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હતે ુ

 

પોલિસી દસ્તાવેજનો નમનૂો પરૂ્ણ કરવા દદશાસચૂનો પરૂા પાડવા માટે.  

 

વ્યાપ  દસ્તાવેજ નીચે સચૂવવામાાં આવેિ પેન સ્ટેટ હલે્થ (Penn State Health) ધટકોના િોકો અને પ્રદિયાઓને 
િાગ ુપડે છે: 

 પેન સ્ટેટ હલે્થ સસસ્ટમ (Penn State Health System) 
 પેન સ્ટેટ કોિેજ ઓફ મેદડસસન  

(Penn State College of Medicine) 
 સમલ્ટન એસ. હરશે મેદડકિ સેન્ટર  

(Milton S. Hershey Medical Center) 
X સે.જોસેફ'સ મેદડકિ સેન્ટર  

(St. Joseph’s Medical Center) 
 કોમ્યસુનટી મેદડકિ ગ્રપુ   

 

હતે ુ

 

પેન સ્ટેટ હલે્થ સસસ્ટમ (Penn State Health, PSH) સે.જોસેફ મેદડકિ સેન્ટરના (St. Joseph Medical Center) 

સમશન સાથે સાંમસત સાધવામાાં આવેિ સ્થળે હલે્થ કેઅર પરૂી પાડનાર દ્વારા આવરવામાાં આવેિ તલિિી રીતે 
આવશ્યક અથવા ઇમરજન્ટ કેઅર મેળવી રહિે પાત્ર દદીઓ માટે નાર્ાાંકીય સહાયની સવનાંતી કરવા અન ેમાંજૂર 

કરવામાાં આવી હોય તેવા માનદાંડન ેવ્યાખ્યાયીત કરવા.   
 

પ્રોવાઇડર લિસ્ટ એપેએન્ડકસ A હલે્થ કેઅર એવા પ્રોવાઇડર/સસવિસસસની યાદી છે જેઓને આ નાર્ાાંકીય સહાય 

પોલિસી હઠેળ આવરવા અથવા નથી આવરવામાાં આવેિ. 

 

વ્યાપ 

  

તે તમામ કમણચારી જેમનો સાંપકણ  તે દદીઓ સાથે થયો હોય જેમર્ે નાર્ાાંકીય લચિંતાઓ વ્યકત કરી હોય. 

 

વ્યાખ્યાઓ  

 

સામાન્ય રીિે થિી બિલની રકમ (Amount Generally Billed, AGB) ની વ્યાખ્યા: AGB અથવા કુિ શલુ્ક 

પરની મયાણદા IRS 501R સાથેના અંસતમ સનયમ મજુિ લકુિેક પદ્ધસતનો ઉપયોગ કરીને PSH દ્વારા ગર્વામાાં 
આવે છે. PSH ખાનગી સ્વાસ્્ય વીમા કાંપનીઓ અન ેMedicare દ્વારા ચકૂવવામાાં આવેિા તમામ દાવાઓની 
સરેરાશ ચકૂવર્ીની ગર્તરી કરવા માટે આ પદ્ધસતનો ઉપયોગ કરશે. માત્ર તાત્કાલિક અથવા તિીિી રીતે જરૂરી 
સાંભાળ માટે પાત્ર વ્યક્તતઓ પાસેથી સામાન્ય રીતે થતી લિિની રકમથી વધ ુશલુ્ક િેવામાાં આવશ ેનહીં. PSH 

સવનાંતી કરનારા દદીઓને વતણમાન AGB ગર્તરીની સન:શલુ્ક િેલખત નકિ ઉપિબ્ધ કરશે. આને એવા ચેદરટી 
કેઅર (નાર્ાાંકીય સહાય) દડસ્કાઉન્ટ સાથે કન્ફયઝૂ કરવામાાં ન આવવુાં જોઇએ જે જો વ્યક્તતઓનુાં FAP માંજૂર 

કરવામાાં આવેિ હોય તો 100% એ િાગ ુપડે છે.   

 

ગણિરીપાત્ર સાંપતિ ને એવી સાંપસિ તરીકે વ્યાખ્યાસયત કરવામાાં આવે છે કે જે સ્વાસ્્ય સાંભાળ જવાિદારીઓની 
ચકુવર્ી માટે ઉપિબ્ધ છે, જેમ કે રોકડ/િેંક એકાઉન્ટ, દડપોલઝટના પ્રમાર્પત્રો, િોન્ડ, શેર, મ્યચુ્યઅુિ ફાંડ અથવા 
પેન્શન િાભો. સ્વાસ્્ય સેવા સવભાગ (Department of Health Services, DHS) માાં વ્યાખ્યાસયત તિીિી સહાય 

બિુેદટન, હોક્સ્પટિ ેસરભર ન કરેિ સાંભાળ કાયણિમ અન ેસખાવત યોજનાઓની ગર્તરીપાત્ર સાંપસતમાાં ઘર, 

