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ઉદે્દશ્ય: 

 
આ નીતિનો હતે   માપદુંડ વ્યાખ્યાતયિ કરવાનો છે જે 1986 ના ઈન્ટરનલ રેવન્ય  કોડ (Internal Revenue 

Code, IRC) ની કલમ 501 (r) સહહિ, અને સ ધારેલા, અને િે હઠેળના તનયમો અને કેલલફોતનિયાની હોસ્પપટલ 

ફેર પ્રાઇસીંગ પોલલસી એક્ટ (California Hospital Fair Pricing Policies Act) સહહિ, રાજય અને ફેડરલ 

કાયદાઓમાું દર્ાાવેલ જરૂહરયાિો પરૂી કરવા Loma Linda University East Campus Hospital, Loma Linda 

University Surgical Hospital અને Loma Linda University Health Beaumont-Banning (હવેથી સામ હહક 
રીિે LLUMC) LLUMC દ્વારા ઉપયોગમાું લેવામાું આવરે્. 

 
કેલલફોતનિયા એક્ય ટ કેર હોસ્પપટલોએ નાણાકીય રીિે લાયક દદીઓને હડપકાઉન્ટ આપિી અને સખાવિી 
સુંભાળ પરૂી પાડિી લેલખિ નીતિઓ માટેની જરૂહરયાિો સહહિ કેલલફોતનિયા કાયદા અને IRC ની કલમ 

501(r) ને અન રૂપ નીતિઓ અને તસદ્ાુંિો અમલમાું મકૂવા જોઈએ. આ નીતિનો હતે   એવી કાનનૂી 
જવાબદારીઓને પણૂા કરવાનો છે અને LLUMC નાણાકીય સહાય નીતિ (Financial Assistance Policy, 

FAP) ના તનયમો અને ર્રિો હઠેળ નાણાુંકીય રીિે લાયક હોય િેવા દદીઓ માટે દાનની સુંભાળ અને 
હડપકાઉન્ટ બુંને પરૂી પાડે છે.  

 
નીનિનો અવકાશ: 

 
આ નીતિ િબીબી રીિે જરૂરી સેવાઓ માટે LLUMC દ્વારા દદીઓને આપવામાું આવિી નાણાકીય 
સહાયને લગિી છે. દદીઓ, દદીના પહરવારો, દાક્િરો અથવા હોસ્પપટલ પટાફ િરફથી નાણાકીય સહાયની 
િમામ તવનુંિીઓ આ નીતિ સાથે સ  સુંગિ રીિે સુંબોધવામાું આવરે્. આ નીતિ LLUMC પર પ્રદાન કરેલ 
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હફલિતર્યન સેવાઓ પર લાગ  થિી નથી. LLUMC દ્વારા કટોકટી દાક્િરોની તનમણ ૂુંક કરવામાું આવેલ 
નથી અને એક અલગ નીતિ અપનાવી છે જે તવમા તવનાના દદીઓ અથવા ઉચ્ચ િબીબી ખચાાઓ 
ધરાવિા દદીઓને હડપકાઉન્ટ આપે છે. (LLUMC FAP હઠેળ આવરી લેવામાું ન આવી હોય િેવા 
પ્રદાિાઓની સલૂચ, https://medical-center.lomalindahealth.org/financial-assistance#llumc પરથી મેળવી 
ર્કાય છે). 

 
ફફલોસોફી:  
 
તવશ્વાસ આધાહરિ સુંપથા િરીકે, LLUMC િેના ભૌગોલલક સેવા તવપિારમાું દદીઓની આરોગ્ય સુંભાળની 
જરૂહરયાિો પરૂી કરવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. LLUMC નો ધ્યેય “ઇસ  લિપિની હીલીંગ તમનીપરીને ચાલ  
રાખવાનો અને માણસને સુંપણૂા બનાવવાનો છે”. LLUMCના તમર્નને આ FAP દ્વારા પપષ્ટપણ ે

દર્ાાવવામાું આવ્ય ું છે. LLUMC ની પ્રથમ અને અગ્રણી જવાબદારી િેના દદીઓ દદીની ગોપનીયિા, 
ગૌરવ અને જાણકાર સુંમતિ માટે તવચારણા સાથે સહાન ભતૂિપવૂાક, સમયસર અને યોગ્ય િબીબી સુંભાળ 
મેળવે એ જોવાની છે. 

 
LLUMC તનયતમિ રૂપે દદીઓને હોસ્પપટલ સેવાઓ પરૂી પાડે છે જે Loma Linda અને િેની આસપાસ પથાતનક 

પિરે રહ ેછે. મ ખ્ય તર્ક્ષણ ય તનવતસિટી અને ત્રાહહિ હોસ્પપટલ િરીકે, LLUMC પ્રાદેતર્ક સ્રોિ િરીકે પણ કામ 

કરે છે, જહટલ દદીની જરૂહરયાિની સુંભાળ રાખ ેછે અને અન્ય ઘણી હોસ્પપટલોમાુંથી તનયતમિ રૂપે િબદીલ 

થિા દદીઓને પવીકારે છે. LLUMC ખબૂ જ તવતર્ષ્ટ સારવાર કાયાક્રમો પ્રદાન કરે છે, જેમાુંથી કેટલાક અનન્ય 

છે. િેના દદીઓની જરૂહરયાિો પરૂી કરવામાું મદદ કરવા માટે, જ્યારે દદીઓ વીમા તવનાના અથવા વીમા 
હઠેળના હોય અને િેમના હોસ્પપટલ લબલનો ભરવા માટે મદદની જરૂર હોય ત્યારે LLUMC નાણાકીય સહાય 

કાયાક્રમો સ ધી પહોંચાડવા માટે પ્રતિબદ્ છે. આ કાયાક્રમોમાું વ્યાખ્યાતયિ થયા મ જબના સરકાર પ્રાયોજીિ 

કવરેજ પ્રોગ્રામ્સ, સખાવિી સુંભાળ અને હડપકાઉન્ટવાળી ચ કવણીની ચૅહરટી કેરનો સમાવેર્ થાય છે. 

 
ફેડરલ ઇમરજન્સી મેહડકલ રીટમેન્ટ એન્ડ લેબર એક્ટ (Federal Emergency Medical Treatment and Labor 

Act, EMTALA) તનયમો અન સાર, LLUMC એવી કોઇપણ કાયાવાહી કરવાથી પ્રતિબુંતધિ છે કે જે વ્યસ્ક્િને 

િાત્કાલલક િબીબી સુંભાળની ર્ોધ કરવા માટે તનર ત્સાહ કરિી હોય, જેમ કે િાત્કાલલક િબીબી પહરસ્પથતિઓ 

માટે સારવાર મેળવવિાું પહલેાું કટોકટી તવભાગના દદીની ચકૂવણીની માગણી કરવી અથવા કટોકટીની 
િબીબી સુંભાળની ભેદભાવ તવના, જોગવાઈ સાથે દખલ કરે િેવી દેવાની વસલૂાિની પ્રવતૃિઓ થવા દેવી. 
 
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__medical-2Dcenter.lomalindahealth.org_financial-2Dassistance-23llumc&d=DwMFaQ&c=2au6Wc4YyA9xDf1Xwd-ZHbREYaQgjsJ8ttjU4m7jy4w&r=6LZKiIydDys3SmhixGsU0A&m=mcIRcrpB-i0LSehgSlRFf_ogBhFoH6KGEI002iZ-4y4&s=BGnGcrZ73rhFlOG5To-5musg2EulTYbY4mopYYMt_3A&e=
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શબ્દોની વ્યાખ્યા: 
 
સામાન્યપણે લબલની રકમ (AGB):  

ઇન્ટરનલ રેવેન્ય ૂસતવિસને LLUMC એવી પદ્તિની પથાપના કરાવવા માુંગે છે જેના દ્વારા નાણાકીય સહાય 

માટે લાયક દદીઓ પાસેથી કટૉકટી અને અન્ય િબીબી રીિે જરૂરી સેવાઓ માટે AGB કરિાું વધ  ચાર્જ લેરે્ 

નહીં. આ જરૂહરયાિનાું હતે  ઓ માટે, LLUMC Medicare દરોના આધારે સુંભતવિ પદ્તિને અપનાવે છે.  

 
ચેહરટી કેર:  
ચેહરટી કેરને વિામાન ફેડરલ ગરીબી પિરના 200% નીચેની આવક ધરાવિા અને જેમણે LLUMC FAP માું 
સમાતવષ્ટ જરૂહરયાિો અન સાર લાયકાિ પથાતપિ કરી હોય િેવા દદીને પરૂી પાડવામાું આવેલ કોઈપણ 

િબીબી જરૂરી ઈનપેર્ન્ટ અથવા આઉટપેર્ન્ટ હોસ્પપટલ સેવા િરીકે વ્યાખ્યાતયિ કરવામાું આવે છે.  

 
હડપકાઉન્ટ પાર્શયાલ ચેહરટી કેર પેમેન્ટ:  
FAP દ્વારા હડપકાઉન્ટ ચ કવણી એ આંતર્ક ચૅહરટી કેર િરીકે વ્યાખ્યાતયિ કરવામાું આવે છે જે LLUMCના 
સામાન્ય અને પ્રચલલિ દરોમાુંથી વીમા તવનાના અથવા જેન ું વીમા કવરેજ અન્યથા હડપકાઉન્ટ આપત  ું ન 
હોય િેવા દદીને પરૂી પાડવામાું આવેલ કોઈપણ િબીબી જરૂરી ઈનપેર્ન્ટ અથવા આઉટપેર્ન્ટ 
હોસ્પપટલ સેવામાુંથી પહરણમે છે; અને 1) િેમના હોસ્પપટલ લબલ ભરવામાું મદદ ઈચ્છે છે; 2) ફેડરલ ગરીબી 
પિરના 350% અથવા િેની નીચેની આવક ધરાવે છે; અને 3) જેમણે LLUMC FAP માું સમાતવષ્ટ 

જરૂહરયાિો અન સાર લાયકાિ પથાતપિ કરી છે. 

