
 

અવકાશ અને હ�� ુદસ્તાવજેો નીચે જણાવવામા ંઆવેલા પેન સ્ટ�ટ� હ�લ્થ ઘટકોના નીચનેા લોકો અન ેપ્ર�ક્રયાઓન ેલા� ુપડ� છે: 
 પને સ્ટ�ટ� હ�લ્થ શડેર્ સિવ�િસસ )Penn State Health 

Shared Services(  

 પને સ્ટ�ટ કોલજે ઓફ મ�ેડિસન )Penn State College of 
Medicine(  

X િમલ્ટન એસ.હરશ ેમ�ેડકલ સને્ટર (Milton S. 
Hershey Medical Center) 

X મ�ેડકલ �પુ - એક�ડ�િમક પ્ર�ેક્ટસ �ડિવઝન 

 સને્ટ.જોસફે મ�ેડકલ સને્ટર X મ�ેડકલ �પુ - કોમ્�િુનટ� પ્ર�ેક્ટસ �ડિવઝન 
X હોલી �સ્પ�રટ મ�ેડકલ સને્ટર �ફ�ઝિશયન્સ   

 
હ�� ુ
 
પને સ્ટ�ટ હ�લ્થ િસસ્ટમ (Penn State Health, PSH) સ.ેજોસફે મ�ેડકલ સને્ટરના િમશન સાથ ેસમંિત સાધવામા ંઆવલે સ્થળે હ�લ્થ 

ક�અર �રૂ� પાડનાર દ્વારા આવરવામા ંઆવલે ત�બબી ર�ત ેઆવશ્યક અથવા ઇમરજન્ટ ક�અર મેળવી રહ�લ પાત્ર દદ�ઓ માટ� 

નાણાકં�ય સહાયની િવનતંી કરવા અન ેમ�ૂંર કરવામા ંઆવી હોય તેવા માનદંડન ેવ્યાખ્યાયીત કરવા.   
 
પ્રોવાઇડર �લસ્ટ એપ�ેન્ડક્સ A, B અન ેC એવા હ�લ્થ ક�ર પ્રોવાઇડસર્/સિવ�િસસની યાદ� છે �ઓ આ નાણાકં�ય મદદ માટ�ની પો�લસી હ�ઠળ 

આવરવામા ંઅથવા ન આવરવામા ંઆવલે હોય. 
 
વ્યાપ 
  
ત ેતમામ કમર્ચાર� �મનો સપંકર્  ત ેદદ�ઓ સાથ ેથયો હોય �મણ ેનાણાકં�ય �ચ�તાઓ વ્યકત કર� હોય. 
 

નીિત અને/અથવા પ્ર�ક્રયા િનવેદનો 
 
વ્યાખ્યાઓ  

સામાન્ય ર�ત ેથતી �બલની રકમ (Amount Generally Billed, AGB) ની વ્યાખ્યા: AGB અથવા �ુલ �લુ્ક પરની મયાર્દા IRS 501R 

સાથનેા �િતમ િનયમ �જુબ �કુબેક પદ્ધિતનો ઉપયોગ કર�ન ેPSH દ્વારા ગણવામા ંઆવ ેછે. PSH ખાનગી સ્વાસ્થ્ય વીમા કંપનીઓ અન ે

Medicare દ્વારા �કૂવવામા ંઆવલેા તમામ દાવાઓની સર�રાશ �કૂવણીની ગણતર� કરવા માટ� આ પદ્ધિતનો ઉપયોગ કરશ.ે માત્ર 

તાત્કા�લક અથવા તબીબી ર�ત ેજ�ર� સભંાળ માટ� પાત્ર વ્ય�ક્તઓ પાસથેી સામાન્ય ર�ત ેથતી �બલની રકમથી વ� ુ�લુ્ક લવેામા ંઆવશ ે

નહ�. PSH િવનતંી કરનારા દદ�ઓન ેવતર્માન AGB ગણતર�ની િન:�લુ્ક લ�ેખત નકલ ઉપલબ્ધ કરશ.ે આન ેએવા ચ�ેરટ� ક�અર 

(નાણાકં�ય સહાય) �ડસ્કાઉન્ટ સાથ ેકન્ફ�ઝૂ કરવામા ંન આવ�ુ ંજોઇએ � જો વ્ય�ક્તઓ�ુ ંFAP મ�ૂંર કરવામા ંઆવલે હોય તો 100% એ 

લા� ુપડ� છે.  
 
ગણતર�પાત્ર સપંિત ન ેએવી સપંિ� તર�ક� વ્યાખ્યાિયત કરવામા ંઆવ ેછે ક� � સ્વાસ્થ્ય સભંાળ જવાબદાર�ઓની �કુવણી માટ� ઉપલબ્ધ છે, 

�મ ક� રોકડ/બ�ક એકાઉન્ટ, �ડપો�ઝટના પ્રમાણપત્રો, બોન્ડ, શરે, મ્�ચુ્�અુલ ફંડ અથવા પને્શન લાભો. સ્વાસ્થ્ય સવેા િવભાગ (Department 

of Health Services, DHS) મા ંવ્યાખ્યાિયત તબીબી સહાય �લુ�ેટન, હો�સ્પટલ ેસરભર ન કર�લ સભંાળ કાયર્ક્રમ અન ેસખાવત યોજનાઓની 

ગણતર�પાત્ર સપંિતમા ંઘર, વાહન, ઘરગથ્� ુચીજો, IRA અન ે401K એકાઉન્ટ �વી �બન પ્રવાહ� સપંિત શામલે નથી. 
  

નાણાક�ય સહાય નીિત (Financial Assistance Policy) PFS-051 

પેન સ્ટ�ટ હ�લ્થ મહ��લૂ ચક્ર -  

દદ� માટ�ની નાણાકં�ય સહાય 
 

અમલીકરણ તાર�ખ: 

સપ્ટ�મ્બર 2020 
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ઇમ�ન્ટ ક�ર: દદ�ન ે�રૂ� પાડવામા ંઆવતી ઈમ�ન્ટ મ�ેડકલ ક�ન્ડશનની સભંાળન,ે વ�મુા ંઆ �જુબ વ્યાખ્યાિયત કરવામા ંઆવ ેછે: 

• �રૂતી ગભંીરતાના તીવ્ર લક્ષણો (દા.ત. તીવ્ર પીડા, માનિસક િવ�ૃિત અન ે/ અથવા પદાથર્ના �ુ�પયોગના લક્ષણો વગેર�) 

દ્વારા �ત ેજ દ�ખાતી તબીબી �સ્થિત એ છે ક� તાત્કા�લક તબીબી ધ્યાનની ગેરહાજર�મા ંસભંવતઃ નીચ ેઆપેલામાથંી એકમા ં

