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ઉ!ે#ય 

Loma Linda University Medical Center, Loma Linda University East Campus Hospital, Loma 
Linda University Surgical Hospital અને Loma Linda University Health Beaumont-Banning 

(hereinafter collectively “LLUMC”),  ને આ નીિત તેની નાણાક)ય સહાયતા નીિત (Financial 

Assistance Policy, FAP) સાથે લા! ુ પડ# છે, !નો હ%& ુ મયા#દા િવના, !ધુારા &જુબ, 1986 ના 
ઈ!ટરનલ ર"વ!" ૂકોડ (Internal Revenue Code, IRC) ની કલમ 501 (r) ), અને તે હ%ઠળના િનયમો 
સ!હત લા! ુપડતા ફ$ડરલ, રા#ય અને #થાિનક કાયદાઓની જ!"રયાતોને *રૂ" કરવાનો છે. આ નીિત 

LLUMC !ારા $રૂ& પાડવામા ંઆવેલ તબીબી સભંાળ માટ$ %બન !કુવણીના સજંોગોમા ં લેવામા ં
આવેલા પગલાઓં ! અસાધારણ વ!લૂાતના પગલાઓં (Extraordinary Collection Actions, ECA) 

!ધુી મયા#$દત નથી પરં# ુતેને સામેલ કર" છે. LLUMC !કૂવણી કરવાની %મતાના આધાર$ કટોકટ" 
અથવા અ!ય તબીબી ર$તે જ!ર# કાળ!નો ઈ!કાર કરશે નહ". આ નીિત પાછળના માગ%દશ"ક 
િસ#ાતંો બધા જવાબદાર દદ"ઓ અને #ય%&ત (ઓ)ની ગૌરવ અને આદર સાથે સમાન ર"તે સારવાર 
કરવાનો છે અને યો%ય &બ&લ)ગ અને વ!લૂાતની કાય&વાહ) એકસમાન ર"તે અ!સુરવામા ંઆવે છે 
તેની ખાતર" કરવાનો છે અને FAP હ"ઠળ સહાયતા માટ% પા' દદ" એકાઉ!ટની સ'ંણૂ* અથવા #શત: 

!કૂવણી માટ& 'ય)*ત(ઓ) જવાબદાર છે ક$ ક$મ તે ન!" કરવા માટ% વાજબી !ય!નો કરવામા ંઆવે 
છે તેની ખાતર" કરવાનો છે. 

LLUMC વીમાધારક અને વીમા િવનાના દદ-ઓને તેમની 0કુવણીની જવાબદાર5 6રૂ5 
કરવા અને FAP હ"ઠળ સહાયતા મેળવવા માટ" લાયક તમામ દદ0ઓ માટ" 2સુગંત 
અને સલં'ન દદ) *બ*લ,ગ અને વ!લૂાત પ'િતઓનો અમલ કરવા માટ2 3િતબ' છે.  

                                                             
∗ Loma Linda University Medical Center તરફથી અપનાવેલી સચંાલન નીિત C-55. 
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A. !બ!લ$ગ અને નાણાક%ય િવચારણા  

1. LLUMC FAP હ"ઠળ સહાય માટ" દદ" લાયક છે ક$ નહ" તે ન!" કરવા માટ% વાજબી 
!ય!નો કરવામા ં આવે તે પહ"લા,ં LLUMC !"ય$ ર&તે અથવા તેના અિધ#ૃત 
િવ#$તાઓ !ારા, ECAs મા ંજોડાશે નહ". 

2. સેવાના સમયે અથવા જતી વખતે યો%ય પ!"યવહાર!ુ ં સરના#ુ ં અને સાચો 
ટ"#લફોન નબંર !દાન કરવા માટ% દદ" અથવા બાયંધર" આપનાર(અહ" "દદ"" તર"ક" 
ઉ!લેખ કરવામા ંઆવે છે) ની જવાબદાર" છે. જો કોઈ ખાતામા ં કોઈ મા#ય સરના#ુ ં
અથવા ટ$%લફોન નબંર ન હોય, તો તે વાજબી #ય!નના િનધા%રણ પર અસર કર" શક" 
છે. 