 
ગ્રોસ ચાજીસ:  

આવકમાુંથી કપાિ પહલેાું દદી સુંભાળ સેવાઓની જોગવાઈ માટે સુંપથાના સુંપણૂા પથાતપિ દરે ક લ ખચા 
લાગ  કરવામાું આવે છે. 

 
ક્વોલલફાઈડ પેમેન્ટ પ્લાન:  

FAP દ્વારા હડપકાઉન્ટ ચ કવણી માટે લાયક હોય િેવા દદીઓ દ્વારા ચ કવણી માટેની પથાતપિ પ્લાન્સને 
એક ક્વોલલફાઈડ પેમેન્ટ પ્લાન િરીકે વગીકૃિ કરવામાું આવે છે. ક્વોલલફાઈડ પેમેન્ટ પ્લાન પર 

દદી/બાુંયધરી આપનાર પાપથી કોઈપણ અથવા િમામ બાકી બેલેન્સ પર કોઈ વ્યાજની વસલૂાિ કરવામાું 
આવરે્ નહીં. LLUMC અને દદી/બાુંયધરી આપનાર ક્વોલલફાઈડ પેમેન્ટ પ્લાન માટેની ર્રિો પર સુંમતિ 
સાધી ન ર્કે િેવા સુંજોગોમાું, કાયદામાું વ્યાખ્યાતયિ થયા મ જબ “વ્યાજબી ચકૂવણી પ્લાન” માટે ર્રિો 
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પથાતપિ કરવા માટે હોસ્પપટલ આરોગ્ય અને સલામિી કોડ તવભાગ 127400 (i) (Health & Safety Code) માું 
વણાવેલ સતૂ્રનો ઉપયોગ કરરે્. 

 
ફેડરલ પોવટી લવેલ (FPL) માગાદતર્િકા:  
આ પૉલલસીમાું વણાવ્યા પ્રમાણે ચૅહરહટ કેર અને હડપકાઉન્ટેડ પેમેન્ટની સ્પથતિ માટે FPL માગાદતર્િકા ક લ 

આવક અને ક ટ ુંબના કદના માપદુંડની લાયકાિ પથાતપિ કરે છે. ય નાઇટેડ પટેટ્સ હડપાટામેન્ટ ઓફ હલે્થ 
એન્ડ હ્ય મન સતવિસીસ (United States Department of Health and Human Services) દ્વારા સમયાુંિરે FPL 

માગાદતર્િકાને અપડેટ કરવામાું આવે છે.  

 
ગ ડ ફેઇથ એસ્પટમેટ:  
LLUMC રજજપરેર્ન પટાફ દ્વારા નોંધવામાું આવેલી રકમ, જે LLUMC ખાિે દદી દ્વારા મળેલી સેવાઓ 
માટે ચકૂવવાની થિી વાપિતવક હકિંમિનો વાજબી અંદાજ રજૂ કરે છે. નોંધણી કમાચારીઓ ગ ડ ફેઇથ 

એસ્પટમેટ તવકસાવવા અને નોંધવા િેમના શે્રષ્ઠ પ્રયત્નો કરરે્; જો કે, નોંધણી કમાચારી દદી માટે રોકાયેલા, 
સારવાર કરિા અથવા કન્સલ્ટીંગ ફીિીર્ીયન દ્વારા પાછળથી ઓડાર કરાયેલ વાપિતવક િબીબી સેવાઓન ું 
સુંપણૂા અન માન કરી ર્કરે્ નહીં.  
 
ઇન્ટરનેર્નલ સવીસીસ હડપાટામેન્ટ:  

ઇન્ટરનેર્નલ ચરેીટી કતમટી દ્વારા િેના વાતષિક બજેટ માપદુંડ (સુંદભા નીતિ (C-51), ઇન્ટરનેર્નલ 
બેતનહફટ) સાથે સ  સુંગિ િમામ ઇન્ટરનેર્નલ ચેરીટી કેસોની સમીક્ષા અને મુંજૂરી હોવી જરૂરી છે. સતમતિ 
દ્વારા સમીક્ષા કરાયેલા અને મુંજૂર કેસો FAP દ્વારા નાણાુંકીય સહાય માટે પાત્ર નથી. 
 
LLUMC નાણાકીય સહાયની નીતિ માટે લાયકાિની જરૂરીયાિો (LLUMC Financial Assistance Policy): 
વ્યસ્ક્િગિ દદી લાયકાિના આધારે, LLUMC નાણાકીય સહાય ચેરીટી કેર અથવા હડપકાઉન્ટ આંતર્ક 
ચેરીટી કેર ચ કવણી માટે મુંજૂરી આપી ર્કે છે. જો કોઈ વ્યસ્ક્િ ચેરીટી કેર અથવા હડપકાઉન્ટેડ ચ કવણીની 
તવનુંિી કરે અને LLUMC તનણાય લઈ ર્કે િે માટે જરૂરી હોય િેવી વાજબી અને આવાર્શયક માહહિી 
પ્રદાન કરવામાું તનષ્ફળ જાય િો, LLUMC િેનો તનણાય કરવામાું તનષ્ફળિા માની ર્કે છે. જ્યારે દદી/ 
જવાબદાર વ્યસ્ક્િ LLUMC FAP લાયકાિ જરૂહરયાિોને પણૂા કરિા ન હોય ત્યારે નાણાકીય સહાયને 
નકારી ર્કાય છે. 
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િબીબી જરૂરી સેવાઓ: 
આ નીતિ હઠેળ નાણાકીય સહાય, કૅલલફોતનિયા વેલફેર અને ઇન્પટીટય  ર્ન કોડ §14059.5 દ્વારા તનધાાહરિ 
કયાા મ જબની િબીબી રીિે આવર્શયક સેવાઓ પર લાગ  થરે્. સેવા કે જે િબીબી રીિે જરૂરી હોય અથવા 
િબીબી આવર્શયકિા હોય, જ્યારે િે જીવ બચાવવા માટે વાજબી અને જરૂરી હોય, તવતર્ષ્ટ લબમારી 
અથવા નોંધપાત્ર અક્ષમિાને અટકાવવા માટે હોય અથવા ગુંભીર દ ખાવાને ઘટાડવા માટે હોય. આ 
વ્યાખ્યાઓથી બાકાિ હોય િેવી અનન્ય સેવાઓ કે જ્યાું િબીબી રીિે અસરકારક વૈકલ્લ્પક ઉપચાર 
ઉપલબ્ધ હોય. ઉદાહરણોમાું સામેલ છે: 1) કોપમેહટક અને/અથવા પ્લાસ્પટક સર્જરી સેવાઓ; 2) વુંધ્યત્વ 
સેવાઓ; 3) દૃસ્ષ્ટ સ  ધારણા; 4) પ્રોટોન થેરેપી; 5) રોબોહટક પ્રોસીજસા; 6) ઓથોહટક્સ/પ્રોપથેહટક્સ; 7) 
સરોગેટ પે્રગ્નેન્સી; અથવા 8) અન્ય સેવાઓ કે જે પ્રાથતમક રીિે દદીના આરામ અને/અથવા દદીની 
અન કૂળિા માટે હોય. 
 
દદીનો પહરવાર: નીચેની બાબિો LLUMC FAP ને આધીન બધા િમામ કેસોમાું લાગ  થરે્: 

1. 18 વષા અને િેથી વધ  વયની વ્યસ્ક્િઓ માટે, જીવનસાથી,ઘરેલ  ભાગીદાર, કૅલલફોતનિયા 
પહરવારની આચારસુંહહિાની (California Family Code) કલમ 297 માું પપષ્ટીકૃિ કરેલ છે,અને 
21 વષાથી નીચેના આધાહરિ બાળકો, ઘરે રહિેા અથવા કે, નહી રહિેા. 

 
     1.1  ઘરેલ  ભાગીદાર: કેલલફોતનિયામાું એક પથાતનક ભાગીદારીની પથાપના જ્યારે બને્ન 

વ્યસ્ક્િઓ આ તવભાગને અન સરીને રાજ્યના સેકે્રટરી સાથે ઘરેલ ું ભાગીદારનો 
ઘોષણાપત્ર ફાઇલ કરરે્ અને ફાઇલલિંગના સમયે, નીચેની બધી જ જરૂહરયાિો પરૂી 
થરે્: 

a. બુંને વ્યસ્ક્િઓન ું સામાન્ય તનવાસપથાન છે. 

b.  બેમાુંથી કોઈ એક વ્યસ્ક્િ એ પણ કોઈની સાથે લગ્ન કરેલ નથી અથવા 
બરિરફ, તવલીન, અથવા રદ ઠરાવવામાું આવી હોય િેવી અન્ય કોઈ વ્યસ્ક્િ 
સાથે અન્ય પથાતનક ભાગીદારીની સભ્ય નથી. 

c. બે વ્યસ્ક્િ લોહી દ્વારા એવી રીિે સુંબુંતધિ નથી કે જે િેમને આ રાજ્યમાું 
એકબીજા સાથે લગ્ન કરવાથી રોકરે્. 

d. બુંને વ્યસ્ક્િઓ ઓછામાું ઓછા 18 વષાના છે. 

e.  નીચેનામાુંથી કોઈ પણ:   

1)  બુંને વ્યસ્ક્િ સમાન જાતિના સભ્યો છે 

2)  એક અથવા બુંને વ્યસ્ક્િઓ વદૃ્ાવપથાના વીમા લાભો માટે ધારા  
402 (a)ના 42 U.S.C.માું વ્યાખ્યાતયિ કયાા મ જબ સામાજજક સ રક્ષા 
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ધારા (Social Security Act) ના ર્ીષાક II અથવા વયપક વ્યસ્ક્િઓ 
માટે કલમ 1381 ની 42 U.S.C.માું વ્યાખ્યાતયિ કયાા મ જબ સામાજજક 
સ રક્ષા કાયદાના ર્ીષાક XVI હઠેળ પાત્રિાના માપદુંડોને પણૂા કરે છે.  