વાહન, ઘરગ્થ ુચીજો, IRA અન ે401K એકાઉન્ટ જેવી લિન પ્રવાહી સાંપસત શામેિ નથી. 
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ઇમર્જન્ટ કેર: દદીને પરૂી પાડવામાાં આવતી ઈમર્જન્ટ મેદડકિ કન્ન્ડશનની સાંભાળન,ે વધમુાાં આ મજુિ 

વ્યાખ્યાસયત કરવામાાં આવે છે: 

 

 પરૂતી ગાંભીરતાના તીવ્ર િક્ષર્ો (દા.ત. તીવ્ર પીડા, માનસસક સવકૃસત અન ે/ અથવા પદાથણના 
દુરૂપયોગના િક્ષર્ો વગેરે) દ્વારા જાત ેજ દેખાતી તિીિી ક્સ્થસત એ છે કે તાત્કાલિક તિીિી 
ધ્યાનની ગેરહાજરીમાાં સાંભવતઃ નીચે આપેિામાાંથી એકમાાં પદરર્મવાની અપેક્ષા છે: 

o ગાંભીર જોખમમાાં દદી (અથવા, સગભાણ સ્ત્રીના સાંિાંધમાાં, સ્ત્રી અથવા તેના અજાત િાળકના 
સ્વાસ્્ય) નુાં આરોગ્ય જાળવી રાખવુાં, અથવા 

o શાદરરીક કામગીરીમાાં ગાંભીર ક્ષસત, અથવા  
o કોઈપર્ શારીદરક અંગ અથવા ભાગની ગાંભીર અક્ષમતા. 
o  દડલિવરી પહિેાાં અન્ય હૉક્સ્પટિમાાં સિામત સ્થાનાાંતરર્ અથવા સ્રી અથવા તેના અજાત 

િાળકના સ્વાસ્્ય અથવા સિામતીન ેજોખમી િનાવતા સ્થાનાાંતરર્ને અસર આપવા 
માટે અપરૂતો સમય હોય તેવી સગભાણવસ્થા ધરાવતી ગભણવતી સ્ત્રીના સાંદભણમાાં. 

 

ફેડરલ ગરીિી આવક સ્િર દર વર્ષ ેજાન્યઆુરીમાાં ફેડરિ રજીસ્રીમાાં દડપાટણમેન્ટ ઓફ હલે્થ એન્ડ હ્યમુન 

સસવિસીસ (Department of Health and Human Services, HHS) દ્વારા જાહરે કરવામાાં આવે છે. 

https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines  
 

નાણાાંકીય સહાય નો અથણ થાય છે સન: શલુ્ક સાંભાળ અથવા દડસ્કાઉન્ટ વાળી સાંભાળ પ્રાપ્ત કરવાની ક્ષમતા. એવા 
દદીઓ કે જેઓ વીમો ન ધરાવતા હોય/વીમો ધરાવતા હોય અને તિીિી રીતે જરૂરી સાંભાળ મેળવતા હોય, જેઓ 

સરકારી અથવા અન્ય વીમા કવરેજ મેળવવા માટે અયોગ્ય હોય, અને જેમની પદરવાદરક આવક U.S સાંઘીય 

ગરીિી સ્તર ના 300% જેટિી અથવા તેનાથી ઓછી હોય, તેઓ આ નીસતના પાિન હઠેળ સન:શલુ્ક સાંભાળ 

મેળવવા માટે પાત્ર િનશ.ે  

 

િિીિી રીિે જરૂરી નો અથણ થાય છે એવી સ્વાસ્્ય સાંભાળ સેવાઓ કે જેના પર કુશળ તિીિી ચકુાદાનો ઉપયોગ 

કરીન,ે પ્રદાતા સામાન્ય રીતે તિીિી પ્રેન્તટસના સ્વીકૃત ધોરર્ો અનસુાર દદીન ેિીમારી, ઇજા, રોગ અથવા તેના 
િક્ષર્ોને અટકાવવા, મલૂ્યાાંકન કરવા, સનદાન કરવા અથવા સારવારના હતે ુમાટે પ્રદાન કરશ ે 

 

 સામાન્ય રીતે તિીિી પ્રેન્તટસના સ્વીકૃત ધોરર્ો અનસુાર.  

o આ હતેઓુ માટે, “સામાન્ય રીતે તિીિી પ્રેન્તટસના સ્વીકૃત ધોરર્ો અનસુાર” નો અથણ થાય 

છે એવા ધોરર્ો કે જે તિીિી સાદહત્યની સમકક્ષ સમીક્ષામાાં જાહરે કરાયેિા સવશ્વસનીય 

વૈજ્ઞાસનક પરુાવાઓ પર આધાદરત હોય સામાન્ય રીતે જેન ેસિાંસધત તિીિી સમદુાય દ્વારા 
ઓળખાવવામાાં આવેિા હોય અથવા તિીિી ચકુાદાને શામેિ કરતાાં પોલિસીના મદુ્દાઓમાાં 
સનધાણદરત ધોરર્ો સાથ ેસસુાંગત હોય.  

 પ્રકાર, આવતણન, હદ, સ્થળ અન ેઅવસધની દ્રન્ષ્ટએ તિીિી રીતે યોગ્ય માનવામાાં આવતુાં હોય અન ે

દદીની માાંદગી, ઈજા અથવા રોગ માટે અસરકારક માનવામાાં આવતુાં હોય. 

