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WH નાણાકીય સહાય નીતિ 

  
માટે લાગ ુ આની વિલાહ ેક્લલવનક હોસ્સ્િટલ,ઇન્ક.,ડી/બી/એક લાહ ેહોસ્સ્િટલ અને મેડડકલ સેન્ટર,ઇન્ક.અને 

લાહમેેડડકલ સેન્ટર,િીબોડી (WH,“હોસ્સ્િટલ” અથિા હોસ્સ્િટલ)ને લાગ ુિડે છે, િે જે હોસ્સ્િટલો 
ચલાિે છે િેના સુંદર્ભમાું અને કોઈ િણ નોંધિાત્ર રીિે સુંબુંવધિ એન્ન્ટટી (જેમ કે 
ડડિાટભ મેન્ટઓફટે્રઝરી કલમ 50૦૧(ર) વનયમોમાું વનધાભડરિ) અને LHMC દ્વારા કાયભરિ અથિા 
સુંલગ્ન પ્રદાિાઓ(આ નીવિ હઠેળ આિરી લેનારાઓની સુંપણૂભ સચૂચ માટે િડરવિષ્ટિાુંચ(5) જુઓ). 

 
સદંર્ભ ઇમટલા: નાણાકીય માડહિીનો સુંગ્રહ 

કે્રડડટ અને સુંગ્રહો નીવિ 
ફેડરલ ગરીબી ડદિા વનદેિો,આરોગ્ય અને માનિસેિા ઓય.ુએસ. વિર્ાગ 
આઈ આર એસ નોડટસ 2015-46 અને 29 સી  
 એફ આર §§1.501(r)-(4)-(6) 
િડરવિષ્ટ 1: ચેડરટીકેર માટે નાણાકીય સહાયિા માટેની અરજી 
િડરવિષ્ટ 2: િબીબી મશુ્કેલી માટે નાણાકીય સહાયની અરજી 
િડરવિષ્ટ 3: આિક અને સુંિવિ થે્રિોલ્ડના આધારે ડડસ્કાઉન્ટચાટભ 
િડરવિષ્ટ 4: સામાન્ય રીિે બીલ થયેલ રકમ(AGB) 
િડરવિષ્ટ 5: પ્રદાિાઓ અને વિર્ાગો આિરી લેિામાું અને અનાિશ્યક 
િડરવિષ્ટ 6: દસ્િાિેજોનીજાહરેએલસેસ 

 
હતે ુ અમારુું ધ્યેય દદીઓની સુંર્ાળ,વિક્ષણ, સુંિોધન અને અમે જે સમદુાયોમાું સેિા આિી એછી એ િેમાું 

સધુારેલા આરોગ્ય દ્વારા શે્રષ્ઠિા દ્વારા િોિાને અલગ િાડિાનુું છે. 
 
WH એિા દદીઓને આવથિક સહાય પરૂી િાડિા માટે સમવિિિ છે કે જેમની િાસે આરોગ્ય સુંર્ાળની 
જરૂડરયાિો છે અને િેિી માિી માકરનારાઓ,સરકારી પ્રોગ્રામ માટે અયોગ્ય છે,અથિા કટોકટી 
સુંર્ાળ,િાત્કાચલક સુંર્ાળ અથિા અન્ય િબીબી રીિે જરૂરી સારિાર માટે ચકૂિણી કરિામાું અસમથભ 
છે.આ નાણાકીય સહાયનીવિનો હતે ુઅમારા સેિાક્ષેત્ર માટે લાગ ુફેડરલ અને રાજ્ય કાયદાઓનુું 
િાલનછે.નાણાકીય સહાય માટે િાત્ર દદીઓ લાયકાિ ધરાિિા એલએચએમસી પ્રદાિાઓ િાસેથી 
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ડડસ્કાઉન્ટ કેર પ્રાપ્િ કરિે. એડડસન ચગલબટભ હોસ્સ્િટલ,અન્નાજાલસ હોસ્સ્િટલ,બેઅડરજ હોસ્સ્િટલ, 
બેથ ઇઝરાઇલ ડેકોનેસ મેડડકલસેન્ટર,બેથ ઇઝરાઇલ ડેકોનેસ હોસ્સ્િટલ વમલ્ટન, બેથ ઇઝરાઇલ 
ડેકોનેસ હોસ્સ્િટલની ડહામ, બેથ ઇઝરાઇલ ડેકોનેસ હોસ્સ્િટલ પ્લાયમા ઉથ, બેિરલી હોસ્સ્િટલ 
સડહિની આનષુુંચગક હોસ્સ્િટલથી નાણાકીય સહાય મેળિિા માટેના દદીઓ વનધાભડરિ, લાહ ે
હોસ્સ્િટલ અને મેડડકલ સેન્ટર,બચલિંગ્ટન,લાહ ે મેડડકલ સેન્ટર, િીબોડી,માઉન્ટઅબનભ 
હોસ્સ્િટલ,ન્યઇૂંગ્લેંડ બેન્પ્ટસ્ટ હોસ્સ્િટલ અને વિન્ચેસ્ટર હોસ્સ્િટલને લાયકાિના સમયગાળા 
દરવમયાન એલએચએમસી િરફથી નાણાકીય સહાયમા ટેફરીથી અરજીકરિાની જરૂર રહિેે નહીં. 
 
આ નીવિ હઠેળ પરૂી િાડિામાું આિેલ નાણાકીય સહાય એટલી અિેક્ષા સાથે કરિામાું આિે છે કે 
દદીઓ િોચલસી એક્પ્લકેિનની પ્રડક્રયામાું અને જાહરે લાર્ અથિા કિરેજ કાયભક્રમોમાું સહકાર 
આિિે જે સુંર્ાળની ડકિંમિને આિરી લેિા માટે ઉિલબ્ધ હોઈ િકે. 
િાત્રિા નક્કી કરિી િખિે અમે દદીઓની ઉંમર,ચલિંગ,જાવિ,જાવિ, ધમભ,અિુંગિા,જાિીય 
અચર્ગમ,ચલિંગ ઓળખ, રાષ્ટ્રીય મળૂ અથિા ઇવમગે્રિન સ્સ્થવિના આધારે ર્ેદર્ાિ કરીશુું નહીં. 

 
 

વ્યાખ્યાઓ નીચેની વ્યાખ્યાઓ આ નીતિના િમામ તિભાગો પર લાગ ુછે. 
કટોકટી અને વનમસભનસી સેિાઓનુું િગીકરણ નીચેની સામાન્ય વ્યાખ્યાઓ, િેમજ સારિાર કરનારા 
ક્લલવનવિયન િબીબી વનશ્ચય િર આધાડરિ છે. નીચે આિેલ ઇમર્જન્સી કેર અને અરજન્ટ કેરની 
વ્યાખ્યાઓનો ઉિયોગ હોસ્સ્િટલ દ્વારા આરોગ્ય સલામિી નેટસડહિ, હોસ્સ્િટલોના નાણાકીય સહાય 
કાયભક્રમ હઠેળ સ્િીકાયભ કટોકટી અને િાકીદનુું ખરાબ દેવુું કિરેજ નક્કી કરિાના હતે ુમાટે કરિામાું 
આિે છે. 
સામાન્ય રીતે બીલથયેલ રકમ (AGB): એજીબીએ સામાન્ય રીિે ઇમરજન્સી કેર, અરજન્ટ કેર 
અથિા અન્ય િબીબી આિશ્યક સુંર્ાળ માટે ચકૂિિામાું આિે છે જેમની િાસે આ પ્રકારની સુંર્ાળનો 
િીમો હોય િેિા વ્યસ્લિઓને બીમની રકમ િરીકે વ્યાખ્યાવયિ કરિામાું આિે છે. WH િેની એજીબી 
ટકાિારી નક્કી કરિા માટે 29 સીએફઆર§ 1.501 (આર) -5 (બી)(3) માું િણભિેલલકુ-બેક િદ્ધવિનો 
ઉિયોગ કરે છે. અગાઉ નાનાણાકીય િષભ 1 ઓલટોબર દરવમયાન ખાનગી િીમાકુંિનીઓ અને 
મેડડકેરફી-સવિિસ દ્વારા મુંજૂરી આિિામાું આિેલી ઇમર્જન્સી કેર, અરજન્ટ કેર અને અન્ય મેડડકલી 
જરૂરી કેર માટેના િમામ WHના દાિાઓની રકમના ર્ાગને એજીબી ટકાિારી ગણિામાું આિે છે. 
30 સપ્ટેમ્બર, િે દાિાઓ માટેના સુંકળાયે લાગ્રો સચાર્જસભના સરિાળો દ્વારા વસલશ્યોરન્સ, કોિીઝ 
અનેક િાિિાત્ર િામેલ છે. ત્યાર બાદ એજીબી દદીને પરૂી િાડિામાું આિિી સુંર્ાળ માટેના કુલ 
ચાર્જર્જસ સામે એજીબી ટકાિારીને ગણુાકાર દ્વારા નક્કી કરિામાું આિે છે. WH ફલિ એક જ એજીબી 
ટકાિારીનો ઉિયોગ કરે છે અને વિવિધ પ્રકારની સુંર્ાળ માટે અલગની ગણિરી કરતુું 
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નથી.અગાઉના નાણાકીય િષભના સમાિન િછીના 45 મા ડદિસે િાવષિક ધોરણે એજીબીની ગણિરી 
કરિામાું આિિે, અને નાણાકીય િષભના સમાિન િછીના 120 મા ડદિસે અમલમાું મકૂિામાું આિિે. 
આ નીવિ હઠેળ કોઈ વ્યસ્લિ આવથિક સહાય માટે િાત્ર છે િે વનણભય ના િગલે,આિી વ્યસ્લિને 
ઇમરજન્સી કેર, િાકીદ ની સુંર્ાળ અથિા અન્ય િબીબી આિશ્યક સુંર્ાળ માટે એજીબી કરિા િધ ુ
ચાર્જ લેિામાું આિિે નહીં. 
 
િધ ુમાહિિી માટે, પહરતિષ્ટ ચાર જુઓ(4). 
 
અરજીનોસમયગાળો: નાણાકીય સહાય માટે અરજીઓ સ્િીકારિામાું આિિે અને િેની પ્રડક્રયા 
કરિામાું આિિે િે સમયગાળા. અરજીનો સમયગાળો િે િારીખથી િરૂ થાય છે કે પ્રથમસ્રાિ િછીનુું 
ચબચલિંગ સ્ટેટમેન્ટ પ્રદાન કરિામાું આિે છે અને િે િારીખ િછી 240 મી એ સમાપ્િ થાય છે. 
 
સપંતિ: સમાિેિ: 
 બચિ ખાિા 
 એકાઉન્ટ્સ િપાસી રહ્ુુંછે 
 આરોગ્ય બચિ ખાિા(HSA)* 
 આરોગ્ય ભરપાઈની વ્યિસ્થા(HRA)* 
 લિચીક ખચચ એકાઉન્ટ્સ(FSA)* 

 
* જો કોઈ દદી/ગેરેંટર િાસે એચએસએ,એચઆરએ, એફએસએ અથિા સમાન ફુંડ કૌટુુંચબક િબીબી 

ખચભ માટે વનયલુિ હોય, િો આિી વ્યસ્લિ આ સુંિવિ ખિમન થાય ત્યાું સધુી આની વિહઠેળ સહાય 
માટે િાત્ર નથી.  

 
ચેરરટીકેર: એફિીએલના 400% અથિા િેનાથી ઓછા િાવષિક કૌટુુંચબક આિક િાળા દદીઓ અથિા 
િેમના ગેરેંટસભ, જેઓ આ નીવિમાું વનધાભડરિ અન્ય યોગ્યિાના માિદુંડોને પણૂભ કરે છે, િેઓને 
એલએચએમસી દ્વારા પ્રદાન કરિામાું આિિી િાત્ર િબીબી સેિાઓ માટે 100% દદીની જિાબદા 
રસુંતલુનની માફી મળિે. 
 