આ કલમની કોઈપણ અન્ય જોગવાઈઓ હોવા છિાું, તવજાિીય 
વ્યસ્ક્િઓ ઘરેલ  ભાગીદારીની રચના કરી ર્કરે્ નહીં તસવાય કે એક 

અથવા બુંને વ્યસ્ક્િઓ 62 થી વધ  વષાની વયની હોય.  

   f. બુંને વ્યસ્ક્િઓ ઘરેલ  ભાગીદારી માટે સુંમતિ આપવાની ક્ષમિા ધરાવે છે. 

 
2. 18 વષાથી ઓછી ઉંમરના વ્યસ્ક્િઓ, માિાતપિા, સુંભાળ રાખનાર સુંબુંધીઓ અને માિાતપિા 

અથવા સુંભાળ રાખનાર સુંબુંધીઓના 21 વષાથી ઓછી ઉંમરના અન્ય બાળકો માટે. 

 
A. સામાન્ય દદી જવાબદારીઓ 
 

1. પ્રમાલણક બનો: નાણાકીય સહાય પક્રીનીંગ પ્રહક્રયાના ભાગરૂપે LLUMC દ્વારા તવનુંિી 
કરાયેલ બધી માહહિી પરૂી પાડિી વખિે દદીઓ પ્રમાલણક અને પ્રતિસાદ આપનારા હોવા 
જોઈએ. દદીઓએ કોઈપણ ગવમેન્ટ કવરેજ પ્રોગ્રામ અથવા LLUMC FAP દ્વારા નાણાકીય 

સહાય કવચ માટે વ્યાજબી રીિે જરૂરી સચોટ અને પ્રમાલણક યોગ્યિાના દપિાવેજો પરૂા 
પાડવા જરૂરી છે. ઈમાનદારી સચૂવે છે અને જરૂરી માહહિી અને/અથવા દપિાવેજીકરણની 
પ રી અને સુંપણૂા માહહિીની પપષ્ટિા જરૂરી છે. 

 
2. સક્રીય રીિે ભાગ લેવા અને નાણાકીય સ્પક્રતનિંગ પણૂા કરવા માટે: બધા વીમા તવનાના 

દદીઓ અને જે નાણાકીય સહાયની તવનુંિી કરે છે િેમને FAP પણૂા કરવાની જરૂર પડરે્. 

LLUMC છોડિા પહલેાું, દદીઓને િે ચકાસવ ું જોઈએ કે દદીએ LLUMC ને કઈ વધારાની 
માહહિી અથવા દપિાવેજ સ પરિ કરવા જોઈએ. દદી LLUMC અથવા અન્ય નાણાુંકીય 
સહાય કાયાક્રમોના દપિાવેજ ભરવાની મ દિ સમજવા અને િેન  ું પાલન કરવાની 
જવાબદારીઓ રે્ર કરે છે. 

 
3. કોઈપણ અથવા િમામ આવર્શયક આઉટ ઓફ-પોકેટ બાકી રકમની ચ કવણી કરવા: 

દદીઓએ અપેક્ષા રાખવી જોઈએ અને સેવાના સમયે કોઈપણ અથવા િમામ બાકી રકમ 
ચકૂવવી જરૂરી છે. જણાવેલી બાકી રકમમાું ર્ામેલ થઇ ર્કે છે, પરુંત   િેમાું મયાાહદિિા 
નથી:  
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3.1 કો-પેમેન્ટ્સ 

 
3.2 કપાિપાત્ર 

 
3.3 હડપોલિટ્સ 

 
3.4 ખચાની રકમોનો Medi-Cal/Medicaid રે્ર 

 
3.5 સદ્ભાવના અંદાજો 

 
4. હોસ્પપટલ સુંભાળ માટે જવાબદારીઓ રે્ર કરવા: દરેક દદી િેઓની પ્રાપ્િ હોસ્પપટલની 

કાળજી માટે જવાબદારીમાું ફાળો આપે છે. િેમાું હડપચાર્જ પછી તપ્રપક્રીપ્ર્ન અથવા અન્ય 

િબીબી સુંભાળ મેળવવા માટે અન વિીનો સમાવેર્ થાય છે. દદીના એકાઉન્ટની પિાવટ 
માટેની વ્યવપથા પણૂા થઈ ગઈ છે િેની ખાિરી આપવા દદી જવાબદારી પણ રે્ર કરે છે. 

સેવાઓ દરતમયાન અને પછી દરેક દદી અથવા િેમના પહરવારના પ્રતિતનતધની LLUMC 
ના કમાચારીઓ સાથે સહકાર આપે છે અને વાિચીિ કરે િે આવર્શયક છે. 

 
B. હોસ્પીટલની પ્રફિયા અને જવાબદારીઓ 

 
1. LLUMC FAP હઠેળની લાયકાિ, જેની ક ટ ુંબની આવક વિામાન સમવાયી ગરીબી પિરના 

350% થી ઓછી હોય, જો િે ત્રાહહિ પક્ષના વીમા દ્વારા આવરી લેવામાું ન આવે અથવા, જો 
એવા ત્રાહહિ પક્ષના વીમા દ્વારા આવરી લેવામાું આવી હોય કે જે એકાઉન્ટની સુંપણૂા 
ચ કવણી કરત  ું ન હોય, િેવા કોઈ પણ દદી માટે પરૂી પાડવામાું આવે છે. 

 
2. LLUMC FAP સુંપણૂા ચૅહરટી કેર અને હડપકાઉન્ટ ચ કવણી બુંને માટે તસિંગલ, એકીકૃિ દદી 

એલ્પ્લકેર્નનો ઉપયોગ કરે છે. દરેક અરજદાર જેના માટે િેઓ પાત્ર બની ર્કે છે િે 
મહિમ નાણાકીય સહાય લાભ મેળવવાની િક આપવા માટે પ્રહક્રયા રચવામાું આવી છે. 

નાણાકીય સહાયની અરજી (Financial Assistance Application, FAA) હોસ્પપટલ દ્વારા 
દદીની લાયકાિ તનધાાહરિ કરવા માટે દદીની જરૂરી માહહિી પરૂી પાડે છે અને આવી 
માહહિીનો ઉપયોગ સરકારના કાયાક્રમો અને /અથવા LLUMC FAP હઠેળ મહિમ કવરેજ 
માટે દદી અથવા ક ટ ુંબના પ્રતિતનતધની લાયકાિ ઠરાવવા માટે કરવામાું આવરે્. 
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3. LLUMC યોગ્ય કાયાક્રમ હઠેળ કવરેજ માટે દદીની લાયકાિન ું તનધાારણ કરી ર્કે િે રીિે 
LLUMCને દપિાવેજીકરણ અને પવાપ્ય લાભોની કવરેજની માહહિી પરૂી પાડવા 
એલ્પ્લકેર્નની સચૂનાઓને અન સરીને અને દરેક વ્યાજબી પ્રયત્નો કરીને LLUMC FAP 

માટે માટે યોગ્ય દદીઓ પાત્ર બની ર્કે છે અને અરજી કરી ર્કે છે. ફક્િ લાયકાિ એ 

LLUMC FAP હઠેળ યોગ્યિા માટેની હકદાર નથી. LLUMC એ અરજદાર મલૂ્યાુંકનની 
પ્રહક્રયા પણૂા કરવી અને સુંપણૂા ચૅહરટી કેર અથવા હડપકાઉન્ટ ચ કવણી ચેહરટી કેર મુંજૂર 
થાય િે પહલેાું લાયકાિ નક્કી કરવી આવર્શયક છે. 

 
4. LLUMC FAP વ્યસ્ક્િગિ દદીઓના સહકાર પર આધાર રાખે છે, જે પણૂા અથવા આંતર્ક 

સહાય માટે યોગ્ય હોઈ ર્કે છે. ચોક્કસ અને સમયસર દદીની નાણાકીય માહહિી પ્રાપ્િ 
કરવા માટે, LLUMC FAA નો ઉપયોગ કરરે્. તિૃીય પક્ષ વીમા કુંપનીઓ દ્વારા નાણાકીય 

કવચ દર્ાાવવા માટે અસમથા િમામ દદીઓને FAA પણૂા કરવાની િક આપવામાું આવરે્.  

 
5. તવમા તવનાના દદીઓને પણ સરકારી પ્રાયોજજિ કાયાક્રમો માટે માહહિી, સહાયિા અને 

રેફરલ આપવામાું આવરે્, જેના માટે િેઓ યોગ્ય હોઈ ર્કે છે,અને Covered California દ્વારા 
વીમા કવચ અંગેની માહહિી પરૂી પાડરે્. તવમા તવનાના દદીઓને પથાતનક ગ્રાહક કાનનૂી 
સહાય કાયાક્રમો માટે સુંપકા  માહહિી પરૂી પાડવામાું આવરે્, જે કવરેજ મેળવવા સાથે વીમા 
તવનાના દદીને મદદ કરી ર્કે છે.  

 
6. તવમા તવનાના દદીઓ જેમની આવક સમવાયી ગરીબી પિરના 350% થી નીચે છે અને 

જેઓ િેમના વીમાની ચ કવણી કયાા પછી વ્યસ્ક્િગિ રૂપે બાકી છે િેઓ પણ નાણાકીય 

સહાય માટે લાયક હોઈ ર્કે છે. કોઈપણ દદી જે નાણાકીય સહાયની તવનુંિી કરે છે િેને 

FAA પણૂા કરવા માટે કહવેામાું આવરે્.  