પ�રણમવાની અપકે્ષા છે: 

o ગભંીર જોખમમા ંદદ� (અથવા, સગભાર્ �ીના સબંધંમા,ં �ી અથવા તનેા અ�ત બાળકના સ્વાસ્થ્ય) �ુ ંઆરોગ્ય 

�ળવી રાખ�ુ,ં અથવા 

o શા�રર�ક કામગીર�મા ંગભંીર ક્ષિત, અથવા  

o કોઈપણ શાર��રક �ગ અથવા ભાગની ગભંીર અક્ષમતા. 

o  �ડ�લવર� પહ�લા ંઅન્ય હૉ�સ્પટલમા ંસલામત સ્થાનાતંરણ અથવા સ્રી અથવા તનેા અ�ત બાળકના સ્વાસ્થ્ય 

અથવા સલામતીન ેજોખમી બનાવતા સ્થાનાતંરણન ેઅસર આપવા માટ� અ�રૂતો સમય હોય તવેી 

સગભાર્વસ્થા ધરાવતી ગભર્વતી �ીના સદંભર્મા.ં 

 
ફ�ડરલ ગર�બી આવક સ્તર દર વષ� �ન્�આુર�મા ંફ�ડરલ ર�સ્ટ્ર�મા ં�ડપાટર્મને્ટ ઓફ હ�લ્થ એન્ડ �મુન સિવ�સીસ (Department of Health 

and Human Services, HHS) દ્વારા �હ�ર કરવામા ંઆવ ેછે. https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines  
 

નાણાકં�ય સહાય નો અથર્ થાય છે િન:�લુ્ક સભંાળ અથવા �ડસ્કાઉન્ટ વાળ� સભંાળ પ્રાપ્ત કરવાની ક્ષમતા. એવા દદ�ઓ ક� �ઓ વીમો ન 

ધરાવતા હોય/વીમો ધરાવતા હોય અન ેતબીબી ર�ત ેજ�ર� સભંાળ મેળવતા હોય, �ઓ સરકાર� અથવા અન્ય વીમા કવર�જ મળેવવા 

માટ� અયોગ્ય હોય, અન ે�મની પ�રવા�રક આવક U.S સઘંીય ગર�બી સ્તર ના 300% �ટલી અથવા તનેાથી ઓછ� હોય, તઓે આ 

નીિતના પાલન હ�ઠળ િન:�લુ્ક સભંાળ મળેવવા માટ� પાત્ર બનશ.ે  

 
તબીબી ર�તે જ�ર� નો અથર્ થાય છે એવી સ્વાસ્થ્ય સભંાળ સવેાઓ ક� �ના પર �ુશળ તબીબી �કુાદાનો ઉપયોગ કર�ન,ે પ્રદાતા સામાન્ય 

ર�ત ેતબીબી પ્ર�ેક્ટસના સ્વી�ૃત ધોરણો અ�સુાર દદ�ન ેબીમાર�, ઇ�, રોગ અથવા તેના લક્ષણોન ેઅટકાવવા, �લૂ્યાકંન કરવા, િનદાન 

કરવા અથવા સારવારના હ�� ુમાટ� પ્રદાન કરશ ે 
 

• સામાન્ય ર�ત ેતબીબી પ્ર�ેક્ટસના સ્વી�ૃત ધોરણો અ�સુાર.  

o આ હ��ઓુ માટ�, “સામાન્ય ર�ત ેતબીબી પ્ર�ેક્ટસના સ્વી�ૃત ધોરણો અ�સુાર” નો અથર્ થાય છે એવા ધોરણો ક� � 

તબીબી સા�હત્યની સમકક્ષ સમીક્ષામા ં�હ�ર કરાયલેા િવ�સનીય વજૈ્ઞાિનક �રુાવાઓ પર આધા�રત હોય, 

સામાન્ય ર�ત ે�ન ેસબિંધત તબીબી સ�દુાય દ્વારા ઓળખાવવામા ંઆવેલા હોય અથવા તબીબી �કુાદાન ે

શામલે કરતા ંપો�લસીના �દુ્દાઓમા ંિનધાર્�રત ધોરણો સાથ ે�સુગંત હોય.  

• પ્રકાર, આવતર્ન, હદ, સ્થળ અન ેઅવિધની દ્ર�ષ્ટએ તબીબી ર�ત ેયોગ્ય માનવામા ંઆવ�ુ ંહોય અન ેદદ�ની માદંગી, ઈ� 

અથવા રોગ માટ� અસરકારક માનવામા ંઆવ�ુ ંહોય. 

• �ખુ્યત્વ ેદદ�, �ચ�કત્સક અથવા અન્ય સ્વાસ્થ્ય સભંાળ પ્રદાતાની �િુવધા માટ� નહ�, અન ેવકૈ�લ્પક સવેા અથવા સવેાઓના 

ક્રમ કરતા ંવ� ુમ�ઘા નહ�, ત ેદદ�ની �બમાર�, ઈ� અથવા રોગના િનદાન અથવા સારવારના સમાન ઉપચારાત્મક 

અથવા િનદાનાત્મક પ�રણામો ર�ુ કરવા માટ�.  

• દર�ક ક�સના આધાર પર સવેાઓ, વસ્�ઓુ અથવા પ્ર�ક્રયાઓન ેતપાસધીન અથવા પ્રાયો�ગક તર�ક� સબંોધવામા ંઆવશ.ે  

• આક�સ્મક ત�બબી પ�ર�સ્થિત માટ� આવશ્યક ત�બબી સારવાર. 
 

  

https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
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અ�મુાિનત નાણાકં�ય સહાય એક એવા વ્ય�ક્તન ે��ૂચત કર� છે �ન ેદદ� અથવા ટ�ક્નોલો�ના �ોતો દ્વારા �રૂતી મા�હતી �રૂ� પાડવામા ં

આવ ેત્યાર� ત ેઅસ્વસ્થ હોય અન ેતેન ેનાણાકં�ય સહાય માટ� યોગ્ય ગણવામા ંઆવ ે� PSH ન ેિનણર્ય લવેા માટ� પરવાનગી આપ ેછે ક� ત ે

વ્ય�ક્ત નાણાકં�ય સહાય માટ� પાત્ર છે. ટ�કનોલો� સોિસસર્ કમ્પાસ અન ેનવેીનટે �વા ક�, પણ એટલા જ �ધુી સીિમત નહ� તેવા િસકયોર 

મ�ેડકલ આિસસ્ટન્સ એ�લ�જ�બ�લટ� અન ેવ�ેર�ફક�શન વબે પોટર્લ્સનો સમાવશે કર� છે. અ�મુાિનત સખાવતન ેસહકાર આપતા 

પ�રબળોમા ંસામલે છે, પરં� ુતનેા �રુતા મયાર્�દત નથી: બઘેર, આવક ન ધરાવતા લોકો, �ીઓ, નવ�ત િશ�ઓુ અન ેબાળકોના 

પ્રોગ્રામ (Women’s, Infants and Children’s programs, WIC) માટ� પાત્રતા, �ડ સ્ટ�મ્પની પાત્રતા, માન્ય સરનામા તર�ક� પ્રદાન કર�લ 

ઓછ� આવકવા�ં ઘર, કોઈ �ણીતી િમલકત ન ધરાવતા �તૃ દદ�ઓ અથવા સ્ટ�ટના ભડંોળવાળા િપ્ર�સ્ક્રપ્શન કાયર્ક્રમોમા ંયોગ્યતા 

ધરાવતા.  

