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સ્િયાં-ચકૂિણીની િસલૂી મ ટેની નીવિ અને વિવિ 

  

નીવિ 

ઓવરલેક હૉસ્પિટલ મેડિકલ સેન્ટર (OHMC) અને ઓવરલેક મેડિકલ ક્લલનનલસ (OMC) 

હૉસ્પિટલના નાણાકીય પવાપ્ય અને આવક ચક્રમાાં દદીના ખાતાઓનો પવયાં-ચકૂવણીનો ભાગ 
વસલૂ કરવાના મહત્તત્તવને ઓળખે છે.  ખાનગી ચકૂવણી કરનાર દદીના ડકપસામાાં દદીના ખાતાની 
100% જવાબદારી દદીની િોતાની છે.  OHMC અને OMC એવી આનથિક મશુ્કેલીઓને િણ ઓળખે 
છે જે પવાપ્યસાંભાળ સેવાઓ મળવાની સાથે આવી શકે અને જે િોતાની વસલૂીની નીનતઓ અને 
નવનિઓમાાં તેમજ િોતાના આનથિક સહાયતા કાયયક્રમોમાાં આ હકીકત પ્રત્તયે સાંવદેનશીલ છે.  OHMC 

અને OMC "ગેરન્ટર" બબબલિંગ િદ્ધનતનો ઉિયોગ કરે છે જેમાાં દાવાઓ માટે દદીની જવાબદારીઓ 
એક જ બબબલિંગ પટેટમેન્ટમાાં જોિવામાાં આવે છે જે ખાતાના બેલેન્સની ચકૂવણી કરવા માટે 
જવાબદાર વ્યસ્લતને મોકલવામાાં આવે છે (એટલે કે ખાતાના જામીન).  આ રચના નસિંગલ બબબલિંગ 
ઑડિસ (SBO) કહવેાય છે અને દદીની જવાબદારીઓ સાથે સાંબાંનિત નીનતઓ OHMC અને OMC 

એ બાંને ખાતાના બેલેન્સને લાગ ુિિે છે. 

  

વિવિ    
દદીને આવરી લેનારા બિાાં વીમા ચકૂવણીકારોએ દાવો ચકૂવી દીિા બાદ અથવા નકાયાય બાદ 
ચકૂવણીકાર(રો)ની મોકલેલી રકમ દ્વારા ઓળખવામાાં આવતી દદીની જવાબદારી બબબલિંગ 
નસપટમમાાં દદી જવાબદારી (PR) રેખામાાં ખસેિવામાાં આવે છે.  ખાનગી ચકૂવણી કરનાર દદીના 
ડકપસામાાં કે જેમાાં કોઇ વીમો ચકૂવનાર ન હોય તેમાાં દાવાનુાં પરુૂાં બેલેન્સ નવભાગો દ્વારા તારવવામાાં 
આવ્યા બાદ/કોડિિંગ કરવામાાં આવ્યા બાદ તાત્તકાબલક નસપટમની PR લાઈનમાાં જાય છે.    

  



 

 

એક વખત દદીનુાં બેલેન્સ દદી જવાબદારી રેખામાાં ગયા બાદ અને બિા સાંબાંનિત ખાતાઓ માટે 
જામીનનુાં બેલેન્સ $14.99 (બેલેન્સ માાંિવાળ કરવાનુાં નાનુાં પ્રારાંભબબિંદુ)થી વિતુાં હોય ત્તયાાં સિુી 
નસપટમ આઉટગોઈંગ બબબલિંગ પટેટમેન્ટ િર યોગ્ય પટેટમેન્ટનો સાંદેશ પ્રસાડરત કરે છે.  પટેટમેન્ટ 
મેસેજ એ દદીનુાં/જામીનનુાં બબલ છે અને તેઓ જેના માટે જવાબદાર હોય તે ખાતાનુાં બેલેન્સ તે 
િરાવે છે.  નસપટમમાાંથી પટેટમેન્ટ મેસેજ #1 પ્રસાડરત થયાના ત્રીસ (30) ડદવસોની અંદર જો 
દદીએ/જામીને પરૂી ચકૂવણી કરી ન હોય અથવા અન્ય ગોઠવણો કરી હોય (નીચે આનથિક સહાયતા 
કાયયક્રમો હઠેળ આિેલી રૂિરેખા પ્રમાણે) તો નસપટમ પટેટમેન્ટ મેસેજ #2 પ્રસાડરત કરે છે.   