 
7. દદીને નાણાકીય સહાયિાની જરૂરનો સુંકેિ મળે કે િરિ જ FAA પણૂા થવ ું જોઈએ. સેવાઓ 

પવેૂ, દદી રોકાયો હોય ત્યારે, અથવા સેવાઓ પરૂી થયા પછી અને દદીને રજા આપી દેવામાું 
આવે પછી અરજી ફોમા પણૂા થઈ ર્કે છે. 

 
8. એક FAA સમાલ્પ્િ પરૂી પાડે છે: 
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8.1 LLUMC એ દદી પાસે સેવાઓની ચકૂવણી માટે પરૂિી આવક છે િે તનણાય માટેની 
માહહિી જરૂરી છે; 

 
8.2 નાણાકીય સહાય માટેની લાયકાિ નક્કી કરવામાું ઉપયોગી દપિાવેજીકરણ; અને  

 
8.3 નાણાકીય મદદ પરૂી પાડવા માટે LLUMC’ની પ્રતિબદ્િાના ઑહડટ રાયલન ું 

દપિાવેજીકરણ. 

 
9. જોકે, એક પણૂા FAA જરૂરી નથી જો LLUMC િેની સુંપણૂા પવિુંત્રિામાું, િે નક્કી કરે છે કે િેની 

પાસે નાણાકીય સહાયની લાયકાિ માટેનો તનણાય કરવા માટે પરૂિી દદીની નાણાકીય 

માહહિી છે. (તવભાગ E. જ ઓ. ખાસ ચેહરટી કેર સુંજોગો) 
 
C. લાયકાિ: સપંરૂ્ગ ચેફરટી કેર અને ફડસ્કાઉન્ટ ચ કવર્ી ચેફરટી કેર: 

 
1. પણૂા અથવા હડપકાઉન્ટ ચ કવણી માટેની લાયકાિ માત્ર દદી અને/અથવા દદીના ક ટ ુંબના 

પ્રતિતનતધની ચકૂવણી કરવાની ક્ષમિા દ્વારા નાણાુંકીય સહાય નક્કી કરવામાું આવરે્.  

નાણાકીય સહાય માટેની લાયકાિ વય, જાતિ, લલિંગ ઓળખ, લૈંલગક અલભગમ, વુંર્ીયિા, 
રાષ્રીય મળૂ, વયોવદૃ્ સ્પથતિ, અપુંગિા અથવા ધમા પર કોઈપણ રીિે આધાહરિ નહીં હોય. 

જ્યારે પવૂાગ્રહપવૂાક અથવા મનપવી ધોરણે નાણાકીય સહાય પરૂી પાડવામાું આવરે્ નહીં, 
ત્યારે દદીએ નાણાકીય સહાય માટેની લાયકાિના પયાાપ્િ પરૂાવા ક્યારે પરૂા પાડયા છે િે 
લાયકાિ માપદુંડ પથાતપિ કરવા અને નક્કી કરવા, કાયદાઓ અને તનયમનો સાથે 
સ  સુંગિ રહીને, LLUMC સુંપણૂા પવિુંત્રિા જાળવી રાખે છે. 

 
2. LLUMC FAA ને પણૂા કરવાની સ  તવધા માટે દદીઓ અથવા િેમના પહરવારના પ્રતિતનતધ 

માટે નોંધણી દરતમયાન સીધી સહાય પરૂી પાડરે્. નાણાકીય સહાય માટેની યોગ્યિા 
પથાપવા માટે FAA ની સમાલ્પ્િ અને કોઈપણ અથવા િમામ જરૂરી પરૂક માહહિીની 
રજૂઆિની જરૂર પડી ર્કે છે. 

 
3. LLUMC એ પથાતનક સમ દાયને ઓછી ઉગ્રિાની કટોકટી અને િાકીદની કાળજી સેવાઓ પરૂી 

પાડે છે િે માન્યિા છે, ચોક્કસ કેસોમાું એલ્પ્લકેર્નના બોજને ઘટાડવા માટેના પ્રયત્નો 
કરવામાું આવે છે. જો કે કટોકટી માટે િબીબી સુંભાળના ચાર્જમાું ઘણો વધારો હોઈ ર્કે છે, 
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આવા હકપસાઓ અન્ય ઘણી નાની દેખરેખની મ લાકાિ કરિાું ઓછા છે. જ્યારે કટોકટી અથવા 
િાત્કાલલક કાળજીની મ લાકાિનો ખચા $5,000 કરિા ઓછો હોય ત્યારે, દદી અથવા ક ટ ુંબના 
પ્રતિતનતધને માત્ર એક પણૂા અને સહી કરાયેલ FAA સબતમટ કરવાની જરૂર પડી ર્કે છે. આવા 
કેસોમાું ટેક્સ હરટના અથવા િાજેિરના પગારના ચેકની જરૂર નથી. જો કે, ખચા $5,000થી વધી 
જાય િેવા સુંજોગોમાું, દદી અથવા પહરવારના પ્રતિતનતધએ સમવાયી આવકવેરા રીટના 
અથવા ઓછામાું ઓછા બે િાજેિરના પગારના ચેકની નકલોના પવરૂપમાું આવક 

દપિાવેજોનો પ રાવો આપવો જોઇએ. 

 
4. દદી અને/અથવા પાહરવાહરક પ્રતિતનતધ માટે ત્યારબાદ LLUMC ને આધાહરિ ડોક્ય મેન્ટ 

આપવાની જરૂર પડી ર્કે છે. FAA પણૂા થાય િે સમયે દદીને આધાહરિ દપિાવેજો સ  પરિ 
કરવાની સચૂનાઓ પ્રદાન કરવામાું આવરે્. દદી અને/અથવા દદીના ક ટ ુંબના પ્રતિતનતધ જે 

LLUMC ને િેમની નાણાકીય જવાબદારીને સુંિોષવામાું સહાયની તવનુંિી કરે છે િે 
LLUMC માટે નાણાકીય સહાયની લાયકાિન ું તનધાારણ કરવાની જરૂરી માહહિી પરૂી 
પાડવા માટે દરેક વ્યાજબી પ્રયત્નો કરરે્. FAA અને આવર્શયક પરૂક દપિાવેજો Patient 
Business Office માું રજૂ કરવામાું આવે છે. આ ઓહફસન ું પથાન પપષ્ટપણે એલ્પ્લકેર્નની 
સચૂનો પર ઓળખવામાું આવરે્.  

 
5. LLUMC એવા કમાચારીઓને પરૂા પાડરે્, જેમને પણૂાિા અને ચોકસાઈ માટે FAAની 

સમીક્ષા કરવાની િાલીમ આપવામાું આવી છે. સમયની પ્રતિહક્રયા માટે દદીની જરૂહરયાિને 
ધ્યાનમાું રાખીને એલ્પ્લકેર્ન સમીક્ષાઓ ર્ક્ય િેટલી િડપથી પણૂા થરે્. 

 
6. આ નીતિ અન સાર વ્યસ્ક્િ સહાય માટે લાયક છે કે નહીં િે નક્કી કરિી વખિે પહરબળોને 

ધ્યાનમાું લેવામાું આવે છે: 

 
6.1  સમવાયી આવકન ું વળિર, િાજેિરના પગારનો ચેક, અથવા કહલેા દપિાવેજોની 

ગેરહાજરીમાું દદી દ્વારા આપવામાું આવિી અન્ય સુંબુંતધિ માહહિીના આધારે 
કૌટ ુંલબક આવક;અને 

 
6.2  ક ટ ુંબન ું કદ 
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7. FAP ના માપદુંડમાું વ્યાખ્યાતયિ કરેલ છે કે નાણાકીય સહાયની લાયકાિ દદી અથવા 
ક ટ ુંબના પ્રતિતનતધની લાયકાિના પિરના આધારે ચેહરટી કેર અથવા હડપકાઉન્ટની ચ કવણી 
માટેની મુંજૂરી કરી ર્કાય છે. નાણાકીય સહાયન ું તનધાારણ સિાના નીચેના પિરો અન સાર 
માન્ય LLUMC કમાચારી દ્વારા જ કરવામાું આવરે્: 

 
                       7.1  પેર્ન્ટ લબિનેસ ઑહફસના મેનેજર:        $50,000 કરિાું ઓછા એકાઉન્ટ્સ 

 
                       7.2  પેર્ન્ટ લબિનેસ ઓહફસના હડરેક્ટર:        $100,000 કરિાું ઓછા એકાઉન્ટ્સ 

 
                       7.3  લબિનેસ ઓહફસના એલ્ક્િક્ય હટવ હડરેક્ટર:  $250,000 કરિાું ઓછા એકાઉન્ટ્સ 

 
                       7.4  વાઇસ પે્રતસડન્ટ, રેવન્ય  સાયકલ:        $250,000 કરિા વધારે એકાઉન્ટ્સ 

 
8.  એકવાર નક્કી કયાા પછી, નાણાકીય સહાયની લાયકાિ ચોક્કસ સેવાઓ અને સેવાની િારીખો 

પર લાગ  થરે્ કે જેના માટે દદી અને / અથવા દદીના ક ટ ુંબના પ્રતિતનતધ દ્વારા એલ્પ્લકેર્ન 

બનાવવામાું આવેલ છે. દદી તનદાનને લગિી સિિ કાળજીના હકપસામાું, ચાલ , સુંબુંતધિ 

સેવાઓ, LLUMC ને િેના સુંપણૂા પવિુંત્રિાના આધારે, એક જ કેસ િરીકે ચાલ  રાખવાની 
કાળજી લેવી પડી ર્કે છે, જેના માટે LLUMC દ્વારા પરૂી પાડવામાું આવિી બધી સુંબુંતધિ 

સેવાઓ પર લાયકાિ લાગ  પડે છે. LLUMC દ્વારા યોગ્યિા તનધાારણના સમયે બાકી રહલેા 
અન્ય પહલેથેી અસ્પિત્વમાું રહલેા દદી એકાઉન્ટને LLUMC મેનેજમેન્ટના સુંપણૂા સિાએ 

માુંડવાળ માટે લાયક િરીકે સમાવેર્ કરવામાું આવરે્. 