વૈકલ્પપકસેવા: એક હોસ્સ્િટલ સેિા કે જે ઇમરજન્સી કેર, િાત્કાચલક સુંર્ાળ અથિા અન્ય િબીબી 
જરૂરી સુંર્ાળ(નીચે વનધાભડરિ મજુબ)િરીકે િાત્ર નથી. 
 
ઇમરજન્સીકેર: ઇમરજન્સી મેડડકલ કુંડડિન ના મલૂ્યાુંકન,વનદાન અને/અથિા સારિારના હતે ુમાટે 
આિિામાું આિેલ િસ્તઓુ અથિા સેિાઓ. 
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કટોકટીની તબીબી સ્થથવત: સામાર્જજક સરુક્ષા અવધવનયમ(42ય.ુએસ.સી.1395 ડીડી) ની કલમ 
1867માું વનધાભડરિ મજુબ, ઇમર્જન્સી મેડડકલ કુંડડિનનો અથભએ છે કે િબીબી સ્સ્થવિ જે િબીબી 
સુંર્ાળની ગેરહાજરીમાું િડરણમી િકે િેવુું િાજબી િડરણામ હોઈ િકે િેિા િયાભપ્િ િીવ્રિાના િીવ્ર 
લક્ષણો દ્વારા જાિે પ્રગટ થાય છે.: 

1. વ્યસ્લિના સ્િાસ્્યને(અથિા,સગર્ાભસ્ત્રી ના સુંદર્ભમાું, સ્ત્રી અથિા િેના અજાિબાળકનુું 
સ્િાસ્્ય)ગુંર્ીર જોખમમાું મકૂવુું; 

2. િારીડરક કાયોમાું ગુંર્ીર ક્ષવિ; 
3. કોઈ િણ િારીડરક અંગ અથિા ર્ાગની ગુંર્ીર અવ્યિસ્થા;અથિા 
4. સગર્ાભસ્ત્રી માટે આદર સાથે જે સુંકોચન કરે છે: 

a. ડડચલિરી માટે બીજી હોસ્સ્િટલમાું સલામિ સ્થાનાુંિરણને અસર કરિા માટે 
અપરૂિો સમય છે;અને 

b. િે સ્થાનાુંિરણસ્ત્રી અથિા અજાિબાળકના સ્િાસ્્ય અથિા સલામિી માટે 
ખિરો હોઈ િકે છે. 

કુટંુબ: ય.ુએસ.સેન્સસ બ્યરુો દ્વારા વ્યાખ્યાવયિ કયાભ મજુબ, બે કે િેથી િધ ુલોકોનુું જૂથ જેઓ એક 
સાથે રહ ેછે અને જે જન્મ, લગ્ન અથિા દિક દ્વારા સુંબુંવધિ છે. જો કોઈ દદી આંિડરક આિક સેિાના 
વનયમો અનસુાર કોઈને િેમના આિક િેરાિળિર િર આધાડરિ હોિાનો દાિો કરે છે, િો િેઓ 
આ નીવિ માટે ની યોગ્યિા નક્કી કરિાના હતે ુમાટે આવશ્રિ માનિામાું આિી િકે છે. 
 
કુટંુબનીઆવક: અરજદારોની કુટુુંબની આિક એજ ઘરના િડરિારમાું રહિેા બધા પખુ્િ સભ્યોની 
સુંયલુિ કુલ આિક છે અને િાજેિરના ફેડરલ ટેલસ રીટનભ િર િામેલ છે.18 િષભથી ઓછી િયના 
દદીઓ માટે, કૌટુુંચબક આિકમાું માિાવિિા અથિા માિાવિિા અને/અથિા િગલા-માિાવિિા 
અથિા કેરટેકર સુંબુંધીઓ િામેલ છે. ફેડર લગરીબી માગભદવિિકાઓની ગણિરી કરિી િખિે 
સેન્સસબ્યરુોની વ્યાખ્યાનો ઉિયોગ કરીને કુટુુંબની આિક નક્કી કરિામાું આિે છે: 

1. કમાણી,બેરોજગારી િળિર,કામદારોનુું િળિર,સામાર્જજક સરુક્ષા, પરૂક સરુક્ષા 
આિક,જાહરે સહાય,િીઢ ચકુિણીઓ,બચેલાલાર્ો, િેન્િન અથિા 
વનવવૃિઆિક,વ્યાજ,ડડવિડન્ડ,ર્ાડા,રોયલ્ટી, િસાહિ માુંથી આિક,ટ્રસ્ટ,િૈક્ષચણક 
વવૃિઓ,ર્્થાબુંધ અને બાળક આધાર િામેલ છે. 

2. નોન કેિલાર્ો(જેમ કે ફૂડ સ્ટેમ્પ્સઅને આિાસસબવસડી) ગણિરી કરિા નથી 
3. કર િહલેાું(ગ્રોસ)આધારે નક્કી થાય છે 
4. મડૂી લાર્ અને નકુસાન બાકાિ 

 
ફેડરલગરીબીનુસં્િર: ફેડરલ ગરીબી સ્િર(એફિીએલ) યનુાઇટેડસ્ટેટ્સમાું ગરીબીમાું કોણ છે િે 
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વનધાભડરિ કરિા માટે આિકના થે્રિોલ્ડનો ઉિયોગ કુટુુંબના કદ અને રચના દ્વારા બદલાય છે. 
યનુાઇટેડસ્ટેટ્સના આરોગ્ય અને માનિસેિા વિર્ાગ દ્વારા ફેડરલર ર્જજસ્ટરમાું િે સમયાુંિરે 
યનુાઇટેડસ્ટેટ્સ કોડના િીષભક 42ના કલમ 9902 ના િેટા(2) ના અવધકાર હઠેળઅિડેટકરિામાું 
આિેછે.િિભમાનએફિીએલમાગભદવિિકાઓનોસુંદર્ભઅહીંઆિીિકાય 
https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines. 
 
નાણાકીયસહાય: ચેડરટીકેર અને મેડડકલ હાડભિીિ થી બનેલી સહાય, લાયક દદીઓ માટે પરૂી 
િાડિામાું આિે છે,જે અન્યથા નાણાકીય મશુ્કેલીઓ અનરુ્િે છે, િેમને ઇમર્જન્સી કેર, િાત્કાચલક 
સુંર્ાળ અથિા એલએચએમસી દ્વારા પરૂી િાડિામાું આિિી અન્ય િબીબી આિશ્યક સુંર્ાળની 
નાણાકીય જિાબદારીમાુંથી મલુિ કરિા માટે. 
 
ગેરંટર: દદી વસિાયની કોઈ વ્યસ્લિ જે દદીઓના ચબલ માટે જિાબદાર છે. 
 
કુલચાર્જ: મહસેલૂમાુંથી કિાિ લાગ ુથાય િે િહલેાું દદીની સુંર્ાળ સેિાઓની જોગિાઈ માટે સુંપણૂભ 
સ્થાવિિ દરે કુલ શલુ્ક. 
 
બેઘર: જેમ કે ફેડરલ સરકાર દ્વારા વ્યાખ્યાવયિ, અને એચયડુી દ્વારા ફેડરલર ર્જજસ્ટરમાું પ્રકાવિિ:એક 
વ્યસ્લિ અથિા કુટુુંબ કે જેની િાસે વનયિ,વનયવમિ અને િયાભપ્િ રાવત્રના સમયનો વનિાસોનો 
અર્ાિ હોય છે, એટલે કે િે વ્યસ્લિ અથિા કુટુુંબનુું રાવત્રના સમયે વનિાસ સ્થાન હોય છે જેનો અથભ 
જાહરે અથિા ખાનગી સ્થળ નથી. માનિ િસિાટ માટે અથિા અસ્થાયી જીિન વ્યિસ્થા પરૂી 
િાડિા માટે રચાયેલ જાહરેમાું અથિા ખાનગી રીિે ચલાિિામાું આિેલા આશ્રયમાું રહ ેછે. આ 
કેટેગરીમાું એિી વ્યસ્લિઓ િામેલ છે કે જેઓ સુંસ્થામાુંથી બહારની કળી રહ્યા હોય જ્યાુંિે અથિા 
િેણી એ 90 ડદિસ અથિા િેનાથી ઓછા સમય માટે વનિાસ કયો હિો, જેમણે કટોકટી આશ્રય 
સ્થાનમાું સ્થાયી કયો હિો અથિા સુંસ્થામાું પ્રિેિિા િહલેા માનિિસિાટ માટે નથી. 
ઇન-નેટવકભ : WH અને િેના આનષુુંચગકો દદીઓની િીમાકુંિની સાથે િાટાઘાટો દરે ર્રિાઈ માટે 
કરાર કરે છે. 
િબીબીમશુ્કેલી: િાત્ર દદીઓ માટે પરૂી િાડિામાું આિિી નાણાકીય સહાય જેની િબીબી 
ચબલિેમની કુટુુંબની આિકના 25% કરિા િધારે અથિા સમાન હોય છે.  
 
િબીબીજરૂરીસરં્ાળ:િબીબીરૂિે જરૂરી િસ્તઓુ અથિા સેિાઓ,જેમકે મલૂ્યાુંકન,વનદાન, અને/ 
અથિા ઇજા અથિા ચબમારીની સારિારના હતે ુમાટે પ્રદાન કરિામાું આિિી ઇનિેિન્ટ અથિા 
બહારના દદીઓની આરોગ્ય સુંર્ાળ સેિાઓ.ક્લલવનકલ માિદુંડને િહોંચીિળિા ઉિરાુંિ, આિી 
િસ્તઓુ અથિા સેિાઓ સામાન્ય રીિે મેડડકેરફી-ફોર-સવિિસ, ખાનગી આરોગ્ય િીમાદાિાઓ 

https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
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અથિા અન્ય તિૃીયિક્ષિીમા દ્વારા આિરી લેિામાું આિિી હોય છે. 
 
સેવામાટેમેરડકેરફી: સામાજીક સરુક્ષા અવધવનયમના િીષભક XVIII નામે ડડકેર ર્ાગ A અને ર્ાગબી 
હઠેળ આિિામાું આિેલ આરોગ્ય િીમો(42 USC 1395c-1395w-5). 
 
આઉટ-ઓફ-નેટવકભ : WH અને િેના આનષુુંચગકો દદીઓની િીમાકુંિની સાથે િાટાઘાટ દરે ર્રિાઈ 
કરિા માટે કરારકરિામાું આિિા નથી, િડરણામે દદીની જિાબદારી ઉચી થાય છે. 
 
ચકુવણીયોજના: ચકુિણી યોજના કે જે ક્ાું િો WH,અથિા એલએચએમસી નુું પ્રવિવનવધત્િ કરતુું 
તિૃીય િક્ષ વિકે્રિા,અને ચખસ્સાની ફી વસિાયના દદી/ગેરેંટર દ્વારા સુંમિ થાયછે. ચકુિણી યોજના 
દદીઓના નાણાકીય સુંજોગો,બાકી રકમ અને અગાઉની ચકુિણી ધ્યાનમાું લેિે. 
 
અનમુાતનિપાત્રિા: કેટલાક સુંજોગોમાું,િીમા િીમાદદીઓ આવથિક સહાય માટે વ્યસ્લિગિ આકારણી 
કરિા માટે દદી દ્વારા સીધા પ્રદાનન કરિામાું આિિા, અન્ય માધ્યમથી ચકાસાયેલ પ્રોગ્રામ્સ અથિા 
માડહિીના અન્યસ્રોિોમાું િેમની નોંધણીને આધારે નાણાકીય સહાય માટે યોગ્ય અથિા માનિામાું 
આિે છે. 
 