  

નસપટમમાાંથી પટેટમેન્ટ મેસેજ #2 પ્રસાડરત થયાના ત્રીસ (30) ડદવસોની અંદર જો દદીએ પરૂી 
ચકૂવણી કરી ન હોય અથવા OHMC સાથે અન્ય ગોઠવણો કરી હોય તો નસપટમ પટેટમેન્ટ મેસેજ #3 

પ્રસાડરત કરે છે.  આ પટેટમેન્ટ મેસેજ દદીને ચેતવણી આિે છે કે પરૂી ચકૂવણીનો સતત અભાવ 
અથવા OHMC સાથે અન્ય ગોઠવણો કરવાની કાયયવાહીના અભાવથી બહારની વસલૂી એજ ાંસીને 
ભલામણ કરવામાાં આવી શકે છે.  નસપટમ પટેટમેન્ટ મેસેજ #3 પ્રસાડરત કરે તેના ત્રીસ (30) ડદવસો 
બાદ દદી પરૂી ચકૂવણી કરવામાાં નનષ્િળ જાય અથવા અન્ય કાયયવાહી કરે તો નસપટમ પટેટમેન્ટ 
મેસેજ #4 પ્રસાડરત કરે છે જે દદીને જાણ કરે છે કે દદી ત્રીસ (30) ડદવસની અંદર ચકૂવણી 
કરવાની રહશેે, અન્યથા આ બાબત બહારની વસલૂી એજ ાંસીને મોકલવામાાં આવશે.  આ સમયે 
કાયયવાહી કરવામાાં દદી નનષ્િળ જાય તો તેના િડરણામે દદી િર ખરાબ ઋણ હોવાનુાં માનવામાાં 
આવે છે અને ખાત ુાં બહારની વસલૂી એજ ાંસીને ભલામણ માટે મોકલવામાાં આવે છે.   

 

દદીના ખાતાના પ્રનતનનનિઓ કે જે જામીનો તરિથી કૉલ મેળવે છે અથવા બહાર કૉલ કરે છે તેઓ 
જામીનોને તેમના ખાતા િરના બાકી બેલેન્સનુાં સમાિાન કરવામાાં મદદ કરવા માટે નીચેના 
આનથિક સહાયતા સાિનોનો ઉિયોગ કરશે. 
  

આવથિક સહ યિ  ક યયક્રમો  
પવાપ્યસાંભાળ સેવાઓ માટે ચકૂવણી કરવાના આનથિક ભારને નનયાંનત્રત કરવામાાં દદીઓને મદદ 
કરવા માટે OHMC ઘણાાં કાયયક્રમો આિે છે.  દદીની પરેૂપરૂી જવાબદારી સાથેના બેલેન્સની 
વસલૂીમાાં મદદ કરવા માટે દદીને લાગ ુિિતા કાયયક્રમોનો ઉિયોગ કરવા માટે આનથિક સલાહકારો 
જવાબદાર હોય છે.  ચેડરટી/વળતર રડહત સાંભાળના ડકપસામાાં દદીના બેલેન્સના 65%થી 100%ની 



 

 

વચ્ચેની રકમ માિ કરવામાાં આવી શકે છે.  અલગ નીનત અને નવનિ હઠેળ OHMCના ચેડરટી કેઅર 
કાયયક્રમની રૂિરેખા આિવામાાં આવી છે.  કાયયક્રમો નીચે પ્રમાણે છે: 

  

િ કીદની ચકૂિણી સ થેનો ડિસ્ક ઉન્ટ ક યયક્રમ  આ કાયયક્રમ માત્ર તબીબી રીતે જરૂરી 
સેવાઓ માટે જ ઉિલબ્િ છે જયાાં કોઇ વીમા કવરેજ ન હોય (આ એવા દદીઓને િણ લાગ ુ
િિે છે જેઓ તબીબી વીમા કાયયક્રમ હઠેળ લાયક છે, િરાંત ુસેવા માટે વીમા કવરેજ નથી, 
કારણ કે તેમણે તેમના લાભોની મયાયદાઓનો મહત્તમ ઉિયોગ કરી લીિો છે).  સેવાના 
સમયે અંદાજીત ચાર્જના 50% અને રજા આિવાની તારીખના 30 ડદવસોની અંદર ખાતાના 
બેલેન્સના બાકી રહતેાાં 50% OHMCને ચકૂવીને ખાતાના કુલ ચાર્જમાાંથી 30% ડિપકાઉન્ટ 
દદીને આિવામાાં આવે છે.  પ્રથમ બબબલિંગ પટેટમેન્ટની તારીખના 30 ડદવસોની અંદર 
દદીઓ OHMCને તેમનુાં પરુૂાં બેલેન્સ ચકૂવીને 30% ડિપકાઉન્ટ માટે િણ લાયક થઈ શકે છે, 

િછી ભલે તેમણે સેવાના સમયે અંદાજીત બેલેન્સના કોઇિણ ભાગની ચકૂવણી કરી ન 
હોય.   