 
9. Medi-Cal/Medicaid માટે દદીની જવાબદારી કોઈ પણ સુંજોગોમાું ખચાની ચ કવણીનો ભાગ 

માફ કરવામાું આવરે્ નહીં. જોકે, દદીની રકમનો ભાગ લીધા પછી, કોઈપણ લબન-આચ્છાહદિ 

અથવા અન્ય વણચકૂવાયેલ માટે Medi-Cal/Medicaid દદીની રકમનો ભાગ લગિા ચેહરટી 
કેર માટે ગણવામાું આવે છે. 

 
10. FPLના 201% અને 350% વચ્ચેનાું દદીઓ Medicare કરિાું વધ  ચ કવણી કરરે્ નહીં િે 

સામાન્ય રીિે સેવાના સમાન સપ્િાહ માટે ચકૂવણી કરરે્. LLUMC દ્વારા પરૂી પાડવામાું 
આવિી િમામ િબીબી આવર્શયક હોસ્પપટલ ઇનપેર્ન્ટ, આઉટપેર્ન્ટ, હરકહરિંગ અને કટોકટી 
સેવાઓ પર આ લાગ  પડરે્. 
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11.  FAP દદીઓને ક લ ખચાથી ઓછો ચાર્જ લેવાની લાયકાિ પ રી પાડરે્.  

 
D. સપંરૂ્ગ ચૅફરટી અને ફડસ્કાઉન્ટ ચ કવર્ી - આવકની લાયકાિના સ્િરો નવમા નવનાના દદી 
 

 વીમા તવનાના દદી 
 
1. એક વીમા તવનાના દદીની ક ટ ુંબ આવક 200% અથવા પથાતપિ ગરીબી આવક પિરથી ઓછી, 

વિામાન FPL હદર્ાતનદેર્ો પર આધાહરિ છે, અને દદી અન્ય િમામ નાણાુંકીય સહાયની 
લાયકાિની આવર્શયકિાઓની પતૂિિ કરે, િો દદી સુંપણૂા ચેહરટી કેર માટે લાયક ઠરે છે.  

 
2. દદીની ક ટ ુંબ આવક 201% અને પથાતપિ ગરીબીનો આવક પિર, વિામાન FPL હદર્ાતનદેર્ો 

પર આધાહરિ 350% ની વચ્ચ ે હોય છે, અને દદી અન્ય િમામ નાણાુંકીય સહાયની 
લાયકાિની આવર્શયકિાઓની પતૂિિ કરે છે, િો નીચેન ું લાગ  પડરે્: 

 
2.1 જો સેવાઓ કોઈ પણ તિૃીય પક્ષ ચ કવણીકાર દ્વારા આવરી લેવામાું ન આવે િો દદી 

સામાન્ય રીિે સુંપણૂા લબલના ચાર્જ માટે જવાબદાર રહરેે્, દદીની ચ કવણીની 
જવાબદારી Medicare રકમની ટકાવારી હરે્ (સુંપણૂા ભરેલી Medicare ચ કવણી દર, 

એટલે કે વેિન ઇન્ડેક્સ, IME, DME, વગેરે, અને દદી ચ કવણીની જવાબદારી) 
Medicare પ્રોગ્રામ સેવા માટે ચ કવણી કરરે્ જો દદી Medicare લાભાથી હરે્ િો. કોઈ 

પણ વ્યસ્ક્િગિ દદી દ્વારા ચકૂવવામાું આવેલ વાપિતવક ટકાવારી નીચ ેકોષ્ટક 1 માું 
બિાવેલ પલાઇહડિંગ પકેલ પર આધાહરિ રહરેે્: 

 
કોષ્ટક 1 

સ્લાઇફડિંર્ સ્કેલ ફડસ્કાઉન્ટ સચૂચ 

FPL ની કૌટ ં ચબક ટકાવારી M/Care ને ચકૂવવાપાત્ર 

ફડસ્કાઉન્ટ 

દદીની OOP ચ કવર્ી 
ટકાવારી (M/Care ની) 

   

201 – 260% 75% 25% 

261 – 320% 50% 50% 

321 – 350% 25% 75% 
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3.   જો દદીની ક ટ ુંબ આવક હાલના FPL માગાદતર્િકા પર આધાહરિ, પથાતપિ ગરીબી આવક 
પિરના 350% કરિા વધારે હોય અને દદી અન્ય િમામ નાણાકીય સહાયની લાયકાિની 
જરૂહરયાિોને પણૂા કરે, િો નીચે મ જબન ું લાગ  પડરે્: 

 
3.1  જો સેવાઓ કોઈ પણ તિૃીય પક્ષ ચ કવણીકાર દ્વારા આવરી લેવામાું ન આવે િો 

દદી સામાન્ય રીિે સુંપણૂા લબલના ચાર્જ માટે જવાબદાર રહરેે્,  દદીની 
ચ કવણીની જવાબદારી ક લ રકમના 100% (સુંપણૂાપણે લોડ કરેલ Medicare 

ચ કવણી દર, એટલે કે, વેિન ઇન્ડેક્સ, Indirect Medical Expenses (IME),  Direct 

Medical Expenses (DME), વગરેે, અને દદીની ચ કવણીની જવાબદારી) જો દદી 
Medicare લાભાથી હિા િો Medicare પ્રોગ્રામ સેવા માટે ચકૂવણી કરી હોિ. 

 
વીમાકૃિ દદી 
  

1. જો એક વીમા દદીના ક ટ ુંબની આવક 201% અને પથાતપિ ગરીબી આવક પિર, વિામાન FPL 

હદર્ાતનદેર્ો પર આધાહરિ 350% ની વચ્ચ ેહોય છે, અને દદી અન્ય િમામ નાણાુંકીય સહાય 

લાયકાિની આવર્શયકિાઓની પતૂિિ કરે, િો નીચેન ું લાગ  પડરે્: 

 

1.1 તિૃીય પક્ષ ચ કવણીકાર દ્વારા આવરી લેવામાું આવિી દદીઓ દ્વારા પ્રાપ્િ 
સેવાઓ માટે, જેમ કે દદી લબલના ચાર્જના માત્ર એક ભાગ (એટલે કે, કપાિપાત્ર 

અથવા સહચ કવણી) માટે જવાબદાર છે, પછી દદીની ચ કવણીની જવાબદારી 
વચ્ચેના િફાવિની સમાન રકમ હરે્. જો દદી Medicare લાભાથી હોિ િો (દા.િ. જો 
વીમો હોય િો) શ ું Medicare ચ કવ્ય ું છે અને Medicare ની રકમ Medicare 

ચ કવણીની ચ કવણી દર, એટલે કે વેિન ઇન્ડેક્સ, IME, DME, વગેરે. Medicare 

માન્ય રકમ કરિાું વધ  ચકૂવણી કરી છે, દદી વધ  કુંઇ ચકૂવરે્, પરુંત   જો દદીના 
વીમા Medicare માન્ય રકમ કરિાું ઓછું ચકૂવ્ય ું હોય િો, દદીના ચકૂવણી વીમા 
રકમ અને Medicare માન્ય રકમ વચ્ચનેો િફાવિ ચકૂવરે્). 
 

2. જો દદીની ક ટ ુંબ આવક હાલની FPL માગાદતર્િકાઓના આધારે પથાતપિ ગરીબી આવક 
પિરના 350% કરિાું વધારે હોય, િો નીચેનાનો અમલ થરે્: 

2.1 તિૃીય પક્ષ ચ કવણીકાર દ્વારા આવરી લેવામાું આવિી દદીઓ દ્વારા પ્રાપ્િ 
સેવાઓ માટે, જેમ કે દદી લબલના ચાર્જનો માત્ર એક ભાગ (એટલે કે, કપાિપાત્ર 
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અથવા સહચ કવણી) માટે જવાબદાર છે, પછી દદીની ચ કવણીની જવાબદારી વચ્ચ ે

િફાવિની રકમ સમાન હરે્. વીમા દ્વારા ચ કવણી કરવામાું આવે છે અને Medicare 
ની  ક લ રકમની સેવા માટે વીસ ટકા (20%) નો ખચા થાય છે. ઉદાહરણ િરીકે, જો 
વીમાએ Medicare પવીકાયા રકમ વિા 20% કરિાું વધ  ચકૂવણી કરી છે, િો દદી વધ  
કુંઇ બાકી રહરેે્ નહીં; પરુંત   જો દદીના વીમાએ Medicare માન્ય રકમ વિા 20% 

કરિાું ઓછું ુંં ચકૂવ્ય ું હોય િો દદી ચકૂવણી વીમા રકમ અને Medicare માન્ય રકમ 

વિા 20% જેટલી રકમ ચકૂવવી પડરે્. 

 
E. ખાસ ચેફરટી કેર સજંોર્ો 
 

1. જો દદી LLUMC રજજપરેર્ન પટાફ દ્વારા બઘેર અને તિૃીય પક્ષ ચ કવણીકાર કવરેજ તવના 
નક્કી થાય, િો િેને સુંપણૂા ચૅહરટી કેર માટે આપમેળે લાયક ગણવામાું આવરે્. 

 
2. મતૃ્ય  પામેલા દદીઓ જેમના પાસે કોઈ તિૃીય પક્ષ ચ કવણીકાર કવરેજ નથી, એક 

ઓળખપાત્ર એપટેટ અથવા જેની માટે કોઈ તવલની સ નાવણી થિી નથી, િે સુંપણૂા ચૅહરટી 
કેર માટે આપમેળે લાયક ગણવામાું આવરે્. 