ખાનગીઆરોગ્યવીમાદાિા: એિી કોઈ િણ સુંસ્થા કે જે સરકારી એકમ નથી જે આરોગ્યિીમો આિે 
છે,જેમાું મેડડકેર એડિાન્ટેજ હઠેળ આરોગ્યિીમા યોજનાનુું સુંચાલન કરિી ચબન-સરકારી સુંસ્થાઓ 
િામેલ છે. 
 
લાયકાિનોસમયગાળો: નાણાકીય સહાય માટે િાત્ર હોિાનુું નક્કી કરનારા અરજદારોને મુંજૂરીની 
િારીખથી છ મડહનાના સમયગાળા માટે સહાય આિિામાું આિિે. નાણાકીય સહાય માટે લાયકાિ 
ધરાિિા દદીઓએ ખાિરી આિી િકે છે કે છ(6)મડહનાની લાયકાિ અિવધના અંિે િેમની છ 
મડહના(6)મડહના માટે યોગ્યિા િધારિા માટે િેમની નાણાકીય િડરસ્સ્થવિમાું કોઈ ફેરફાર કરિામાું 
આવ્યા નથી. 
 
અતનતિિદદી: પ્રાઇિેટ હલે્થ ઇન્સ્યરુર,ઇરીસાિી માદાિા,ફેડરલ હલે્થ કેર પ્રોગ્રામ, જે સેિા માટે 
મયાભદાવિના મેડડકેરફી,મેડડકેડ,એસચીિીઆઇિી, અને ચેમ્િસ,કામદારોને િળિર, અથિા ખચભને 
આિરી આિિા માટે ઉિલબ્ધ અન્ય તિૃીય િક્ષ સહાય દ્વારા પરૂી િાડિામાું આિેલ કોઈ તિૃીય 
િક્ષ કિરેજ સાથે નો દદી.દદીઓના આરોગ્ય સુંર્ાળ ખચભ. 
 
વીમાદદીઓ: ખાનગી અથિા સરકારી કિરેજિાળી કોઈ િણ વ્યસ્લિ કે જેના માટે એલએચએમસી 
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દ્વારા પરૂા િાડિામાું આિિી િબીબી સેિાઓ માટે અિેચક્ષિ ખચભની અિેચક્ષિ ચકૂિણી કરિી િે 
આવથિક મશુ્કેલી છે. 
 
િાકીદનીસરં્ાળ: િબીબી સ્સ્થવિની અચાનક િરૂઆિ િછી િીવ્ર હોસ્સ્િટલમાું િબીબી આિશ્યક 
સુંર્ાળ પરૂી િાડિામાું આિે છે,ર્ૌવિક અથિા માનવસક, પરૂિી િીવ્રિા(ગુંર્ીરિીડાસડહિ)ના િીવ્ર 
લક્ષણો દ્વારા િોિાને પ્રગટ કરે છે,જેમ કે સમજદાર લેિ રસન એવુું માનિે કે 24 ની અંદર િબીબી 
સહાયની ગેરહાજરી છે. કલાકો િાજબી રૂિે દદીઓના આરોગ્યને જોખમમાું મકૂિા, િારીડરક કાયભમાું 
ક્ષવિ અથિા કોઈ િણ િારીડરક અિયિો અથિા ર્ાગની િકલીફમાું િડરણમી િકે છે. 

 
WHિરફથીનાણાકી
યસહાયમાટેનીપાત્ર
િા 

નાણાકીય સહાય માટે િાત્ર સેિાઓ િબીબી રીિે યોગ્ય અને સ્િીકૃિ િબીબી પે્રન્લટસ ધોરણોની 
અંિગભિ હોિી આિશ્યક છે, અને િેમાું િામેલ હોવુું જોઈએ: 

1. ઉિરની વ્યાખ્યા મજુબ ઇમર્જન્સી કેર માટે ઇન-નેટિકભ અને આઉટ-ફ-નેટિકભ સવુિધા 
ચાર્જ. 

2. ઉિરોલિ વ્યાખ્યાવયિ મજુબ ઇમર્જન્સી કેર માટે ઇન-નેટિકભ અને આઉટ-ઓફનેટિકભ 
વ્યાિસાવયક ફી એલએચએમસી અને િેના સાથીઓ દ્વારા કાયભરિ પ્રદાિાઓ દ્વારા 
પ્રસ્તિુ,િડરવિષ્ટિાુંચ (5) માુંસચૂચબદ્ધ. 

3. વ્યાખ્યાવયિ મજુબ અરજન્ટકેર માટે ઇન-નેટિકભ સવુિધા ચાર્જ. 
4. ઉિરની વ્યાખ્યા મજુબ મેડડકલી જરૂરી સુંર્ાળ માટે ઇન-નેટિકભ સવુિધા ચાર્જ. 
5. અરજન્ટ કેર અને મેડડકલી જરૂરી સુંર્ાળ માટેઇન-નેટિકભ વ્યાિસાવયક ફી WH અને િેના 

આનષુુંચગકો દ્વારા વનયલુિ પ્રદાિાઓ દ્વારા આિિામાું આિિી,િડરવિષ્ટ 
િાુંચ(5)માુંસચૂચબદ્ધ. 

 
WH િરફથી 
નાણાકીય સહાય 
સેિાઓ માટે િાત્ર 
નથી 

નાણાકીય સહાય માટે િાત્ર ન હોય િેિી સેિાઓમાું િામેલ છે:  
1. ઉિરોલિ વ્યાખ્યાવયિ મજુબ, િૈકક્લ્િક સેિાઓ માટે વ્યિસાવયક ફી અને સવુિધા શલુ્ક. 
2. િડરવિષ્ટ િાુંચ(5)માું સચૂચબદ્ધ નાણાકીય સહાય નીવિ(દા.િ. ખાનગી અથિા 

નોન-એલએચએમસી િબીબી અથિા ચચડકત્સક વ્યાિસાવયકો, એમ્બ્યલુન્સ 
િડરિહન,િગેરે) નુું િાલન ન કરિા પ્રદાિાઓ દ્વારા આિિામાું આિિી સુંર્ાળ માટે 
વ્યિસાવયક ફી. દદીઓ આવથિક સહાય આિે છે કે નહીં અને ચકુિણીની વ્યિસ્થા કરે િે 
જોિા માટે આપ્રદાિાઓ નો સીધો સુંિકભ કરિા પ્રોત્સાડહિ કરિામાું આિે છે. આ નીવિ હઠેળ 
આિરી લેિામાું આિિી પ્રદાિાઓની સુંપણૂભ સચૂચ માટે િડરવિષ્ટ િાુંચ(5)જુઓ 

3. ઉિરોલિ વ્યાખ્યા મજુબ,આઉટ-ઓફ-નેટિકભ સવુિધા ચાર્જ અને અરજન્ટ કેર અને 
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મેડડકલી જરૂરી સુંર્ાળ માટે વ્યાિસાવયક ફીઝ, જે ઉિર આિેલ વ્યાખ્યા મજુબ છે. 

 
 
 
 
 

 
ઉપલબ્ધ સહાય 

WH દદીઓને જાહરે સહાયિા કાયભક્રમો અને હોસ્સ્િટલ નાણાકીય સહાય માટે અરજી કરિાની સહાય 
આિે છે, જેમકે નીચે િધ ુવિગિિાર િણભિેલ છે. 
WH હોસ્સ્િટલ દ્વારા પરૂી િાડિામાું આિિી ઇમરજન્સી, ઇનિેિન્ટ અથિા બહારના દદીઓની 
આરોગ્ય સુંર્ાળ સેિાઓ માટેના કિરેજને ચકાસિા માટે દદીઓની િીમાની સ્સ્થવિ અને અન્ય 
માડહિી એકવત્રિ કરિાના પ્રયત્નો કરિે. કોઈ િણ માડહિી અથિા સેિાઓ કે જે ઇમરજન્સી કેર 
અથિા િાકીદની સુંર્ાળની રચના કરિા નથી િેની ડડચલિરી િહલેાું બધી માડહિી પ્રાપ્િ કરિામાું 
આિિે.કોઈ િણ ઇમટલા- સ્િરની ઇમરજન્સી કેર અથિા િાત્કાચલક સુંર્ાળની ડડચલિરી દરવમયાન 
હોસ્સ્િટલ આ માડહિી મેળિિાના કોઈ િણ પ્રયત્નમાું વિલુંબ કરિે, જો આ માડહિી મેળિિાની 
પ્રડક્રયામાું િબીબી ન્સ્ક્રવનિંગ િરીક્ષા અથિા ઇમરજન્સી મેડડકલને સ્સ્થર બનાિિા માટે હાથ ધરિામાું 
આિિી સેિાઓમાું વિલુંબ અથિા દખલ થિે. 
હોસ્સ્િટલ દ્વારા પરૂી િાડિામાું આિિી સેિાઓનો ખચભ માટે કોઈ તિૃીય િક્ષ િીમો અથિા અન્ય 
સાધન જિાબદાર હોઈ િકે છે કે કેમિે િિાસિાના હોસ્સ્િટલ િાજબી કારણે મહનેિ પ્રયત્નો િામેલ 
હોઇ િકે છે,િરુંત ુમયાભડદિ રહિેે નહીં, દદી િાસેથી નક્કી કરિા માટે જો ત્યાું કોઈ લાગ ુિડિી નીવિ 
લાગ ુિડે િો. દાિાની ડકિંમિ, સડહિ:(1)મોટરિાહન અથિા ઘરના માચલકોની જિાબદારી નીવિ, 
(2)સામાન્ય અકસ્માિ અથિા વ્યસ્લિગિ ઈજા સુંરક્ષણ નીવિ,(3) કામદારો િળિર 
કાયભક્રમો,અને(4)વિદ્યાથી િીમા િોલીસી,અન્ય. જો હોસ્સ્િટલ કોઈ જિાબદાર તિૃીય િક્ષને 
ઓળખિામાું સક્ષમ છે અથિા તિૃીય િક્ષ અથિા ખાનગી િીમા દાિા અથિા અન્ય જાહરે પ્રોગ્રામ 
સડહિના અન્ય સુંસાધનો દ્વારા ચકુિણી પ્રાપ્િ થઈ છે,  
િો હોસ્સ્િટલ લાગ ુપ્રોગ્રામને ચકુિણીની જાણ કરિે અને જો િે દીઠ લાગ ુિડેિો િેને ઓફસેટ કરિે 
પ્રોગ્રામ પ્રોસેવસિંગ આિશ્યકિા ઓનો દાિો કરે છે,કોઈ િણ દાિા સામે, જે તિૃીય િક્ષ અથિા અન્ય 
સ્રોિ દ્વારા ચકૂિિામાું આિી િકે છે. રાજ્યના જાહરે સહાયિા કાયભક્રમો માટે કે જેઓ ખરેખર 
સેિાઓના ખચભ માટે ચકૂિણી કરે છે, હોસ્સ્િટલમાું દદીઓની સેિાઓ સોંિણીની તિૃીય િક્ષ 
કિરેજની સલામિી સરુચક્ષિ રાખિી જરૂરી નથી. આ ડકસ્સાઓમાું , દદી એ ધ્યાન રાખવુું જોઈએ 
કે લાગ ુરાજ્ય કાયભક્રમ દદીને પરૂી િાડિામાું આિિી સેિાઓનાું ખચભ િરસોંિણી મેળિિાનો પ્રયાસ 
કરી િકે છે. WH મેસેચ્યસેુટ્સ િાત્રિા ચકાસણી વસસ્ટમ(ઇિીએસ) ની િિાસ કરિે કે નહીં િે ની 
ખાિરી કરિા માટે કે દદી ઓછી આિકના દદી નથી અને મેસહલે્થ ક્ાુંિો કિરેજ માટે અરજી રજૂ 
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કરી નથી, હલે્થ કનેલટર દ્વારા સુંચાચલિ પ્રીવમયમ સહાય ચકુિણી કાયભક્રમ,ચચલ્રન્સ મેડડકલ 
વસક્યડુરટી પ્રોગ્રામ, અથિા આરોગ્ય સરુક્ષા નેટ, ખરાબ દેિાના કિચ માટે આરોગ્ય સરુક્ષાનેટ 
ઓડફસ િર દાિા સબવમટ કરિા િહલેા. 
 