 મખુ્યત્વે દદી, લચદકત્સક અથવા અન્ય સ્વાસ્્ય સાંભાળ પ્રદાતાની સસુવધા માટે નહીં, અન ેવૈકલ્લ્પક 

સેવા અથવા સેવાઓના િમ કરતાાં વધ ુમોંઘા નહીં, તે દદીની લિમારી, ઈજા અથવા રોગના સનદાન 

અથવા સારવારના સમાન ઉપચારાત્મક અથવા સનદાનાત્મક પદરર્ામો રજુ કરવા માટે.  

 દરેક કેસના આધાર પર સેવાઓ, વસ્તઓુ અથવા પ્રદિયાઓને તપાસધીન અથવા પ્રાયોલગક તરીકે 

સાંિોધવામાાં આવશ.ે  

 આકક્સ્મક તલિિી પદરક્સ્થસત માટે આવશ્યક તલિિી સારવાર. 

 PSHSJ કેથોલિક સ્વાસ્્ય સાંભાળ સેવાઓ માટેના નૈસતક અન ેધાસમિક સનદેશોનુાં પાિન કરે છે 

  

https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
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અનમુાતનિ નાણાાંકીય સહાય એક એવા વ્યક્તતને સલૂચત કરે છે જેને દદી અથવા ટેતનોિોજીના સ્ત્રોતો દ્વારા પરૂતી 
માદહતી પરૂી પાડવામાાં આવે ત્યારે તે અસ્વસ્થ હોય અન ેતેને નાર્ાાંકીય સહાય માટે યોગ્ય ગર્વામાાં આવે જે 

PSH ને સનર્ણય િેવા માટે પરવાનગી આપે છે કે તે વ્યક્તત નાર્ાાંકીય સહાય માટે પાત્ર છે. ટેકનોિોજી સોસસસણ 
કમ્પાસ અને નેવીનેટ જેવા કે, પર્ એટિા જ સધુી સીસમત નહીં તેવા સસકયોર મેદડકિ આસસસ્ટન્સ 

એલિજજલિલિટી અન ેવેદરદફકેશન વેિ પોટણલ્સનો સમાવેશ કરે છે. અનમુાસનત સખાવતન ેસહકાર આપતા 
પદરિળોમાાં સામેિ છે, પરાંત ુતેના પરુતા મયાણદદત નથી: િેઘર, આવક ન ધરાવતા િોકો, સ્ત્રીઓ, નવજાત 

સશશઓુ અને િાળકોના પ્રોગ્રામ (Women’s, Infants and Children’s programs, WIC) માટે પાત્રતા, ફૂડ 

સ્ટેમ્પની પાત્રતા, માન્ય સરનામા તરીકે પ્રદાન કરેિ ઓછી આવકવાળાં ઘર, કોઈ જાર્ીતી સમિકત ન ધરાવતા 
મતૃ દદીઓ અથવા સ્ટેટના ભાંડોળવાળા સપ્રન્સ્િપ્શન કાયણિમોમાાં યોગ્યતા ધરાવતા.  
 

વીમો ન ધરાવિા દદી નો અથણ થાય છે એક એવી વ્યક્તત જે કોઈપર્ તતૃીય પક્ષના સવમાદાતા દ્વારા, કોઈ 

ERISA પ્િાન, Federal Health Care Program (The Federal or State Health Insurance Marketplace, 

Medicare, Medicaid, SCHIP, અન ેTricare સદહત), કામદારોનુાં વળતર, તિીિી સેસવિંગ્સ એકાઉન્ટ અથવા 
તમામ લિિ કે લિિના કોઈ ભાગ માટે અન્ય કોઈ કવરેજ ધરાવતા ન હોય. દદીઓની વીમા નીસતમાાં રેખાાંદકત 

કયાણ મજુિના એવા દદીઓ કે જેમર્ ેતેમના વીમા કવરેજનો વપરાશ કરી િીધો હોય અથવા કવર નહીં કરેિી 
સેવાઓ હોય તેને લિન-વીસમત ગર્વામાાં આવશ ેનહીં.  
 

નીતિ અને/અથવા પ્રક્રિયા તનવેદનો 
 

સચૂનાઓ:  

 આ નાર્ાાંકીય સહાય પોલિસી, નાર્ાાંકીય સહાયતા અરજી અન ેસાદી ભાર્ષામાાં િેલખત સારાાંશ જાહરે 

જનતા માટે સવનાંતી પર ઉપિબ્ધ કરવામાાં આવશ.ે  

 દદી લિલિિંગ સનવેદનમાાં નાર્ાાંકીય સહાયતાની ઉપિબ્ધતા સવશેની માદહતી શામેિ હશે.  