 
3. છેલ્લા બાર (12) મહહનાની અંદર સમવાયી નાદારીની કોટાના આદેર્ દ્વારા નાદાર જાહરે 

કરવામાું આવેલા દદીઓ સુંપણૂા ચૅહરટી કેર માટે લાયક ગણવામાું આવરે્. દદી અથવા 
પહરવારના પ્રતિતનતધ િેમની અરજીના ભાગરૂપે કોટાના આદેર્ દપિાવેજની નકલ આપરે્. 

 
4. ઇમરજન્સી તવભાગમાું જોવા મળિા દદીઓ, જેના માટે LLUMC લબલલિંગ પટેટમેન્ટ રજૂ 

કરવા અસમથા છે, િેમાું સુંપણૂા ચૅહરહટ કેર (જેમ કે, લબલલિંગ માહહિી પ્રાપ્િ થાય િે પહલેાું 
દદીને રજા આપવામાું આવે છે) િરીકે એકાઉન્ટ ચાર્જ લખવામાું આવી ર્કે છે. આવા બધા 
સુંજોગો દદીના એકાઉન્ટ નોટ્સ પર દપિાવેજ પ્રહક્રયાના આવર્શયક ભાગ િરીકે 
ઓળખવામાું આવરે્. 

 
5. LLUMC એ એવા દદીઓ તવ તવચાર કરે છે જે સરકાર દ્વારા પ્રાયોજજિ ઓછી આવક માટેના 

સહાય કાયાક્રમો (દા.િ. Medi-Cal/Medicaid, કેલલફોતનિયા લચલ્રન સતવિસીિ, અને અન્ય કોઇ 

લાગ  પડિા રાજ્ય અથવા પથાતનક ઓછી-આવકવાળા કાયાક્રમ) માટે પાત્ર છે અને સરકારી 
કાયાક્રમ દ્વારા ચ કવણી કરવામાું આવી નથી િો િેઓ આપમેળે સુંપણૂા ધમાાદા સુંભાળ માટે 
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પાત્ર બને છે. ઉદાહરણ િરીકે, એવા દદીઓ જે Medi-Cal/Medicaid િેમજ ઓછી-આવક 

ધરવિા દદીઓની જરૂહરયાિ માટે સેવા આપિા અન્ય સરકારી કાયાક્રમો (દા.િ. CHDP અને 

અમ ક CCS) જેમાું કાયાક્રમ દ્વારા િમામ સેવાઓ અથવા હૉસ્પપટલના રોકાણ દરતમયાનના 
િમામ હદવસો માટે ચ કવણી ન કરવામાું આવે, િો િેઓ નાણાકીય સહાય કવરેજ માટે પાત્ર 

બને છે. LLUMCની FAP હઠેળ, આ પ્રકારના ભરપાઈ ન કરી ર્કે િેવા દદીની એકાઉન્ટ 

બેલેન્સ સુંપણૂા ધમાાદા સુંભાળ િરીકે લખવામાું આવરે્. ખાસ કરીને રોકાણના એ હદવસો 
અથવા એવી સુંભાળ જેના સુંબુંતધિ ખચા નકારવામાું આવેલ છે િેને ધમાાદા સુંભાળ િરીકે 

સમાવવામાું આવેલ છે. Medi-Cal/Medicaid અને અન્ય ઓછી-આવકના કાયાક્રમ માટે 

પાત્રિા હઠેળ આવરી લવેાયેલ બધા દદીઓને આપવામાું આવેલી સારવાર અતધકૃિિાની 
તવનુંિી (Treatment Authorization Request, TAR) નો અપવીકાર અને અન્ય અપવીકાર 

(ઉ.દા. પ્રતિબુંતધિ કવરેજ) ને ધમાાદા સુંભાળ િરીકે વગીકૃિ કરવામાું આવે છે.  

 
6. Medicare પ્રોગ્રામ દ્વારા આવરી લવેામાું આવિા દદીઓને નાણાકીય સહાય માટેના 

કોઈપણ મલૂ્યાુંકનમાું નાણાકીય સહાય કાયાક્રમ માટે પાત્રિાની લાયકાિ પહલેાું દદીની 
િમામ અપકયામિો, જવાબદારીઓ, આવક અને ખચાન  ું વાજબી તવર્શલેષણ ર્ામેલ હોવ ું 
જોઈએ. LLUMC દ્વારા આપવામાું આવિી સેવા પરૂી થિા પહલેાું આ નાણાકીય સહાયન ું 
મલૂ્યાુંકન કરવ ું આવર્શયક છે.  

 
6.1 પવૂાવિી હોવા છિાું, Medicare દદીના એકાઉન્ટ્સનો ભાગ (a) જેના માટે દદી 

નાણાકીય રીિે જવાબદાર છે (સહ વીમો અને કપાિપાત્ર રકમ), (b) જે વીમા 
અથવા Medi-Cal/Medicaid સહીિ અન્ય કોઇ ચ કવણીકાર દ્વારા કવર કરવામાું 
આવેલ નથી,અને (c) જે Medicare દ્વારા ખરાબ દેવા િરીકે ભરપાઈ કરવામાું આવેલ 

નથી, િેને ધમાાદા સુંભાળ િરીકે વગીકૃિ કરી ર્કાય છે, જો: 
 
a.    એવા દદી જે Medi-Cal/Medicaid અથવા ઓછી આવકવાળા દદીઓની 

આરોગ્ય સુંભાળની જરૂહરયાિો પરૂી પાડિા અન્ય પ્રોગ્રામ હઠેળ લાભાથી 
છે; અથવા 

 
b.  દદી અન્યથા આ નીતિ હઠેળ નાણાકીય સહાય માટે પાત્ર ઠરે છે િે પછી 

જ આ નીતિ હઠેળ પ્રદાન કરવામાું આવેલ રદની હદ સ ધી પાત્ર બને છે. 
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7.  કોઈપણ વીમા તવનાના દદી જેની આવક વિામાન FPL ના 350% કરિા વધારે છે અને િેની 
સાથે આપતિજનક િબીબી ઘટના બને છે િો િે નાણાકીય સહાય માટે પાત્ર ગણાય છે. એવા 
દદીઓ જેઓ ઉચ્ચ આવક ધરાવિા હોય િેઓ તનયતમિ સુંપણૂા ધમાાદા સુંભાળ અથવા 
હડપકાઉન્ટ ચ કવણી સુંભાળ મેળવવા માટે પાત્ર નથી. જોકે, આપતિજનક િબીબી ઘટના 
અંગેની તવચારણા અલગ અલગ કેસ આધારે કરી ર્કાય છે. આપતિજનક િબીબી ઘટનાન ું 
તનધાારણ લબલના શ લ્ક પર દદીની જવાબદારીની રકમ પર આધાહરિ રહરેે્ અને ઘટનાના 
સમયે દદીની આવક અને અપકયામિોની તવચારણા કરવામાું આવરે્. મેનેજમેન્ટ 

આપતિજનક િબીબી ઘટના પર આધાહરિ તનણાય તનધાાહરિ કરવામાું વાજબી અલભપ્રાયનો 
ઉપયોગ કરરે્. સામાન્ય માગાદતર્િકા િરીકે, દદીની જવાબદારી માટે સેવાઓન ું બીલ 

$200,000 કરિાું વધી જાય િો િેને આપતિજનક િબીબી ઘટના િરીકે પાત્રિા િરીકે 

ધ્યાનમાું લેવામાું આવે છે.  

 
           8. સુંગ્રહ એજન્સીમાુંથી LLUMC માું પાછ ફરેલ કોઈપણ એકાઉન્ટ જેમાું નક્કી કરવામાું 

આવ્ય ું છે કે દદી અથવા પહરવારના પ્રતિતનતધ પાસે િેના લબલને ચકૂવવા માટે સ્રોિો 
નથી, િો િે ચેહરટી કેર માટે પાત્ર માનવામાું આવે છે. સેવાઓ માટે ચકૂવણી કરવા અંગે 
દદી અથવા ક ટ ુંબના પ્રતિતનતધની અક્ષમિાના દપિાવેજીકરણને ચૅહરહટ કેર દપિાવેજીકરણ 
ફાઇલમાું જાળવવામાું આવરે્. 

 
F. ખરાબ દેવા થી ધમાગદા સભંાળ માટે ફરીથી હસ્િાન્િરર્ માટેના માપદંડ 

 
1. LLUMC સાથે અન બુંતધિ સુંગ્રહ એજન્સીઓ એકાઉન્ટ ફોલો-અપ અને/અથવા ખરાબ દેવાના 

સુંગ્રહ કરવા સાથે ખરાબ દેવાથી ધમાાદા સુંભાળ માટેની સ્પથતિના બદલાવને ઓળખવા માટે 

નીચેના માપદુંડોનો ઉપયોગ કરરે્: 

 
1.1 દદીના એકાઉન્ટમાું (સરકારી કવરેજ કાયાક્રમ અથવા અન્ય તિૃીય પક્ષના 

ચ કવણીકારો સહહિ) કોઈ લાગ  વીમો હોવો જોઈએ નહી; અને  

1.2 ઉપયોગમાું લવેાિી કોઈપણ કે્રહડટ મલૂ્યાુંકન પદ્તિ માટે દદી અથવા ક ટ ુંબના 
પ્રતિતનતધ પાસે કે્રડીટ અને/અથવા વિાણકૂ પકોર રેહટિંગ  કે્રહડટ પકોસાન  ું સૌથી ઓછું 25મ ું 

પરસેન્ટાઈલની અંદર હોવ ું જોઈએ; અને 
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1.3 દદી અથવા ક ટ ુંબના પ્રતિતનતધએ સુંગ્રહ એજન્સીને હપિાન્િરણના 150 હદવસની 
અંદર ચ કવણી કરી હોવી ન જોઈએ;  

 
1.4 સુંગ્રહ એજન્સીએ નક્કી કય ું છે કે દદી/ક ટ ુંબના પ્રતિતનતધ ચકૂવણી કરવા માટે અસમથા 

છે; અને/અથવા 
 
1.5 કે્રહડટ પકોસા નક્કી કરવા માટે દદી અથવા ક ટ ુંબના પ્રતિતનતધ પાસે કોઈ માન્ય 

સામાજજક સ રક્ષા નુંબર અને/અથવા કોઈ ચોક્કસ તનવાસપથાન  સરનામ ું નથી. 
 