 
 
 

જાહરેસહાયકાયભક્ર
મો 

િીમા િીમાદદીઓ અથિા અલ્િિીમા દદીઓ માટે, હોસ્સ્િટલ આિા દદીઓ સાથે જાહરે સહાય 
કાયભક્રમો માટે અરજી કરિામાું મદદ કરિા માટે કામ કરિે જેમાું િેમના કેટલાક અથિા િમામ 
ચકૂિણી નથિાું હોસ્સ્િટલ ચબલનો સમાિેિ થઈ િકે. િીમાિીમા દદીઓ અને અલ્િ િીમા દદીઓને 
ઉિલબ્ધ અને યોગ્ય વિકલ્િો િોધિામાું મદદ કરિા માટે,હોસ્સ્િટલ,બધા લોકોને, સેિા માટે 
હોસ્સ્િટલના સ્થળે,દદીઓની પ્રારુંચર્ક રૂબરૂ નોંધણી દરવમયાન, જાહરે સહાય કાયભક્રમોની 
ઉિલબ્ધિાની સામાન્ય સચૂના પરૂી િાડિે. ચબચલિંગ ઈનિોઇસીસ કે જે દદી અથિા બાુંયધરી 
આિનારને મોકલિામાું આિે છે,અને જ્યારે પ્રદાિાને સચૂચિ કરિામાું આિે છે, અથિા િેની 
િોિાની યોગ્ય ખુંિ દ્વારા જાહરે અથિા ખાનગી િીમા કિચ માટે દદીઓની િાત્રિાની સ્સ્થવિમાું 
િડરિિભન થાય છે. 
હોસ્સ્િટલના દદીઓ વિવિધ રાજ્ય જાહરે સહાય કાયભક્રમો (જે હલે્થ કનેલટર,ચચલ્રન્સ મેડડકલ 
વસક્યડુરટી પ્રોગ્રામ, અને હલે્થ સેફ્ટીનેટ દ્વારા સુંચાચલિ પ્રીવમયમ સહાય ચકુિણી પ્રોગ્રામ સડહિ) 
દ્વારા મયાભડદિ નથી િરુંત ુરાજ્યના જાહરે સહાય કાયભક્રમો દ્વારા આરોગ્ય સુંર્ાળ સેિાઓની મફિ 
અથિા ઘટાડેલી ડકિંમિ માટે િાત્ર હોઈ િકેછે.). આિા પ્રોગ્રામ્સ ઓછી આિકના દદીઓની સહાય 
માટે છે જે દરેક વ્યસ્લિની િેની સુંર્ાળના ખચભમાું ફાળો આિિાની ક્ષમિાને ધ્યાનમાું લે 
છે.િીમાદદીઓ અથ િાિીમાદદીઓ માટે,હોસ્સ્િટલ,  વિનુંિી કરિામાું આિે ત્યારે, િેમને જાહરે 
સહાય કાયભક્રમો દ્વારા કિરેજ માટે અરજી કરિામાું મદદ કરિે, જેમાું િેમના અથિા િેમના કેટલાક 
અિેિન હોસ્સ્િટલ બીલો આિરી લેિામાું આિિે. 
 
રાજ્યના આરોગ્ય કિરેજ કાયભક્રમોમાું નોંધણી કરિામાું દદીઓની સહાય માટે હોસ્સ્િટલ ઉિલબ્ધ 
છે.આમાું મેસહલે્થ, રાજ્યોના આરોગ્ય કનેલટર દ્વારા સુંચાચલિ પ્રીવમયમ સહાય ચકુિણી કાયભક્રમ 
અને ચચલ્રન્સ મેડડકલ વસક્યડુરટી પ્લાન િામેલ છે.આ પ્રોગ્રામ્સ માટે, અરજદારોન લાઇન િેબસાઇટ 
(જે કેન્ન્િય રીિે રાજ્યોના આરોગ્ય કનેલટર િેબસાઇટ િર સ્સ્થિ છે), એક કાગળ એક્પ્લકેિન અથિા 
ફોન િર ગ્રાહક સેિાના પ્રવિવનવધ સાથે, જ્યાું માસહલે્થ અથિા કનેલટર િરસ્સ્થિ છે,દ્વારા અરજી 
સબવમટ કરી િકેછે. િેબસાઇટ િર અથિા કાગળની અરજી દ્વારા એક્પ્લકેિન સબવમટ કરિા માટે, 
વ્યસ્લિ હોસ્સ્િટલના નાણાકીય સલાહ કારો (જેને પ્રમાચણિ એક્પ્લકેિન સલાહકાર િણ કહિેામાું 
આિે છે) ની સહાય માુંગી િકે છે. 
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આરોગ્યસરુક્ષાનેટ
દ્વારાસહાય 

મેસેચ્યસેુટ્સ હલે્થ સેફ્ટીનેટમાું િેની ર્ાગીદારી દ્વારા, હોસ્સ્િટલ મેસેચ્ય ુસેટ્સના રહિેાસીઓ છે અને 
આિકની યોગ્યિાને પણૂભ કરિા ઓછી આિક િાળા િીમા વિનાના દદીઓ અને અલ્િિીમા 
દદીઓને િણ નાણાકીય સહાય પરૂી િાડે છે. મેસેચ્યસેુટ્સની િીવ્ર હોસ્સ્િટલોમાું વનશલુ્ક અથિા 
ડડસ્કાઉન્ટેડકેર દ્વારા ઓછી આિક િાળા િીમાવિનાના દદીઓ અને અલ્િિીમા દદીઓને 
અનસેમ્િેન્ટેડકેર પ્રદાન કરિાના ખચભને િધસુમાન રૂિ ે વિિડરિ કરિા માટે હલે્થ સેફટીનેટ 
બનાિિામાું આિી હિી. અવનયુંવત્રિ દદીઓ અને અવનવશ્ચિ દદીઓની સુંર્ાળના ખચભને ફેડરલ 
ગરીબી સ્િરના 300% થી ઓછી આિકિાળા દરેક હોસ્સ્િટલ િરના આરોગ્યની સલામિીની નેટ 
પચૂલિંગ. 
 
હોસ્સ્િટલમાું સેિાઓ મેળિિા ઓછી આિકના દદીઓ, હલે્થ સેફ્ટીનેટ દ્વારા આવથિક સહાય માટે િાત્ર 
હોઈ િકે છે,જેમાું 101 સીએમઆર 613.00 માું વ્યાખ્યાવયિ આરોગ્ય સલામિી ચોખ્ખી લાયક 
સેિાઓ માટેની વનશલુ્ક અથિા આંવિક મફિ સુંર્ાળ િામેલ છે.   
(a)આરોગ્ય સરુક્ષા ચોખ્ખી–પ્રાથવમક 
િીમા િીમાદદીઓ કે જે મેસેચ્યસેુટ્સના રહિેાસી છે, મેસેલ્ફ મેગીઝ હાઉવસિંગ ઇનકમ અથિા 
મેડડકલ હાડભિીિ કૌટુુંચબક આિક સાથે 101,સીએમઆર 613.04(1)માું િણભવ્યા અનસુાર, ફેડર 
લગરીબી સ્િરના 0-300% િચ્ચે, આરોગ્ય સલામિી ચોખ્ખી યોગ્ય સેિાઓ માટે લાયક નક્કી કરી 
િકાય છે. 
101 સીએમઆર 613.04(5)(એ)અને (બી) માું િણભવ્યા અનસુાર હલે્થ કનેલટર દ્વારા સુંચાચલિ 
પ્રીવમયમ સહાય ચકુિણી પ્રોગ્રામમાું નોંધણી માટે િાત્ર દદીઓ માટે આરોગ્ય સલામિી ચોખ્ખી 
પ્રાથવમક માટેની લાયકાિ અને સેિાઓનો પ્રકાર મયાભડદિ છે.એમ.જી.એલ.ના વિદ્યાથી આરોગ્ય 
કાયભક્રમની આિશ્યકિાઓને આવધન દદીઓ. સી. 15 એ, § 18 આરોગ્ય સલામિી ચોખ્ખી પ્રાથવમક 
માટે િાત્ર નથી. 
(b)આરોગ્ય સરુક્ષા ચોખ્ખી– માધ્યવમક. 
જે દદીઓ કે જેમે સેચ્ય ુસેટ્સના રહિેાસી છે પ્રાથવમક આરોગ્યિીમા અને મેસ હલે્થ એમએજીઆઇ 
ઘરેલ ુઆિક અથિા િબીબી મશુ્કેલી 101 સીએમઆર 613.04(5)(એ) અને (બી) માું િણભવ્યા 
અનસુાર હલે્થ કનેલટર દ્વારા સુંચાચલિ પ્રીવમયમ સહાય ચકુિણી પ્રોગ્રામમાું નોંધણી માટે િાત્ર 
દદીઓ માટે આરોગ્ય સલામિી નેટ માધ્યવમક માટેની લાયકાિ અને સેિાઓનો પ્રકાર મયાભડદિ 
છે.એમ.જી.એલ.ના વિદ્યાથી આરોગ્ય કાયભક્રમની આિશ્યકિાઓને આવધન દદીઓ. સી. 15 એ, § 
18 હલે્થ સેફ્ટીનેટ માધ્યવમક માટે િાત્રનથી. 
 
(c)આરોગ્ય સરુક્ષા ચોખ્ખી- આંવિક કિાિ 
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જો પ્રીવમયમ ચબચલિંગ કૌટુુંચબક જૂથના બધા સભ્યો (જો આરોગ્ય પ્રીવમયમ ચબચલિંગ ફેવમલી જૂથના 
બધા સભ્યો)150.1% થી300% ની િચ્ચેની આરોગ્ય સુંર્ાળ નેટ પ્રાયમરી અથિા હલે્થસેફ્ટી નેટ 
ગૌણ માસ હલે્લ્થ હાઉસહોલ્ડ આિક અથિા મેડડકલ હાડભિીિ ફેવમલી ગણિરી યોગ્ય આિક સાથે 
લાયક હોય િેિા દદીઓ િાવષિક કિાિને િાત્ર હોઈ િકે છે.િીબીએફજી)ની આિક છે જે FPLના 
150.1% કરિા િધારે છે.આ જૂથ 130 સીએમઆર 501.0001 માું વ્યાખ્યાવયિ થયેલ છે.જો 
િીબીએફજીના કોઈ િણ સભ્યની એફિીએલ 150.1% ની નીચે હોય િો િીબીએફજીના કોઈ િણ 
સભ્યમા ટેક િાિિાત્ર નથી. િાવષિક કિાિ કરિા િધ ુબરાબર છે: 
1.  હલે્થ કનેલટર પ્રીવમયમ દ્વારા સુંચાચલિ સૌથી ઓછી ડકિંમિનો પ્રીવમયમ સહાય ચકુિણી 
પ્રોગ્રામ,કેલેન્ડર િષભની િરૂઆિમાું, માસ હલે્થ એફિીએલ આિક ધોરણોના પ્રમાણમાું 
િીબીએફજીના કદ માટે સુંતચુલિ;અથિા 
2. અરજદારના િીબીએફજી માું101સીએમઆર 613.04(1) માું િણભવ્યા અનસુાર, સૌથી ઓછી માસ 
હલે્થ મગલ હાઉસ હોલ્ડઇનકમ અથિા મેડડકલહાડભિીિ ફેવમલી ગણિરીની આિક િચ્ચેનો 40% 
િફાિિ. 
 