 આ પ્રોગ્રામની ઉપિબ્ધતાની સચૂના દદીના નોંધર્ી સવસ્તારોમાાંની હોક્સ્પટિ, લ્તિસનક અન ેPSH 

વેિસાઇટ પર પોસ્ટ કરવામાાં આવશ.ે  

 નાર્ાાંકીય સહાયતા પોલિસી અન ેઅરજી તમામ આઉટપેશન્ટ લ્તિસનક સવસ્તારના સ્થળ પર ઉપિબ્ધ થશે.  
 જો કોઈપર્ વસ્તીની પ્રાથસમક ભાર્ષા 1,000 અથવા 5% થી ઓછાાં િોકોના સમદુાયનુાં સનમાણર્ કરતી હોય 

તો FAP તે ભાર્ષામાાં ઉપિબ્ધ કરાવવામાાં આવશ.ે  

 નાર્ાાંકીય સહાયતા પોલિસી અન ેઅરજી જયાાં PSH ભાગ િેશ ેત્યાાં સમદુાયના આઉટરીચ કાયણિમ પર 

ઉપિબ્ધ કરવામાાં આવશ.ે  

 120/240 ડે રૂિ - 120 દદવસનો સમયગાળો જે દરમ્યાન એક વ્યક્તતને FAP અંગે જાર્ કરવા હોક્સ્પટિ 

સસુવધા જોઇતી હોય છે અન ે240 દદવસનો સમયગાળો જે દરમ્યાન એક હોક્સ્પટિ સસુવધાને એક વ્યક્તત 

દ્વારા દાખિ કરવામાાં આવેિ આવેદનની પ્રદિયા કરવા જોઇતો હોય છે. પ્રથમ લિલિિંગ સ્ટેટમેન્ટની 
તારીખ પછી ઓછામાાં ઓછા 120 દદવસની સમાલ્પ્તની સચૂના સમયગાળા દરસમયાન PSH નોદટસ 

આપશ.ે  હોક્સ્પટિ સસુવધા એક એવી વ્યક્તત સામે ECAs (extraordinary collection 
actions)ની શરૂઆત ન કરે જેની FAP પાત્રતા તેના દડસ્ચાર્જ પછીના પ્રથમ સ્ટેટમેન્ટના 120 દદવસ 

પછી પહિેાાં નકકી કરવામાાં આવેિ ન હોય. 

 પેન સ્ટેટ હલે્થ (Penn State Health) 501R લિલિિંગ અન ેકિેકશન આવશ્યતતાઓનુાં પાિન કરે છે. 
 

લાયકાિના ધોરણ:  

 નાર્ાાંકીય સહાય નીચે આપેિા માગણદસશિકા મજુિ કુટુાંિની આવકના આધારે માંજૂર કરવામાાં આવે છે.  

તિીિી જરૂરી સેવાઓના ખચણ માટેની િાયકાત ધરાવતા દદીઓ 100% મફત સાંભાળ માટે પાત્ર હશે. 

PSH વીસમત ન હોય તેવા પાત્ર FAP અથવા લિન-FAP પાત્ર વ્યક્તત પાસેથી ઇમરજન્સી અથવા 
તલિિી રીતે જરૂરી હોય તેવી અન્ય કાળજી માટે સામાન્યપર્ે લિિ કરવામાાં આવેિ હોય (amounts 

generally billed, AGB) તેના કરતાાં વધારે શલુ્ક નહીં િે.   
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કુટુાંિનુાં કદ કુલ આવક નાણાાંકીય સહાય ક્રડસ્કાઉન્ટ 

1 $38,280.00 100% 

2 $51,720.00 100% 

3 $65,160.00 100% 

4 $78,600.00 100% 

5 $92,040.00 100% 

6 $105,480.00 100% 

7 $118,920.00 100% 

8 $132,360.00 100% 

 
* 8 (આઠ) કરિા વધ ુલોકોના કુટુાંિ માટે, દરેક વધારાની વ્યન્તિ માટે $13,440.00 ઉમેરો. 

 નાર્ાાંકીય સહાય માટેનુાં મલૂ્યાાંકન નાર્ાાંકીય સહાય અરજીની પસૂતિ સાથ ેશરૂ થાય છે. તે પરુ્ણ થયેિી, 
િાાંયધરી આપનાર દ્વારા હસ્તાક્ષર કરાયેિ અન ેહાિની તારીખની હોવી આવશ્યક છે. (જોડાર્ જુઓ)  

 દદી યનુાઇટેડ સ્ટેટ્સના નાગદરક, સ્થાયી કાનનૂી સનવાસી અથવા PA સનવાસી હોવા આવશ્યક છે 

જે રહઠેાર્ના પરુાવા પ્રદાન કરી શકે છે (ય.ુએસ.માાંથી િહાર રહતેા લિન-અમેદરકન નાગદરકોન ે

િાકાત રાખે છે).  

 દદીએ તિીિી સહાય માટે ફેડરિ અથવા સ્ટેટ વીમા િજાર (જયાાં સધુી અપવાદનો પરુાવો પરુો 
પાડવામાાં ના આવે) અથવા અન્ય નાર્ાાંકીય સહાય માટે માંજુરી મેળવ્યા પહિેા િાગ ુપડતી અન્ય 

કોઈપર્ તતૃીય પક્ષનો ચકુવર્ી સ્ત્રોત માટે અરજી કરવી આવશ્યક છે.  

o સ્વ-ચકૂવર્ી કરતાાં િાળકોન ેઆંસશક નાર્ાાંકીય સહાય આપી શકાય છે જે તિીિી સહાય માટે 

અરજી કરવાથી િાકાત છે.  

