
 

કાર્યક્ષેત્ર અને ઉદે્દશ આ દસ્તાવેજ નીચે સૂચવવામાાં આવેલ લોકો અને પેન સ્ટેટ હેલ્થ ઘટકોની અને 

પ્રક્રિયાઓને લાગુ પડે છે: 

 પેન સ્ટેટે હેલ્થ શેડડ સક્રવડક્રસસ (Penn State 

Health Shared Services) 

 પેન સ્ટેટ કોલજે ઓફ મેક્રડક્રસન (Penn State College 

of Medicine) 

 Milton S. Hershey Medical Center  મેક્રડકલ ગુ્રપ - એકેડેક્રમક પે્રક્રટટસ ક્રડક્રવઝન 

X St. Joseph Medical Center  મેક્રડકલ ગુ્રપ - કોમ્યુક્રનટી પે્રક્રટટસ ક્રડક્રવઝન 

X Holy Spirit Medical Center  પેન હેલ્થ લાઇફ લાયન, એલ.એલ.સી. (Penn State 

Health Life Lion, LLC) 

 Hampden Medical Center   

 

 

નીતિ અને/અથવા પ્રતિર્ા તનવેદનો 

 

Penn State Health St. Joseph Medical Center (PSH SJMC) અને Holy Spirit Health System. (PSH 

HSHS) દ્વારા આવરી લેવામાાં આવેલ આરોગ્ય સેવા પ્રદાતાઓ દ્વારા કે સ્થળે તબીબી રીતે આવશ્યક કે 

કટોકટીની સારવાર મેળવનાર લાયક દદીઓ જ ેમાપદાં ડો અાંતગડત નાણાકીય સહાયની ક્રવનાંતી કરી શકે 

કે તેને માંજૂરી આપી શકાય, ત ેમાપદાં ડો વ્યખ્યાક્રયત કરવા.  

 

પક્રરક્રશષ્ટ એ એવા આરોગ્ય સાંભાળ પ્રદાતાઓની સૂચી છે, , જનેે આ નાણાાંકીય સહાય નીક્રતમાાં આવરી 

લેવામાાં આવેલ છે કે આવરી લેવામાાં આવેલ નથી. 

 

કાર્યક્ષેત્ર 

  

ત ેતમામ કમડચારી કે જમેનો નાણાાંકીય ક્રચાંતાઓ વ્યકત કરનારા દદીઓ સાથે સાંપકડ  થતો હોય. 

 

વ્ર્ાખ્ર્ાઓ  

સામાન્ર્ રીિે થિી તિલની રકમ (Amount Generally Billed, AGB) ની વ્ર્ાખ્ર્ા: AGB અથવા કુલ 

શુલ્ક પરની મયાડદા IRS 501R સાથેના અાંક્રતમ ક્રનયમ મજુબ લુકબેક પદ્ધક્રતનો ઉપયોગ કરીને PSH દ્વારા 

ગણવામાાં આવે છે. PSH ખાનગી સ્વાસ્્ય વીમા કાંપનીઓ અને Medicare દ્વારા ચૂકવવામાાં આવેલા 

તમામ દાવાઓની સરરેાશ ચૂકવણીની ગણતરી કરવા માટે આ પદ્ધક્રતનો ઉપયોગ કરશે. માત્ર તાત્કાક્રલક 

અથવા તબીબી રીતે જરૂરી સાંભાળ માટે પાત્ર વ્યક્રિઓ પાસેથી સામાન્ય રીતે થતી ક્રબલની રકમથી 

વધુ શુલ્ક લેવામાાં આવશે નહીાં. PSH ક્રવનાંતી કરનારા દદીઓને વતડમાન AGB ગણતરીની ક્રન:શુલ્ક 

લેક્રખત નકલ ઉપલબ્ધ કરશે.  તેની  એવીચેક્રરટી કેઅર (નાણાાંકીય સહાય) ક્રડસ્કાઉન્ટ સાથે ગેરસમજ 

થવી જોઇએ નહીાં કે જમેાાં જો વ્યક્રિઓનુાં FAP માંજૂર કરવામાાં આવેલ હોય તો, એ 100% લાગુ પડતુાં 

હોય.  
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ગણિરીપાત્ર સંપતિ ને એવી સાંપક્રિ તરીકે વ્યાખ્યાક્રયત કરવામાાં આવે છે કે જ ેસ્વાસ્્ય સાંભાળ 

જવાબદારીઓની ચુકવણી માટે ઉપલબ્ધ છે, જમે કે રોકડ/બેંક એકાઉન્ટ, ક્રડપોક્રઝટના પ્રમાણપત્રો, 

બોન્ડ, શેર, મ્યુચ્યુઅલ ફાંડ અથવા પેન્શન લાભો. સ્વાસ્્ય સેવા ક્રવભાગ (Department of Health 

Services, DHS) માાં વ્યાખ્યાક્રયત તબીબી સહાય બુલેક્રટન, હોક્રસ્પટલે સરભર ન કરલે સાંભાળ કાયડિમ 

અને ચેરીટી યોજનાઓની ગણતરીપાત્ર સાંપક્રતમાાં ઘર, વાહન, ઘરગ્થુ ચીજો, IRA અને 401K એકાઉન્ટ 

જવેી ક્રબન પ્રવાહી સાંપક્રત શામેલ નથી. 

