહશેે.  ઉપર  દશાયવેલ પગલાું લીધા તવના િકરારી રકમનો અંતશક 

ચકુવણીનો ર્ેક મોકલી િેના પર  "પણૂય ચકુવણી થઈ" જેવા શબ્દો લખવાથી લેણાુંની રકમ  સુંિોષાશે 
નહીં અન ેનોવાન્િ હલે્થ િેમ છિાું સુંપણૂય રકમની ચકુવણી વસલૂ કરી શકે છે. 

 

પથળ અથવા પ્રદાિાના આધારે પ્રરિયા અલગ હોઇ શકે.  
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E. શલુ્કોનો અંદા  અન ેઆઇટમાઇ્ કરેલ શલુ્કોની યાદી માટે તવનુંિી. 
દરદી 100 સૌથી વારુંવાર વપરાિા DRGs, 20 સૌથી સામાન્ય િાહ્યદરદી ઇમેજ િંગ કાયયપ્રણાલીઓ 

અન ે 20 સૌથી સામાન્ય િાહ્ય દરદી શસ્ત્રરિયાની કાયયપ્રણાલીઓના શલુ્કોનો અંદા  મેળવી શકશ.ે 

તવનુંિી લખીને, ઇલેક્રોતનક માધ્યમથી અથવા મેઇલ મારફિ આપી શકાશે અન ેમારહિી તવનુંિી 
પ્રાતિ થયાના ત્રણ રદવસની અંદર પરૂી પાડવામાું આવશે. દરદી બિલ પર  સબૂર્િ નુંિર પર  ફોન 

કરીને અથવા દરદી બિલ પર  સબૂર્િ સરનામે ઇમેઇલ મોકલીન ેદરદી તવનુંિી કરી શકે છે. 

 

દરદી આઇટમો અનસુાર શલુ્કોની યાદી માટે તવનુંિી કરી શકે છે જે શલુ્કોના પ્રકાર અથવા દરદીને 

થયેલ ખર્યની તવગિો એવી ભાષામાું હોય જે કોઇ પણ સામાન્ય વ્યસ્ક્િ સમજી શકે. દરદીના િમામ 

બિલો જે આઇટમ પ્રમાણે ન હોય િેમાું દરદીને અપાયેલ સરૂ્ના સામેલ હશ ેકે િેમને આઇટમ મ ુિના 
બિલ તનશલુ્ક મેળવવા તવનુંિી કરવાનો અતધકાર છે.  હોસ્પપટલમાુંથી રજા મળ્યાની િારીખ પછી ત્રણ 

વષયની અંદર અથવા િે સમય સધુી કે જયાું સધુી સવલિ ભારપવૂયક  ણાવે કે દરદીની ચકુવણી 
કરવાની  વાિદારી છે તયાું સધુી દરદી કોઇ પણ સમયે આઇટમ પ્રમાણેના શલુ્કોની યાદી માટે તવનુંિી 
કરી શકે છે.  

 

F. રરફુંડ માટે તવનુંિી.  
દરદીના બિલ પર સબૂર્િ ફોન નુંિર પર ફોન કરીને દરદી રરફુંડ/વધારાની ચકુવણી તવશે પછૂપરછ કરી 
શકે છે. િમામ વધારાની ચકુવણીઓ દરદીને આવી વધારાની ચકુવણીની સરૂ્ના મળ્યાના 45 

રદવસની અંદર પરિ કરવામાું આવશે.  
 

G. આ પોબલસીની નકલો. 
આ પોબલસીની તનશલુ્ક નકલ  દરદીના બિલ પર  સબૂર્િ નુંિર પર  ફોન કરીને, અથવા દરદીના બિલ 

પર  સબૂર્િ સરનામે ઇમેઇલ મોકલીન ેમેળવી શકાશે. આ પોબલસીની નકલો નોવાન્િ હલે્થની વેિસાઇટ 

પરથી પણ મેળવી શકાશે.  

H. લાગ ુકાનનૂનુું અનપુાલન. 

લાગ ુહોય િેવી NHની િમામ સવલિો અન ેિિીિના કાયાયલયો, િેવી લેણી રકમ  હાથ પર  લેશે જે 

રાજયના ઉબર્િ બિબલિંગ અન ે કલેકશન કાનનૂો સાથ ેસસુુંગિ હોય જેમાું સવલત અથવા કાયાયલય 

સ્પથિ હોય, જેમાું લાગ ુહોય િે મ ુિ બિન મયાયરદિ NCGS 131E-91 સામેલ છે.  