(d)આરોગ્યસરુક્ષાચોખ્ખી- િબીબીમશુ્કેલી 
કોઈ િણ આિકનો રહિેાસી મેસેચ્યસેુટ્સ આરોગ્ય સરુક્ષાનેટ દ્વારા આરોગ્ય સરુક્ષાનેટ િબીબી 
મશુ્કેલી(િબીબી મશુ્કેલી) માટે લાયક હોઈ િકે છે જો માન્ય િબીબી ખચભમાું િેની અથિા િેણીની 
ગણિરીની આિક ઓછી થઈ ગઈ છે કે િે અથિા િેણી આરોગ્ય સેિાઓ માટે ચકૂિણી કરિામાું 
અક્ષમ છે. િબીબી મશુ્કેલી માટે લાયક બનિા માટે,અરજદારો એમાન્ય િબીબી ખચભ 101 
સીએમઆર 613 માું વ્યાખ્યાવયિ અરજદારોની ગણિરી યોગ્ય આિકની સ્િષ્ટ ટકાિારી કરિા િધ ુ
હોિી જોઈએ. 
અરજદારોએ યોગદાન આિિાની આિશ્યકિા 101સીએમઆર 613.05 (1)(બી) માું ગણિરીની 
આિકની વનવશ્ચિ ટકાિારી િરીકે ગણિામાું આિે છે,જેના આધારે આરોગ્ય સલામિી ચોખ્ખી 
ચકુિણી માટે િાત્ર નહીં,િાસ્િવિક ગણિરીની આિક ઓછી બીલ દ્વારા ગણુાકાર, િબીબી મશુ્કેલીઓ 
ફેવમલી સએફિીએલ િર આધાડરિ છે, જેના માટે અરજદાર જિાબદાર રહિેે. િબીબી મશુ્કેલી માટે 
આગળની આિશ્યકિાઓ 101 સીએમઆર 613.05 ઉલ્લેચખિ છે 
 
મેડડકલ મશુ્કેલીઓ માટે લાયક દદીઓ િાસેથી હોસ્સ્િટલ ડડિોચઝટ ની વિનુંિી કરી િકે છે.થાિણો 
મેડડકલ હાડભ િીિયોગ દાનના 20% સધુી $1000 સધુી મયાભડદિ રહિેે.બાકીના િમામ બેલેન્સ 101 
સીએમઆર 613.08(1)(જી)માું સ્થાવિિ ચકુિણી યોજનાની િરિોને આવધન રહિેે.. 
 
મેડડકલ હાડભિીિ માટે, હોસ્સ્િટલ દદી સાથે કામ કરિે કે કેમ િે નક્કી કરિા માટે કે મેડડકલ હાડભ 
વિિ જેિો પ્રોગ્રામ યોગ્ય છે કે નહીં અને મેડડકલ હાડભ િીિ એક્પ્લકેિનને હલે્થસેફટી નેટ િર સબવમટ 



 

વિન્ચેસ્ટર હોસ્સ્િટલ નાણાકીય સહાય નીવિસધુારેલ ઓગસ્ટ 20   િાનુું 13 

કરો.હોસ્સ્િટલ દ્વારા વિનુંિી મજુબ,જરૂરી સમયમયાભદામાું, હોસ્સ્િટલ પણૂભ એક્પ્લકેિન સબવમટ કરી 
િકે છે િેની ખાિરી કરિા માટે, દદીઓની િમામ આિશ્યક માડહિી પ્રદાન કરિાની ફરજ છે. 

 
નાણાકીયસહાયસ
લાહકારનીભતૂમકા 

આ હોસ્સ્િટલ િીમાિીમા દદીઓ અને અન્ડર સ્ન્સ્યોરન્ટ દદીઓને જાહરે સહાય કાયભક્રમ (હલે્થ 
કનેલટર દ્વારા સુંચાચલિ પ્રીવમયમ સહાય ચકુિણી પ્રોગ્રામ,અને ચચલ્રન્સ મેડડકલ વસક્યડુરટી પ્રોગ્રામ 
સડહિ, િરુંત ુમયાભડદિ નથી) દ્વારા આરોગ્ય કિરેજ માટે અરજી કરિામાું મદદ કરિે અને વ્યસ્લિઓ 
સાથે કામ કરિે.િેમને યોગ્ય િરીકે નોંધણી કરો. હોસ્સ્િટલ એિા દદીઓને િણ મદદ કરિે કે જેઓ 
હલે્થસેફટીનેટ દ્વારા આવથિક સહાય માટે અરજી કરિા માુંગિા હોય.  
 
િોસ્સ્પટલ કરિે:  

a) માસહલે્થ, હલે્થ કનેલટર દ્વારા સુંચાચલિ પ્રીવમયમ સહાય ચકુિણી પ્રોગ્રામ, ચચલ્રનસ્ 
મેડડકલ વસક્યડુરટી પ્રોગ્રામ અને હલે્થસેફ્ટીનેટ સડહિના પ્રોગ્રામની સુંપણૂભ શે્રણી 
વિિેની માડહિી પ્રદાન કરો; 

b) વ્યસ્લિઓને કિરેજ માટે નિી એક્પ્લકેિન પણૂભ કરિામાું અથિા હાલના કિરેજ માટે 
નિીકરણ સબવમટ કરિામાું સહાય કરો; 

c) બધા જરૂરી દસ્િાિેજો મેળિિા માટે વ્યસ્લિ સાથે કામ કરો; 
d) એક્પ્લકેિન અથિા નિી કરણો સબવમટ કરો(બધા જરૂરી દસ્િાિેજો સાથે); 
e) આિા એક્પ્લકેિન અને નિીકરણની સ્સ્થવિ િરના કાયભક્રમો સાથે, લાગ ુિડે ત્યારે અને 

િિભમાન વસસ્ટમ મયાભદાઓ હઠેળ મુંજૂરી આિિામાું આિે ત્યારે ડક્રયા પ્રવિડક્રયા કરો; 
f) િીમા કાયભક્રમોમાું અરજદારો અથિા લાર્ાથીઓની નોંધણી કરિામાું સહાય માટે 

મદદ;અને 
g) મિદાર નોંધણી સહાયની ઓફર અને પ્રદાન કરો. 

હોસ્સ્િટલ હોસ્સ્િટલ અને લાગ ુ રાજ્ય એજન્સીને િેમના સુંપણૂભ નામ, 
સરનામુું,ટેચલફોનનુંબર,જન્મિારીખ,સામાર્જજક સરુક્ષા નુંબર (જો ઉિલબ્ધ હોય િો),િિભમાનિીમા 
કિરેજ વિકલ્િો (સચોટ અને સમયસર માડહિી)પરૂી િાડિાની િેમની જિાબદારીના દદીને સલાહ 
આિિે.ઘર,મોટરિાહન અને અન્ય જિાબદારી િીમો સડહિ) કે જે પ્રાપ્િ સુંર્ાળની ડકિંમિ, અન્ય 
કોઈ િણ લાગ ુઆવથિક સુંસાધનો અને નાગડરકત્િ અને રહઠેાણ માડહિીને સમાિી િકે છે. આ માડહિી 
વ્યસ્લિને પરૂી િાડિામાું આિિી સેિાઓ માટેના કિરેજને વનધાભડરિ કરિા માટે જાહરે કાયભક્રમ 
સહાય માટેની અરજીના ર્ાગ રૂિે રાજ્યને સબવમટ કરિામાું આિિે.. 
 
જો કોઈ વ્યસ્લિ અથિા બાુંયધરી આિના રજરૂરી માડહિી પ્રદાન કરિામાું અસમથભ હોય,િો 
હોસ્સ્િટલ(વ્યસ્લિઓની વિનુંિી િર) અન્ય સ્રોિોમાુંથી કોઈ િણ િધારાની માડહિી મેળિિા માટે 
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િાજબી પ્રયત્નો કરી િકે છે. આિા પ્રયત્નોમાું વ્યસ્લિઓ સાથે કામ કરિાનો િણ સમાિેિ થાય 
છે,જ્યારે વ્યસ્લિ દ્વારા વિનુંિી કરિામાું આિે છે, િે નક્કી કરિા માટે કે સેિાઓ માટેનુું ચબલ 
વ્યસ્લિગિ ને એક-સમયની કિાિ ને િહોંચીિળિા માટે સહાય માટે મોકલિા જોઈએ કે નહીં. 
પિૂભ-નોંધણી દરવમયાન,જ્યારે વ્યસ્લિ િેમની સેિાઓનુું િેડયલૂ કરે છે, ત્યારે િે થાય છે,જ્યારે 
વ્યસ્લિને સ્રાિિર, હોસ્સ્િટલમાું દાખલ કરિામાું આિે છે,અથિા હોસ્સ્િટલમાુંથી સ્રાિ િછીના યોગ્ય 
સમય માટે. હોસ્સ્િટલ મેળિે છે િે માડહિી લાગ ુફેડરલ અને રાજ્યની ગોિનીયિા અને સરુક્ષા 
કાયદા અનસુાર જાળિિામાું આિિે. 
 
ઘર,ઓટો અથિા અન્ય િીમા જિાબદારી સડહિ દાિાઓ ચકૂિિા માટે જિાબદાર હોઈ િકે િેિી 
કોઈ િણ તિૃીય િક્ષ, આરોગ્ય સુંર્ાળ સેિાઓનુું કિરેજ પ્રદાન કરિી હોસ્સ્િટલ અને રાજ્ય એજન્સી 
બુંનેને જાણકરિાની િેમની જિાબદારીની અરજી પ્રડક્રયા દરવમયાન હોસ્સ્િટલને િણ સચૂચિ કરિે. 
નીવિ જો દદીએ તિૃીય િક્ષનો દાિો રજૂ કયો હોય અથિા તિૃીય િક્ષ વિરુદ્ધ દાિો દાખલ કયો 
હોય, િો હોસ્સ્િટલ આિી કાયભિાહી ના 10 ડદિસની અંદર પ્રદાિા અને રાજ્યના કાયભક્રમને સચૂચિ 
કરિાની આિશ્યકિાના દદીને સચૂચિ કરિે. દદીને એ િણ જણાિી દેિામાું આિિે કે જો દાિાિર 
પનુપ્રાક્પ્િથાય િો રાજ્યસરકાર દ્વારા આિરી લેિામાું આિિી આરોગ્ય સુંર્ાળની રકમ િેઓ 
એયોગ્ય રાજ્ય એજન્સીને ચકુિિી જ જોઇએ, અથિા રાજ્યને િેની લાગ ુરકમ િસલૂિા માટે 
અવધકારો સોંિી દેિા જોઈએ. 
 
જ્યારે વ્યસ્લિ હોસ્સ્િટલનો સુંિકભ કરે છે, ત્યારે હોસ્સ્િટલ િે ઓળખિાનો પ્રયત્ન કરિે કે શુું કોઈ 
વ્યસ્લિ જાહરે સહાય કાયભક્રમ માટે અથિા હોસ્સ્િટલમાુંથી નાણાકીય સહાય માટે લાયક છે. એક 
વ્યસ્લિ કે જે જાહરે સહાયિા કાયભક્રમમાું પ્રિેિ મેળિે છે િે ચોક્કસ લાર્ો માટે િાત્ર થઈ િકે 
છે.વ્યસ્લિઓ દસ્િાિેજોની આિક, સુંિવિઓ અને માન્ય િબીબી ખચભના આધારે હોસ્સ્િટલોના 
નાણાકીય સહાય કાયભક્રમના આધારે િધારાની સહાયિા માટે િણ લાયક હોઈ િકે છે. 
 