કટોકટીની સંભાળ: દદીને પૂરી પાડવામાાં આવતી કટોકટી વખતની સાંભાળને, આ મુજબ વ્યાખ્યાક્રયત 

કરવામાાં આવે છે: 

 પૂરતી ગાંભીરતાના તીવ્ર લક્ષણો (દા.ત. તીવ્ર પીડા, માનક્રસક ક્રવકૃક્રત અને / અથવા નશીલા 

પદાથડના સેવનના લક્ષણો વગેર)ે દ્વારા જાતે જ દેખાતી તબીબી ક્રસ્થક્રત એ છે કે તાત્કાક્રલક 

તબીબી ધ્યાનની ગેરહાજરીમાાં સાંભવતઃ નીચે આપેલામાાંથી એકમાાં પક્રરણમવાની અપેક્ષા છે: 

o દદી (અથવા, સગભાડ મક્રહલાના સાંબાંધમાાં, મક્રહલા અથવા તેના ગભડસ્થ બાળકના 

સ્વાસ્્ય)નુાં આરોગ્ય ગાંભીર જોખમમાાં મુકવુાં, અથવા 

o શાક્રરરીક કામગીરીમાાં ગાંભીર ક્ષક્રત, અથવા  

o કોઈપણ શારીક્રરક અાંગ અથવા ભાગની ગાંભીર અક્ષમતા. 

o ગભાડશયનુાં સાંકોચન થતુાં હોય તેવી સગભાડ મક્રહલાના સાંદભડમાાં કે જનેે પ્રસૂક્રત પહેલાાં 

અન્ય હોક્રસ્પટલમાાં સ્થાનાાંતર કરવા માટે અપૂરતો સમય હોય, અથવા સ્થાનાાંતર 

કરવાથી સગભાડ મક્રહલા કે તેણીના ગભડસ્થ બાળકના આરોગ્ય કે સુરક્ષા સામે ભય 

ઊભો થાય 

 

ફેડરલ ગરીિી આવક સ્િર દર વર્ષે જાન્યુઆરીમાાં ફેડરલ રજીસ્ટર ીમાાં ક્રડપાટડમેન્ટ ઓફ હેલ્થ એન્ડ હ્યુમન 

સક્રવડસીસ (Department of Health and Human Services, HHS) દ્વારા જાહેર કરવામાાં આવે છે. 

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

 

નાણાંકીર્ સહાર્ નો અથડ એવો થાય છે કે ક્રન:શુલ્ક સાંભાળ અથવા ક્રડસ્કાઉન્ટ વાળી સાંભાળ પ્રાપ્ત 

કરવાની ક્ષમતા. એવા દદીઓ કે જઓે વીમો ન ધરાવતા હોય/વીમો ધરાવતા હોય અને તબીબી રીતે 

જરૂરી સાંભાળ મેળવતા હોય, જઓે સરકારી અથવા અન્ય વીમા કવરજે મેળવવા માટે ગેરલાયક હોય, 

અને જમેની પક્રરવાક્રરક આવક U.S સાંઘીય ગરીબી સ્તર ના 300% જટેલી અથવા તેનાથી ઓછી હોય, 

તેઓ આ નીક્રતના પાલન હેઠળ ક્રનઃશુલ્ક સાંભાળ મેળવવા માટે પાત્ર બનશે.  

 

િિીિી રીિે જરૂરી નો અથડ એવો થાય છે કે એવી સ્વાસ્્ય સાંભાળ સેવાઓ કે જ ેકુશળ તબીબી 

ક્રનણડયનો ઉપયોગ કરીને, પ્રદાતા સામાન્ય રીતે તબીબી પે્રક્રટટસના સ્વીકૃત ધોરણો અનુસાર દદીને 

બીમારી, ઇજા, રોગ અથવા તેના લક્ષણોને અટકાવવા, મૂલ્યાાંકન કરવા, ક્રનદાન કરવા અથવા સારવારના 

હેતુ માટે પ્રદાન કરશે  

 

 સામાન્ય રીતે તબીબી પે્રક્રટટસના સ્વીકૃત ધોરણો અનુસાર.  

o આ હેતુઓ માટે, “સામાન્ય રીતે તબીબી પે્રક્રટટસના સ્વીકૃત ધોરણો અનુસાર” નો 

અથડ એવો થાય છે કે, એવા ધોરણો કે જ ેતબીબી સાક્રહત્યની સમકક્ષ સમીક્ષામાાં 

જાહેર કરાયેલા ક્રવશ્વસનીય વૈજ્ઞાક્રનક પુરાવાઓ પર આધાક્રરત હોય, સામાન્ય રીતે 

https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
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જનેે સબાંક્રધત તબીબી સમુદાય દ્વારા ઓળખાવવામાાં આવેલા હોય અથવા તબીબી 

ચુકાદાને શામેલ કરતાાં પોક્રલસીના મુદ્દાઓમાાં ક્રનધાડક્રરત ધોરણો સાથે સુસાંગત હોય.  