વીમો ન ધરાવતા દદ� નો અથર્ થાય છે એક એવી વ્ય�ક્ત � કોઈપણ �તૃીય પક્ષના િવમાદાતા દ્વારા �ની પાસ ેઆરોગ્ય સભંાળ નથી, 

કોઈ ERISA પ્લાન, Federal Health Care Program (The Federal or State Health Insurance Marketplace, Medicare, Medicaid, 

SCHIP, અન ેTricare સ�હત), કામદારો�ુ ંવળતર, તબીબી સિેવ�ગ્સ એકાઉન્ટ અથવા તમામ �બલ ક� �બલના કોઈ ભાગ માટ� અન્ય કોઈ 

કવર�જ ધરાવતા ન હોય. દદ�ઓની વીમા નીિતમા ંર�ખા�ંકત કયાર્ �જુબના એવા દદ�ઓ ક� �મણ ેતમેના વીમા કવર�જનો વપરાશ કર� 

લીધો હોય અથવા કવર નહ� કર�લી સવેાઓ હોય તને ે�બન-વીિમત ગણવામા ંઆવશ ેનહ�.  

નીિત અને/અથવા પ્ર�ક્રયા િનવેદનો 
 
�ચૂનાઓ:  

• આ નાણાકં�ય સહાય પો�લસી, નાણાકં�ય સહાયતા અર� અન ેસાદ� ભાષામા ંલ�ેખત સારાશં �હ�ર જનતા માટ� િવનતંી પર 

ઉપલબ્ધ કરવામા ંઆવશ.ે  

• દદ� �બ�લ�ગ િનવદેનમા ંનાણાકં�ય સહાયતાની ઉપલબ્ધતા િવશનેી મા�હતી શામલે હશ.ે  

• આ પ્રોગ્રામની ઉપલબ્ધતાની �ચૂના દદ�ના ન�ધણી િવસ્તારોમાનંી હો�સ્પટલ, �ક્લિનક અન ેPSH વબેસાઇટ પર પોસ્ટ 

કરવામા ંઆવશ.ે  

• નાણાકં�ય સહાયતા પો�લસી અન ેઅર� તમામ આઉટપશેન્ટ �ક્લિનક િવસ્તારના સ્થળ પર ઉપલબ્ધ થશે.  

• જો કોઈપણ વસ્તીની પ્રાથિમક ભાષા 1,000 અથવા 5% થી ઓછા ંલોકોના સ�દુાય�ુ ંિનમાર્ણ કરતી હોય તો FAP ત ેભાષામા ં

ઉપલબ્ધ કરાવવામા ંઆવશ.ે  

• નાણાકં�ય સહાયતા પો�લસી અન ેઅર� �યા ંPSH ભાગ લશે ેત્યા ંસ�દુાયના આઉટર�ચ કાયર્ક્રમ પર ઉપલબ્ધ કરવામા ં

આવશ.ે  

• 120/240 ડ� �લ - 120 �દવસનો સમયગાળો � દરમ્યાન એક વ્ય�ક્તન ેFAP �ગે �ણ કરવા હો�સ્પટલ �િુવધા જોઇતી હોય છે 

અન ે240 �દવસનો સમયગાળો � દરમ્યાન એક હો�સ્પટલ �િુવધાન ેએક વ્ય�ક્ત દ્વારા દાખલ કરવામા ંઆવલે આવદેનની 

પ્ર�ક્રયા કરવા જોઇતો હોય છે.  પ્રથમ �બ�લ�ગ સ્ટ�ટમને્ટની તાર�ખ પછ� ઓછામા ંઓછા 120 �દવસની સમા�પ્તની �ચૂના 

સમયગાળા દરિમયાન PSH નો�ટસ આપશ.ે  હો�સ્પટલ �િુવધા એક એવી વ્ય�ક્ત સામ ેECAs (extraordinary collection 

actions)ની શ�આત ન કર� �ની FAP પાત્રતા તેના �ડસ્ચા� પછ�ના પ્રથમ સ્ટ�ટમને્ટના 120 �દવસ પછ� પહ�લા ંનકક� કરવામા ં

આવલે ન હોય. 

• પને સ્ટ�ટ હ�લ્થ 501R �બ�લ�ગ અન ેકલકેશન આવશ્યક્તાઓ�ુ ંપાલન કર� છે. 

લાયકાતના ધોરણ:  

• નાણાકં�ય સહાય નીચ ેઆપલેા માગર્દિશ�કા �જુબ �ુ�ંુબની આવકના આધાર� મ�ૂંર કરવામા ંઆવ ેછે.  તબીબી જ�ર� સેવાઓના 

ખચર્ માટ�ની લાયકાત ધરાવતા દદ�ઓ 100% મફત સભંાળ માટ� પાત્ર હશ.ે PSH વીિમત ન હોય તવેા પાત્ર FAP અથવા �બન-

FAP પાત્ર વ્ય�ક્ત પાસથેી ઇમરજન્સી અથવા ત�બબી ર�ત ેજ�ર� હોય તવેી અન્ય કાળ� માટ� સામાન્યપણ ે�બલ કરવામા ં

આવલે હોય (AGB) તનેા કરતા ંવધાર� �લુ્ક નહ� લ.ે  
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* 8 (આઠ) કરતા વ� ુલોકોના �ુ�ંુબ માટ�, દર�ક વધારાની વ્ય�ક્ત માટ� $13,440.00 ઉમેરો. 

