Hackensack Meridian Health at Home
ટ્રાન્સફર અને ર� આપવાની નીિત
ટ્રાન્સફરઃ દદ�ની જ��રયાતોમાં અથર્સભર ર�તે ફ�રફારો થાય અને તેમને એવી સંભાળની જ�ર પડ� � સંસ્થા તરફથી � ૂર� પાડવી
શ� ન હોય તો અન્ય સેવા પ્રદાતા પાસે મોકલવાની/ભલામણ કરવાની િવનંતી કરવામાં આવશે. દદ�ની સંભાળની યોજનામાં
ફ�રફાર થાય �ના પ�રણામે ટ્રાન્સફર અથવા ભલામણ કરવામાં આવે તો તેમના પ્રિતિનિધ તેમજ તેમના પ્રાથિમક �ફ�ઝશ્યનને
�ણ કરવામાં આવશે અને આયોજન િવશેના િનણર્યોમાં તેમને સામેલ કરવામાં આવશે.
ટ્રાન્સફર/ભલામણના માપદં ડો
દદ� માટ� ઘર� � ુ સ્વાસ્થ્ય સેવાઓમાં મનસ્વી ર�તે બંધ કરવામાં આવશે નહ�. દદ�ને માત્ર નીચેનાં કારણોથી જ ટ્રાન્સફર
/તેમની ભલામણ કરવામાં આવી શક� છે .


�સ્થિતમાં એવો ફ�રફાર, �ને કારણે કટોકટ�ની સંભાળ, હૉ�સ્પટલમાં ભરતી અથવા વૈક�લ્પક સંભાળના
વાતાવરણમાં દદ�ને � ૂકવાની જ�ર પડ�.



�સ્થિતમાં એવો કોઈપણ ફ�રફાર, �ને કારણે સંસ્થા દ્વારા � ૂર� પાડવામાં આવતી સેવાઓના વ્યાપની બહારની
સેવાઓ મેળવવાની જ�ર પડ�.



સંસ્થા દ્વારા � ભૌગો�લક િવસ્તારમાં સેવાઓ આપવામાં આવતી હોય ત્યાંથી દદ� સ્થળાંતર કર� .



સંસ્થા ચો�સ સેવા બંધ કર� રહ� હોય ક� તેને સમાપ્ત કર� રહ� હોય.



દદ� અને/અથવા સંભાળકતાર્ અન્ય હોમ હ�લ્થ પ્રોવાઇડર પાસે દદ�ને મોકલવાની િવનંતી કર� છે .

ર� આપવી: દદ�ની સંભાળની યોજનામાં ફ�રફાર થાય અને આ ફ�રફારના પ�રણામે સેવાઓમાંથી ર� આપવામાં આવે ક�
સેવાઓમાં ઘટાડો કરવામાં આવે તો દદ� અથવા તેમના પ્રિતિનિધ તેમજ તેમના પ્રાથિમક �ફ�ઝશ્યનને �ણ કરવામાં આવશે
અને આયોજન િવશેના િનણર્યોમાં તેમને સામેલ કરવામાં આવશે.

વ્યાખ્યાઓઃ
સમા�પ્ત/ �ડસ્ચા�: સંસ્થા દ્વારા બધી સેવાઓ બંધ કરવામાં આવે.
સેવાઓમાં ઘટાડો: દદ�ની સેવાની યોજનામાં ફ�રફાર, �માં હાલની એક (1) ક� વ�ુ સેવાઓ બંધ કરવામાં આવે.

ર� આપવી/સેવાઓમાં ઘટાડાના માપદં ડો: દદ� ર� આપવાના નીચેના માપદં ડોમાંથી એક (1) ક� વ�ુ માપદં ડો � ૂણર્ કરતા
હોય ત્યાર� સેવાઓનો �ત લાવવામાં આવશે:


દદ�ના તબીબી અથવા સારવારના કાયર્ક્રમમાં એવો ફ�રફાર થાય �માં દદ�ની જ��રયાતો એજન્સીની ક્ષમતા કરતાં
વધાર� હોય.



દદ�ની �સ્થિતમાં એવો કોઈ પણ ફ�રફાર થાય �ના માટ� સંસ્થા દ્વારા � ૂર� પાડવામાં આવતી સેવાઓના વ્યાપની
બહારની સંભાળ ક� સેવાઓ મેળવવાની જ�ર પડ�.



જો યોગ્ય હોય તો, હોમ હ�લ્થના લ�યાંકો પ્રાપ્ત કર� લેવામાં આવ્યા હોય અથવા તે પ્રાપ્ત કર� શકાય એવા ન હોયો.



