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ઉદે્દશ્ય 

Loma Linda University Medical Center - Murrieta (“LLUMC-M”) LLUMC-Mને આ નીતત 
તેની નાણાકીય સહાયતા નીતત (Financial Assistance Policy, FAP) સાથે  ાગ  પિે છે, જેનો હતે   
મયાાદા તવના, સ ધારા મ જિ, 1986 ના ઈન્ટરન  રેવન્ય ૂકોિ (Internal Revenue Code, IRC) ની 
ક મ 501 (r) ), અને તે હઠેળના તનયમો સડહત  ાગ  પિતા ફેિર , રાજ્ય અને સ્થાતનક 
કાયદાઓની જરૂડરયાતોને પરૂી કરવાનો છે. આ નીતત LLUMC-M દ્વારા પરૂી પાિવામાું આવે  
તિીિી સુંભાળ માટે બિન ચ કવણીના સુંજોગોમાું  ેવામાું આવે ા પગ ાુંઓ જે અસાધારણ 
વસ ૂાતના પગ ાુંઓ (Extraordinary Collection Actions, ECA) સ ધી મયાાડદત નથી પરુંત   તેને 
સામે  કરે છે. LLUMC-M ચકૂવણી કરવાની ક્ષમતાના આધારે કટોકટી અથવા અન્ય તિીિી 
રીતે જરૂરી કાળજીનો ઈન્કાર કરશે નહીં. આ નીતત પાછળના માગાદશાક તસદ્ાુંતો િધા જવાિદાર 

દદીઓ અને વ્યક્તત (ઓ)ની ગૌરવ અને આદર સાથે સમાન રીતે સારવાર કરવાનો છે અને 
યોગ્ય બિબ િંગ અને વસ ૂાતની કાયાવાહી એકસમાન રીતે અન સરવામાું આવે છે તેની ખાતરી 
કરવાનો છે અને FAP હઠેળ સહાયતા માટે પાત્ર દદી એકાઉન્ટની સુંપણૂા અથવા અંશત: ચકૂવણી 
માટે વ્યક્તત(ઓ) જવાિદાર છે કે કેમ તે નક્કી કરવા માટે વાજિી પ્રયત્નો કરવામાું આવે છે 
તેની ખાતરી કરવાનો છે. 

LLUMC-M વીમાધારક અને વીમા તવનાના દદીઓને તેમની ચ કવણીની જવાિદારી પરૂી 
કરવા અને FAP હઠેળ સહાયતા મેળવવા માટે  ાયક તમામ દદીઓ માટે સ સ ુંગત અને સું ગ્ન 
દદી બિબ િંગ અને વસ ૂાત પદ્તતઓનો અમ  કરવા માટે પ્રતતિદ્ છે.  

A. બબબલિંર્ અને નાણાકીય નવચારણા 

1. LLUMC-M FAP હઠેળ સહાય માટે દદી  ાયક છે કે નહીં તે નક્કી કરવા માટે વાજિી 
પ્રયત્નો કરવામાું આવે તે પહ ેાું, LLUMC-M પ્રત્યક્ષ રીતે અથવા તેના અતધકૃત 
તવકે્રતાઓ દ્વારા, ECAs માું જોિાશે નહીં. 

2. સેવાના સમયે અથવા જતી વખતે યોગ્ય પત્રવ્યવહારન ું સરનામ ું અને સાચો ટેબ ફોન 



વર્ગ: નાણાકીય અસરકારક: 
નવષય: બિબ િંગ અને વસ ૂાતો ફેરબદલ કરે છે: 09/2014 
  “કે્રડડટ વસલૂાિ” 
  પાન :ં 7 પૈકીન ું 2  

 
 

 

નુંિર પ્રદાન કરવા માટે દદી અથવા િાુંયધરી આપનાર(અહીં "દદી" તરીકે ઉલ્ ખે 

કરવામાું આવે છે) ની જવાિદારી છે. જો કોઈ ખાતામાું કોઈ માન્ય સરનામ ું અથવા 
ટેબ ફોન નુંિર ન હોય, તો તે વાજિી પ્રયત્નના તનધાારણ પર અસર કરી શકે છે. 

