
 
 

 

 
 
હતે ુ

 

જે દરદી / જામીન મતૃ્ય ુપામ્યા છે તેમની સામે દાવો દાખલ કરવા અંગેના નનયમનોની પતૂતતા સનુનનિત 
કરવી; કોઈ વારસો સ્થાનપત થયો છે કે કેમ તે સનુનનિત કરવા એક નવગતવાર સમીક્ષા પરુી કરવામાાં 
આવે; વારસાની અસ્યામતો હોય ત્યારે ચકુવણી બાકી હોય તે ઋણ માંજૂર કરાય અને ચકૂવાય અને જયાાં 
કોઈ વારસો અથવા ઉપલબ્ધ અસ્યામતો ન હોય ત્યાાં ચકુવણી બાકી હોય તે ઋણની યોગ્ય રીતે પતાવટ 
કરવામાાં આવે.   
 

વ્યાપ 
  

નાણાાંકીય સલાહકારો 
 
 

નીતિ અને/અથવા પ્રક્રિયા તનવેદનો 
પેન્ન રાજય સ્વાસ્્ય હયાત રહતેાાં જીવનસાથી અને/અથવા પરરવારના સભ્ય(યો) સાથ ેજયારે તેના/તેણીના 
નિયજન ગજુરી જાય અને તેમના મત્યનુી સચૂના િાપ્ત થાય ત્યારે બાકી રહતેી રકમનો ઉકેલ લાવવા માટે 

કામ કરશે. RC-110 - પેન સ્ટેટ હલે્થ સવુિધાઓની બહાર થતી દદી મતૃ્ય,ુ જુઓ (RC-110 - Patient 

Expirations Occurring Outside the Penn State Health Facilities).  આમાાં વારસા ઉપર દાવો દાખલ 

કરવાનો, નાણાાંકીય સહાય અરજી પરુી કરવાનો અને દરદી પાછળ હયાત રહનેારાઓ અથવા વારસામાાંથી 
ચકુવણી માંજુર થાય અથવા પ્રાપ્ત થાય તેની ગોઠવણીનો સમાવેશ થઈ શકે. 

• જીવનસાથી હયાત હોય તે રકસ્સામાાં જામીન તરીકે હયાત રહલે જીવનસાથીન ેબદલવામાાં આવશે.  

o જો હયાત રહલે જીવનસાથી ચકૂવણી કરવામાાં અસમથત હોય અથવા કોઈ વારસો ન હોય, તો 
તે / તેણી નાણાાંકીય સહાય કાયતક્રમ માટે પાત્ર બને છે કે કેમ તે નક્કી કરો.   

o વસલૂાતની સામાન્ય િરક્રયાઓ થકી ખાત ુાં વસલૂ કરવાના નનષ્ફળ િયત્નો પછી, મતૃક 

દરદીઓના ખાતાની બાકી રકમ લાગ ુપડતા ગોઠવણી નવનનમય કોડનો ઉપયોગ કરીને લખી 
વાળવામાાં આવે છે. 

o જો હયાત રહલે જીવનસાથી ચકૂવી શકવામાાં સમથત હોય, તો ચકૂવણી સ્વીકારો અથવા જરૂર 

હોય તે મજુબ ચકૂવણી યોજના સ્થાનપત કરો.  
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• જો દરદી એકલ, છૂટાછેડા લીધેલ અથવા નવધવા/નવધરુ હોય: 

o જો બાકી રકમ $1,000 કરતાાં ઓછી હોય: 

▪ બબબલિંગ િણાલીમાાં નોંધેલા હોય તેવા સૌથી નજીકના સાંબાંધીઓનો સાંપકત  
કરવાનો િયત્ન કરો. 

▪ જો સાંપકત  ન કરી શકાતો હોય અથવા ભાંડોળ ઉપલબ્ધ ન હોય તો ખાત ુાં 
નાણાાંકીય સહાય કાયતક્રમ માટે ધ્યાને લઈ શકાય. 

• જો બાકી રકમ $1,000 કરતાાં વધ ુહોય: 

o બબબલિંગ િણાલી અથવા દરદીના વસવાટના દેશમાાં વનસયતની નોંધણીમાાં નોંધ થયા 
મજુબ જીવનસાથી અથવા સૌથી નજીકના સાંબાંધીનો સાંપકત  કરીન ેકોઈ વારસો છે કે કેમ 

તે નક્કી કરો. 
o વારસાની મારહતી મેળવો અને દાવો દાખલ કરો. 
o જો કોઈ જીવનસાથી હયાત ન હોય તો જામીનન ેવારસામાાં બદલો. 

 
 
સબંતંિિ દસ્િાવેજો અને સદંર્ભો 
 

RC-100 પેન સ્ટેટ હલે્થ સવુવધાઓની બહાર થતાાં દદી મતૃ્ય ુ(RC-100 Patient Expirations 

Occurring Outside the Penn State Health Facilities) 
 
 
 

મજૂંરીઓ  
 નામ શીર્તક તારીખ 

અનધકૃત કરાયુાં: Dan Angel નસનનયર રડરેક્ટર રેવન્ય ુસાઇકલ ઑપરેશન્સ 5/1/2017 

માંજુરી મેળવેલ: Jay Shoen 
 
 
 
Rhea Heath 

રેવન્ય ુસાઇકલ રડરેક્ટર હોસ્સ્પટલ  
ઑપરેશન્સ 
 

રેવન્ય ુસાઇકલ રડરેક્ટર િોફેશનલ  
ઑપરેશન્સ 

5/1/2017 

 

ઉત્પતિની િારીખ અને સમીક્ષાઓ 

ઉત્પનિની તારીખ: 5/1/2017 

સમીક્ષા તારીખ(ખો):  
અદ્યતન કરાયુાં: 5/17, St. Joseph નીનત 2-1નુાં  
સ્થાન લે છે 2017 પેન સ્ટેટ હલે્થ સાંયોજજત નીનતમાાં ફેરફાર પામી 
તવષય સમીક્ષકો અને યોગદાન કરનારાઓ 

રેવન્ય ુસાઇકલ રડરેક્ટસત હોસ્સ્પટલ અને િોફેશનલ ઑપરેશન્સ  