• નાણાકં�ય સહાય માટ��ુ ં�લૂ્યાકંન નાણાકં�ય સહાય અર�ની �િૂત� સાથ ેશ� થાય છે. ત ે�ણુર્ થયલેી, બાયંધર� આપનાર દ્વારા 

હસ્તાક્ષર કરાયલે અન ેહાલની તાર�ખની હોવી આવશ્યક છે. (જોડાણ �ુઓ)  

• દદ� �નુાઇટ�ડ સ્ટ�ટ્સના નાગ�રક, સ્થાયી કા�નૂી િનવાસી અથવા PA િનવાસી હોવા આવશ્યક છે � રહ�ઠાણના �રુાવા પ્રદાન 

કર� શક� છે (�.ુએસ.માથંી બહાર રહ�તા �બન-અમ�ેરકન નાગ�રકોન ેબાકાત રાખ ેછે).  

• દદ�એ તબીબી સહાય માટ� ફ�ડરલ અથવા સ્ટ�ટ વીમા બ�ર (�યા ં�ધુી અપવાદનો �રુાવો �રુો પાડવામા ંના આવ)ે અથવા અન્ય 

નાણાકં�ય સહાય માટ� મ�ુંર� મેળવ્યા પહ�લા લા� ુપડતી અન્ય કોઈપણ �તૃીય પક્ષનો �કુવણી �ોત માટ� અર� કરવી આવશ્યક છે.  

o સ્વ-�કૂવણી કરતા ંબાળકોન ે�િશક નાણાકં�ય સહાય આપી શકાય છે � તબીબી સહાય માટ� અર� કરવાથી 

બાકાત છે.  

• તબીબી �બલની �કુવણી માટ�ના અન્ય તમામ િવકલ્પો સમાપ્ત થઈ ગયા છે, �મા ંસામલે છે પરં� ુત ે�ધુી મયાર્�દત નથી; 

ચચર્ અથવા ખાનગી ભડંોળ ઊ�ુ ંકર�ુ,ં સખાવતી કાયર્ક્રમો અથવા અ�દુાન. વકૈ�લ્પક �કુવણી િવકલ્પોન ેઅ�સુરવા માટ� દદ� 

તરફથી અથવા બાયંધર� આપનાર તરફથી અસહકારન ેકારણ,ે તમેન ેનાણાકં�ય સહાયની િવચારણાથી અયોગ્ય ઠ�રવવામા ં

આવી શક� છે.  

o દદ� પાસ ેતમેના �બલ �કૂવવા માટ� �રૂતી ગણતર�પાત્ર સપંિત હોય અન ેત ેગણતર�પાત્ર સપંિતની પ્રવા�હતતાન ે

કારણ ેદદ�ન ેકોઈ અયોગ્ય �શુ્ક�લી ન થતી હોય તો નાણાકં�ય સહાય ઓફર કર� શકાતી નથી.  

o RC-12 �તૃ્� ુપામલેા દદ�/બાયંધર� આપનારના એકાઉન્ટના ઠરાવની પો�લસી મા ંસ્થાિપત ધોરણોના આધાર� 

કોઈપણ �તૃ દદ�ન ેનાણાકં�ય સહાય આપવામા ંઆવશ.ે 

o િન:�લુ્ક સભંાળ �ક્લિનક સાથનેા પ્રોગ્રામના (દા.ત. Hope Within, Centre Volunteers in Medicine, વગેર�.) 

પ�રણામ�પ ેિન:�લુ્ક સભંાળ �ક્લિનક દ્વારા એકઠા કરવામા ંઆવલેા અથવા ન�� કરવામા ંઆવલેા આધારો પર 

નાણાકં�ય સહાય આપવામા ંઆવી શક� છે.  

o � ૂટંવામા ંઆવલેી સેવાઓ, �વી ક�, પણ એટલા જ �ધુી સીિમત નહ� તેવી કોસ્મ�ેટક, ઇનવીટ્રો/ઇનફ�ટ��લટ�, 

ગ્લાિસસ, હ�અ�ર�ગ એઇડસ, પનેલ ઇમ્પ્લાન્ટસ, અથવા ક�ટલીક ગે�સ્ટ્રક બાય-પાસ કાયર્વાહ�ઓ આ FAP દ્વારા 

આવરવામા ંઆવલે નથી.  

o સહ-�કુવણી અથવા કપાતપાત્ર દદ�ની બલેને્સ સાથનેી આવક આધા�રત વીમા યોજનાઓ નાણાકં�ય સહાય માટ� 

પાત્ર ગણવામા ંઆવી શક� છે.  

o નાણાકં�ય સહાય માટ� પાત્રતા અવિધ એક વષર્ છે. PSH પાસ ેનવી અર�ની િવનતંી કરવાની અન ેદદ�ના િવવકે 

�જુબ �કૂવણી કરવાની ક્ષમતાના �લૂ્યાકંનનો અિધકાર છે.  

�ુ�ંુબ�ુ ંકદ �ુલ આવક નાણાકં�ય સહાય �ડસ્કાઉન્ટ 

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% 

https://pennstatehealth.ellucid.com/documents/view/2771/5327/
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અર� કરવાની પ્ર�ક્રયા:  

• નાણાકં�ય મદદની અર�ઓ ઓનલાઇન PSH વબેસાઇટ દ્વારા, કોઈપણ �ક્લનીક સ્થળ પરના વ્ય�ક્ત પાસ,ે અથવા મઈેલ દ્વારા 

ઉપલબ્ધ થશ.ે  

• દદ� આવક અન ે�ુ�ંુબના કદના ધોરણોન ે�ણૂર્ કર� છે તનેી ખાતર� કરવા માટ� નીચ�ેુ ં�ણૂર્, યોગ્ય, સહાયક ઘરગથ્� ુ

દસ્તાવ�ેકરણ પ્રદાન કર�ુ ંઆવશ્યક છે.  

o તા�તરમા ંજ ફાઇલ કર��ુ ંફ�ડરલ આવક વરેા �રટનર્  

o તા�તરની ચાર (4) પગાર પાવતીઓ  

o તા�તરના ચાર (4) બ�ક સ્ટ�ટમને્ટ  

o સામા�જક �રુક્ષા આવક િનધાર્રણ  

o બરેોજગાર�ની આવક  

o પને્શનની આવક  

o સપંિ� અથવા જવાબદાર� સમાધાનોમાથંી િવતરણ�ુ ં��ુષ્ટકરણ (સપંિત અથવા દાવાની સમા�પ્તના �િતમ 

સમાધાન �ધુી નાણાકં�ય સહાયતા ધ્યાનમા ંલવેામા ંઆવશ ેનહ�).  

o તબીબી સહાય અથવા સ્વાસ્થ્ય વીમા બ�ર િનધાર્રણ.  

o નાગ�રકત્વનો �રુાવો અથવા કાયદાક�ય સ્થાયી િનવાસ દરજ્જો (ગ્રીન કાડર્).  

o જો ઘરની આવક ન હોય તો, વ્ય�ક્ત(ઓ) ક� � �વન ખચર્ માટ� સહાય કર� છે તમેની પાસથેી પત્ર. 

o નાણાકં�ય સહાયની પાત્રતા ન�� કરવા નાણાકં�ય સહાયની અર�ની �રૂતી સમીક્ષા કરવા માટ� PSH દ્વારા 

આવશ્યક માનવામા ંઆવલેી કોઈપણ અન્ય મા�હતી. 