દદીનીજવાબદારી કોઈ િણ આરોગ્ય સુંર્ાળ સેિાઓ િહોંચાડિા િહલેાું (ઇમરજન્સી મેડડકલ કન્ન્ડિન હોય અથિા 
અરજન્ટ કેરની જરૂર હોય િેિા દદીને સ્સ્થર કરિા માટે આિિામાું આિિી સેિાઓ વસિાય) દદીને 
િેમની િિભમાન િીમા સ્સ્થવિ, િસ્િી વિષયક વિષયિર સમયસર અને સચોટ માડહિી પ્રદાન 
કરિાની અિેક્ષા રાખિામાું આિે છે.માડહિી, િેમના કૌટુુંચબક આિક અથિા જૂથ નીવિ કિરેજમાું 
ફેરફાર(જો કોઈ હોય િો),અને,જો જાણી તુું હોય,િો કિાિ િાત્ર,સહ-િીમા અને સહ-ચકુિણીની 
માડહિી કે જે િેમ ના લાગ ુિીમા અથિા નાણાકીય પ્રોગ્રામ દ્વારા આિશ્યક છે. દરેક આઇટમ માટેની 
વિગિ િાર માડહિી િામેલ હોિી જોઈએ,િરુંત ુિે મયાભડદિ હોિી જોઈએ નહીં: 
 
 સુંપણૂભનામ,સરનામુું,ટેચલફોન નુંબર,જન્મિારીખ,સામાર્જજક સરુક્ષા નુંબર (જો ઉિલબ્ધ હોય 
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િો),િિભમાન આરોગ્ય િીમા કિચ વિકલ્િો, નાગડરકત્િ અને રહઠેાણ માડહિી, અને દદીઓ લાગ ુ
નાણાકીય સુંસાધનો કે જેઓ િેમના ચબલચકૂિિા માટે િાિરી િકાય છે; 

 જો લાગ ુહોય િો,દદીઓનુું પરુૂું નામ ગેરેંટર,િેનુું સરનામુું, ટેચલફોનનુંબર,જન્મિારીખ,સામાર્જજક 
સરુક્ષાનુંબર(જો ઉિલબ્ધ હોયિો), િિભમાન આરોગ્ય િીમા કિચ વિકલ્િો, અને િેમના લાગ ુ
નાણાકીય સુંસાધનો કે જે દદીઓના ચબલ માટે ચકૂિણી કરિા માટે ઉિયોગમાું લેિાય છે.અને 

 અન્યસ્રોિો કે જેનો ઉિયોગ િેમના િીમા કાયભક્રમો, મોટરિાહન અથિા મકાન માચલકોની 
િીમાિોચલસી સડહિના બીલ ચકૂિિા માટે થઈ િકે છે,જો સારિાર કોઈ અકસ્માિ,કામદારોના 
િળિર કાયભક્રમો, વિદ્યાથી િીમા િોચલસી અને અન્ય કોઈ કૌટુુંચબક આિક જેિી કેિા રસો,ર્ેટો, 
અથિા ઉિલબ્ધ ટ્રસ્ટમાુંથી વિિરણો,અન્યમાું. 
 

 દદી િેમના અિેિન હોસ્સ્િટલ ચબલને ધ્યાન માુંરા ખિા માટે જિાબદાર છે,જેમાું કોઈ િણ હાલની 
ચકૂિણી,સહ-િીમા અનેક િાિિાત્રનો સમાિેિ થાય છે, અને હોસ્સ્િટલનો સુંિકભ કરિા માટે 
િેમને ચબલચકૂિિામાું સહાયની જરૂર હોિી જોઇએ. દદીને િેમના હાલના સ્િાસ્્ય 
િીમાદાિાને(અથિા જો િેમની િાસે હોયિો) અથિા રાજ્ય એજન્સી કે જેણે દદીઓની 
લાયકાિની સ્સ્થવિને કુટુુંબની આિક અથિા િીમાની સ્સ્થવિમાું કોઈ ફેરફારની જાહરે કાયભક્રમમાું 
નક્કી કરિાની જાણ કરિાની જરૂરછે. જ્યારે કૌટુુંચબક આિક અથિા િીમાની સ્સ્થવિમાું કોઈ ફેરફાર 
થાય છે ત્યારે દદીને િાત્રિાની યોગ્યિાની સ્સ્થવિમાું આિા કોઈ િણ ફેરફારોની જાણ હોસ્સ્િટલને 
કરિામાું આિે છે, જ્યારે હોસ્સ્િટલ દદીને જાહરે કાયભક્રમમાું િેમની યોગ્યિાને અિડેટ કરિામાું 
સહાય કરી િકે છે. 

 
દદીઓએ હોસ્સ્િટલ અને લાગ ુિડિા કાયભક્રમને િણ સચૂચિ કરવુું જરૂરી છે જેમાું િેઓ સહાય પ્રાપ્િ 
કરી રહ્યા છે(દા.િ.,માસ હલે્થ, કનેલટર અથિા આરોગ્ય સરુક્ષા નેટ), કુટુુંબની આિકમાું ફેરફારથી 
સુંબુંવધિ કોઈ િણ માડહિીની, અથિા જો િેઓ િીમાનો ર્ાગ છે દાિો છે કે જે હોસ્સ્િટલ દ્વારા પરૂી 
િાડિામાું આિિી સેિાઓનો ખચભ આિરી િકે છે.જો ત્યાું કોઈ તિૃીય િક્ષ હોય (જેમ કે ઘરઅથિા 
ઓટોિીમો જેિા કે,િરુંત ુિે મયાભડદિ નથી), જે અકસ્માિ અથિા અન્ય ઘટનાને લીધે સુંર્ાળનો 
ખચભ પરૂો કરિા માટે જિાબદાર છે, દદી હોસ્સ્િટલ અથિા લાગ ુકાયભક્રમ સાથે કામ કરિે(સડહિ, 
િરુંત ુઆિી સેિાઓ માટે ચકૂિેલ અથિા અિેિન રકમની પનુપ્રાક્પ્િ માટેનો અવધકાર સોંિિા 
માટે,માસ હલે્થ,કનેલટર અથિા આરોગ્ય સરુક્ષા નેટ)મયાભડદિ નથી. 

 
હોસ્સ્પટલનાણાકીય
સહાય 

નાણાુંકીય સહાય,િીમાિીમા દદીઓ, અન્ડરિીમા દદીઓ અને િેમના સુંબુંવધિ ગેરેંટસભ માટે વિસ્તિૃ 
કરિામાું આિિે જે નીચે મજુબ વનધાભડરિ મજુબ ચોક્કસ માિદુંડને પણૂભ કરે છે. આ માિદુંડ ખાિરી 
આિિે કે આ નાણાકીય સહાયનીવિ એલએચએમસી િર સિિ લાગ ુિડે છે.એલએચએમસી આ 
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નીવિને જરૂરી અથિા યોગ્ય િરીકે સધુારિા,સુંિોવધિ કરિા અથિા બદલિાનો અવધકાર અનામિ 
રાખે છે.એલ.એચ.એમ.સી. વ્યસ્લિને એક્પ્લકેિન પણૂભ કરીને હોસ્સ્િટલ નાણાકીય સહાય માટે અરજી 
કરિામાું મદદ કરિે(િડરવિષ્ટ 1 અને િડરવિષ્ટ 2જુઓ). 
નાણાકીય સહાય માટે દદીને ધ્યાનમાું લેિામાું આિે િે િહલેાું ચકુિણી 
સુંસાધનો(રોજગાર,મેડડકેઇડ,ઇન્ન્ડજન્ટફુંડ્સ, ડહિંસક ગનુાનો ર્ોગ બનેલાવિ.)ની સમીક્ષા 
અનેમલૂ્યાુંકનકરવુુંઆિશ્યકછે.જોએવુુંલાગેછેકેકોઈદદીઅન્ટયસિાયમાટેપાત્રિોઈિકેછે, 
િોWHદદીઓનેએપ્લલકેિનઅનેફોર્મસચનેપરૂ્ચકરિામાુંસિાયમાટેયોગ્યએજન્ટસીનેસુંદર્ભિિકરિેઅથિા
દદીઓનેિેએપ્લલકેિનોસાથેસિાયકરિે. 
સિાયિામાટેનાઅરજદારોએિોસ્સ્પટલનીનાર્ાકીયસિાયમાટેિેમનીમુંજૂરીનીિરિિરીકેઅન્ટયિમા
મચકુિર્ીતિકલ્પોનેબાકાિરાખિાનીજરૂરછે, 
જેમાુંજાિરેસિાયકાયચક્રમોઅનેઆરોગ્યસરુક્ષાનેટપરઅરજીસહિિ, ઉપરિર્ચવ્યામજુબ. 
 
નાર્ાકીયસિાયઅરજદારોજાિરેકાયચક્રમોમાુંઅરજીકરિાઅનેખાનગીઆરોગ્યિીમાકિચનેઆગળિ
ધારિામાટેજિાબદારછે. ચકુિર્ીના સુંભતિિ સ્ત્રોિો િરીકે WH દ્વારા ઓળખાિેલ કાયચક્રમો માટે 
અરજી કરિામાું સિકારન આપિાનુું પસુંદ કરિા દદીબાુંિધેરીઓનેનાર્ાકીયસિાયનકારીિકાયછે. 
અરજદારોએઆનીતિમાુંદિાચિેલમજુબચકૂિર્ીકરિાનીિેમનીક્ષમિાનાઆધારેિેમનીસુંભાળનાખ
ચચમાુંફાળોઆપિાનીઅપેક્ષાછે. 
 
મેડીકેઇડઅથિાઅન્ટયઆરોગ્યિીમામાટેલાયકિોઈિકેિેિાદદીઓગેરેંટસચએમેડીકેઇડકિરેજમાટેઅર
જીકરિીઆિશ્યકછેઅથિાWHમાટેઅરજીકયાચનાપાછલાછ(6)મહિનાનીઅંદરફેડરલિલે્થઇન્ટસ્યરુન્ટસ
માકેટલલેસદ્વારામેડીકેઇડઅથિાઅન્ટયઆરોગ્યિીમામાટેઅરજીકરીિોિાનોપરુાિોબિાિિોપડિે. 
નાર્ાકીયસિાય.નાર્ાકીયસિાયમાટેલાયકબનિામાટેદદીઓબાુંયધરીઆપનારાઓએઆનીતિમાું
જર્ાિેલએપ્લલકેિનપ્રહક્રયામાુંસિકારઆપિોજજોઇએ. 
 િોસ્સ્પટલનાર્ાકીયસિાયમાટેનીદદીઓનીયોગ્યિાનુુંમલૂ્યાુંકનકરિીિખિેWHદ્વારાધ્યાનમાુંલેિા

નામાપદુંડોમાુંિામેલછે: 
 કુટુુંબનીઆિક 
 સુંપતિ 
 િબીબીજિાબદારીઓ 
 અન્ટયિમામઉપલબ્ધજાિરેઅનેખાનગીસિાયનોથાક 
 