 તિીિી લિિની ચકુવર્ી માટેના અન્ય તમામ સવકલ્પો સમાપ્ત થઈ ગયા છે, જેમાાં સામેિ છે પરાંત ુતે 

સધુી મયાણદદત નથી; ચચણ અથવા ખાનગી ભાંડોળ ઊભુાં કરવુાં, સખાવતી કાયણિમો અથવા અનદુાન. 

વૈકલ્લ્પક ચકુવર્ી સવકલ્પોને અનસુરવા માટે દદી તરફથી અથવા િાાંયધરી આપનાર તરફથી 
અસહકારન ેકારર્ે, તેમને નાર્ાાંકીય સહાયની સવચારર્ાથી અયોગ્ય ઠેરવવામાાં આવી શકે છે.  

o દદી પાસ ેતેમના લિિ ચકૂવવા માટે પરૂતી ગર્તરીપાત્ર સાંપસત હોય અન ેતે ગર્તરીપાત્ર 

સાંપસતની પ્રવાદહતતાને કારર્ે દદીને કોઈ અયોગ્ય મશુ્કેિી ન થતી હોય તો નાર્ાાંકીય સહાય 

ઓફર કરી શકાતી નથી.  
o RC-12 મતૃ્ય ુપામેલા દદી/િાાંયધરી આપનારના એકાઉન્ટના ઠરાવની પોબલસી માાં સ્થાસપત 

ધોરર્ોના આધારે કોઈપર્ મતૃ દદીન ેનાર્ાાંકીય સહાય આપવામાાં આવશ.ે 

o સન:શલુ્ક સાંભાળ લ્તિસનક સાથેના પ્રોગ્રામના (દા.ત. Hope Within, Centre Volunteers in 

Medicine, વગેરે.) પદરર્ામરૂપે સન:શલુ્ક સાંભાળ લ્તિસનક દ્વારા એકઠા કરવામાાં આવેિા અથવા 
નક્કી કરવામાાં આવેિા આધારો પર નાર્ાાંકીય સહાય આપવામાાં આવી શકે છે.  

o ચ ૂાંટવામાાં આવેિી સેવાઓ, જેવી કે, પર્ એટિા જ સધુી સીસમત નહીં તેવી કોસ્મેદટક, 

ઇનવીરો/ઇનફદટિલિટી, ગ્િાસસસ, હીઅદરિંગ એઇડસ, પેનિ ઇમ્પ્િાન્ટસ, અથવા કેટિીક ગેન્સ્રક 

િાય-પાસ કાયણવાહીઓ અન ેકેથોલિક હલે્થ કેઅર સસવિસસસ માટે નૈસતકતા અન ેધાસમિક સચૂનોનુાં 
પાિન કરવામાાં કોઇક પ્રસતિાંધો આ FAP દ્વારા આવરવામાાં આવેિ નથી.   

o સહ-ચકુવર્ી અથવા કપાતપાત્ર દદીની િેિેન્સ સાથેની આવક આધાદરત વીમા યોજનાઓ 

નાર્ાાંકીય સહાય માટે પાત્ર ગર્વામાાં આવી શકે છે.  

o નાર્ાાંકીય સહાય માટે પાત્રતા અવસધ એક વર્ષણ છે. PSH પાસ ેનવી અરજીની સવનાંતી કરવાની 
અન ેદદીના સવવેક મજુિ ચકૂવર્ી કરવાની ક્ષમતાના મલૂ્યાાંકનનો અસધકાર છે.   
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અરજી કરવાની પ્રક્રિયા:  
 

 નાર્ાાંકીય મદદની અરજીઓ ઓનિાઇન PSH વેિસાઇટ દ્વારા, કોઈપર્ લ્તિનીક સ્થળ પરના વ્યક્તત 

પાસ,ે અથવા મેઈિ દ્વારા ઉપિબ્ધ થશ.ે  

 દદી આવક અન ેકુટુાંિના કદના ધોરર્ોન ેપરૂ્ણ કરે છે તેની ખાતરી કરવા માટે નીચેનુાં પરૂ્ણ, યોગ્ય, 

સહાયક ઘરગ્થ ુદસ્તાવેજીકરર્ પ્રદાન કરવુાં આવશ્યક છે.  

o તાજેતરમાાં જ ફાઇિ કરેલુાં ફેડરિ આવક વેરા દરટનણ  
o તાજેતરના ચાર (4) પગારની પાવતીઓ  

o તાજેતરના ચાર (4) િેંક સ્ટેટમેન્ટ  

o સામાજજક સરુક્ષા આવક સનધાણરર્  

o િેરોજગારીની આવક  

o પેન્શનની આવક  

o સાંપસિ અથવા જવાિદારી સમાધાનોમાાંથી સવતરર્નુાં પનુ્ષ્ટકરર્ (સાંપસત અથવા દાવાની 
સમાલ્પ્તના અંસતમ સમાધાન સધુી નાર્ાાંકીય સહાયતા ધ્યાનમાાં િેવામાાં આવશ ેનહીં).  