3. વીમાના દદ"ઓના સૌજ!ય તર"ક$, તેમની વીમા કંપની સાથે 'ારં*ભક દાવો દાખલ 

કરવામા ં આવશે. !ાથિમક વીમા %કૂવણીકાર સાથે %ણૂ( કરવામા ં આવેલા દાવાના 
િનરાકરણ પછ# દદ" વતી ગૌણ અને અથવા #ા$હત !કૂવણીકારોએ LLUMCઅથવા 
તેના અિધ#ૃત િવ#$તાઓ !ારા દાવો દાખલ કરવાનો રહ"શે. LLUMC !ારા તેમના 
દાવા માટ& િવમા િવનાના દદ"ઓને #$ય& ર(તે *બલ આપવામા ંઆવશે. 

4. એકવાર બ!ે #ાથિમક અને ગૌણ દાવા િનરાકરણ થઈ ગયા પછ", બધા ખાતા તે 

પછ" વીમા સાથેના અથવા વીમા િવનાના હોય તેમણે LLUMC માટ$ બાક' બેલે*સ 
ધરાવતા દદ"ઓ માટ$ સમાન વ!લૂાત !"#યાઓ !ણૂ$ કરવાની રહ"શે. 

4.1  LLUMC અથવા તેના અિધ#ૃત િવ#$તાઓ ઇ!" ૂવખતે પહ"લીવાર !ડ#ચા& 
!બ!લ$ગ !ટ#ટમે#ટની તાર*ખથી 150 !દવસ !ધુી અને FAP હ"ઠળ દદ" નાણાક'ય 

સહાય માટ$ પા& છે ક$ ક$મ તે ન!" કરવા વાજબી #ય!નો કરવામા ંઆવે તે 
પહ"લા ંECAs મા ંજોડાશે નહ". 

4.2 LLUMC અથવા તેના અિધ#ૃત િવ#$તાઓ નાણાક%ય સહાય !ચૂવતી નોટ&સ 
સ!હત દદ"ને મેઇલ !ારા ચાર (4) !બ!લ$ગ !ટ#ટમે#ટ આપશે અને ઓછામા ં
ઓછો એક (1) ફોન કૉલનો #ય!ન કરશે ક" કયા સમયે LLUMC અથવા તેના 
અિધ#ૃત િવ#$તાઓ FAP ના દદ"ને !#ૂચત કર# શક" છે. 
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4.3 LLUMC અથવા તેના અિધ#ૃત િવ#$તાઓ કોઈ પણ ECAs શ! કરવાના 
ઓછામા ંઓછા #ીસ (30) !દવસ પહ"લા:ં 

a. LLUMC સભંાળ માટ$ %કુવણી મેળવવાની શ!આત કર" તે %ગે 
ECAs ની #ચૂના દદ"ને આપવામા ંઆવશે. 

b. દદ"ને FAP !ુ ં સરળ ભાષામા ંસારાશં (Plain Language Summary) 

આપવામા ંઆવશે. 

c. !તે $ણીતા ટ)*લફોન નબંર !ારા ટ%&લફોન !ારા દદ"નો મૌ'ખક સપંક" 
કરવા માટ% &યાસ કરવામા ંઆવશે. 

4.4  !બન !કૂવણીના સજંોગોમા ં અને ઉપલ!ધ નાણાક'ય સહાય િવશે દદ"ને 
!#ૂચત કરવા માટ% વાજબી #યાસો કયા# પછ", LLUMC અથવા તેના અિધ#ૃત 
િવ#$તાઓ !થમ પો#ટ-!ડ#ચા& !બ!લ$ગ !ટ#ટમે#ટની તાર*ખ પછ# 150 !દવસે 
વ!લૂાત શ" કર# શક" છે. 