 પ્રકાર, અાંતરાયો, પ્રમાણ, સ્થળ અને અવક્રધની દૃક્રષ્ટએ તબીબી રીતે યોગ્ય માનવામાાં આવતુાં 

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

 પ્રાથક્રમક રીતે ત ેદદી, તબીબ કે અન્ય આરોગ્ય સાંભાળ પ્રદાતાની સુક્રવધા માટે ના હોય, 

અને ત ેદદીની ક્રબમારી, ઈજા કે માાંદગીના ઉપચાર કે ક્રનદાન માટેની વૈકક્રલ્પક સેવાઓ કે 

સેવાઓની શ્રેણી કરતાાં મોાંઘા ના હોય.  

 દરકે કેસના આધાર ેસેવાઓ, વસ્તુઓ અથવા પ્રક્રિયાઓને તપાસાધીન અથવા પ્રાયોક્રગક 

તરીકે સાંબોધવામાાં આવશે.  

 આકક્રસ્મક તબીબી પક્રરક્રસ્થક્રત માટે આવશ્યક તબીબી સારવાર. 

 PSH-SJMC અને PSH-HSHS  કેથોક્રલક સ્વાસ્્ય સાંભાળ સેવાઓ માટેના નૈક્રતક અને 

ધાક્રમડક ક્રનદેશોનુાં પાલન કર ેછે 

અનુમાતનિ નાણાંકીર્ સહાર્ એક એવા વ્યક્રિને સૂક્રચત કર ેછે, જનેે દદી અથવા ટેક્નોલોજીના સ્ત્રોતો 

દ્વારા પૂરતી માક્રહતી પૂરી પાડવામાાં આવે, ત્યાર ેત ેઅસ્વસ્થ હોય અને તેને નાણાાંકીય સહાય માટે યોગ્ય 

ગણવામાાં આવે, જ ેPSH ને એ ક્રનણડય લેવા માટે પરવાનગી આપે છે કે ત ેવ્યક્રિ નાણાાંકીય સહાય માટે 

પાત્ર છે. ટેકનોલોજી સોક્રસસડ કમ્પાસ અને નેવીનેટ જવેા કે, પણ એટલા જ સુધી સીક્રમત નહીાં તેવા 

ક્રસકયોર મેક્રડકલ આક્રસસ્ટન્સ એક્રલક્રજક્રબક્રલટી અને વેક્રરક્રફકેશન વેબ પોટડલ્સનો સમાવેશ કર ેછે. 

અનુમાક્રનત ચેરીટીને સહકાર આપતા પક્રરબળોમાાં સામેલ છે, પરાંતુ તેના પુરતા મયાડક્રદત નથી: બેઘર, 

આવક ન ધરાવતા લોકો, સ્ત્રીઓ, નવજાત ક્રશશુઓ અને બાળકોના પ્રોગ્રામ (Women’s, Infants and 

Children’s programs, WIC) માટે પાત્રતા, ફૂડ સ્ટેમ્પની પાત્રતા, માન્ય સરનામા તરીકે પ્રદાન કરલે 

ઓછી આવકવાળુાં ઘર, કોઈ જાણીતી ક્રમલકત ન ધરાવતા મૃત દદીઓ અથવા સ્ટેટના ભાંડોળવાળા 

ક્રપ્રક્રસ્િપ્શન કાયડિમોમાાં યોગ્યતા ધરાવતા.  

વીમો ન ધરાવિા દદી નો એવો અથડ થાય છે કે એક એવી વ્યક્રિ જ ેકોઈપણ તૃતીય પક્ષના ક્રવમાદાતા 

દ્વારા, કોઈ ERISA પ્લાન, Federal Health Care Program (The Federal or State Health Insurance 

Marketplace, Medicare, Medicaid, SCHIP, અને Tricare સક્રહત), કામદારોનુાં વળતર, તબીબી 

સેક્રવાંગ્સ એકાઉન્ટ અથવા તમામ ક્રબલ કે ક્રબલના કોઈ ભાગ માટે અન્ય કોઈ કવરજે ધરાવતા ન હોય. 

દદીઓની વીમા નીક્રતમાાં રખેાાંક્રકત કયાડ મજુબના એવા દદીઓ કે જમેણે તેમના વીમા કવરજેનો વપરાશ 

કરી લીધો હોય અથવા કવર નહીાં કરલેી સેવાઓ હોય તેને ક્રબન-વીક્રમત ગણવામાાં આવશે નહીાં.  

નીતિ અને/અથવા પ્રતિર્ા તનવેદનો 

 

સૂચનાઓ:  

 આ નાણાાંકીય સહાય નીક્રત, નાણાાંકીય સહાયતા અરજી અને સાદી ભાષામાાં લેક્રખત સારાાંશ 

જાહેર જનતા માટે ક્રવનાંતી પર ઉપલબ્ધ કરવામાાં આવશે.  

 દદી ક્રબક્રલાંગ ક્રનવેદનમાાં નાણાાંકીય સહાયતાની ઉપલબ્ધતા ક્રવશેની માક્રહતી શામેલ હશે.  

 આ પ્રોગ્રામની ઉપલબ્ધતાની સૂચના દદીના નોાંધણી ક્રવસ્તારોમાાંની હોક્રસ્પટલ, ક્રક્લક્રનક અને 

PSH વેબસાઇટ પર પોસ્ટ કરવામાાં આવશે.  