3. વીમાના દદીઓના સૌજન્ય તરીકે, તેમની વીમા કુંપની સાથે પ્રારુંબભક દાવો દાખ  

કરવામાું આવશે. પ્રાથતમક વીમા ચકૂવણીકાર સાથે પણૂા કરવામાું આવે ા દાવાના 
તનરાકરણ પછી દદી વતી ગૌણ અને અથવા ત્રાડહત ચકૂવણીકારોએ LLUMC-Mઅથવા 
તેના અતધકૃત તવકે્રતાઓ દ્વારા દાવો દાખ  કરવાનો રહશેે. LLUMC-M દ્વારા તેમના 
દાવા માટે તવમા તવનાના દદીઓને પ્રત્યક્ષ રીતે બિ  આપવામાું આવશે. 

4. એકવાર િન્ને પ્રાથતમક અને ગૌણ દાવા તનરાકરણ થઈ ગયા પછી, િધા ખાતા તે પછી 
વીમા સાથેના અથવા વીમા તવનાના હોય તેમણે LLUMC-M માટે િાકી િે ેન્સ 
ધરાવતા દદીઓ માટે સમાન વસ ૂાત પ્રડક્રયાઓ પણૂા કરવાની રહશેે. 

4.1 LLUMC-M અથવા તેના અતધકૃત તવકે્રતાઓ ઇશ્ય ૂ વખતે પહ ેીવાર 
ડિસ્ચાર્જ બિબ િંગ સ્ટેટમેન્ટની તારીખથી 150 ડદવસ સ ધી અને FAP હઠેળ 

દદી નાણાકીય સહાય માટે પાત્ર છે કે કેમ તે નક્કી કરવા વાજિી પ્રયત્નો 
કરવામાું આવે તે પહ ેાું ECAs માું જોિાશે નહીં. 

4.2 LLUMC-M અથવા તેના અતધકૃત તવકે્રતાઓ નાણાકીય સહાય સચૂવતી 
નોટીસ સડહત દદીને મેઇ  દ્વારા ચાર (4) બિબ િંગ સ્ટેટમેન્ટ આપશે અને 
ઓછામાું ઓછો એક (1) ફોન કૉ નો પ્રયત્ન કરશ ેકે કયા સમયે LLUMC-

M અથવા તેના અતધકૃત તવકે્રતાઓ FAP ના દદીને સબૂચત કરી શકે છે. 

4.3 LLUMC-M અથવા તેના અતધકૃત તવકે્રતાઓ કોઈ પણ ECAs શરૂ 
કરવાના ઓછામાું ઓછા ત્રીસ (30) ડદવસ પહ ેાું: 

a) LLUMC-M સુંભાળ માટે ચ કવણી મેળવવાની શરૂઆત કરે તે અંગે ECAs 

ની સચૂના દદીને આપવામાું આવશે. 

b) દદીને FAP ન ું સરળ ભાષામાું સારાુંશ (Plain Language Summary) આપવામાું 
આવશે. 
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c) અંતે જાણીતા ટેબ ફોન નુંિર દ્વારા ટેબ ફોન દ્વારા દદીનો મૌબખક સુંપકા કરવા 
માટે પ્રયાસ કરવામાું આવશે. 

4.4 બિન ચકૂવણીના સુંજોગોમાું અને ઉપ બ્ધ નાણાકીય સહાય તવશે દદીને સબૂચત 
કરવા માટે વાજિી પ્રયાસો કયાા પછી, LLUMC-M અથવા તેના અતધકૃત તવકે્રતાઓ 
પ્રથમ પોસ્ટ-ડિસ્ચાર્જ બિબ િંગ સ્ટેટમેન્ટની તારીખ પછી 150 ડદવસે વસ ૂાત શરૂ કરી 
શકે છે. 