o તિીિી સહાય અથવા સ્વાસ્્ય વીમા િજાર સનધાણરર્.  

o નાગદરકત્વનો પરુાવો અથવા કાયદાકીય સ્થાયી સનવાસ દરજ્જો (ગ્રીન કાડણ).  
o જો ઘરની આવક ન હોય તો, વ્યક્તત(ઓ) કે જે જીવન ખચણ માટે સહાય કરે છે તેમની પાસેથી પત્ર. 

o નાર્ાાંકીય સહાયની પાત્રતા નક્કી કરવા નાર્ાાંકીય સહાયની અરજીની પરૂતી સમીક્ષા કરવા 
માટે PSH દ્વારા આવશ્યક માનવામાાં આવેિી કોઈપર્ અન્ય માદહતી. 

 જો અરજીમાાં આપવામાાં આવેિી માદહતી યોગ્ય સનર્ણય િેવા માટે અપયાણપ્ત છે, તો વધારાની માદહતી 
પરૂી પાડવા માટે િાાંયધરી આપનારનો સાંપકણ  કરવામાાં આવશ.ે  

 

મલૂયાાંકન પદ્ધતિ અને પ્રક્રિયા  
 

 એક વખત દદી FAP આવેદન દાખિ કરી દે ત્યાર પછી PSH દદી સામ ેકોઇ પર્ ECAs ને સસ્પેન્ડ કરી 
દેશે ભિે પછી તે આવેદન પરૂ્ણ હોય કે નહીં.  

 

નાર્ાાંકીય સહાય માટે માંજૂરી સ્તર નીચે પ્રમાર્ે છે:  

 

કમકચારીનુાં 
સ્િર:  

નાણાાંકીય 

સલાહકારો  
વક્રરષ્ઠ સાથી  ટીમ મેનેજર/ 

મેનેજર  

મહસેલૂ ચિના 
તનયામક  

મહસેલૂ ચિ 

ઓપરેિનના 
ઉપ પ્રમખુ 

અથવા મખુ્ય 

નાણાાંકીય 

અતધકારી  
રકમ:  < $500  <$5,000  <$25,000  <$50,000  >$50,000  
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 એકવાર અરજીની સમીક્ષા થઈ જાય તે પછી, સનર્ણયની વાતચીત કરવા માટે દદી અથવા િાાંહધેરી 
આપનારન ેએક ટેલિફોન કોિ અન ેપત્ર મોકિવામાાં આવશ.ે  

 નાર્ાાંકીય સહાયતા સનધાણરર્ કરનાર વ્યક્તત દદીના એકાઉન્ટન ેલિલિિંગ સસસ્ટમમાાં દસ્તાવેજીકૃત કરશ ે

અન ે"સમીક્ષા માટે સવનાંતી" ફોમણ પર સહી કરશ.ે વધ ુવ્યવસ્થાપન માટે એકાઉન્ટને યોગ્ય કમણચારી 
સભ્ય પાસ ેસાંદલભિત કરવામાાં આવશ.ે  

 જો કોઈ દદી આસથિક સહાય માટે પાત્ર છે અન ેકોબ્રા િાભો માટે પાત્ર છે, તો સાંસ્થા તરીકે PSH માસસક 

વીમા પ્રીસમયમ ચકૂવવાનુાં પસાંદ કરી શકે છે.  

 સખાવતની માંજૂરી પર, કોઈપર્ િેદડટ દરપોદટિંગ એજન્સીને જાર્ કરાયેલુાં ઋર્ 30 દદવસની અંદર પાછાં 
ખેંચી િેવામાાં આવશ.ે  

 એકવાર દદીના મળવા પાત્ર એકાઉન્ટમાાં નાર્ાાંકીય સહાય સમાયોજન થઈ જાય, પછી પ્રાપ્ત થયેિી 
કોઈપર્ પાછિી અથવા પછીની ચકૂવર્ી દદીઓન ેપરત કરી દેવામાાં આવશ.ે 

 એવા દદીઓ કે જેમના એકાઉન્ટ પહિેાથી જ કિેતશન એજન્સીન ેસાંદલભિત કરવામાાં આવ્યા છે તેઓ હજી 

પર્ અરજી કરી શકે છે અને નાર્ાાંકીય સહાય માટે માંજૂરી મેળવી શકે છે.  