 નાણાાંકીય સહાયતા નીક્રત અને અરજી તમામ આઉટપેશન્ટ ક્રક્લક્રનક ક્રવસ્તારના સ્થળ પર 

ઉપલબ્ધ થશે.  

 જો કોઈપણ વસ્તીની પ્રાથક્રમક ભાષા 1,000 અથવા 5% થી ઓછાાં લોકોના સમુદાયનુાં ક્રનમાડણ 

કરતી હોય તો, FAP ત ેભાષામાાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવશે.  
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 નાણાાંકીય સહાયતા નીક્રત અને અરજી જ્ાાં PSH ભાગ લેશે ત્યાાં સમુદાયના આઉટરીચ કાયડિમ 

પર ઉપલબ્ધ કરવામાાં આવશે.  

 120/240 ક્રદવસનો ક્રનયમ – વ્યક્રિને FAP અાંગે જાણ કરવા માટે આરોગ્ય સુક્રવધાને 120 

ક્રદવસનો સમય જોઇતો હોય છે અને એક આરોગ્ય સુક્રવધાને એક વ્યક્રિ દ્વારા દાખલ કરવામાાં 

આવેલ આવેદનની પ્રક્રિયા કરવા 240 ક્રદવસનો સમય જોઇતો હોય છે.  પ્રથમ ક્રબક્રલાંગ 

સ્ટેટમેન્ટની તારીખ પછી ઓછામાાં ઓછા 120 ક્રદવસની સમાક્રપ્તની સૂચના સમયગાળા 

દરક્રમયાન PSH નોક્રટસ આપશે. હોક્રસ્પટલ સુક્રવધા એક એવી વ્યક્રિ સામે ECAs 

(extraordinary collection actions)ની શરૂઆત ન કર ેજનેી FAP પાત્રતા તેના ક્રડસ્ચાજડ પછીના 

પ્રથમ સ્ટેટમેન્ટના 120 ક્રદવસ પહેલાાં નક્કી કરવામાાં આવેલ ન હોય. 

 પેન સ્ટેટ હેલ્થ 501R ક્રબક્રલાંગ અને કલેકશન આવશ્યિાઓનુાં પાલન કર ેછે. 

લાર્કાિના ધોરણ:  

 નાણાાંકીય સહાય નીચે આપેલી માગડદક્રશડકા મુજબ કુટુાંબની આવકના આધાર ેમાંજૂર કરવામાાં 

આવે છે.  તબીબી જરૂરી સેવાઓના ખચડ માટેની લાયકાત ધરાવતા દદીઓ 100% મફત 

સાંભાળ માટે પાત્ર હશે. PSH વીક્રમત ન હોય તેવા પાત્ર FAP અથવા ક્રબન-FAP પાત્ર વ્યક્રિ 

પાસેથી ઇમરજન્સી અથવા તબીબી રીતે જરૂરી હોય, તેવી અન્ય કાળજી માટે સામાન્યપણે ક્રબલ 

કરવામાાં આવેલ હોય (AGB) તેના કરતાાં વધાર ેશુલ્ક નહીાં લે.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 8 (આઠ) કરતા વધુ લોકોના કુટુાંબ માટે, દરકે વધારાની વ્યક્રિ માટે $13,620.00 ઉમેરો..  

 નાણાાંકીય સહાય માટેનુાં મૂલ્યાાંકન નાણાાંકીય સહાય અરજીની પૂક્રતડ સાથે શરૂ થાય છે. તે પુણડ 

થયેલી, બાાંયધરી આપનાર દ્વારા હસ્તાક્ષર કરાયેલ અને હાલની તારીખનુાં હોવુાં આવશ્યક છે. 

(જોડાણ જુઓ)  

 દદી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના નાગક્રરક, સ્થાયી કાનૂની ક્રનવાસી અથવા PA ક્રનવાસી હોવા આવશ્યક 

છે, જ ેરહેઠાણના પુરાવા પ્રદાન કરી શકે છે (યુ.એસ.માાંથી બહાર રહેતા ક્રબન-અમેક્રરકન 

નાગક્રરકોને બાકાત રાખે છે).  

 દદીએ તબીબી સહાય માટે ફેડરલ અથવા સ્ટેટ વીમા બજાર (જ્ાાં સુધી અપવાદનો પુરાવો પૂરો 

પાડવામાાં ના આવે) અથવા અન્ય નાણાાંકીય સહાય માટે માંજુરી મેળવ્યા પહેલા લાગુ પડતી અન્ય 

કોઈપણ તૃતીય પક્ષનો ચુકવણી સ્ત્રોત માટે અરજી કરવી આવશ્યક છે.  

કુટંુિનું કદ  કુલ આવક  નાણાંકીર્ સહાર્ તડસ્કાઉન્ટ 

1 $38,640.00 100% 

2 $52,260.00 100% 

3 $65,880.00 100% 

4 $79,500.00 100% 

5 $93,120.00 100% 

6     $106,740.00 100% 

7     $120,360.00 100% 

8     $133,980.00 100% 
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o સ્વ-ચૂકવણી કરતાાં બાળકોને આાંક્રશક નાણાાંકીય સહાય આપી શકાય છે જ ેતબીબી 

સહાય માટે અરજી કરવાથી બાકાત છે.  