ભૌગોર્લકસ્થાનઅથિારિઠેાર્નીસ્સ્થતિનેધ્યાનમાુંલીધાતિના, 
આનીતિમાુંતનધાચહરિપાત્રિાઆિશ્યકિાઓનેપરૂ્ચકરિાબધાદદીઓમાટેWHનાર્ાકીયસિાયકાયચક્રમ
ઉપલબ્ધછે. નાર્ાકીયજરૂહરયાિનાઆધારેઅનેરાજ્યઅનેસુંઘીયકાયદાનુુંપાલનકરીનેદદીઓ / 
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બાુંયધરીઆપનારાઓનેનાર્ાકીયસિાયઆપિામાુંઆિિે. 
િીમાકુંપનીઓકરારકરારઅનસુારઆપ્રકારનીસિાયપરૂીપાડિાલાયકઅલ્પિીમાદદીઓનેઆતથિકસ
િાયનીઓફરકરિામાુંઆિિે. 
આતથિકસિાયસામાન્ટયરીિેદદીનીચકુિર્ીઅથિાસુંતલુનમાટેઉપલબ્ધનથીજ્યારેઘટનામાુંદદીિીમા
આિશ્યકિાઓનુુંપાલનકરિામાુંતનષ્ફળજાય. 
આરોગ્યબચિખાત ુું(એચએસએ),આરોગ્યિળિરએકાઉન્ટટ(એચઆરએ)અથિાફ્લેસ્સસબલસ્પેનન્ટડિંગ
એકાઉન્ટટ(એફએસએ)નાદદીઓિોસ્સ્પટલનાર્ાકીયસિાયમાટેપાત્રગર્ાિાપિલેાખાિાનાભુંડોળનો
ઉપયોગકરેિેિીઅપેક્ષારાખિામાુંઆિિે. 
WHઆનીતિમાુંિર્ચિેલહડસ્કાઉન્ટટનેપાછુંલેિાનોઅતધકારઅનામિરાખેછેજોિેિાજબીરીિેનક્કીકરેછે
કેઆિીિરિોWH નીકોઈપર્કાનનૂીઅથિાકરારનીજિાબદારીનુુંઉલ્લુંઘનકરેછે. 
 

નાણાકીયસહાયક
પાિ 

અરજદારોનીકુટુુંબનીઆિક,સુંપતિઓઅનેિબીબીજિાબદારીઓનાઆકારર્ીનાઆધારે, 
દદીઓનીચેસરૂ્ચમાુંથીએકહડસ્કાઉન્ટટપ્રાલિકરીિકેછે.નોંધાયેલિમામકપાિદદીનીજિાબદારસુંતલુ
નનેધ્યાનમાુંરાખીનેછે.આઉટ-ઓફ-નેટિકચસિ-ચકુિર્ી,તસન્ટસ્યોરન્ટસઅનેકપાિપાત્રનાર્ાકીયસિા
યમાટેપાત્રનથી.િેિીજરીિે,િીમાકૃિદદીઓજેઉપલબ્ધથડચપાટીકિરેજ(સ્િૈપ્છછકસ્િ-પગાર)નોઉપ
યોગનકરિાનુુંપસુંદકરેછે,િેસ્િૈપ્છછકસ્િ-પગારિરીકેનોંધાયેલાકોઈપર્ખાિાપરબાકીરકમમાટેના
ર્ાકીયસિાયમાટેપાત્રનથી.કોઈપર્સુંજોગોમાું,જોકે,િોસ્સ્પટલનાર્ાકીયસિાયમાટેપાત્રબનિામાટે
તનધાચહરિદદીનેએજીબીકરિાુંિધચુાર્જલેિામાુંઆિિેનિીં. 
ચેરરટીકેર:WHદદીઓ/બાુંયધરીઆપનારાઓમાટેઆનીતિિઠેળ100%હડસ્કાઉન્ટટપરકાળજીપરૂીપાડ
િે,જેમનીકૌટુુંર્બકઆિકિિચમાનએફપીએલના400%અથિાિેનાથીઓછીછે,જેઓઆનીતિમાુંનક્કીક
રેલાઅન્ટયપાત્રિાનામાપદુંડોનેપરૂ્ચકરેછે. 
િબીબીમશુ્કેલી: લાયકદદીઓમાટે100% હડસ્કાઉન્ટટઆપિામાુંઆિિે, જેનીિબીબીદે 
દેવિેુમનીકુટુુંબનીઆિકના25%કરિાિધારેઅથિાિેનાથીિધછેુ,જેઓઆનીતિમાુંતનધાચહરિલાયકા
િનાઅન્ટયમાપદુંડોનેપરૂ્ચકરેછે. 
 
 
 

નાણાકીયસહાયની
તિ 

WHનીનાર્ાકીયસિાયનીતિ,સાદીભાષાસારાુંિઅનેનાર્ાકીયસિાયએપ્લલકેિનઅંગેનીમાહિિી,WH
િેબસાઇટપરતનશલુ્કઉપલબ્ધછે,િોસ્સ્પટલમાુંઅનેપ્સલતનકસ્થળોએપોસ્ટકરેલીછેઅનેિેકોઈપર્ભાષા
માુંભાષાુંિરકરિામાુંઆિિેજેમળૂભાષાનીભાષા1000કરિાુંઓછીલોકોદ્વારાબોલાયછે.અથિા5%WH
દ્વારાસેિાઆપિાસમદુાયનારિિેાસીઓ. 
આઉપરાુંિ,WHચકુિર્ીનીતિઓઅનેિમામછાપેલમાતસકદદીઓનાતનિેદનોઅનેસુંગ્રિપત્રોપરના
ર્ાકીયસિાયનોસુંદભચઆપેછે.તિનુંિીપર,કોઈપર્સમયેનાર્ાકીયસિાયનીતિતિિેનીમાહિિીઉપલ
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બ્ધછે. 
1. દદીઓ/ગેરેંટસચઅરજીસમયગાળાદરતમયાનકોઈપર્સમયેનાર્ાકીયસિાયમાટેઅરજીકરી

િકેછે. 
2. નાર્ાકીયસિાયમાટેતિચારર્ાકરિામાટે,દદીઓ/બાુંયધરીઆપનારાઓએનાર્ાકીયજરૂહર

યાિનેતનધાચહરિકરિામાટેસુંબ ુંતધિઆતથિક, 
વ્યસ્સિગિઅથિાઅન્ટયદસ્િાિેજોનેસિકારઆપિાઅનેસલલાયકરિાનીજરૂરછે. 
નીચેનીકોઈપર્રીિેનાર્ાકીયસિાયઅરજીફોમચમેળિીિકાયછે: 

a. WHજાિરેિેબસાઇટપર:  
https://www.lahey.org/WH/your-visit/insurance-billing-records/financ
ial-counseling-assistance/ 

b. નાર્ાકીયપરામિચએકમખાિેરૂબરૂ 
41મોલરોડ 
બર્લિંગ્ટન, એમએ01803 
(781) 744-8815 

c. મેઇલકરિાનીકોપીનીતિનુંિીકરિાઉપરનાનુંબરપરકોલકરો 
d. ઇલેસરોતનકકોતપનીતિનુંિીકરિાઉપરનાનુંબરપરકોલ કરો 

3. દદીઓ/બાુંયધરીઆપનારાઓએનાર્ાકીયસુંસાધનોનોહિસાબદદી/ 
બાુંિધેકોનેસરળિાથીઉપલબ્ધકરાિિોજરૂરીછે.  
કુટુુંબનીઆિકનીચેનાકોઈપર્અથિાબધાનીમદદથીચકાસીિકાયછે: 

a. િિચમાનફોર્મસચW2 અને / અથિાફૉમચ 1099 
b. િિચમાનરાજ્યઅથિાસુંઘીયકરિળિર 
c. ચાર (4) સૌથીિાજેિરનાપેરોલસ્ટબ્સ 
d. ચાર (4) િાજેિરનાચેહકિંગઅને / અથિાબચિતનિેદનો 
e. આરોગ્યબચિખાિા 
f. આરોગ્યભરપાઈવ્યિસ્થા 
g. લિચીકખચચએકાઉન્ટ્સ 

4. નાર્ાકીયસિાયિામાટેનીયોગ્યિાનુુંમલૂ્યાુંકનકરિાપિલેાું,દદી/ગેરેંટરેસાર્બિીબિાિિી
આિશ્યકછેકેિેર્ેમેડીકેઇડઅથિાઅન્ટયઆરોગ્યિીમામાટેફેડરલઆરોગ્યિીમાબજારદ્વારા
અરજીકરીછે, અનેકોઈપર્િાલનાતિૃીયપક્ષનાકિરેજનુુંદસ્િાિેજપરુૂુંપાડવુુંઆિશ્યકછે.. 

a. WHનાર્ાકીયસલાિકારોદદી/ગેરુંટીસચનેમેડીકેઇડમાટેઅરજીકરિામાુંમદદકરિે
અનેત્યારબાદિેજવ્યસ્સિઓનેનાર્ાકીયસિાયમાટેઅરજીકરિામાુંસિાયકરિે.. 

b. જોકોઈવ્યસ્સિફેડરલિલે્થઇન્ટસ્યરુન્ટસમાકેટલલેસનાખલુ્લાનોંધર્ીદરતમયાનનાર્ા
કીયસિાયમાટેઅરજીકરેછે, 

https://www.lahey.org/WH/your-visit/insurance-billing-records/financial-counseling-assistance/
https://www.lahey.org/WH/your-visit/insurance-billing-records/financial-counseling-assistance/
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િોઆિીવ્યસ્સિએકોઈપર્નાર્ાકીયસિાયઅરજીનામલૂ્યાુંકનપિલેાુંWH 
નાકિરેજમેળિવુુંજરૂરીછે. 

5. WHઆનીતિઅથિાનાર્ાકીયસિાયએપ્લલકેિનમાુંસ્પષ્ટપર્ેિર્ચિેલનથીિેિીમાહિિીઅથ
િાદસ્િાિેજોપ્રદાનકરિામાુંવ્યસ્સિનીતનષ્ફળિાનાઆધારેઆનીતિિઠેળનાર્ાકીયસિાયને
નકારીિકેનિીં. 

6. WHપરૂ્ચઅરજીનીપ્રાપ્લિપછીત્રીસ(30)વ્યાપારહદિસનીઅંદરનાર્ાકીયસિાયમાટેનીઅંતિ
મયોગ્યિાનક્કીકરિે. 

7. અંતિમપાત્રિાતનધાચરર્નાદસ્િાિેજીકરર્,એપ્લલકેિનમાુંથી6 
મહિનાસધુીનાબધાિિચમાન(ખલુ્લાસુંતલુન)દદીનાએકાઉન્ટ્સપરકરિામાુંઆિિે. દદી / 
ગેરેંટરનેએકતનશ્ચયપત્રમોકલિામાુંઆિિે. 

8. જોકોઈદદી/ગેરેંટરકોઈઅધરૂીઅરજીસબતમટકરેછે,િોદદી/ગેરુંટરનેએકસચૂનામોકલિામાું
આિિેકેજેમાુંકઈમાહિિીખટેૂછેિેસમજાિેછે. 
તિનુંિીકરેલીમાહિિીનુુંપાલનઅનેપ્રદાનકરિામાટેદદી/ગેરેંટરપાસેત્રીસ(30) 
હદિસનોસમયિિે.એપ્લલકેિનપરૂ્ચકરિામાુંતનષ્ફળિા,નાર્ાકીયસિાયનામુંજૂરકરિામાું
આિિે. 