 

બ ક ત બ બતો: આ નીતિ િેવી સેવાઓ માટે લાગ ુછે જે િમામ નોવાન્િ હલે્થ સવલિો અને િિીિી 
જૂથ પ્રેનક્ટસો પર  આપવામાું આવિી હોય. આ િેવી સેવાઓ માટે લાગ ુનથી જે પવિુંત્ર િિીિો અથવા 
પ્રેનક્ટશ્નરો દ્વારા આપવામાું આવેલ હોય. આ નીતિ એવી સેવાઓ માટે પણ લાગ ુનથી જે િિીિો અથવા 
અન્ય આરોગ્ય કાળજી પ્રદાિાઓ દ્વારા હોસ્પપટલ/સવલત િહાર આપવામાું આવેલ હોય જેમાું 



 

નીતિ/કાયયપ્રણાલી બિબલિંગ અને દરદી તસલક એકત્રીકરણ પાન ુ7 નુું 11 

 

એનેપથતેસઓલોજ પટ, રેરડયોલોજ પટ અને/અથવા પેથોલોજ પટ સામેલ છે પરુંત ુએમના સધુી મયાયરદિ 

નથી, જેઓ નોવાન્િ હલે્થ દ્વારા તનયકુ્િ કરવામાું આવેલ હોય.  

 

  

 

III.  લ ર્ક ત ધર વત  કમષચ રીઓ  

 

 રેવેન્ય ુસાયકલ સતવિતસસ પટાફ 

 

IV. સ ધનો 
 

 લાગ ુનહીં 
 

V. ક ર્ષપ્રણ લી 
 

 નીતિના લક્ષ્યો મળેવવા માટે કાયયપ્રણાલી કમયર્ારીઓન ેસહાયિા આપવા માગયદતશિકાનુું કાયય કરે છે. આ કાયયપ્રણાલી મ ુિની 
માગયદતશિકા અનસુરિી વખિ ે કમયર્ારીઓ પાસ ે પોિાની ધારણા વાપરવાની અપકે્ષા રાખવામાું આવ ે છે જે પ્રનેક્ટસના 
અન/ેઅથવા કાયયની  વાિદારીઓના વ્યાપમાું હોય. 

 

  

 

VI. દસ્ત વેજીકરણ 

 
 લાગ ુનહીં 
  

VII. વ્ર્ ખ્ર્ ઓ 

 
 

 
અરજી સમયગાળો – કાળજી આપવામાું આવે િે િારીખથી શરૂ થિો સમયગાળો અન ેજેનો અંિ એ 

િારીખ પછીના 240 રદવસ ેથાય જયારે પ્રથમ રજા આતયા િાદનુું કાળજી આતયાનુું બિબલિંગ પટેટમેન્ટ 

પરુૂું પાડવામાું આવે અથવા એવા રકપસામાું જયારે નોવાન્િ હલે્થ દરદીને અસાધારણ કલેક્શન ઍક્શન 

શરૂ કરે, જે આવી લેબખિ સરૂ્નામાું ટાુંકેલ અંતિમ િારીખ હશ.ે  

 

 

ધમાયદા કાળજી – ઓછી આવક ધરાવિા બિનવીમેદાર દરદી જેઓ ધમાયદા કાળજીની ગણિરી હઠેળ 

NH ધમાયદા કાળજી નીતિમાું સમાતવષ્ટ લાયકાિના માપદુંડો પણૂય કરવાના આધારે લાયક ઠરે. 

 

અસાધારણ કલેક્શન ઍક્શન- િિીિી સવલિની ધમાયદા કાળજી નીતિ હઠેળ આવરરિ કાળજીના 
બિલની ચકુવણી સુંિુંતધિ કોઇ પણ પ્રવતૃત્ત જે વ્યસ્ક્િ સામ ેકરવામાું આવે જેમાું કાનનૂી અથવા ન્યાતયક 
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પ્રરિયાની આવશ્યકિા હોય જેમાું િે વ્યસ્ક્િ પાસેથી લેણી રકમ  અન્ય પક્ષન ેહવાલો આપવાનુું સામેલ 

હોય, જેમાું વ્યસ્ક્િ તવશેની પ્રતિકળૂ મારહિીનો અહવેાલ કન્્યમુર િેરડટ રરપોરટિંગ એ ન્સીઓ અથવા 
િેરડટ બ્યરુોને આપવી પડ,ે અથવા મોકફૂી કે નકાર આપવો પડ,ે અથવા િિીિી રીિે  રૂરી કાળજી 

પરૂી પાડિા પહલેા વ્યસ્ક્િન ેઅગાઉ પરૂી પાડવામાું આવેલ િિીિી સવલિની ધમાયદા કાળજી નીતિ 