 તબીબી ક્રબલની ચુકવણી માટેના અન્ય તમામ ક્રવકલ્પો સમાપ્ત થઈ ગયા છે, જમેાાં સામેલ છે 

પરાંતુ તે સુધી મયાડક્રદત નથી; ચચડ અથવા ખાનગી ભાંડોળ ઊભુાં કરવુાં, ચેરીટી કાયડિમો અથવા 

અનુદાન. વૈકક્રલ્પક ચુકવણી ક્રવકલ્પોને અનુસરવા માટે દદી તરફથી અથવા બાાંયધરી આપનાર 

તરફથી અસહકારને કારણે, તેમને નાણાાંકીય સહાયની ક્રવચારણાથી અયોગ્ય ઠેરવવામાાં આવી 

શકે છે.  

o દદી પાસે તેમના ક્રબલ ચૂકવવા માટે પૂરતી ગણતરીપાત્ર સાંપક્રિ હોય અને ત ેગણતરીપાત્ર 

સાંપક્રિની પ્રવાક્રહતતાને કારણે દદીને કોઈ અયોગ્ય મુશ્કેલી ન થતી હોય તો, નાણાાંકીય 

સહાય ઓફર કરી શકાતી નથી.  

o RC-12 મૃત્ર્ ુપામેલા દદી/િાંર્ધરી આપનારની એકાઉન્ટ તરઝોલ્ર્ુશન પોતલસીમાાં 

સ્થાક્રપત ધોરણોના આધાર ેકોઈ પણ મૃત દદીને નાણાાંકીય સહાય આપવામાાં આવશે. 

o ક્રન:શુલ્ક સાંભાળ ક્રક્લક્રનક સાથેના પ્રોગ્રામના (દા.ત. Hope Within, Centre Volunteers 

in Medicine, વગેર.ે) પક્રરણામરૂપે ક્રન:શુલ્ક સાંભાળ ક્રક્લક્રનક દ્વારા એકઠા કરવામાાં 

આવેલા અથવા નક્કી કરવામાાં આવેલા આધારો પર નાણાાંકીય સહાય આપવામાાં આવી 

શકે છે.  

o ચૂાંટવામાાં આવેલી સેવાઓ, જવેી કે, પણ એટલા જ સુધી સીક્રમત નહીાં તેવી કોસ્મેક્રટક, 

ઇનવીટર ો/ઇનફક્રટડક્રલટી, ગ્લાક્રસસ, હીઅક્રરાંગ એઇડસ, પેનલ ઇમ્પ્લાન્ટસ, અથવા કેટલીક 

ગેક્રસ્ટરક બાય-પાસ કાયડવાહીઓ અને કેથોક્રલક હેલ્થ કેઅર સક્રવડક્રસસ માટે નૈક્રતકતા અને 

ધાક્રમડક સૂચનોનુાં પાલન કરવામાાં કોઇક પ્રક્રતબાંધો આ FAP દ્વારા આવરવામાાં આવેલ 

નથી.   

o સહ-ચુકવણી અથવા કપાતપાત્ર દદીની બેલેન્સ સાથેની આવક આધાક્રરત વીમા 

યોજનાઓ નાણાાંકીય સહાય માટે પાત્ર ગણવામાાં આવી શકે છે.  

o નાણાાંકીય સહાય માટે પાત્રતા અવક્રધ એક વષડ છે. PSH પાસે નવી અરજીની ક્રવનાંતી 

કરવાની અને દદીના ક્રવવેક મજુબ ચૂકવણી કરવાની ક્ષમતાના મૂલ્યાાંકનનો અક્રધકાર છે.  

અરજી કરવાની પ્રતિર્ા:  

 નાણાાંકીય મદદની અરજીઓ ઓનલાઇન PSH વેબસાઇટ દ્વારા, કોઈપણ ક્રક્લનીક સ્થળ પરના 

વ્યક્રિ પાસ,ે અથવા મેઈલ દ્વારા ઉપલબ્ધ થશે.  

 દદીની આવક અને કુટુાંબના કદના ધોરણોને પૂણડ કર ેછે, તેની ખાતરી કરવા માટે નીચેનુાં પૂણડ, 

યોગ્ય, સહાયક ઘરગ્થુ દસ્તાવજેીકરણ પ્રદાન કરવુાં આવશ્યક છે.  

o તાજતેરમાાં જ ફાઇલ કરલેુાં ફેડરલ આવક વેરા ક્રરટનડ  

o તાજતેરની ચાર (4) પગાર પાવતીઓ  

o તાજતેરના ચાર (4) બ ાંક સ્ટેટમેન્ટ  

o સામાક્રજક સુરક્ષા આવક ક્રનધાડરણ  

o બેરોજગારીની આવક  

o પેન્શનની આવક  

o સાંપક્રિ અથવા જવાબદારી સમાધાનોમાાંથી ક્રવતરણનુાં પુક્રષ્ટકરણ (સાંપક્રિ અથવા દાવાની 

સમાક્રપ્તના અાંક્રતમ સમાધાન સુધી નાણાાંકીય સહાયતા ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવશે નહીાં).  

o તબીબી સહાય અથવા સ્વાસ્્ય વીમા બજાર ક્રનધાડરણ.  

o નાગક્રરકત્વનો પુરાવો અથવા કાયદાકીય સ્થાયી ક્રનવાસ દરજ્જો (ગ્રીન કાડડ).  

o જો ઘરની આવક ન હોય તો, વ્યક્રિ(ઓ) કે જ ેજીવન ખચડ માટે સહાય કર ેછે તેમની 

પાસેથી પત્ર. 
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o નાણાાંકીય સહાયની પાત્રતા નક્કી કરવા નાણાાંકીય સહાયની અરજીની પૂરતી સમીક્ષા 

કરવા માટે PSH દ્વારા આવશ્યક માનવામાાં આવેલી કોઈપણ અન્ય માક્રહતી. 