સહાયક/કસ્ટો�ડયલ સંભાળ � ૂર� પાડવા માટ� હવે કોઈ ન હોય.



દદ� અથવા �ુ �ુંબીજન/સંભાળકતાર્ સંભાળ આપવા�ુ ં નકાર� છે અથવા બંધ કર� .



ુ � ૂરા કરવામાં સહકાર આપવા�ુ ં નકાર� .
દદ� અથવા �ુ �ુંબીજન/સંભાળકતાર્ હોમ હ�લ્થના હ��ઓ



ઘરમાંની પ�ર�સ્થિત દદ� માટ� અથવા સંસ્થાના કમર્ચાર�ઓ માટ� �બલ�ુ લ સલામત ન હોય.



�ુ �ુંબીજન/સંભાળકતાર્ ને તૈયાર કરવામાં આવ્યા હોય અને તેઓ સંભાળની જવાબદાર� સ્વીકારવા માટ� સક્ષમ હોય.



સંસ્થા � ભૌગો�લક િવસ્તારમાં સેવા આપતી હોય ત્યાંથી દદ� સ્થળાંતર કર� છે અથવા ઇનપેશન્ટ �ુિવધામાં રહ�વા �ય
છે �માં ઘરના વાતાવરણમાં પાછા ફર� તે� ુ ં જણા�ુ ં ન હોય.



દદ�ના �ફ�ઝશ્યન (અથવા અન્ય અિધ�ૃ ત લાયસન્સપ્રાપ્ત સ્વતંત્ર પ્રૅ�ક્ટ�ર) આદ� શો �રન્� ૂ કર� શ�ા ન હોય, અથવા
દદ�એ �ફ�ઝિશયનો બદલ્યા હોય અને દદ�ની જ��રયાતોને આધાર આપી શકાય તે માટ� નવા �ફ�ઝશ્યન (અથવા અન્ય
અિધ�ૃ ત લાયસન્સપ્રાપ્ત સ્વતંત્ર પ્રૅ�ક્ટ�ર) પાસેથી આદ� શો પ્રાપ્ત કર� શકાય એમ ન હોય.



�ફ�ઝશ્યન (અથવા અન્ય અિધ�ૃત લાયસન્સપ્રાપ્ત સ્વતંત્ર પ્રૅ�ક્ટ�ર) એવા આદ� શો આપે છે � કાયદા પ્રમાણે જ�ર�
હોય, કિથત િનવેદનો સાથે �ુસગ
ં ત નથી અને સંસ્થા દ્વારા િવનંતી કરવામાં આવે ત્યાર� જ�ર� આદ� શો આપવામાં
િનષ્ફળ �ય.



જો પ્રારં �ભક પ્રમાણપત્ર � ૂવ� �ફ�ઝશ્યન સાથે �બ� �ુલાકાત � ૂર� થઈ શક� ન હોય તો દદ� અથવા
�ુ �ુંબીજન/સંભાળકતાર્ સંભાળની શ�આતના 30 �દવસોની �દર �ફ�ઝશ્યન સાથે �બ� �ુલાકાત ગોઠવવાનો ઇન્કાર કર�
છે .



સંસ્થા ચો�સ સેવા અથવા તેની બધી સેવાઓ �ૂ ર કર� રહ� છે અથવા તે દદ�ની જ��રયાત(તો)� ૂર� કરવા માટ� જ�ર�
કૌશલ્યો ધરાવતો � ૂરતો સ્ટાફ � ૂરો પાડ� શક� એમ ન હોય.



દદ��ુ ં � ૃત્�ુ થાય.



દદ� પ્રત્યક્ષપણે અથવા ત્રા�હત પક્ષકાર દ્વારા સેવાઓ માટ� � ૂકવણી કરવા ઇચ્�ક અથવા સક્ષમ ન હોય.



દદ� � ૂકવણીકતાર્ ના �ોત માટ� કવર� જના માપદં ડો �બલ�ુ લ � ૂણર્ કરતા ન હોય અથવા સેવાઓ માટ� ખાનગી રાહ�
� ૂકવણી ન કરવા�ુ ં પસંદ કર� .



દદ� ભેદભાવના આધાર� કમર્ચાર�ની ફાળવણીનો ઇન્કાર કર� .



ઘરમાં દદ� અથવા વ્ય�ક્તના વતર્નથી �ચ�કત્સક પ્રિતબંિધત પજવણીના િશકાર બને.



એજન્સીએ કામ કરવા�ુ ં બંધ કર� .