• જો અર�મા ંઆપવામા ંઆવલેી મા�હતી યોગ્ય િનણર્ય લવેા માટ� અપયાર્પ્ત છે, તો વધારાની મા�હતી �રૂ� પાડવા માટ� 

બાયંધર� આપનારનો સપંકર્  કરવામા ંઆવશ.ે  

 
�લૂ્યાકંન પદ્ધિત અને પ્ર�ક્રયા  
 

• એક વખત દદ� FAP આવદેન દાખલ કર� દ� ત્યાર પછ� PSH દદ� સામ ેકોઇ પણ ECAsન ેસસ્પને્ડ કર� દ�શ ેભલ ેપછ� ત ે

આવદેન �ણૂર્ હોય ક� નહ�.  
 
નાણાકં�ય સહાય માટ� મ�ૂંર� સ્તર નીચ ેપ્રમાણ ેછે:  

 
કમર્ચાર��ુ ંસ્તર:  નાણાકં�ય 

સલાહકારો  

વ�રષ્ઠ સાથી  ટ�મ મેનેજર/ 

મેનેજર  

િસિનયર ડાયર�ક્ટર 

ર�વન્� ુસાયકલ  

મહ��લૂ ચક્ર ઓપર�શનના 

ઉપ પ્ર�ખુ અથવા �ખુ્ય 

નાણાકં�ય અિધકાર�  

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

 
 

• એકવાર અર�ની સમીક્ષા થઈ �ય ત ેપછ�, િનણર્યની વાતચીત કરવા માટ� દદ� અથવા બાહં�ધર� આપનારન ેએક ટ��લફોન 

કોલ અન ેપત્ર મોકલવામા ંઆવશ.ે  

• નાણાકં�ય સહાયતા િનધાર્રણ કરનાર વ્ય�ક્ત દદ�ના એકાઉન્ટન ે�બ�લ�ગ િસસ્ટમમા ંદસ્તાવ�ે�ૃત કરશ ેઅન ે"સમીક્ષા માટ� 

િવનતંી" ફોમર્ પર સહ� કરશ.ે વ� ુવ્યવસ્થાપન માટ� એકાઉન્ટન ેયોગ્ય કમર્ચાર� સભ્ય પાસ ેસદં�ભ�ત કરવામા ંઆવશ.ે  
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• જો કોઈ દદ� આિથ�ક સહાય માટ� પાત્ર છે અન ેકોબ્રા લાભો માટ� પાત્ર છે, તો સસં્થા તર�ક� PSH માિસક વીમા પ્રીિમયમ �કૂવવા�ુ ં

પસદં કર� શક� છે.  

• સખાવતની મ�ૂંર� પર, કોઈપણ ક્ર��ડટ �રપો�ટ�ગ એજન્સીન ે�ણ કરાય�ેુ ંઋણ 30 �દવસની �દર પા� ંખ�ચી લવેામા ંઆવશ.ે  

• એકવાર દદ�ના મળવા પાત્ર એકાઉન્ટમા ંનાણાકં�ય સહાય સમાયોજન થઈ �ય, પછ� પ્રાપ્ત થયલેી કોઈપણ પાછલી અથવા 

પછ�ની �કૂવણી દદ�ઓન ેપરત કર� દ�વામા ંઆવશે. 

• એવા દદ�ઓ ક� �મના એકાઉન્ટ પહ�લાથી જ કલકે્શન એજન્સીન ેસદં�ભ�ત કરવામા ંઆવ્યા છે તઓે હ� પણ અર� કર� શક� છે 

અન ેનાણાકં�ય સહાય માટ� મ�ૂંર� મળેવી શક� છે.  

• જો નાણાકં�ય સહાય મ�ૂંર કરવામા ંઆવ,ે તો યોગ્ય કમર્ચાર� સભ્ય સમાયોજન પધ્ધિતમા ંદાખલ કરશ ેઅન ેદદ�ઓના 

તબીબી ર�કોડર્ નબંર હ�ઠળ તમામ �લુ્લા એન્કાઉન્ટરની ઓળખ અન ેસમીક્ષા કરશ ેઅન ેનાણાકં�ય સહાય �ડસ્કાઉન્ટ લા� ુકરશ.ે 

o નાણાકં�ય પરામશર્ અન/ેઅથવા �ણૂર્ કર�લી અર�ન ેજમા કરવામા ંિનષ્ફળતા તવેી �ક્રયાઓ તરફ દોર� જશ ે� RC-

002 દદ� ક્ર��ડટ અને કલેક્શન પો�લસી મા ંર�ખા�ંકત કર�લા છે.  

o PSH ની �ળવણીની પો�લસી �જુબ સાત વષર્ �ધુી નાણાકં�ય અર� અન/ેઅથવા નાણાકં�ય મા�હતીની નકલ 

રાખવામા ંઆવી છે.  

o સમાન ક�લને્ડર વષર્ની �દર જ નાણાકં�ય સહાય માટ� વધારાની અર�ઓ માટ� સહાયક દસ્તાવજેોની જ�ર નથી, 

િસવાય ક� ફાઇલ પર પહ�લાથી જ રહ�લી મા�હતીમા ંફ�રફાર થયલેો હોય.  

o અપવાદ�પ �સ્થિતમા ંસચંાલકો તેમના િવવકેનો ઉપયોગ કર� છે, �મ ક�, પરં� ુત ે�રૂતા મયાર્�દત નથી: (ઉદાહરણો 

નીચ ેપ્રમાણ ેછે):  

 દદ�ની આવક સખાવતની માગર્દિશ�કા પર આધા�રત છે જો ક�; એક આપિતજનક તબીબી ઘટનાન ેકારણ ે

તમે�ુ ંતબીબી ઋણ તેમની વાિષ�ક આવક કરતા ંવધી ગ�ુ ંછે.  

 દદ� એવા દાવામાથંી પતાવટ મળેવ ેછે �ની રકમ એકાઉન્ટની બલેને્સ કરતા ંઓછ� હોય છે અન ે�મની 

પાસ ેતફાવતની �કુવણી કરવા માટ� �રૂતી વ્ય�ક્તગત ગણનાપાત્ર સપંિત/આવક હોતી નથી.  

 �કુવણી કરવા માટ� દદ� નાણા ંઉધાર લવેા તયૈાર છે પરં� ુએકાઉન્ટ પર નીકળતી લણેી રકમન ેકારણ ે

યોગ્ય ઠર� શકતા નથી (િધરાણ સસં્થા પાસથેી ખરાઈ જ�ર� છે).  