 જો અરજીમાાં આપવામાાં આવેલી માક્રહતી યોગ્ય ક્રનણડય લેવા માટે અપયાડપ્ત છે, તો વધારાની 

માક્રહતી પૂરી પાડવા માટે બાાંયધરી આપનારનો સાંપકડ  કરવામાાં આવશે.  

 

મૂલ્ર્ાંકન પદ્ધતિ અને પ્રતિર્ા  

 

 એક વખત દદી FAP આવેદન દાખલ કરી દે ત્યાર પછી દદી ક્રવરુદ્ધના કોઇ પણ ECAsને PSH 

સસ્પેન્ડ કરી દેશે, ભલે પછી તે આવેદન પૂણડ હોય કે નહીાં.  

 

નાણાાંકીય સહાય માટે માંજૂરી સ્તર નીચે પ્રમાણે છે:  

 

કમયચારીનું 

સ્િર:  

નાણાંકીર્ 

સલાહકારો  

વતરષ્ઠ સાથી  ટીમ મેનજેર/ 

મેનજેર  

તસતનર્ર 

ડાર્રકે્ટર 

મહેસૂલ ચિ 

મહેસૂલ ચિ 

ઓપરશેનના 

ઉપપ્રમુખ 

અથવા મુખ્ર્ 

નાણાંકીર્ 

અતધકારી  

રકમ:  < $500  <$5,000  <$25,000  <$50,000  >$50,000  

 

 

 

 એકવાર અરજીની સમીક્ષા થઈ જાય, ત ેપછી, ક્રનણડયની વાતચીત કરવા માટે દદી અથવા 

બાાંહેધરી આપનારને એક ટેક્રલફોન કોલ કરવામાાં આવશે અને પત્ર મોકલવામાાં આવશે.  

 નાણાાંકીય સહાયતા ક્રનધાડરણ કરનાર વ્યક્રિ દદીના એકાઉન્ટને ક્રબક્રલાંગ ક્રસસ્ટમમાાં 

દસ્તાવજેીકૃત કરશે અને "સમીક્ષા માટે ક્રવનાંતી" ફોમડ પર સહી કરશે. વધુ વ્યવસ્થાપન માટે 

એકાઉન્ટને યોગ્ય કમડચારી સભ્ય પાસે સાંદક્રભડત કરવામાાં આવશે.  

 જો કોઈ દદી આક્રથડક સહાય માટે પાત્ર છે અને કોબ્રા લાભો માટે પાત્ર છે, તો સાંસ્થા તરીકે PSH 

માક્રસક વીમા પ્રીક્રમયમ ચૂકવવાનુાં પસાંદ કરી શકે છે.  

 ચેરીટીની માંજૂરી પર, કોઈપણ િેક્રડટ ક્રરપોક્રટિંગ એજન્સીને જાણ કરાયેલુાં ઋણ 30 ક્રદવસની અાંદર 

પાછુાં  ખેંચી લેવામાાં આવશે.  

 એકવાર દદીના મળવા પાત્ર એકાઉન્ટમાાં નાણાાંકીય સહાય સમાયોજન થઈ જાય, પછી પ્રાપ્ત 

થયેલી કોઈપણ પાછલી અથવા પછીની ચૂકવણી દદીઓને પરત કરી દેવામાાં આવશે. 

 એવા દદીઓ કે જમેના એકાઉન્ટ પહેલાથી જ કલેટશન એજન્સીને સાંદક્રભડત કરવામાાં આવ્યા છે 

તેઓ હજી પણ અરજી કરી શકે છે અને નાણાાંકીય સહાય માટે માંજૂરી મેળવી શકે છે.  

 જો નાણાાંકીય સહાય માંજૂર કરવામાાં આવે, તો યોગ્ય કમડચારી સભ્ય સમાયોજન પધ્ધક્રતમાાં 

દાખલ કરશે અને દદીઓના તબીબી રકેોડડ  નાંબર હેઠળ તમામ ખુલ્લા એન્કાઉન્ટરની ઓળખ 

અને સમીક્ષા કરશે અને નાણાાંકીય સહાય ક્રડસ્કાઉન્ટ લાગુ કરશે. 

o નાણાાંકીય પરામશડ અને/અથવા પૂણડ કરલેી અરજીને જમા કરવામાાં ક્રનષ્ફળતા તેવી 

ક્રિયાઓ તરફ દોરી જશે જ.ેRC-002 દદી િેતડટ અને કલેક્શન પોતલસી માં રખેાંતકિ 

કરલેા છે.  

o PSH ની જાળવણીની નીક્રત મુજબ સાત વષડ સુધી નાણાાંકીય અરજી અને/અથવા 

નાણાાંકીય માક્રહતીની નકલ રાખવામાાં આવે છે.  
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o સમાન કેલેન્ડર વષડની અાંદર જ નાણાાંકીય સહાય માટે વધારાની અરજીઓ માટે સહાયક 