 જો નાર્ાાંકીય સહાય માંજૂર કરવામાાં આવે, તો યોગ્ય કમણચારી સભ્ય સમાયોજન પધ્ધસતમાાં દાખિ કરશ ે

અન ેદદીઓના તિીિી રેકોડણ નાંિર હઠેળ તમામ ખલુ્િા એન્કાઉન્ટરની ઓળખ અન ેસમીક્ષા કરશ ેઅન ે

નાર્ાાંકીય સહાય દડસ્કાઉન્ટ િાગ ુકરશે. 

o નાર્ાાંકીય પરામશણ અન/ેઅથવા પરૂ્ણ કરેિી અરજીન ેજમા કરવામાાં સનષ્ફળતા તેવી દિયાઓ 

તરફ દોરી જશ ેજે RC-002 દદી િેક્રડટ અને કલેતિન પોબલસી માાં રેખાાંદકત કરેિા છે.  

o PSH ની જાળવર્ીની પોલિસી મજુિ સાત વર્ષણ સધુી નાર્ાાંકીય અરજી અન/ેઅથવા નાર્ાાંકીય 

માદહતીની નકિ રાખવામાાં આવી છે.  

o સમાન કેિેન્ડર વર્ષણની અંદર જ નાર્ાાંકીય સહાય માટે વધારાની અરજીઓ માટે સહાયક 

દસ્તાવેજોની જરૂર નથી, સસવાય કે ફાઇિ પર પહિેાથી જ રહિેી માદહતીમાાં ફેરફાર થયેિો હોય.  

o અપવાદરૂપ ક્સ્થસતમાાં સાંચાિકો તેમના સવવેકનો ઉપયોગ કરે છે, જેમ કે, પરાંત ુતે પરૂતા 
મયાણદદત નથી: (ઉદાહરર્ો નીચે પ્રમાર્ે છે):  

 દદીની આવક સખાવતની માગણદસશિકા પર આધાદરત છે જો કે; એક આપસતજનક 

તિીિી ઘટનાન ેકારર્ે તેમનુાં તિીિી ઋર્ તેમની વાસર્ષિક આવક કરતાાં વધી ગયુાં છે.  

 દદી એવા દાવામાાંથી પતાવટ મેળવે છે જેની રકમ એકાઉન્ટની િેિેન્સ કરતાાં ઓછી 
હોય છે અન ેજેમની પાસ ેતફાવતની ચકુવર્ી કરવા માટે પરૂતી વ્યક્તતગત 

ગર્નાપાત્ર સાંપસત/આવક હોતી નથી.  
 ચકુવર્ી કરવા માટે દદી નાર્ાાં ઉધાર િેવા તૈયાર છે પરાંત ુએકાઉન્ટ પર નીકળતી 

િેર્ી રકમન ેકારર્ે યોગ્ય ઠરી શકતા નથી (સધરાર્ સાંસ્થા પાસેથી ખરાઈ જરૂરી છે).  

 દદી િેિેન્સના ભાગન ેઆવરી િેવા િાકીની સાંપસિની પ્રવાદહતતા કરવા તૈયાર છે.  

 દદી નાર્ાાંકીય અરજી પરૂ્ણ કરતો નથી પરાંત ુસનર્ણય િેવા માટે પરૂતી આવક/નાર્ાાંકીય 

માદહતી પ્રાપ્ત થઈ ચકુી છે.  

 

આ દસ્િાવેજમાાં સાંદબભિિ િધી પોબલસી સમીક્ષા માટે PSH વેિસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે અને તવનાંિી પર તપ્રન્ટ 

માટે ઉપલ બ્ધ છે.  

 

આ નીતિ Penn State Health ની સ્વૈચ્છછક, ચેક્રરટેિલ ધ્યેયને રજૂ કરે છે. િદનસુાર, ન િો આ નીતિ અથવા 
િેના કોઈપણ ઉલલાંઘનને હોન્સ્પટલના ભાગ પર અથવા કોઈપણ દદી અથવા તિૃીય પક્ષના કોઈપણ હક પર 

કોઈ કાનનૂી જવાિદારી િનાવવા માટે ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવિે નહીં.   
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સાંિાંતધિ દસ્િાવેજો અને સાંદભો 
 

આ નીતિના પક્રરતિષ્ટમાાં િામેલ છે:  

 એપેન્ન્ડકસ A - સે.જોસેફ રીજનિ મેદડકિ સેન્ટર - ફાઇનાક્ન્શયિ આસસસ્ટન્સ પ્રોગ્રામ દ્વારા આવરવામાાં 
આવેિ પ્રોવાઇડસણ/સસવિસસસ  

 સાદો ભાર્ષા સારાાંશ અન ેનાર્ાાંકીય સહાય અરજી 

 

નોંધ:  સામાન્યપણે, િમામ પેન સ્ટેટ હલેથ સે.જોસેફ મેક્રડકલ સેન્ટર (Penn State Health St. Joseph Medical 

Center) એપેન્ન્ડકસમાાં નોંધવામાાં આવ્યા મજુિના તસવાય આ ફાઇનાન્ન્િયલ આતસસ્ટન્સ પ્રોગ્રામનુાં સન્માન કરિે. 