4.5 અર!ના ગાળા દરિમયાન !ા#ત કર"લ !ણૂ$ થયેલી નાણાક)ય સહાય અર! 
(Financial Assistance Application, FAA)ના સજંોગોમા,ં LLUMC દદ" FAP 

હ"ઠળ નાણાક%ય સહાય માટ$ પા# છે ક" નહ" તે ન!" કરવા વાજબી #યાસ 
કરતા ં ECAs ને !થ#ગત કરશે. અર!ના સમયગાળા દરિમયાન અ!ણૂ$ FAA 

!ા#ત કરવાના સજંોગોમા,ં તો ECAs !ીસ (30) !દવસ કરતા ંવ" ુનહ" તેટલા 
સમય !ધુી !થ#ગત કરવામા ં આવશે, !યાર" LLUMC દદ"ને લે&ખત નો#ટસ 
આપે છે ક% જો FAA !ણૂ$ ન થાય તો ECAs શ! કર" શકાય છે અથવા ફર"થી 
ચા# ુથઈ શક" છે. વ!લૂાતની !"િૃ% નીચેની પ!ર#$થિતઓમા ંફર# શ" થશે: (i) 

!િશક ગોઠવણ થઈ હોય, (ii) દદ" નાણાક%ય સહાય !"#યા સાથે સહકાર 

કરવામા ંિન#ફળ !ય, અથવા (iii) દદ" નાણાક%ય સહાય માટ$ પા# ન હોય. 

4.6 જો #ા%હત િવ#$તા પ!કાર અથવા વ!લૂાત એજ!સી દદ"ને LLUMCની 
નાણાક%ય સહાયતાના માપદંડ !રૂા કરતી હોવા'ુ ં જણાવે તો દદ"ના 
એકાઉ!ટને નાણાક(ય સહાય માટ$ %યાનમા ંલેવામા ંઆવશે. ECAs !ીસથી (30) 

વ" ુનહ" તેટલા #દવસ !ધુી સ!પે$ડ કરવામા ંઆવશે, !યાર" LLUMC દદ"ને 
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લે#ખત નો#ટસ આપે છે ક% જો FAA !ણૂ$ ન થયેલ હોય તો ECAs શ! થઈ શક# છે 

અથવા ફર# શ" કર" શકાય છે. વ!લૂાતની #$િૃ' નીચેની પ!ર#$થિતઓમા ંફર# 
શ" થશે: (i) !િશક ગોઠવણ થઈ હોય, (ii) દદ" નાણાક'ય સહાય !"#યા સાથે 

સહકાર કરવામા ં િન'ફળ !ય, અથવા (iii) દદ" નાણાક'ય સહાય માટ$ પા& ન 
હોય. 

5. વ!લૂાતના ચ! દરિમયાન કોઈ પણ સમયે દદ"ઓ LLUMC FAP અ!સુાર નાણાકં&ય 

સહાય િવચારણા માટ% નાણાકં)ય મા#હતી ર!ૂ કર# શક" છે. આવી સહાયની િવચારણા 
કરવામા ં આવે તે પહ"લા ં&ા'હત પ! !કૂવણીકારો તરફથી સહાયના અને ઉપલ!ધ 
!કૂવણીના તમામ ઉપલ!ધ ર!તાઓ ઉપયોગમા ંલેવાઈ !કૂ$લા હોવા જોઈએ. 

6. !યાર% સ(ંણૂ+ ,કુવણી શ! ન હોય !યાર% LLUMC FAP !જુબ !કૂવણીની $યવ!થા 
કરવા માટ" દદ"ઓને LLUMC ની વેબસાઇટ અને પ!"યવહાર !ારા $ો&સાહન 
આપવામા ંઆવે છે. 