  

વિસ્િ ડરિ ચકૂિણી આયોજનન  ક યયક્રમો  વીમા કાંિનીએ ચકૂવણી કયાય બાદ અથવા કોઇ વીમાના 
લાભો ન હોય તો દાવાના દદી જવાબદારી ભાગ સાથ ેઆનથિક સહાયતા પરૂી િાિવા માટે આ કાયયક્રમ 

ઉિલબ્િ છે.  દદી ખાતાના પ્રનતનનનિઓ નવપતાડરત ચકૂવણી આયોજન પથાનિત કરવા માટે 
દદી સાથે કામ કરી શકે છે.  OHMC ચકૂવણી આયોજનની રચના: 

બાકી નીકળતી રકમ                         ચકૂવવા માટેના મહત્તમ 
મડહનાઓ 

       < $75                                         1 

$  76થી $  250                                  3 

$  251થી $  750                                6 

$  751થી $1,500                              12 

$1,501થી $2,500                             18 

       > $2,500                               25  

ચકૂવણીની વ્યવપથાઓનો સમયગાળો 25 મડહનાથી વિવો ન જોઈએ.  જો દદી આ શરતો 
હઠેળ ચકૂવણી કરવા માટે સક્ષમ ન હોય તો નનડદિષ્ટ સમયગાળા બાદ પનુ:આકલન સાથે 
કામચલાઉ ચકૂવણીની ગોઠવણ કરવામાાં આવી શકે છે.  કામચલાઉ વ્યવપથાઓ આ 



 

 

નીનતમાાં પથાનિત લઘતુ્તમ મયાયદામાાં આવવી જોઈએ જેમાાં ચકૂવણીની યોજના અમલી બને 
ત્તયારબાદ પ્રથમ ચકૂવણી કરવાની હોવી જોઈએ. 

જેઓ નવપતાડરત ચકૂવણી યોજનાનો લાભ લેવાનુાં િસાંદ કરતા હોય તેવા દદીઓને િત્રો 
અને લેબખત સમજૂતીઓ મોકલવા માટે દદી ખાતાના પ્રનતનનનિઓ સજ્જ છે.   જો દદી 
ચકૂવણી ચકૂી જાય તો કારણ નક્કી કરવા અને ચકૂવણી ઝિિી બનાવવા માટે દદી 
ખાતાના પ્રનતનનનિઓ દદીનો સાંિકય કરે છે.  ચકૂવણીમાાં સતત નવલાંબના િડરણામે ખરાબ 
ઋણ તરીકે વસલૂી માટે ખાતાની ભલામણ કરવામાાં આવી શકે છે.  

  