 

માંજૂરીઓ  
 નામ શીર્ષણક તારીખ 

અસધકૃત: Paula Tinch સીસનયર વાઇસ પે્રસસડેન્ટ અને 
ચીફ ફાઇનાક્ન્શયિ ઓદફસર 

1/1/2020 

માંજુરી મેળવેિ: Dan Angel મહસેિૂ ચિ સાંચાિનના ઉપ 
પ્રમખુ 

1/1/2020 

 

ઉત્પતિની િારીખ અને સમીક્ષાઓ 

 

શરૂઆતની તારીખ: 10/1/2010 

 

સમીક્ષા તારીખ(ખો): 10/10. 02/16, 6/17, 2/18 

સધુારેલુાં: 10/10; 1/12, 12/14, 02/16 – િદિાવેિી 10/10 પોલિસી; 6/17, 2/18, 10/18, 11/18, 2/19, 1/20 

 

તવષય સમીક્ષકો અને યોગદાન કરનારાઓ 

 

સીસનયરડાયરેકટસણ ઓફ રેવન્ય ુસાયકિ; મેનેજર પેશન્ટ એકસેસ ફાઇનાક્ન્શયિ કાઉન્સેલિિંગ 
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એપેન્ન્ડકસ A 

પેન સ્ટેટ હલેથ સેન્ટ જોસેફ મેક્રડકલ સેન્ટર (Penn State Health St. Joseph Medical Center) 

ફાઇનાન્ન્િયલ આતસસ્ટન્સ પ્રોગ્રામ દ્વારા આવરવામાાં આવેલ પ્રોવાઇડસક/સતવિતસસ 

*ફાઇનાન્ન્િયલ આતસસ્ટન્સ પ્રોગ્રામ દ્વારા ન આવરવામાાં આવેલ પ્રોવાઇડસક/સતવિતસસ 

 

 એનેસ્થેસસયા (Anesthesia) 

 કાદડિઓિોજી કાદડિઓ થોરાસસસ સર્જરી 
(Cardiology Cardio Thoracic Surgery) 

 લ્તિસનકિ પેથોિોજી (Clinical 

Pathology) 

 કટોકટીની દવા (Emergency Medicine) 

 સ્ત્રીની પેડુાં સાંિાંધી દવા (Female Pelvic 

Medicine) 

 જનરિ સર્જરી (General Surgery)* 

 હોક્સ્પટલિસ્ટ (Hospitalists) 

 ચેપી રોગ (Infectious Disease) 

 આંતદરક દવા (Internal Medicine) 

 નીઓનેટોિોજી (Neonatology) 

 ન્યરુોિોજી (Neurology) 

 ન્યરુોિોજી સ્રોક (Neurology Stroke) 

 ન્યરુોસર્જરી (Neurosurgery) 

 પ્રસસૂતશાસ્ત્ર સ્ત્રીરોગસવજ્ઞાન (Obstetrics 

Gynecology) 

 ઓન્કોિોજી (Oncology) 

 ઓથોપેદડક સર્જરી (Orthopedic Surgery) 

 પીડા વ્યવસ્થાપન (Pain Management) 

 પેલિએટીવ દવા (Palliative Medicine) 

 પીદડઆદરક હોક્સ્પટલ્સ (Pediatric 

Hospitalists) 

 ફામણસી (Pharmacy) 

 પ્િાન્સ્ટક સર્જરી (Plastic Surgery) 

 રેદડયોિોજી (Radiology) 

 રેસસડેન્સી ફેકલ્ટી (Residency Faculty) 

 રેસસડેન્ટસ ફેસમિી પે્રન્તટસ (Residents 

Family Practice) 

 રોિોદટકસ (Robotics) 

 સ્પોટટણસ દવા (Sports Medicine) 

 સર્જરી થોરેદકક (Surgery Thoracic) 

 તાકીદની સાંભાળ (Urgent Care) 

 યરૂોગાયનેકોિોજી એન્ડ મીસનમિી 
ઇનવાસસવ સર્જરી (Urogynecology And 

Minimally Invasive Surgery) 

 વૅસ્યિુર સર્જરી (Vascular Surgery) 

 વનુ્ડ કેઅર (Wound Care) 

 

ફાઇનાન્ન્િયલ આતસસ્ટન્સ પ્રોગ્રામ દ્વારા ન આવરવામાાં આવેલ પ્રોવાઇડસક/સતવિતસસ 

 
 

 કોસ્મેદટક સર્જરી (Cosmetic Surgery) 

 સમ ગેન્સ્રક િાયપાસ પ્રોસીજસણ  
 કેથોલિક હલે્થ કેઅર સસવિસ માટે નૈસતકતા અન ેધાસમિક સચૂનોને િગતા કોઇક પ્રસતિાંધો. 

 

પેન સ્ટેટ હલે્થ દ્વારા સનયતુત ન હોય તેવા દફલઝસશયનો માટે, આ પોલિસી તેઓના શલુ્કો પર િાગ ુપડતી નથી.  
આ હલે્થ કેઅર પ્રોવાઇડસણ દ્વારા લિિ િનાવવામાાં આવેિ પ્રોફેશનિ ફીસ માટેની ચકૂવર્ી દદીની જવાિદારી 
છે અન ેઆ પોલિસી હઠેળ દડસ્કાઉન્ટ અથવા નાર્ાાંકીય સહાય હઠેળ પાત્ર ઠરતી નથી.  આ પોલિસી માત્ર પેન 

સ્ટેટ હલે્થ સે.જોસેફ મેદડકિ સેન્ટર ખાત ેપરૂી પાડવામાાં આવેિ આકક્સ્મકતા માટેની ફીસ અન ેઅન્ય 

તલિિીરીતે આવશ્યક કાળજીને જ િાગ ુપડે છે.   

 