        2. ખરાબ દેવાથી ધમાાદા સુંભાળમાું પ નઃ સોંપણી માટેના સુંગ્રહ એજન્સીઓ દ્વારા પરિ કરવામાું 

આવેલ બધા એકાઉન્ટ્સ, LLUMC લબલલિંગ તવભાગના કમાચારીઓ દ્વારા હોસ્પપટલ 

એકાઉસ્ન્ટિંગ પ્રણાલી અને રેકર્ડ ાસમાું પ નઃ-વગીકરણ કરિા પહલેાું મલૂ્યાુંકન કરવામાું આવરે્. 

 
G. દદી માટે અનધસ ચના 

 
1. એકવાર પાત્રિા નક્કી કરવામાું આવે િે પછી, દદી અથવા ક ટ ુંબના પ્રતિતનતધને તનણાયની 

સ્પથતિ દર્ાાવિો પત્ર મોકલવામાું આવરે્. તનધાારણ સ્પથતિ પત્ર નીચ ે આપેલામાુંથી કોઈ 

એકનો સુંકેિ આપરે્: 

 
1.1  મુંજૂરી: પત્ર એકાઉન્ટ મુંજૂર કરવામાું આવ્ય ું છે, મુંજૂરીની સ્પથતિ અને દદી પાસેથી 

લેવાની નીકળિી કોઈપણ બાકી રકમ સચૂવે છે. દદીની કોઈપણ વધ  હક્રયાઓ માટેની 
માહહિી અને હદર્ા તનદેર્ો પણ પ્રદાન કરવામાું આવરે્.  

 
1.2 અપવીકાર: FAA ના આધારે પાત્રિા નકારવાના કારણો દદીને સમજાવવામાું આવરે્. 

દદી પાસેથી લેણી કોઈપણ બાકી રકમ તનતિિ કરવામાું આવરે્. સુંપકા  માહહિી અને 

ચ કવણી માટે સચૂનો પણ પ્રદાન કરવામાું આવરે્.  

1.3 બાકી: અરજદારને જણાવવામાું આવરે્ કે FAA કેવી રીિે અપણૂા છે. બાકીની િમામ 

માહહિી ભેગી કરવામાું આવરે્ અને એક નોટીસ દ્વારા તવનુંિી કરવામાું આવરે્ કે દદી 
અથવા ક ટ ુંબના પ્રતિતનતધ દ્વારા LLUMC ને માહહિી પરૂી પાડવામાું આવે. 
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H. લાયક ચ કવર્ી યોજનાઓ 

 
1. જ્યારે LLUMC દ્વારા હડપકાઉન્ટ નક્કી કરવામાું આવ્ય ું હોય ત્યારે, દદી પાસે એકસાથે 

ચ કવણી, અથવા સ તનતિિ ગાળાની લાયક ચ કવણી યોજનાઓ દ્વારા અમ ક અથવા િમામ 
બાકી રકમ ચકૂવવાનો તવકલ્પ હરે્.  

 
2. LLUMC દરેક દદી સાથે ચ કવણીની યોજનાના તવકલ્પો અંગે ચચાા કરરે્ જેમાું સત્રની 

ચ કવણી માટે વ્યવપથા કરવા માટે તવનુંિી કરવામાું આવરે્. ચ કવણીની ર્રિોને 

અસરકારક રીિે પણૂા કરવાની દદીની ક્ષમિા પર આધાહરિ વ્યસ્ક્િગિ ચ કવણીની 
યોજનાઓ બનાવવામાું આવરે્. સામાન્ય માગાદતર્િકા મ જબ, ચકૂવણીની યોજના 12 

માસથી વધ  સમય ન ચાલ ેએ રીિે બનાવવામાું આવરે્.  

 
3. LLUMC દદી સાથે સદભાવનાપવૂાક વાટાઘાટ કરરે્; જો કે દદી દ્વારા આપવામાું આવિી 

ચ કવણીની ર્રિોને પવીકારી લેવાની કોઈ જવાબદારી નથી. એવી ઘટનામાું કે જેમાું 
LLUMC અને વ્યસ્ક્િગિ દદી અથવા બાુંયધરી આપનાર યોગ્ય ચ કવણી યોજના 
પથાતપિ કરવા માટેના કરાર પ રા કરી ર્કિા નથી, િો હોસ્પપટલ ચ કવણી યોજના માટેના 
આધાર િરીકે આરોગ્ય અને સલામિી કોડ તવભાગ 127400 (i) માું વ્યાખ્યાતયિ કયાા મ જબ 

“વ્યાજબી ચ કવણી યોજના” સતૂ્રનો ઉપયોગ કરરે્. “વ્યાજબી ચ કવણી યોજના” એટલ ેએવી 
માતસક ચકૂવણી જે દદીના પહરવારની માતસક આવકના 10 ટકાથી વધ  નથી, જેમાું આવર્શયક 
જીવન ખચા માટેની કપાિ બાદ કરવામાું આવે છે. “વ્યાજબી ચ કવણી યોજના” સતૂ્રને લાગ  
કરવા માટે, LLUMC કાનનૂ અન સાર દદીના પહરવારોની આવક તવરે્ની અને “આવર્શયક 
જીવન ખચા” અંગેની માહહિી એકતત્રિ કરરે્. આવી માહહિી એકતત્રિ કરવા માટે LLUMC 
પ્રમાણભિૂ પત્રકનો ઉપયોગ કરરે્. “વ્યાજબી ચ કવણી યોજના” સતૂ્ર લાગ  કરીને ચ કવણી 
યોજના નક્કી કરવા ઈચ્છિા દરેક દદી અથવા બાુંયધરી આપનારે તવનુંિી મ જબ જ્યાું 
સ  ધી, LLUMC ના પ્રતિતનતધઓ દ્વારા માહહિીની તવનુંિી માફ કરવામાું ન આવે ત્યાું સ  ધી 
ક ટ ુંબની આવક અને ખચા માહહિી સબતમટ કરવી પડરે્. 

4. FAP ની જોગવાઈઓ હઠેળ નક્કી કરવામાું આવેલ કોઈપણ ચ કવણી યોજનાના 
સમયગાળા માટે પાત્ર દદીઓના એકાઉન્ટ્સ પર કોઈ વ્યાજ લેવામાું આવરે્ નહીં. 

 
5. એકવાર LLUMC દ્વારા ચ કવણીની યોજના મુંજૂર કરવામાું આવે એ પછી, 90-હદવસના 

સમયગાળા દરતમયાન અન ક્રતમક ચકૂવણી કરવામાું કોઈપણ તનષ્ફળિા આ ચ કવણીની 
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યોજનાને ડીફોલ્ટ કરી ર્કે છે. જો સુંજોગો બદલાય અને ચકૂવણી યોજનાની ર્રિો પાળી 
ર્કાય એમ ન હોય િો LLUMC ની પેર્ન્ટ લબિનેસ ઓફીસનો (Patient Business Office) 

સુંપકા  કરવાની દદી અથવા બાુંયધરી આપનારની જવાબદારી છે. જો કે, ચ કવણીની 
યોજનાની હડફોલ્ટના હકપસામાું, LLUMC દદી અથવા િેમના ક ટ ુંબના પ્રતિતનતધનો 
ટેલલફોન દ્વારા સુંપકા કરવાનો પ્રયાસ કરરે્ અને લેલખિમાું હડફોલ્ટની નોહટસ પણ આપરે્. 

દદીને તવપતિૃ ચ કવણીની યોજના માટે પ નઃતવચારણા કરવાની િક મળરે્ અને આવ ું કરવા 
માટે તવપતિૃ ચ કવણીની યોજનાની લેલખિ નોહટસની િારીખથી ચૌદ (14) હદવસની અંદર 
પેર્ન્ટ લબિનેસ ઓફીસના (Patient Business Office) પ્રતિતનતધનો સુંપકા  કરી ર્કે છે. જો 
દદી ચૌદ (14) હદવસો અંદર તવપતિૃ ચ કવણી યોજનાની પ નઃતવચારણાની તવનુંિી કરવામાું 
તનષ્ફળ જાય, િો ચ કવણી યોજનાને તનસ્ષ્ક્રય ગણવામાું આવરે્ અને એકાઉન્ટ સુંગ્રહ માટે 
પાત્ર ગણારે્. 

 
6. પ્રાધાન્ય મ જબ, િમામ ચ કવણી યોજનાઓ માટે બહારના ઇલેક્રોતનક ફુંડ રાન્સફર 

(electronic Funds Transfer, EFT) તવકે્રિા દ્વારા પ્રહક્રયા કરવી જોઈએ. આ ઘટનામાું, જો દદી 
અથવા ક ટ ુંબના પ્રતિતનતધ બહારના EFT તવકે્રિાના માધ્યમ વગર ચ કવણી યોજના હઠેળ 

ચ કવણી કરવાની ઇચ્છા વ્યક્િ કરે છે, િો LLUMC આ તવનુંિીઓ પણૂા કરવાના પ્રયાસ રૂપે 

sદદીને તવપતિૃ ચ કવણી યોજનાને રોકડ, ચેક, મનીઓડાર અથવા કે્રહડટ કાડા દ્વારા કરવાન ું 
પ્રદાન કરી ર્કે છે.. 