 દદ� બલેને્સના ભાગન ેઆવર� લવેા બાક�ની સપંિ�ની પ્રવા�હતતા કરવા તયૈાર છે.  

 દદ� નાણાકં�ય અર� �ણૂર્ કરતો નથી પરં� ુિનણર્ય લવેા માટ� �રૂતી આવક/નાણાકં�ય મા�હતી પ્રાપ્ત 

થઈ �કુ� છે.  

આ દસ્તાવેજમા ંસદં�ભ�ત બધી પો�લસી સમીક્ષા માટ� PSH વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે અને િવનતંી પર િપ્રન્ટ માટ� ઉપલબ્ધ છે.  

આ પો�લસી પેન સ્ટ�ટ હ�લ્થની સ્વૈ�ચ્છક, ચે�રટ�બલ ધ્યેયને ર�ૂ કર� છે. તદ�સુાર, ન તો આ નીિત અથવા તેના કોઈપણ ઉલ્લઘંનને 

હો�સ્પટલના ભાગ પર અથવા કોઈપણ દદ� અથવા �તૃીય પક્ષના કોઈપણ હક પર કોઈ કા�નૂી જવાબદાર� બનાવવા માટ� ધ્યાનમા ં

લેવામા ંઆવશે નહ�.  
 
સબિંધત પો�લસીઓ અને સદંભર્ 
 
આ નીિતના પ�રિશષ્ટમા ંશામેલ છે:  

• એપે�ન્ડકસ A - ફાઇના�ન્શયલ આિસસ્ટન્સ પ્રોગ્રામ - હરશ ેમ�ેડકલ સને્ટર દ્વારા આવરવામા ંઆવલે  પ્રોવાઇડસર્/સિવ�િસસ 

• એપે�ન્ડકસ B - ફાઇના�ન્શયલ આિસસ્ટન્સ પ્રોગ્રામ - CPMG   દ્વારા આવરવામા ંઆવલે  -  પ્રોવાઇડસર્/સિવ�િસસ 

• એપે�ન્ડક્સ C –હોલી �સ્પ�રટ હ�લ્થ િસસ્ટમ �ફ�ઝિશયન �પુ્સ 

• સાદો ભાષા સારાશં અન ેનાણાકં�ય સહાય અર�  
 
 
 
 

https://pennstatehealth.ellucid.com/documents/view/1491
https://pennstatehealth.ellucid.com/documents/view/1491
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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ન�ધ: સામાન્યપણે, તમામ પેન સ્ટ�ટ હ�લ્થ હશ�ય મે�ડકલ સેન્ટર અને કોમ્�િુનટ� પે્ર�ક્ટસ �ડિવઝન �ફ�ઝિશયન્સ આ ફાઇના�ન્શયલ 

આિસસ્ટન્સ પ્રોગ્રામને સન્માન  આપશે િસવાય ક� એપે�ન્ડક્સ મા ંન�ધવામા ંન આવેલ હોય. 
 
મ�ૂંર�ઓ 
 
અિધ�ૃત: Paula Tinch, વ�રષ્ઠ ઉપપ્ર�ખુ અન ે�ખુ્ય નાણાક�ય અિધકાર� 

મ�ુંર� મેળવલે: Dan Angel, ઉપ પ્ર�ખુ ર�વન્� ુસાયકલ 
 

ઉત્પિ�ની તાર�ખ અને સમીક્ષાઓ 

શ�આતની તાર�ખ: 10/1/2010 

સમીક્ષા તાર�ખ(ખો): 10/10. 02/16, 6/17, 2/18, 2/19, 1/20, 9/20 

અદ્યતન કરા�ુ:ં 10/10; 1/12, 12/14, 02/16 – બદલી 10/10 પો�લસી; 6/17, 2/18, 10/18, 11/18, 2/19, 1/20, 9/20, HSHS પ્રોવાઇડસર્ 

ઉમ�ેુ� 

િવષય સમીક્ષકો અને યોગદાન કરનારાઓ 

સીિનયરડાયર�કટસર્ ઓફ ર�વન્� ુસાયકલસ; મનેેજર પશેન્ટ એકસેસ ફાઇના�ન્શયલ કાઉન્સ�ેલ�ગ  
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એપે�ન્ડકસ A 

પેન સ્ટ�ટ હ�લ્થ હરશે મે�ડકલ સેન્ટર (Penn State Health Hershey Medical Center) 

ફાઇના�ન્શયલ આિસસ્ટન્સ પ્રોગ્રામ દ્વારા આવરવામા ંઆવેલ પ્રોવાઇડસર્/સિવ�િસસ 

• તીવ્ર પીડા વ્યવસ્થાપન (Acute Pain Management) 
• એલજ� ઇમ્�નુોલો� (Allergy Immunology) 
• એનાટોિમક પથેોલો� (Anatomic Pathology) 
• એનસે્થિેસયા (Anesthesia) 
• એનસે્થિેસયા મહત્વ�ણૂર્ સભંાળ (Anesthesia Critical 

Care) 
• તીવ્ર પીડા વ્યવસ્થાપન (Acute Pain Management) 
• કા�ડ�યોલો� (Cardiology) 
• કા�ડ�યોલો� મહત્વ�ણૂર્ સભંાળ (Cardiology Critical 

Care) 
• કા�ડ�યોલો� સીટ� સ�ર� (Cardiology Ct Surgery) 
• કા�ડ�યોલો� હાટર્  ફ�લ્યોર (Cardiology Heart Failure) 
• કા�ડ�ઓલો� ઇન્ટરવને્શનલ કા�ડ�ઓલો� (Cardiology 

Interventional Cardiology) 
• કા�ડ�ઓલો� ઇન્ટરવને્શનલ ર��ડયોલો� (Cardiology 

Interventional Radiology) 
• �ક્લિનકલ પથેોલો� (Clinical Pathology) 
• કોલોર�ક્ટલ સ�ર� (Colorectal Surgery) 
• ડ��ન્ટસ્ટ્ર� સ�ર� (Dentistry Surgery) 
• ડમ�ટોલો� મોહસ (Dermatology Mohs) 
• ત્વચારોગ િવજ્ઞાન (Dermatology) 
• ડમ�ટોપથેોલો� (Dermatopathology) 
• કટોકટ�ની દવા (Emergency Medicine) 
• એન્ડો�ક્રનોલો� (Endocrinology) 
• પા�રવાર�ક દવા (Family Medicine) 
• �ીની પ�ુેં સબંધંી દવા (Female Pelvic Medicine) 
• ગેસ્ટ્રોએન્ટરોલો� (Gastroenterology) 
• ગાયનકેોલો�જક ઑન્કોલો� (Gynecologic Oncology) 
• હ�મટેોલો� ઑન્કોલો� (Hematology Oncology) 
• હ�મટેોલો� ઑન્કોલો� પેથોલો� (Hematology 