હઠેળ પરૂી પાડવામાું આવેલ કાળજીના એક અથવા વધ ુબિલની બિન ચકુવણી કરેલ રકમની ચકુવણી 
આવશ્યક હોય. જે અંગિ ઇજાઓ માટે હોસ્પપટલ દ્વારા કાળજી આપવામાું આવી િેના પરરણામે દરદી 
(અથવા િેમના કે િેણીના પ્રતિતનતધ) પાસે ચકુાદા, સેટલમેન્ટ અથવા સમાધાનમાુંથી લેણાું નીકળિા 
નાણા માટે રાજયના કાયદા હઠેળ જે પવૂાયતધકારનો હક નોવાન્િ હલે્થ િજાવી શકે િેનો આમાું સમાવેશ 

નથી.  
  

પરરવાર - માું સામેલ છે પતિ, પતની અન ે કોઇ પણ િાળકો (સાવકા િાળકો સરહિ) જેઓ ઘરમાું 
તનવાસ કરિા હોય અન ેવેરા હતેસુર લાયક ઠરિા હોય. 

 

આવક - ખાધાખોરાકી અન ેિાળકોના તનવાયહ ખર્યને િાદ કરિાું, િમામ સ્રોિોમાુંથી આવિી વેરા 
પહલેાની વાતષિક કૌટુુંબિક આવક અન ેરોકડ લાભ. W-2 પે પટબ્સ, ટૅક્સ રરટનય અથવા ધમાયદા પટેટસ 

તનધાયરરિ કરવા માટે  રૂરી અન્ય દપિાવે ોની સમીક્ષા દ્વારા આવકના પરુાવા તનધાયરરિ કરી શકાશે. 

 

ઇનપશેન્ટ – નોવાન્િ હલે્થ સવલિમાું સેવાઓ માટે દાખલ કરવામાું આવેલ વ્યસ્ક્િ, દરદી 
સામાન્યપણ ે24 કલાક કરિા વધ ુસમય સધુી તનવાસ કરે છે. 

 

િિીિી રીિે ઉદ્ગામી - જીવન માટે ખિરારૂપ અથવા તવકલાુંગિા લાવિી પરરસ્પથતિ જેની સારવાર ન 

કરવામાું આવે િો ગુંભીર હાતન થઈ શકે અથવા જીવન કે હાથ પગ ગમુાવવામાું પરરણમી શકે. 

 

િિીિી રીિે િાકીદનુું – િિીિી કાળજી જે જીવન માટે ખિરારૂપ ન હોય પરુંત ુવા િી, આવશ્યક 

અન/ેઅથવા ઉબર્િ ગણવામાું આવે જેનો આધાર પરુાવા આધારરિ કાળજીના નૈદાતનક માપદુંડો પર  

હોય. 

 
 

સરૂ્ના સમયગાળો – કાળજી શરૂ કયાયની પ્રથમ િારીખ અન ેજેનો અંિ પરૂી પાડવામાું આવેલ કાળજી 

માટેના પ્રથમ પોપટ-રડપર્ાર્જ બિબલિંગ પટેટમેન્ટ િાદના 120 રદવસ ેથાય િે સમયગાળો. 
 

NHMG – નોવાન્િ હલે્થ મેરડકલ ગપૃ 

 

અવલોકન – ઈનપેશન્ટ સ્પથતિમાું ફેરિદલી કયાય તવના 24 કલાક સધુી નોવાન્િ હલે્થ સવલત પર  
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દરદીને રહવેા દેિો આઉટ પેશન્ટ વગય. 
 

આઉટપેશન્ટ – નોવાન્િ હલે્થ સવલત પર  સારવાર/કાળજી પ્રાતિ કરિા દરદી અન ેસેવા લીધાની 
િારીખ ેજ ઘરે  િાું રહ.ે 

 

સરળ  ભાષા સારાુંશ – લેબખિ તવધાન જે વ્યસ્ક્િન ેજાણ કરે કે નોવાન્િ હલે્થ સવલત ધમાયદા કાળજી 

નીતિ હઠેળ નાણાકીય સહાય પરૂી પાડ ેછે અન ેનીર્ે મ ુિની વધારાની મારહિી સરળ  પપષ્ટ ભાષામાું 
પરૂી પાડ ેજે સરળિાથી સમજાઇ જાય: (i) ધમાયદા કાળજી નીતિ હઠેળ મળિી સહાય અને લાયકાિ 

 રૂરરયાિોનુું ટૂુંકુ વણયન; (ii) ધમાયદા કાળજી નીતિ હઠેળ કેવી રીિે સહાય માટે અરજી કરવી િેનુું ટૂુંકુ 