ચેડરટી કેઅર/આવથિક નીવિ. વીમા કાંિનીએ ચકૂવણી કયાય બાદ અથવા કોઇ વીમાના લાભો 
ન હોય તો દાવાના દદી જવાબદારી ભાગ સાથે આનથિક સહાયતા પરૂી િાિવા માટે આ 
કાયયક્રમ ઉિલબ્િ છે.  દદીને ચેડરટી કેઅર માટેની અરજી મોકલવા માટે દદી નવનાંતી કરી 
શકે છે અથવા દદી ખાતાના પ્રનતનનનિઓ મોકલવાની ઑિર કરી શકે છે.  દદીઓ પરૂી 
કરેલી અરજી િરત કરે ત્તયારે (સહાયક દપતાવેજો સાથે), દદી ખાતા પ્રનતનનનિ સાંપણૂયતા માટે 
અરજીની સમીક્ષા કરે છે અને ચેડરટી કેઅર/આનથિક સહાયતા નીનતમાાં આિેલી રૂિરેખા 
પ્રમાણે દદીની આવક ગણે છે.  દદીને ચેડરટી કેઅરની અરજી મોકલે છે તે દદી ખાતા 
પ્રનતનનનિ દદીના ખાતાને બબબલિંગ નસપટમમાાં હોલ્િ િર રાખવા માટે જવાબદાર છે જેથી 
OHMC ચેડરટી કેઅર માટે દદીની યોગ્યતાની ગણતરી કરી રહ્ુાં હોય તે સમય દરનમયાન 
દદી પટેટમેન્ટના સાંદેશા મેળવવાનુાં ચાલ ુન રાખે.   વધમુાાં અરજીની સમીક્ષા કરનાર દદી 
ખાતા પ્રનતનનનિ ચેડરટી કેઅર માટે તેમની માંજૂરી અથવા નકાર અંગે લેબખતમાાં દદીને જાણ 
કરે તે જરૂરી છે (માાંિવાળ કરવાની હોય તે રકમ સડહત).  દદી આનથિક સેવા પ્રબાંિન ચેડરટી 
કેઅરમાાં િેરિારોની સમીક્ષા અને ગણતરીમાાં સામેલ હોય છે અને ચેડરટી કેઅરની ટકાવારી 
OHMC કાંટ્રોલર વિે જોવામાાં આવે છે. ચેડરટી કેઅરના ડિપકાઉન્ટ માટે લાયક સાબબત ન 
થાય તેવા દદીઓ રેવન્ય ુસાયકલના ડિરેલટરને લેબખતમાાં પ્રારાંબભક નનણયય સામે અિીલ 
કરવાનો અનિકાર િરાવે છે. 

 

પરિ ફરેલી ટપ લ અને ખોટ ાં ટેલલફોન નાંબરો  
જો પટેટમેન્ટના મેસેજ ટિાલ સેવા તરિથી OHMCને િાછાાં આિવામાાં આવે તો સાચુાં સરનામુાં 
મેળવવાના પ્રયત્તનો કરવામાાં આવે છે.  દદી સાચા સરનામા સાથે નસપટમમાાં અન્ય ખાતા િરાવે છે 



 

 

કે કેમ તે નક્કી કરવા માટે OHMC સાથે દદીના ખાતાના ઇનતહાસની ચકાસણી કરવી એ પ્રથમ 
િગલુાં છે.  જો આ માડહતી ઉિલબ્િ ન હોય તો સાચુાં બબબલિંગનુાં સરનામુાં મેળવવા માટે દદી દ્વારા 
પરૂા િાિવામાાં આવેલા બિા ટેબલિોન નાંબરો િર કૉલ કરવામાાં આવે છે.  એક વખત સિુારેલી 
માડહતી મેળવવામાાં આવ્યા બાદ દદી ખાતાના પ્રનતનનનિઓ અથવા િેશન્ટ એલસેસ સનવિસના 
સાંયોજક તે દદી સાથે જોિાયેલાાં બિાાં ચાલ ુખાતાાં િર બબબલિંગમાાંની માડહતી અિિેટ કરે છે.   જો 
આમાાંથી કોઇિણ પ્રકારે સિુારેલી માડહતી ઉિલબ્િ ન હોય તો દદીનુાં ખાત ુાં ખરાબ ઋણ માનવામાાં 
આવે છે અને તે નનયમન માટે બહારની એજ ાંસીને મોકલવામાાં આવે છે. 

  

િસલૂી મ ટે ખ િ ની ભલ મણ કરિી અને િસલૂીની એજ ાંસીઓન  દેખ િ પર નજર ર ખિી -     
 જેમાાં તમામ 4 બબબલિંગ પટેટમેન્્સ મળ્યા હોય અને અગાઉના 30 ડદવસોમાાં કોઇ ચકૂવણીની પ્રવનૃત્ત 
થઈ ન હોય તેવા ખાતાાં િૉલો અિ પ્રવનૃત્ત માટે આિોઆિ વસલૂી એજ ાંસી િાસે જશે.  ખાતાઓ 
નસપટમ સેડટિંગ્ઝના આિારે લાયક સાબબત થાય ત્તયારે વસલૂી એજ ાંસીના ચોક્કસ કાયયની હરોળમાાં તે 
આવી જાય છે.  રેવન્ય ુસાયકલના ડિરેલટર અઠવાડિક અસાઈનમેન્ટની િાઈલો બનાવવા માટે 
ખાતાઓ િર પ્રડક્રયા કરે છે. માનસક ચાવીરૂિ દેખાવ સચૂકોના અહવેાલમાાં વસલૂી એજ ાંસીના 
ઋણમસુ્લતના દરો તલુના માટે નનિાયડરત કરવામાાં આવે છે.   

  
  