Oncology Pathology) 
• હો�સ્પટા�લસ્ટ દવા (Hospitalist Medicine) 
• ચપેી રોગ (Infectious Disease) 
• �ત�રક દવા (Internal Medicine) 
• મટેરનલ ફ�ટલ દવા (Maternal Fetal Medicine) 
• નફે્રોલો� (Nephrology) 
• ન્�રુોલો� (Neurology) 
• ન્�રુોલો� એપીલપે્સી (Neurology Epilepsy) 
• ન્�રુોલો� ન્�રુોમસ્�લુર (Neurology Neuromuscular) 
• ન્�રુોલો� સ્ટ્રોક (Neurology Stroke) 
• ન્�રુોપ્સીકોલો� (Neuropsychology) 
• ન્�રુોસ�ર� (Neurosurgery) 

• ન્�રુોસ�ર� મહત્વ�ણૂર્ સભંાળ (Neurosurgery Critical 
Care) 

• ન્��ુક્લયર દવા (Nuclear Medicine) 
• ઓબ્સ્ટ��ટ્રકસ ગાયનકેોલો�* (Obstetrics Gynecology*) 
• ઓપ્થલે્મોલો�* (Ophthalmology*) 
• ઑપ્ટોમટે્ર� (Optometry) 
• ઓથ�પ�ેડક સ�ર� (Orthopedic Surgery) 
• ઓટોલરે�ગોલો�* (Otolaryngology*) 
• પીડા વ્યવસ્થાપન (Pain Management) 
• પ�ેલએટ�વ દવા (Palliative Medicine) 
• બાળરોગ �કશોર સબંધંી દવા (Pediatric Adolescent 

Medicine) 
• બાળરોગ એલજ� ઇમ્�નુોલો� (Pediatric Allergy 

Immunology) 
• બાળરોગ કા�ડ�યોલો� (Pediatric Cardiology) 
• બાળરોગ કા�ડ�યોલો� ટ��લમ�ેડિસન (Pediatric 

Cardiology Telemedicine) 
• નાના બાળકો�ુ ંશોષણ (Pediatric Child Abuse) 
• બાળરોગ મહત્વ�ણૂર્ સભંાળ (Pediatric Critical Care) 
• બાળરોગ સીટ� સ�ર� (Pediatric Ct Surgery) 
• બાળરોગ એન્ડો�ક્રનોલો� (Pediatric Endocrinology) 
• બાળરોગ ગેસ્ટ્રોએન્ટરોલો� (Pediatric 

Gastroenterology) 
• બાળરોગ �જન�ેટક્સ (Pediatric Genetics) 
• બાળરોગ હ�મટેોલો� ઑન્કોલો� (Pediatric 

Hematology Oncology) 
• બાળરોગ હો�સ્પટા�લસ્ટ (Pediatric Hospitalist) 
• બાળરોગ ચપેી રોગ (Pediatric Infectious Disease) 
• બાળરોગ િનયોનટેોલો� (Pediatric Neonatology) 
• બાળરોગ નફે્રોલો� (Pediatric Nephrology) 
• બાળરોગ ન્�રુોલો� (Pediatric Neurology) 
• બાળરોગ પ�ેલએટ�વ સભંાળ (Pediatric Palliative Care) 
• બાળરોગ પલ્મોનર� દવા (Pediatric Pulmonary Med) 
• બાળરોગ �નુવર્સન િવકાસ (Pediatric Rehab 

Development) 
• બાળરોગ �ુમટૅોલૉ� (Pediatric Rheumatology) 
• બાળરોગ સ�ર� (Pediatric Surgery) 
• પી�ડઆ�ટ્રકસ (Pediatrics) 
• શાર��રક દવા �નુવર્સન (Physical Medicine Rehab) 
• શાર��રક થરે�પી (Physical Therapy) 
• પ્લા�સ્ટક સ�ર� (Plastic Surgery) 
• પો�ડયાટ્ર� (Podiatry) 
• મનો�ચ�કત્સા (Psychiatry) 
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• પલ્મોનર� દવા (Pulmonary Medicine) 
• ર��ડયશેન ઑન્કોલો� (Radiation Oncology) 
• ર��ડયોલો� (Radiology) 
• ર�પ્રોડકટ�વ એન્ડો�ક્રનોલો� (Reproductive 

Endocrinology) 
• �ુમટૅોલૉ� (Rheumatology) 
• �ઘની દવા (Sleep Medicine) 
• સ્પો�્ર્સ દવા (Sports Medicine) 
• સ્પો�્ર્સ મ�ેડિસન સને્ટ કોલજે (Sports Medicine St 

College) 
• સ�ર� જનરલ (Surgery General) 

• સ�ર� મીિનમલી ઇનવાિસવ સ�ર� (Surgery Minimally 
Invasive Surgery) 

• સ�ર� ઑન્કોલો� (Surgery Oncology) 
• સ�ર� થોર��કક (Surgery Thoracic) 
• ટ્રાસંપ્લાન્ટ સ�ર� (Transplant Surgery) 
• ટ્રોમા સ�ર� (Trauma Surgery) 
• ટ્રોમા સ�ર� મહત્વ�ણૂર્ સભંાળ (Trauma Surgery 

Critical Care) 
• �રૂોગાયનકેોલો� એન્ડ મીિનમલી ઇનવાિસવ સ�ર� 

(Urogynecology And Minimally Invasive Surgery) 
• �રૂોલો�* (Urology*) 
• વસૅ્�લુર સ�ર� (Vascular Surgery) 

 

*ફાઇના�ન્શયલ આિસસ્ટન્સ પ્રોગ્રામ દ્વારા ન આવરવામા ંઆવેલ પ્રોવાઇડસર્/સિવ�િસસ �ુઓ  

ફાઇના�ન્શયલ આિસસ્ટન્સ પ્રોગ્રામ દ્વારા ન આવરવામા ંઆવેલ પ્રોવાઇડસર્/સિવ�િસસ 

• કોસ્મ�ેટક સ�ર� 

• હ�અ�ર�ગ એઇડ સિવ�િસસ 

• સમ ગે�સ્ટ્રક બાયપાસ પ્રોસીજસર્ 

• ઇનિવટ્રો/ઇનફ�ટ��લટ� સિવ�િસસ 

• ઓ�પ્ટકલ શોપ 

• પનેલ ઇમ્પ્લાન્ટસ 
 

પને સ્ટ�ટ હ�લ્થ મ�ેડકલ �પુ દ્વારા િન�કુ્ત ન હોય તવેા �ફ�ઝિશયનો માટ�, આ પો�લસી તઓેના �લુ્કો પર લા� ુપડતી નથી. આ હ�લ્થ ક�અર 