દસ્તાવજેોની જરૂર નથી, ક્રસવાય કે ફાઇલ પર પહેલાથી જ રહેલી માક્રહતીમાાં ફેરફાર 

થયેલો હોય.  

o અપવાદરૂપ ક્રસ્થક્રતમાાં સાંચાલકો તેમના ક્રવવેકનો ઉપયોગ કર ેછે, જમે કે, પરાંતુ તે પૂરતા 

મયાડક્રદત નથી: (ઉદાહરણો નીચે પ્રમાણે છે):  

 દદીની આવક ચેરીટી કરતાાં વધુ છે, જો કે; એક આપક્રતજનક તબીબી ઘટનાને 

કારણે તેમનુાં તબીબી ઋણ તેમની વાક્રષડક આવક કરતાાં વધી ગયુાં છે.  

 દદી એવા દાવામાાંથી પતાવટ મેળવે છે, જનેી રકમ એકાઉન્ટની બેલેન્સ કરતાાં 

ઓછી હોય છે અને જમેની પાસે તફાવતની ચુકવણી કરવા માટે પૂરતી 

વ્યક્રિગત ગણનાપાત્ર સાંપક્રિ/આવક હોતી નથી.  

 ચુકવણી કરવા માટે દદી નાણાાં ઉધાર લેવા તૈયાર છે, પરાંતુ એકાઉન્ટ પર 

નીકળતી લેણી રકમને કારણે યોગ્ય ઠરી શકતા નથી (ક્રધરાણ સાંસ્થા પાસેથી 

ખરાઈ જરૂરી છે).  

 દદી બેલેન્સના ભાગને આવરી લેવા બાકીની સાંપક્રિની પ્રવાક્રહતતા કરવા તૈયાર 

છે.  

 દદી નાણાાંકીય અરજી પૂણડ કરતો નથી, પરાંતુ ક્રનણડય લેવા માટે પૂરતી 

આવક/નાણાાંકીય માક્રહતી પ્રાપ્ત થયેલી છે.  

આ દસ્િાવેજમાં સંદતભયિ િધી નીતિ સમીક્ષા માટે PSH વેિસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે અને તવનંિી 

પર તપ્રન્ટ નકલ ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે.  

આ નીતિ પેન સ્ટેટ હેલ્થના સ્વૈતછછક, ચેતરટેિલ ધ્ર્ેર્ને રજૂ કર ેછે. િદનુસાર, ન િો આ નીતિ 

અથવા િેના કોઈપણ ઉલ્લંઘનને હોતસ્પટલના ભાગ પર અથવા કોઈપણ દદી અથવા િૃિીર્ 

પક્ષના કોઈપણ હક પર કોઈ કાનૂની જવાિદારી િનાવવા માટે ધ્ર્ાનમાં લેવામાં આવશે નહી.ં  

 

 

સંિંતધિ નીતિઓ અને સંદભો 

આ નીતિ સાથે શામેલ પતરતશષ્ટ નીચે મજુિ છે:  

 પક્રરક્રશષ્ટ A -  સે.જોસેફ રીજનલ મેક્રડકલ સેન્ટર - નાણાકીય સહાય કાયડિમ અાંતગડત આવરવામાાં 

આવેલ પ્રદાતા/સેવાઓ  

 પક્રરક્રશષ્ટ બી - નાણાકીય સહાય કાયડિમ – હોલી ક્રસ્પક્રરટ હેલ્થ ક્રસસ્ટમ અાંતગડત આવરવામાાં 

આવેલ પ્રદાતા/સેવાઓ. 

 સાદો ભાષા સારાાંશ અને નાણાાંકીય સહાય અરજી 

 

નોધં:  સામાન્ર્પણે, પતરતશષ્ટમાં દશાયવ્ર્ા તસવાર્નાં િધા Penn State Health St. Joseph 

Medical Center અને હોલી તસ્પતરટ હેલ્થ તસસ્ટમ નાણાકીર્ સહાર્ કાર્યિમનું સન્માન કરશે. 

 

મજૂંરીઓ 

અક્રધકૃત 

કરનાર: 

પોલ ક્રટન્ચ, ક્રસક્રનયર વાઇસ પે્રક્રસડન્ટ અને ક્રચફ ફાયનાક્રન્સયલ ઓક્રફસર 

માંજુરી 

મેળવનાર: 

ડેન એન્જલે, રવેન્યૂ સાયકલના વાઈસ પે્રક્રસડન્ટ 

 

િનાવ્ર્ાની િારીખ અને સમીક્ષાઓ 

https://pennstatehealth.ellucid.com/documents/view/1472
https://pennstatehealth.ellucid.com/documents/view/1472
https://infonet.pennstatehershey.net/documents/1269875/1913398/PFS-051-HMC+Plain+Language+Summary+and+Financial+Assistance+Application/9c0961e4-eb8b-56e5-3fa1-926786fb762c
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બનાવ્યાની તારીખ: 10/1/2020 

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

સુધારલેા: 10/10; 1/12, 12/14, 02/16 – ક્રરપ્લેસ્ડ 10/10 નીક્રત; 6/17, 2/18, 10/18, 11/18, 2/19, 1/20; 