B. !બ!લ$ગ અને વ!લૂાત નીિત !હ#ર કરવાના ંપગલા ં

1. !બ!લ$ગ અને #કૂવણી નીિતની નકલો, નાણાક%ય સહાયની નીિત (FAP), FAP માટ" 
સરળ ભાષ સારાશં, અને નાણાક&ય સહાય અર# (FAA) !યાપકપણે #હ%ર કરવામા ં
આવશે અને તેને નીચેની ર'તે મેળવી શકાય છે: 

1.1 LLUMC વેબસાઇટ પર ઓનલાઇન,  
 https://medical-center.lomalindahealth.org/financial-assistance#llumc 
 

1.2 (909) 651-4177 પર LLUMC !ાહક સેવા ખાતે ટ"#લફોન !ારા 

1.3 મેઇલ !ારા LLUMC Customer Service પર:  

 P.O. Box 700,  
 Loma Linda, CA 92354  

1.4 કટોકટ" િવભાગોમા ંચ"ટાડ&લા !ચ#હો અને કાગળની નકલો અથવા !ોશસ" !ારા, 
તમામ LLUMC હો#$પટલોના દાખલ કરવાના િવ#તારો અને !બઝનેસ કચેર$ઓ, 

! હો#$પટલોના સેવા િવ#તાર માટ$ યો#ય હોય તેવી ભાષામા.ં 
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1.5 LLUMC હો#પીટલોમા ં દદ,ઓની સાથે, જ!"રયાત મ◌ુજબ ફાઈના#સીઅલ 
કાઉ!સેલરની #લુાકાત !ારા !બ!મા,ં અને !યાર% યો'ય હોય )યાર%, િન,.ુત 
!ટાફ %ારા ચચા(ઓ કર+ને. 

1.6 !બ!લ$ગ !ટ#ટમે#ટમા ંનાણાક%ય સહાય િવશેની 'છૂપરછ માટ$ ફોન નબંરનો 
સમાવેશ કરવામા ંઆવશે. 

C  !યા$યાઓ 

એ!લીક%શન પી#રયડ: 

સમયગાળો ક) *મા ં  નાણાક%ય સહાય માટ$ %ય'(ત અર! કર" શક" છે. એ!લીક%શન 
પી#રયડ LLUMC મેઈલ કર" અથવા સભંાળ માટ$ %ય'(તને ઇલે#$ોિનક !પે $થમ 
!બ!લ$ગ !ટ#ટમે#ટ %'ૂ ંપાડ, તે પછ" 240મા ં$દવસના રોજ !રૂો થાય છે, પરં! ુઅસાધારણ 
સજંોગોમા ંLLUMC !ારા લબંાવી શકાય છે. 

અિધ#ૃત િવ#$તા:  

એટલે એવા િવ#$તાઓ ક" #મની સાથે LLUMC દદ"ઓ !ારા $કૂવવાની થતી રકમ 
બાબતે દદ"ઓને પ!ો, નો#ટસો, !બલો અને /અથવા અ!ય !ટ#ટમે#$સ ર"ૂ કરવા અને 
મોકલવા કરાર કર# શક" છે અને તેમના #બન!કૂવાયેલ !બલોની 'કૂવણી સબંધંી સપંક"  
કર# શક" છે. 

એ!"#ાઓ!ડ#નર" કલે#શન ઍ!શન (ECA):  

એનો અથ" એ ક" LLUMCની નાણાક&ય સહાય નીિત હ"ઠળ આવર" લેવામા ં આવતી 
સભંાળ માટ$ના &બલની #કુવણી મેળવવા સબંિંધત !ય#$ત સામે LLUMC !ારા 
લીધેલા પગલાઓ અને તેમા ંનીચેનાનો સમાવેશ થઈ શક" છે: (a) ફ"ડરલ કાયદા #ારા 
!ય#ત ર"તે %રૂા પાડવામા ં આવેલ છે તે િસવાય, અ!ય પ!ને $ય&'તગત દ"વા%ુ ં
વેચાણ કર!ુ;ં (b) !ાહક !"#ડટ !"રુોમા ં )ય+,ત િવશે 2િત3ળૂ મા#હતીની (ણ કરવી; 
અને (c) જ!તીની ર&ટ, અને #ય%&તગત વેતનમા ં કાપ કરવાને લગતા ક$ટલાક 
!વૂા%િધકાર, !રયલ એ!ટ#ટ પરના ગીરો, જ!તી/ટાચં, નાગ!રક કાય$વાહ' શ! કરવી સ!હત 
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ફ"ડરલ કાયદા #ારા િન'દ()ટ અ!કુ કાયદાક$ય પગલા !મા ંકા&નૂી અથવા અદાલતી 
કાય$વાહ'ની જ!ર હોય છે. હો#$પટલ !ારા $રૂ& પાડવામા ં આવતી સભંાળ માટ$ 
!ય#$તગત ઇ!ઓના પ!રણામે 'ય)*ત (અથવા તેના અથવા તેણીના (િતિનિધ)ને 
બધંનકતા# બનાવતા #કુાદા, પતાવટ અથવા સમાધાનની કાય&વાહ)ઓ !ગે રાજયના 
કાયદા હ$ઠળ દાવો ર!ૂ કરવા માટ% હકદાર હોય એવા કોઈપણ !વૂા%િધકારનો ECAs 