4.5 અરજીના ગાળા દરતમયાન પ્રાપ્ત કરે  પણૂા થયે ી નાણાકીય સહાય અરજી 
(Financial Assistance Application, FAA)ના સુંજોગોમાું, LLUMC-M દદી FAP હઠેળ 

નાણાકીય સહાય માટે પાત્ર છે કે નહીં તે નક્કી કરવા વાજિી પ્રયાસ કરતાું ECAs ને 

સ્થબગત કરશે. અરજીના સમયગાળા દરતમયાન અપણૂા FAA પ્રાપ્ત કરવાના સુંજોગોમાું, 
તો ECAs ત્રીસ (30) ડદવસ કરતાું વધ  નહીં તેટ ા સમય સ ધી સ્થબગત કરવામાું આવશે, 

જ્યારે LLUMC-M દદીને  ેબખત નોડટસ આપે છે કે જો FAA પણૂા ન થાય તો ECAs 
શરૂ કરી શકાય છે અથવા ફરીથી ચાલ  થઈ શકે છે. વસ ૂાતની પ્રવતૃિ નીચનેી 
પડરક્સ્થતતઓમાું ફરી શરૂ થશે: (i) આંતશક ગોઠવણ થઈ હોય, (ii) દદી નાણાકીય સહાય 

પ્રડક્રયા સાથે સહકાર કરવામાું તનષ્ફળ જાય, અથવા (iii) દદી નાણાકીય સહાય માટે 

પાત્ર ન હોય. 

4.6 જો ત્રાડહત તવકે્રતા પક્ષકાર અથવા વસ ૂાત એજન્સી દદીન ેLLUMC-Mની નાણાકીય 
સહાયતાના માપદુંિ પરૂા કરતી હોવાન ું જણાવ ે તો દદીના એકાઉન્ટને નાણાકીય 
સહાય માટે ધ્યાનમાું  ેવામાું આવશે. ECAs ત્રીસથી (30) વધ  નહીં તેટ ા ડદવસ સ ધી 
સસ્પેન્િ કરવામાું આવશ,ે જ્યારે LLUMC-M દદીને  ેબખત નોડટસ આપે છે કે જો FAA 

પણૂા ન થયે  હોય તો ECAs શરૂ થઈ શકે છે અથવા ફરી શરૂ કરી શકાય છે. વસ ૂાતની 
પ્રવતૃિ નીચેની પડરક્સ્થતતઓમાું ફરી શરૂ થશ:ે (i) આંતશક ગોઠવણ થઈ હોય, (ii) દદી 
નાણાકીય સહાય પ્રડક્રયા સાથે સહકાર કરવામાું તનષ્ફળ જાય, અથવા (iii) દદી નાણાકીય 

સહાય માટે પાત્ર ન હોય. 

5. વસ ૂાતના ચક્ર દરતમયાન કોઈ પણ સમયે દદીઓ LLUMC-M FAP અન સાર નાણાુંકીય 

સહાય તવચારણા માટે નાણાુંકીય માડહતી રજૂ કરી શકે છે. આવી સહાયની તવચારણા કરવામાું 
આવે તે પહ ેાું ત્રાડહત પક્ષ ચકૂવણીકારો તરફથી સહાયના અને ઉપ બ્ધ ચકૂવણીના તમામ 

ઉપ બ્ધ રસ્તાઓ ઉપયોગમાું  ેવાઈ ચકેૂ ા હોવા જોઈએ. 
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6. જ્યારે સુંપણૂા ચ કવણી શક્ય ન હોય ત્યારે LLUMC-M FAP મ જિ ચકૂવણીની 
વ્યવસ્થા કરવા માટે દદીઓને LLUMC-M ની વેિસાઇટ અને પત્રવ્યવહાર દ્વારા 
પ્રોત્સાહન આપવામાું આવે છે. 

B. બબબલિંર્ અને વસલૂાિ નીનિ જાહરે કરવાના ંપર્લા ં

1. બિબ િંગ અને ચકૂવણી નીતતની નક ો, નાણાકીય સહાયની નીતત (FAP), FAP માટે 

સરળ ભાષા સારાુંશ, અને નાણાકીય સહાય અરજી (FAA) વ્યાપકપણે જાહરે કરવામાું 
આવશે અને તેને નીચેની રીતે મેળવી શકાય છે: 