3/21 – સાંયુિ Holy Spirit Medical Center અને St. Joseph Medical Center નીક્રતઓ. ક્રરટાયર SJMC 

નીક્રત #ADM-CRP-008 

 

તવર્ષર્ સમીક્ષકો અને ર્ોગદાન કરનારા 

સીક્રનયર ડાયરકેટસડ ઓફ રવેન્યુ સાયકલ; મેનેજર પેશન્ટ એકસેસ ફાઇનાક્રન્શયલ કાઉન્સેક્રલાંગ  

પક્રરક્રશષ્ટ A 

પેન સ્ટેટ હેલ્થ સેન્ટ જોસેફ મેતડકલ સેન્ટર 

નાંણાકીર્ સહાર્ કાર્યિમ દ્વારા આવરી લેવામાં આવેલા પ્રદાિાઓ/સેવાઓ 

*નાણાકીર્ સહાર્ કાર્યિમ દ્વારા ન આવરવામાં આવેલા પ્રદાિા/સેવાઓ જુઓ 

 એનેસ્થેક્રસયા (Anesthesia) 

 કાક્રડડઓલોજી કાક્રડડઓ થોરાક્રસસ સજડરી 

(Cardiology Cardio Thoracic 

Surgery) 

 ક્રક્લક્રનકલ પેથોલોજી (Clinical 

Pathology) 

 કટોકટીની દવા (Emergency 

Medicine) 

 સ્ત્રીની પેડુાં  સાંબાંધી દવા (Female Pelvic 

Medicine) 

 જનરલ સજડરી (General Surgery)* 

 હોક્રસ્પટક્રલસ્ટ (Hospitalists) 

 ચેપી રોગ (Infectious Disease) 

 આાંતક્રરક દવા (Internal Medicine) 

 નીઓનેટોલોજી (Neonatology) 

 ન્યુરોલોજી (Neurology) 

 ન્યુરોલોજી સ્ટર ોક (Neurology Stroke) 

 ન્યુરોસજડરી (Neurosurgery) 

 પ્રસૂક્રતશાસ્ત્ર સ્ત્રીરોગક્રવજ્ઞાન (Obstetrics 

Gynecology) 

 ઓન્કોલોજી (Oncology) 

 ઓથોપેક્રડક સજડરી (Orthopedic 

Surgery) 

 પીડા વ્યવસ્થાપન (Pain Management) 

 પેક્રલએટીવ દવા (Palliative Medicine) 

 પીક્રડઆક્રટર ક હોક્રસ્પટલ્સ (Pediatric 

Hospitalists) 

 ફામડસી (Pharmacy) 

 પ્લાક્રસ્ટક સજડરી (Plastic Surgery)* 

 રકે્રડયોલોજી (Radiology) 

 રકે્રસડેન્સી ફેકલ્ટી (Residency Faculty) 

 રકે્રસડેન્ટસ ફેક્રમલી પે્રક્રટટસ (Residents 

Family Practice) 

 રોબોક્રટકસ (Robotics) 

 સ્પોટ્સડ દવા (Sports Medicine) 

 સજડરી થોરકે્રકક (Surgery Thoracic) 

 તાકીદની સાંભાળ (Urgent Care) 

 યૂરોગાયનેકોલોજી એન્ડ મીક્રનમલી 

ઇનવાક્રસવ સજડરી (Urogynecology 

And Minimally Invasive Surgery) 

 વ સ્યુલર સજડરી (Vascular Surgery) 

 વુન્ડ કેઅર  

 



 
ફાઇનાતન્શર્લ આતસસ્ટન્સ પ્રોગ્રામ દ્વારા ન આવરવામાં આવેલા પ્રદાિા સેવાઓ 

 કોસ્મેક્રટક સજડરી 

 સમ ગેક્રસ્ટર ક બાયપાસ પ્રોસીજસડ  

 કેથોક્રલક હેલ્થ કેઅર સક્રવડસ માટે નૈક્રતકતા અને ધાક્રમડક સૂચનોને લગતા કોઇક પ્રક્રતબાંધો. 

પેન સ્ટેટ હેલ્થ દ્વારા ક્રનયુિ ન હોય તેવા ક્રફક્રઝક્રશયનો માટે, આ નીક્રત તેઓના શુલ્કો પર લાગુ પડતી 

નથી.  આ હેલ્થ કેઅર પ્રોવાઇડસડ દ્વારા ક્રબલ બનાવવામાાં આવેલ પ્રોફેશનલ ફીસ માટેની ચૂકવણી 

દદીની જવાબદારી છે અને આ નીક્રત હેઠળ ક્રડસ્કાઉન્ટ અથવા નાણાાંકીય સહાય હેઠળ પાત્ર ઠરતી નથી.  

આ નીક્રત માત્ર Penn State Health St. Joseph Medical Center ખાતે પૂરી પાડવામાાં આવેલ 

આકક્રસ્મકતા માટેની ફીસ અને અન્ય તબીબી રીતે આવશ્યક કાળજીને જ લાગુ પડે છે.   

પતરતશષ્ટ B 

પી.એસ.એચ. હોલી ક્રસ્પક્રરટ હેલ્થ ક્રસસ્ટમ 

 

 