સમાવેશ કરતા નથી. 

નાણાક%ય સહાય નીિત:  

એનો અથ" થાય છે ક$ નાણાક(ય સહાયની જ!ર હોય તેવા લાયક દદ"ઓ માટ$ 
નાણાક%ય સહાયની જોગવાઈ માટ" LLUMC !ારા $થાિપત નીિત, ખાસ કર"ને LLUMC 
FAP. 

ઇ!ટન$લ ર"વ!" ુકોડ (Internal Revenue Code) 501 (r): 

એવા િનયમોનો સમાવેશ કર" છે ક" & સખાવતી હો%&પટલોને લા& ુપડતા હોય. 

તબીબી ર$તે જ!ર# સભંાળ:  

એટલે ક$ ક$%લફોિન*યા વે.ફ$ર એ!ડ ઈ!"#ટટ%શૂ!સ કોડ (California Welfare & 

Institutions Code) §14059.5 !ારા િનધા'(રત આરો#ય સભંાળ સેવાઓ. !વનની ર!ા 
માટ", મહ!વની માદંગીને અટકાવવા અથવા મહ#વની અપગંતાને રોકવા માટ", અથવા 
તી# પીડાને 'ૂર કરવા માટ%, !યાર% તે (યાજબી અને જ!ર# હોય !યાર" તબીબી#પે 

જ!ર# હોય અથવા તબીબી આવ!યકતા હોય તે સેવા.” આ !યા$યામાથંી બાકાત 
રાખેલી એ અન!ય સેવાઓ છે #યા ંતબીબી અસરકારક વૈક!"પક ઉપચાર ઉપલ!ધ 
છે.  ઉદાહરણોમા ં શામેલ છે: 1) કો#મે&ટક અને /અથવા #લા%&ટક સ!ર# સેવાઓ;  
2) વ#ંય%વ સેવાઓ; 3) !"#ટ %ધુારણા; 4) !ોટોન થેરપી; 5) રોબો$ટક કાય$વાહ'ઓ; 6) 

ઓથ"ટ$%સ /!ોસોથે&ટકસ; 7) સરોગેટ !ે#ન%સી; અથવા 8) અ!ય સેવાઓ ક" # $&ુય(વે 

દદ" ના આરામ અને/અથવા દદ"ની %િુવધા માટ- હોય. 

 સરળ ભાષા સારાશં: 

એટલે નાણાક'ય સહાયતા નીિતનો સારાશં ! વાચંવામા ંસરળ, સમજવા માટ% સરળ 
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અને ઉપયોગ માટ" સરળ હોય. 

ર"ફર!સ નીિત 

ચે#રટ" ક$ર/&ડ(કાઉ+ટ ,કૂવણી (C-22) 
 

 
 
મ#ૂંર: હો#$પટલ એ)*ઝ,.ુટવ લીડરશીપ,  LLUMC ચીફ એ!"ઝ$&ુટવ ઓ!ફસર; LLUMC િસિનયર 
વાઇસ !ેિસડ!ટ ઑફ ફાયના#સ; ક"રો%લન મેરોિવચ 