1.1 LLUMC-M વેિસાઇટ પર ઓનલાઇન, 

  https://medical-center.lomalindahealth.org/financial-assistance#llumc-m  
1.2  (909) 651-4177 પર LLUMC-M ગ્રાહક સેવા ખાિે ટેબ ફોન દ્વારા 

1.3  મેઇલ દ્વારા LLUMC-M Customer Service,  

 P.O. Box 700,  

 Loma Linda, CA 92354 પર 

1.4 કટોકટી તવભાગોમાું ચોંટાિે ા બચન્હો અને કાગળની નક ો અથવા બ્રોશસા દ્વારા, 
તમામ LLUMC-M હોક્સ્પટ ોના દાખ  કરવાના તવસ્તારો અને બિઝનેસ 

કચેરીઓ, જે હોક્સ્પટ ોના સેવા તવસ્તાર માટે યોગ્ય હોય તેવી ભાષામાું. 

1.5 LLUMC-M હોસ્પીટલોમા ંદદીઓની સાથે, જરૂડરયાત મુ જિ ફાઈનાન્સીઅ  
કાઉન્સે રની મ લાકાત દ્વારા રૂિરૂમાું, અને જ્યારે યોગ્ય હોય ત્યારે, તનય તત 
સ્ટાફ દ્વારા ચચાાઓ કરીને. 

1.6 બબબલિંર્ સ્ટેટમેન્ટમા ંનાણાકીય સહાય તવશેની પછૂપરછ માટે ફોન નુંિરનો 
સમાવેશ કરવામાું આવશે. 

C. વ્યાખ્યાઓ 

એપ્ ીકેશન પીડરયિ:  

https://medical-center.lomalindahealth.org/financial-assistance#llumc-m
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આનો અથા એવો થાય છે કે નાણાકીય સહાય માટે વ્યક્તત અરજી કરી શકે છે તે 
સમયગાળો. એપ્ ીકેશન પીડરયિ LLUMC-M મેઈ  કરે અથવા સુંભાળ માટે વ્યક્તતને 
ઇ ેતરોતનક રૂપે પ્રથમ બિબ િંગ સ્ટેટમેન્ટ પરૂૂું પાિે તે પછી 240માું ડદવસના રોજ પરૂો 
થાય છે, પરુંત   અસાધારણ સુંજોગોમાું LLUMC-M દ્વારા  ુંિાવી શકાય છે. 

અતધકૃત તવકે્રતા:  

એટ  ેએવા તવકે્રતાઓ કે જેમની સાથે LLUMC-M દદીઓ દ્વારા ચકૂવવાની થતી 
રકમ િાિતે દદીઓને પત્રો, નોડટસો, બિ ો અને /અથવા અન્ય સ્ટેટમેન્્સ રજૂ કરવા 
અને મોક વા કરાર કરી શકે છે અને તેમના બિનચકૂવાય ે બિ ોની ચકૂવણી 
સુંિુંધી સુંપકા  કરી શકે છે. 

એતસ્રાઓડિિનરી ક ેતશન ઍતશન (ECA):  

એનો અથા એ કે LLUMC-Mની નાણાકીય સહાય નીતત હઠેળ આવરી  ેવામાું આવતી 
સુંભાળ માટેના બિ ની ચ કવણી મેળવવા સુંિુંતધત વ્યક્તત સામે LLUMC-M દ્વારા 
 ીધે ા પગ ાઓ અને તેમાું નીચેનાનો સમાવશે થઈ શકે છે: (a) ફેિર  કાયદા 
દ્વારા વ્યતત રીતે પરૂા પાિવામાું આવે  છે તે તસવાય, અન્ય પક્ષને વ્યક્તતગત 
દેવાન ું વેચાણ કરવ ું; (b) ગ્રાહક કે્રડિટ બ્ય રોમાું વ્યક્તત તવશે પ્રતતકળૂ માડહતીની જાણ 