 
I. નવવાદન  ંસમાધાન 

 
1. નાણાકીય સહાય કાયાક્રમની (Financial Assistance Program) પાત્રિા અંગે તવવાદ ઊભો 

થાય એવી ઘટનામાું, દદી LLUMC સાથે પ ન:તવિચારણા માટે લેલખિ અપીલ દાખલ કરી 
ર્કે છે. લેલખિ અપીલમાું પ ન:તવિચારણા માટે દદીના તવવાદ અને િકાની સુંપણૂા સમજૂિી 
હોવી જોઈએ. દદીના દાવાને ટેકો આપવા માટે કોઈપણ અથવા િમામ વધારાના સુંબુંતધિ 

દપિાવેજો લેલખિ અપીલ સાથે જોડાયેલા હોવા જોઈએ.  

2. Patient Business Office ના એલ્ક્િક્ય હટવ હડરેક્ટર દ્વારા કોઈપણ અથવા િમામ અપીલની 
સમીક્ષા કરવામાું આવરે્. એલ્ક્િક્ય હટવ હડરેક્ટર તવવાદના િમામ લેલખિ તનવેદનો અને સાથે 

જોડાયેલ કોઈપણ દપિાવેજો ધ્યાનમાું લેરે્. દદીના દાવાઓની સમીક્ષા પણૂા કયાા પછી, 
એલ્ક્િક્ય હટવ હડરેક્ટર દદીને િારણો અને તનણાય તવરે્ લેલખિ ખ લાસો આપરે્. એલ્ક્િક્ય હટવ 
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હડરેક્ટર દ્વારા લેવાયેલ િમામ તનણાયો અંતિમ રહરેે્. આગળ કોઈ અપીલ કરી ર્કાય િેમ 

નથી. 
 
J. જાહરે સચૂના 

 
1.  LLUMC નોહટસ આપીને જાહરે જનિાને FAP, FAA, સરળ ભાષામાું સારાુંર્, અને લબલલિંગ 

અને સુંગ્રહ નીતિઓ તવષે જણાવરે્. આવી નોહટસ LLUMC ના વધ  ગીચિા ધરાવિા દાખલ 

થયેલ દદી અને બહારના દદીઓના સેવાના તવપિારોમાું પોપટ કરવામાું આવરે્, જેમાું 
િાત્કાલલક સારવાર તવભાગ, લબલલિંગ ઓહફસ, દાખલ થયેલ દદી અને બહારના દદીઓના 
રજીપરેર્ન તવપિારો અથવા LLUMC ના અન્ય સામાન્ય દદીઓના રાહ જોવાના તવપિારો 
પણ સામેલ છે. કોઈપણ એવા પથળે નોહટસો પોપટ કરવામાું આવરે્ જ્યાું દદી િેમના લબલની 
ચકૂવણી કરી ર્કે છે. આ નોટીસમાું દદી નાણાકીય સહાય તવરે્ વધ  માહહિી કેવી રીિે મેળવી 
ર્કે અને આવી સહાય માટે ક્યાું અરજી કરી ર્કે િેની સુંપકા  માહહિીનો સમાવેર્ થરે્.  

1.1 આ નોહટસ અંગ્રેજી અને પપેતનર્ અને IRC કલમ 501 (R) મ જબ આવર્શયક કોઈપણ 

અન્ય ભાષાઓમાું પોપટ કરવામાું આવરે્. 
 
2. વધ માું, નાણાકીય સહાય નીતિ (Financial Assistance Application), નાણાકીય સહાય 

અરજી, સરળ ભાષામાું સારાુંર્, અને લબલલિંગ અને સુંગ્રહ નીતિ 
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ઉપલબ્ધ રહરેે્. 

 
3. ઉપરોક્િ સુંદલભિિ દપિાવેજોની કાગળની નકલોને કોઈ વધારાની હકિંમિ વગર યોગ્ય તવનુંિી 

પર જાહરે જનિા માટે ઉપલબ્ધ કરવામાું આવરે્. LLUMC એ સમયસર આવી તવનુંિીઓનો 
પ્રતિસાદ આપરે્. 

 
K. સપંરૂ્ગ ધમાગદા સભંાળ અને ફડસ્કાઉન્ટ ચ કવર્ીન  ંફરપોફટિંર્ 

 
1. LLUMC રાજ્યના તવપતિૃ આરોગ્ય આયોજન અને તવકાસ (Office of Statewide Health 

Planning and Development, OSHPD) ને આ તનયમનકારી જરૂહરયાિો અન સાર પરૂી 
પાડવામાું આવેલ વાપિતવક ધમાાદા સુંભાળની જાણ કરરે્, જે હોસ્પપટલ્સ, બીજી આવતૃિ માટે 

એકાઉસ્ન્ટિંગ અને હરપોહટિંગ મેન્ય અલ (Accounting and Reporting Manual for Hospitals) 

https://medical-center.lomalindahealth.org/financial-assistance#llumc
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માું સામેલ છે. તનયમનન ું પાલન કરવા માટે, LLUMC િેની ધમાાદા સુંભાળના માપદુંડ 

સુંબુંતધિ લેલખિ દપિાવેજો સાચવી રાખરે્, અને વ્યસ્ક્િગિ દદીઓ માટે, LLUMC ધમાાદા 
સુંભાળના િમામ તનણાયોને લગિા લેલખિ દપિાવેજોને જાળવરે્. OSHPD ની આવર્શયકિા 
મ જબ, દદીઓને પરૂી પાડવામાું આવેલ ધમાાદા સુંભાળ, પ્રપત  િ કરેલી સેવાઓના વાપિતવક 

શ લ્કના આધારે રેકોડા  કરવામાું આવરે્.  

 
2. LLUMC આ FAP ની એક નકલ OSHPD ને આપરે્ જેમાું એક જ દપિાવેજમાું સુંપણૂા ધમાાદા 

સુંભાળ અને હડપકાઉન્ટ ચ કવણી નીતિઓનો સમાવેર્ થાય છે. FAP માું આ પણ સમાવેર્ થાય 

છે: 1) િમામ પાત્રિા અને દદીની લાયકાિ માટેની કાયાવાહી; 2) સુંપણૂા ધમાાદા સુંભાળ અને 

હડપકાઉન્ટ ચ કવણી માટેની એકીકૃિ અરજી; અને 3) સુંપણૂા ધમાાદા સુંભાળ અને હડપકાઉન્ટ 

ચ કવણી બુંને માટેની સમીક્ષાની પ્રહક્રયા. આ દપિાવેજો દર બે વષે અથવા જ્યારે પણ 

નોંધપાત્ર ફેરફાર કરવામાું આવરે્ ત્યારે OSHPD ને પરૂા પાડવામાું આવરે્. 

L.  અન્ય 

 
1. ગ પ્િિા - િે સમજી ર્કાય છે કે નાણાકીય સહાયની જરૂહરયાિ પ્રાપ્િકિાાઓ માટે એક 

સુંવેદનર્ીલ અને ઊંડી વ્યસ્ક્િગિ સમપયા છે. નાણાકીય સહાય ઈચ્છિા કે પ્રાપ્િ કરિા એ 

બધાની તવનુંિીઓ, માહહિી અને ભુંડોળની ગોપનીયિા જાળવી રાખવામાું આવરે્. 

કમાચારીઓનો અલભગમ અને આ નીતિનો અમલ કરનાર કમાચારીઓની પસુંદગી આ 
મલૂ્યો દ્વારા આધાહરિ હરે્. 

 
 2. સારા તવશ્વાસની આવર્શયકિાઓ - LLUMC પાત્રિા ધરાવિા દદીઓ માટે સારી ભાવના સાથે 

નાણાકીય સહાય માટેની ગોઠવણ કરે છે અને િે હકીકિ પર આધાહરિ છે કે દદી અથવા 
ક ટ ુંબના પ્રતિતનતધ દ્વારા પ્રપત  િ કરવામાું આવેલ માહહિી સુંપણૂા અને સચોટ છે. નાણાુંકીય 

સહાયની જોગવાઇ દદી અથવા પહરવારના પ્રતિતનતધ દ્વારા કપટપણૂા, અથવા હતે  પવૂાક 

અચોક્કસ માહહિી પરૂી પાડવામાું આવી હોય ત્યારે, િમામ સેવાઓ માટે, પાછલી િારીખથી 
અથવા સેવાના સમયે લબલ પરનો અતધકાર સમાપ્િ કરત  ું નથી. વધ માું, LLUMC એવા 
િમામ દદીઓ અને ક ટ ુંબના પ્રતિતનતધઓ જેઓએ LLUMC FAP માટે પાત્ર થવા માટે 

કપટપણૂા અથવા હતે  પવૂાક અચોક્કસ માહહિી પરૂી પાડી છે િેમની સામે નાગહરક અને 

ફોજદારી જેવા પગલા લવેાનો અતધકાર આરલક્ષિ રાખ ેછે. 
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3. કે્રહડટ અને સુંગ્રહ નીતિ - LLUMC એ લબલલિંગ અને સુંગ્રહ નીતિ નક્કી કરી છે જે  
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ઉપલબ્ધ છે. દદી/જવાબદાર પક્ષ સુંબુંતધિ અથવા દદી/જવાબદાર પક્ષના સુંદભા સાથે 

જોડાણની બાહ્ય સુંગ્રહ એજન્સી માટે કે્રહડટ માહહિી મેળવવા LLUMC દ્વારા કરવામાું આવિી 
બધી હક્રયાઓ કે્રહડટ અને સુંગ્રહ નીતિ સાથે સ સુંગિ રહરેે્. 

 

મુંજૂર: હોપપીટલ એલ્ક્િક્ય હટવ લીડરર્ીપ, LLUMC બોડા , LLUMC ચીફ એલ્ક્િક્ય હટવ ઓહફસર, LLUMC 

તસતનયર વાઇસ પે્રતસડન્ટ ઑફ ફાયનાન્સ કૅરોલીન મૅરોતવચ 
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