પ્રોવાઇડસર્ દ્વારા �બલ બનાવવામા ંઆવલે પ્રોફ�શનલ ફ�સ માટ�ના �લુ્કોની �કૂવણી દદ�ની જવાબદાર� છે અન ેઆ પો�લસી હ�ઠળ 

�ડસ્કાઉન્ટ અથવા નાણાકં�ય સહાય હ�ઠળ પાત્ર ઠરતી નથી.  આ પો�લસી માત્ર પેન સ્ટ�ટ હ�લ્થ િમલ્ટન એસ. હરશ ેમ�ેડકલ સને્ટર ખાત ે�રૂ� 

પાડવામા ંઆવલે આક�સ્મકતા માટ�ની ફ�સ અન ેઅન્ય ત�બબીર�ત ેઆવશ્યક કાળ�ન ેજ લા� ુપડ� છે. 

 
એપે�ન્ડકસ B 

સ�દુાય પે્ર�ક્ટસ િવભાગ 

ફાઇના�ન્શયલ આિસસ્ટન્સ પ્રોગ્રામ દ્વારા આવરવામા ંઆવેલ પ્રોવાઇડસર્/સિવ�િસસ 

• કા�ડ�યોલો� (Cardiology) 

• કા�ડ�ઓવસ્ક�લુર (Cardiovascular) 

• �ક્ર�ટકલ ક�અર (Critical Care) 

• ફ�િમલી પ્ર�ેક્ટસ (Family Practice) 

• ગેસ્ટ્રોએન્ટરોલો� (Gastroenterology) 

• જનરલ સ�ર� (General Surgery) 

• ગે�રઆ�ટ્રક મ�ેડસીન (Geriatric Medicine) 

• હ�માટોલો� (Hematology) 

• હો�સ્પટા�લસ્ટ (Hospitalist) 

• �ત�રક દવા (Internal Medicine) 

• ઇન્ટરવને્શનલ કા�ડ�ઓલો� (Interventional 
Cardiology) 

• ન્�કુ્લીઅર કા�ડ�ઓલો� (Nuclear Cardiology) 

• ગાયનકેોલો� (Gynecology) 

• ઓન્કોલો� (Oncology) 

• ઓથ�પ�ેડક સ�ર� (Orthopedic Surgery) 

• પી�ડઆ�ટ્રકસ (Pediatrics)  

• પલ્મોનર� (Pulmonary) 

• ર��ડયોલો� (Radiology) 

• �ઘની દવા (Sleep Medicine) 
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એપે�ન્ડકસ C 

હોલી �સ્પ�રટ �ફ�ઝિશયન્સ 

ફાઇના�ન્શયલ આિસસ્ટન્સ પ્રોગ્રામ દ્વારા આવરવામા ંઆવેલ પ્રોવાઇડસર્/સિવ�િસસ 

• એનસે્થિેસયા (Anesthesia) 

• વતર્ન સ્વાસ્થ્ય (Behavioral Health) 

• કા�ડ�યોલો� (Cardiology) 

• કા�ડ�યાક ક�થ અન ેEP લબે્સ (Cardiac Cath & EP 
Labs) 

• કા�ડ�યાક �રહ�બ અન ેમને્ટ�નન્સ (Cardiac Rehab & 
Maintenance) 

• કા�ડ�યાક ઇમ�ેજ�ગ સિવ�િસસ (Cardiac Imaging 
Services) 

• કા�ડ�ઓથોર�િપક સ�ર� (Cardiothoracic Surgery) 

• �ક્લિનકલ ન્��ુટશન (Clinical Nutrition) 

• CMSL-એડલ્ટ PCPs (CMSL-Adult PCPs) 

• CMSL-પ�ેડયા�ટ્રક PCPs (CMSL-Pediatric 
PCPs) 

• ડમ�ટોલો�/Moh’s સ�ર� (Dermatology/Moh’s 
Surgery) 

• કટોકટ�ની દવા (Emergency Medicine) 

• એન્ડો�ક્રનોલો� (Endocrinology) 

• ગેસ્ટ્રોએન્ટરોલો�/એન્ડોસ્કોપી 
(Gastroenterology/Endoscopy) 

• જનરલ સ�ર�/બ્રસે્ટ ક�ન્સર સને્ટર (General 
Surgery/Breast Cancer Center) 

• હો�સ્પટા�લસ્ટસ - એડલ્ટ્સ (Hospitalists – 
Adults) 

• �હપટેોલો� આઉટર�ચ (Hepatology Outreach) 

• ચપેી રોગ (Infectious Disease) 

• ઇન્ફ�ઝૂન સને્ટર આઉટપશેન્ટ (Infusion Center 
Outpatient) 

• ઇન્ટરવનેશનલ ર��ડયોલો� (Interventional 
Radiology) 

• લબેોર�ટર� /પથેોલો� (Laboratory/Pathology) 

• ન્�રુોલો� (Neurology) 

• ન્�રુોસ�ર� (Neurosurgery) 
• NICU 
• ઓ�પુશેનલ હ�લ્થ (Occupational Health) 

• ઓથર્પ�ેડકસ (Orthopedics) 

• ઓથ��ટક્સ (Orthotics) 

• ઓસ્ટોમી (Ostomy) 

• પ�ેલએટ�વ સભંાળ (PALLIATIVE CARE) 

• બાળરોગ િવશેષતાઓ (Pediatric Specialties) 

• ફામર્સી (Pharmacy) 

• પો�ડયાટ્ર� (Podiatry) 

• પ્લા�સ્ટક સ�ર� (Plastic Surgery) 

• ર��ડયોલો� (Radiology) 

• ર��ડએશન ઓન્કોલો�/ર��ડએશન થરેપી 
(Radiation Oncology/Radiation Therapy) 

• �રહ��બ�લટ��ટવ/PT/OT (Rehabilitative/PT/OT) 

• પાલ્મોનર�/�ક્ર�ટકલ ક�ર (Pulmonary/Critical 
Care) 

• �ઘની દવા (Sleep Medicine) 
• SNF 
• ટ��લમડે (Telemed) 

• ટ્રોમા (Trauma) 

• તાક�દની સભંાળ (Urgent Care) 

• વસૅ્�લુર સ�ર� (Vascular Surgery)  

• મ�હલા આરોગ્ય (Women’s Health) 

• �નુ્ડ ક�ર/હાયરબરે�ક સને્ટસર્ 
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