કરવી; અન ે(c) જપ્તીની રીટ, અને વ્યક્તતગત વેતનમાું કાપ કરવાને  ગતા કેટ ાક 
પવૂાાતધકાર, ડરય  એસ્ટેટ પરના ગીરો, જપ્તી/ટાુંચ, નાગડરક કાયાવાહી શરૂ કરવી 
સડહત ફેિર  કાયદા દ્વારા તનડદિષ્ટ અમ ક કાયદાકીય પગ ા જેમાું કાનનૂી અથવા 
અદા તી કાયાવાહીની જરૂર હોય છે. હોક્સ્પટ  દ્વારા પરૂી પાિવામાું આવતી સુંભાળ 
માટે વ્યક્તતગત ઇજાઓના પડરણામે વ્યક્તત (અથવા તેના અથવા તેણીના 
પ્રતતતનતધ)ને િુંધનકતાા િનાવતા ચ કાદા, પતાવટ અથવા સમાધાનની કાયાવાહીઓ 
અંગે રાજયના કાયદા હઠેળ દાવો રજૂ કરવા માટે હકદાર હોય એવા કોઈપણ 
પવૂાાતધકારનો ECAs સમાવશે કરતા નથી. 

નાણાકીય સહાય નીતત:  

એનો અથા થાય છે કે નાણાકીય સહાયની જરૂર હોય તેવા  ાયક દદીઓ માટે 
નાણાકીય સહાયની જોગવાઈ માટે LLUMC-M  દ્વારા સ્થાતપત નીતત, ખાસ કરીને 
LLUMC-M FAP. 
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ઇન્ટના  રેવન્ય  કોિ (Internal Revenue Code) 501 (r): 

એવા તનયમોનો સમાવેશ કરે છે કે જે સખાવતી હોક્સ્પટ ોને  ાગ  પિતા હોય. 

તિીિી રીતે જરૂરી સુંભાળ:  

એટ ે કે કેબ ફોતનિયા વેલ્ફેર એન્િ ઈન્સન્સ્ટટયશૂન્સ કોિ (California Welfare & 

Institutions Code) §14059.5 દ્વારા તનધાાડરત આરોગ્ય સુંભાળ સેવાઓ. જીવનની રક્ષા 
માટે, મહત્વની માુંદગીને અટકાવવા અથવા મહત્વની અપુંગતાને રોકવા માટે, 

અથવા તીવ્ર પીિાને દૂર કરવા માટે, જ્યારે તે વ્યાજિી અને જરૂરી હોય ત્યારે 

તિીિીરૂપ ેજરૂરી હોય અથવા તિીિી આવશ્યકતા હોય તે સેવા.” આ વ્યાખ્યામાુંથી 
િાકાત રાખે ી એ અનન્ય સેવાઓ છે જ્યાું તિીિી અસરકારક વૈકન્સલ્પક ઉપચાર 
ઉપ બ્ધ છે.  ઉદાહરણોમાું શામે  છે: 1) કોસ્મેડટક અને /અથવા પ્ ાસ્સ્ટક સર્જરી 
સેવાઓ;  
2) વુંધ્યત્વ સેવાઓ; 3) દ્રસ્ષ્ટ સ ધારણા; 4) પ્રોટોન થેરપી; 5) રોિોડટક કાયાવાહીઓ; 6) 

ઓથોટીતસ /પ્રોસોથેડટકસ; 7) સરોગટે પ્રેગ્નન્સી; અથવા 8) અન્ય સેવાઓ કે જે 
મ ખ્યત્વે દદી ના આરામ અને/અથવા દદીની સ તવધા માટે હોય. 

 સરળ ભાષા સારાુંશ:  

એટ ે નાણાકીય સહાયતા નીતતનો સારાુંશ જે વાુંચવામાું સરળ, સમજવા માટે સરળ 

અન ેઉપયોગ માટે સરળ હોય. 

સબંનંિિ નીનિ 

ચેડરટી કેર: ડડસ્કાઉન્ટ ચકૂવણી નીનિ (M-C-22) 
 

 

મુંજૂર:  
વહીવટી સતમતત, LLUMC-M િોિા, LLUMC-M ચીફ એન્સતઝક્ય ડટવ ઓડફસર, LLUMC-M 
હોક્સ્પટ  એન્સતઝક્ય ડટવ  ીિરશીપ, LLUMC-M તસતનયર VP /એિતમતનસ્રેટર,   LLUMC-

M VP ફાઇનાન્સ  