વણયન; (iii) ડાયરેક્ટ વેિસાઇટ સરનામુું (અથવા URL) અન ેભૌતિક પથળો જયાું વ્યસ્ક્િ ધમાયદા કાળજી 

નીતિની તનિઃશલુ્ક નકલ  મેળવી શકે અને અરજી ફોમય મેળવી શકે; (iv) ધમાયદા કાળજી નીતિની તનિઃશલુ્ક 

નકલ  અન ેઅરજી ફોમય કેવી રીિે મેળવવી િે તવશે સરૂ્નાઓ; (v) સવલત કાયાયલય અથવા તવભાગ જે 

ધમાયદા કાળજી નીતિ તવશે મારહિી પરૂી પાડી શકે િેમના ટેબલફોન નુંિર અન ેભૌતિક પથાન સરહિ 

સુંપકય  મારહિી  અન ેક્ાું િો કાયાયલય અથવા તવભાગ જે અરજી આપવાથી સહાય આપી શકે અથવા 
બિનલાભકારી અથવા સરકારી એ ન્સી જે સહાય આપી શકાય; (vi) ધમાયદા કાળજી નીતિના અનવુાદો, 
અરજી અન ેસરળ  ભાષા સારાુંશની ઉપલબ્ધિા તવશે તવધાન,  ો િે લાગ ુહોય, અન ે(vii) તનવેદન કે 

ધમાયદા કાળજી માટે લાયક વ્યસ્ક્િ પાસેથી એ રકમથી વધ ુશલુ્ક વસલુ કરવામાું ન આવે જે સામાન્યિિઃ 
વીમા ધરાવિા વ્યસ્ક્િઓ પાસેથી શલુ્ક વસલુવામાું આવિો હોય, જે સમાન કટોકટી માટેની કાળજી 

અથવા કોઇ અન્ય િિીિી રીિે આવશ્યક કાળજી આવરી લેિી હોય.  

 

RCS – રેવેન્ય ુસાયકલ સતવિતસસ 

 

 

VIII. સાંબાંતધત દસ્ત વેજો 
 
  કલેક્શન તવનુંિી; િિીિનો પત્ર; કેટેપરોરફક સેટલમેન્ટ; અનઈન્શ્યોડય રડપકાઉન્ટ; પેમેન્ટ તલાન; 

દાખલ થવાનો; શલુ્ક અન ેનાણાકીય સલાહસરૂ્ન 

 ધમાયદા કાળજી NH-Dept-FIN-BCD-111.1 v.2 

 

IX. સાંદર્ભો 
 
 લાગ ુનહીં 
 

X. રજૂ કરન ર વ્ર્ક્તત 

 
 નોવાન્િ હલે્થ બિબલિંગ અન ેપેશન્ટ િેલેન્સ સબ-કતમટીના કલેક્શન્સ 

http://vappnts106ph.novanthealth.org/docview/?docid=8712
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XI. મખુ્ર્ શબ્દો 
 
 બિબલિંગ, એકતત્રકરણ, દરદીની િાકી રકમ , િરિરફી, વણચકુવાયેલ ઉધાર, વીમાના દાવા, ઍક્યટૂ, 

બિબલિંગ, વણચકુવાયેલ ઉધાર, શલુ્ક 

 

XII. શરૂઆતની અમલી ત રીખ 08/2014 

 સધુ ર  અમલી બનવ ની ત રીખો 01/01/2016 

 સમીક્ષ  થર્ ની ત રીખો (કોઇ પરરવતષનો 
નહીં) 

 

 આગ મી સમીક્ષ  મ ટેની ત રીખ 01/2019 
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હસ્ત ક્ષર શીટ 

શીર્ષક બિબલિંગ અન ેદરદી તસલક એકત્રીકરણ 

ક્રમ ાંક  NH-LD-FM-111.5 

ટીજેસી ક ર્ો સતત સારવાર 

અહીં લ ગ ુથશે નોવાન્િ હલે્થ રેવેન્ય ુસાયકલ 

ઍતશન શરૂઆિ 

દ્વ ર  મ ન્ર્: 

શીર્ષક દ્વ ર  મ ન્ર્ સહી ત રીખ 

એસવીપી, રેવેન્ય ુસાયકલ રરશેલ મેંક ફ્લલશર  ઇલેક્રોતનક સહી જુઓ 

    

    

આ વ્ર્ક્તત દ્વ ર  સતમતતઓ મ ન્ર્ થઈ: 

સતમતત ચેરપસષન/ડઝેિક્નન ત રીખ 

NHMG તનદાનના માપદુંડો/દરદી સરુક્ષા 
સતમતિ 

જ્હોન કાડય MD, ર્ેરમૅન  

   

 

 

 