9. નાર્ાકીયસિાયિાઅરજીનીરજૂઆિનાઆધારેનાર્ાકીયસિાયમાટેનીપાત્રિાનોતનર્ચય,પ ૂ
રીપાડિામાુંઆિિીિમામપાત્રિબીબીસેિાઓમાટેનીલાયકાિનાસમયગાળામાટેમાન્ટયર
િિેે,અનેખરાબdebtર્એજન્ટસીઓસહિિનાપાછલાછ(6)મહિનામાટેનાિમામબાકીપ્રાલિી
ઓનોસમાિેિકરિે.લાયકાિઅિતધનીઅંિગચિWHઅથિાઆનષુુંર્ગકિોસ્સ્પટલદ્વારાનાર્ા
કીયસિાયમાટેપાત્રબનિામાટેતનધાચહરિદદીઓઆપમેળેિેયોગ્યિાતનર્ચયનીિારીખથી6મ
હિનાનીઅિતધમાટેિોસ્સ્પટલનાર્ાકીયસિાયમાટેપાત્રગર્ાિે.લાયકાિનાસમયગાળાદર
તમયાનકોઈપર્આતથિકપહરિિચનનીWHનેજાર્કરિાનીજિાબદારીદદી/ગેરેંટસચનીછે.આમ
કરિામાુંતનષ્ફળિાપાત્રિાગમુાિીિકેછે. 

10. નાર્ાકીયસિાયમાટેપાત્રએિાદદીઓનેકોઈપર્ચકૂિર્ીમાટેપરિપ્રાલિથિેજેવ્યસ્સિગિ
રીિેચકૂિર્ીમાટેજિાબદારછેિેરકમથીિધછેુ.  

 
ઇનકારમાટેનાકંાર
ણો 

WHતિતિધકારર્ોસરનાર્ાકીયસિાયમાટેનીતિનુંિીનેનકારીિકેછે, પરુંતિેુમયાચહદિનથી: 
 પયાચલિઆિકપયાચલિ 
 પયાચલિસુંપતિસ્િર 
 દદી/ 

ગેરુંટીરસાથેકામકરિાનાિાજબીપ્રયત્નોમાુંદદીઓનોસિકારનકરિોઅથિાપ્રતિસાદનકરનાર 
 દદી / ગેરેંટરસાથેકામકરિાનાિાજબીપ્રયત્નોછિાુંઅધરૂાનાર્ાકીયસિાયિાનીઅરજી 
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 બાકીિીમાઅથિાજિાબદારીનોદાિો 
 િીમાચકુિર્ીઅને/અથિાિીમાપિાિટભુંડોળઅટકાિી,WHદ્વારાપરૂીપાડિામાુંઆિિીસેિાઓ

અનેવ્યસ્સિગિઇજાઅને/અથિાઅકસ્માિસુંબ ુંતધિદાિાઓનેઆિરીલેિામાટેદદી/ 
ગેરુંટરનેમોકલિામાુંઆિિીચકુિર્ીઓસહિિ  
 
 

અનમુાતનિપાત્રિા WHસમજેછેકેબધાદદીઓઆતથિકસિાયનીઅરજીપરૂ્ચકરિામાુંસક્ષમનથીઅથિાદસ્િાિેજોમાટેનીતિ
નુંિીઓનુુંપાલનકરીિકિાનથી.એિાદાખલાિોઈિકેછેકેજેમાુંકોઈદદી/બાુંયધરીઆપનારનાર્ાકીય
સિાયમાટેનીલાયકાિએપ્લલકેિનફોમચપરૂ્ચકયાચતિનાસ્થાતપિથાયછે. 
WHદ્વારાઅન્ટયમાહિિીનોઉપયોગદદી/ગેરેંટસચખાત ુુંઅતનયાવ્યછેકેકેમિેતનધાચહરિકરિામાટેથઈિકેછે
અનેઆમાહિિીનોઉપયોગતપ્રર્મલયહુટિપાત્રિાનક્કીકરિામાટેકરિામાુંઆિિે. 
 
અન્ટયપ્રોગ્રાર્મસઅથિાજીિનસુંજોગોજેિાકેિેમનીલાયકાિનાઆધારેદદીઓનેઅનમુાનનીયોગ્યિા
આપિામાુંઆિીિકેછે: 
 
 નાદારીજાિરેકરનારદદીઓ/ગેરુંટીસચ.નાદારીસાથેસુંકળાયેલાકેસોમાું,નોટબુંધીછૂટાથિાનીિારીખ

થીફસિએકાઉન્ટટબેલેન્ટસજલખાઈજિે. 
 પ્રોબેટમાુંકોઈએસ્ટેટસાથેમતૃ્યપુામેલાદદીઓ / બાુંયધરીઆપનાર. 
 દદીઓ / બાુંયધરીઆપનારાઓબેઘરિોિાનોતનધાચરકરેછે. 
 ઉપરોસિકોઈપર્કારર્ોનેલીધેકલેસિનએજન્ટસીદ્વારાપાછાનખાિાએકાઉન્ટ્સઅનેચકુિર્ીપ્રાલિ

થઈનથી.. 
રાજ્યનામેહડકેઇડપ્રોગ્રાર્મસમાટેલાયકએિાદદીઓ/બાુંયધરીઆપનારાલોકોકાયચક્રમસાથેજોડાયેલકો

ઈપર્ખચચિિેંચર્ીનીજિાબદારીઅથિાઆછછાહદિસેિાઓમાટેનાર્ાકીયસિાયમાટેપાત્રબનિે. 
ધારર્ાત્મકયોગ્યિાપ્રાલિદદીઓનાખાિાઓનેનાર્ાકીયસિાયનીતિિઠેળફરીથીિગીકૃિકરિામાુંઆ
િિે. િેમનેસુંગ્રિમાુંમોકલિામાુંઆિિેનિીંકેિેઓિધસુુંગ્રિહક્રયાઓનેઆતધનરિિેેનિીં. 

 
પ્રોમ્પ્ટપેરડસ્કાઉન્ટ જેદદીઓજાિરેસિાયઅથિાનાર્ાકીયસિાયમાટેલાયકનિોયિેઓનેઇમરજન્ટસીકેર,અર્જન્ટટકેર, 

મેહડકલીજરૂરીકેર,અનેઇલેનસટિસતિિતસસસહિિનીપરૂીપાડિામાુંઆિિીિમામસુંભાળપરનાખાિાની
બેલેન્ટસનીતરુુંિચકુિર્ીકરિાપર30%આકસ્સ્મકહડસ્કાઉન્ટટઆપિામાુંઆિિે. 
િાટાઘાટનીરકમનીચકુિર્ીદદીઓનાપ્રથમતનિેદનનીપ્રાપ્લિનાપુંદરહદિસનીઅંદરપરૂ્ચપર્ેકરિી
આિશ્યકછે. 
આહડસ્કાઉન્ટટએિીકોઈપર્સેિામાટેઆપિામાુંઆિિેનિીંજેમાુંઅલગસ્િ-પગારફીઅનસુરૂ્ચસોંપાયે
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લિોય.આઉપરાુંિ,ઇન-નેટિકચઅનેઆઉટ-ઓફ-નેટિકચસિ-ચકુિર્ી,તસક્કાઓઅનેકપાિપાત્રપ્રો
ર્મલટપગારનીછૂટમાટેપાત્રનથી.િુંકાનથાયિેમાટે,ચકુિર્ીયોજનાઅનસુારસેિાઓમાટેચકૂિર્ીકર
નારાકોઈપર્દદીનેપર્આછૂટઆપિામાુંઆિિેનિીં. 
 

 
 

કટોકટીનીિબીબીસે
વાઓ 

ફેડરલઇમરજન્ટસીમેહડકલરીટમેન્ટટએન્ટડલેબરએસટ(ઇએમટીએલએ)નાતનયમોઅનસુાર, 
કોઈપર્દદીનેકટોકટીનીપહરસ્સ્થતિમાુંસેિાઓપ્રદાનકરિાપિલેાનાર્ાકીયસિાયિાઅથિાચકુિર્ી
નીમાહિિીમાટેિપાસકરાિિીનિીં. WHતિનુંિીકરીિકેછેકેદદીનીહકિંમિિિેંચર્ીચકૂિર્ી (એટલે
કેસિચકૂિર્ી)સેિાસમયેકરિામાુંઆિે,જોકેઆિીતિનુંિીઓકટોકટીનીસ્સ્થતિમાુંદદીનેસ્સ્થરકરિામા
ટેસ્ક્રીનીંગપરીક્ષામાુંઅથિાતિતિષ્ટસારિારમાુંતિલુંબનથાય.WH.કોઈપર્ભેદભાિતિના, 
આનીતિિઠેળલાયકછેકેકેમિેધ્યાનમાુંલીધાતિના,લોકોનેકટોકટીનીિબીબીપહરસ્સ્થતિઓનીસુંભાળ
આપિે. WH.એિાપગલામાુંસામેલનિીંથાયકેજેવ્યસ્સિઓનેઇમરજન્ટસીકેરમેળિિાથીતનરાિકરે. 

 
 

કે્રહડટ અને સુંગ્રિ ચકુિર્ીનકરિાનાહકસ્સામાુંWHદ્વારાલેિામાુંઆિીિકેિેિીહક્રયાઓનુુંિર્ચનએકઅલગકે્રહડટઅનેસુંગ્ર
િોનીતિમાુંકરિામાુંઆવ્યુુંછે. 
સાિચજતનકસભ્યોદ્વારાતનcopyશલુ્કનકલપ્રાલિથઈિકેછે: 

a. WHનીજાિરેિેબસાઇટપરજવુું:https://www.lahey.org/wh/your-visit/insurance-billi
ng-records/financial-counseling-assistance/ 

b. સ્સ્થિનાર્ાકીયપરામિચએકમનીમલુાકાિલેિી: 
41મોલરોડ 
બર્લિંગ્ટન, એમએ01803 
(781) 744-8815 

c. મેઇલકરિાનીકોપીનીતિનુંિીકરિાઉપરનાનુંબરપરકોલકરો 
d. ઇલેસરોતનકકોતપનીતિનુંિીકરિાઉપરનાનુંબરપરકોલકરો 
 
 

 
તનયમનકારીઆવ
શ્યકિાઓ 

WH,િમામફેડરલ,રાજ્યઅનેસ્થાતનકકાયદા,તનયમોઅનેકાયદાઓઅનેહરપોહટિંગઆિશ્યકિાઓનુુંપા
લનકરિેજેઆનીતિમજુબનીપ્રવતૃિઓનેલાગપુડીિકે. 

https://www.lahey.org/wh/your-visit/insurance-billing-records/financial-counseling-assistance/
https://www.lahey.org/wh/your-visit/insurance-billing-records/financial-counseling-assistance/
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આનીતિમાુંજરૂરીછેકેWHસચોટઅિિેાલસતુનતશ્ચિકરિામાટેપરૂાપાડિામાુંઆિેલીનાર્ાકીયસિાયને
રેકકરે.આનીતિિઠેળપરૂીપાડિામાુંઆિેલીનાર્ાકીયસિાયનીમાહિિી,િાતષિકઆઈઆરએસફોમચ990
તિડયલુએચપરહરપોટચકરિામાુંઆિિે.WHયોગ્યતનયુંત્રર્ોજાળિિાઅનેિમામઆંિહરકઅનેબાહ્યપા
લનઆિશ્યકિાઓનેપરૂ્ચકરિામાટેિમામનાર્ાકીયસિાયિાનાદસ્િાિેજકરિે. 
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પહરતિષ્ટ1 
નાર્ાકીયસિાયઅ
રજીફોમચ 

ચેરરટીકેરમાટેનાણાકીયસહાયિામાટેનીઅરજી 
 
મહરેબાનીકરીનેછાપો 
આજનીિારીખ: _________________       સામાજજકસરુક્ષા#____________________  
 
િબીબીરેકોડચન ુંબર: ______________________ 
    
દદીનુુંનામ: 
_______________________________________________________________________ 
સરનામુું: 
__________________________________________________________________________ 
િેરીએપોઇટ 
_______________       _____________             ________________ 
િિરે   રાજ્ય   તપનકોડ 
 
િોસ્સ્પટલસેિાઓનીિારીખ: _______________________          
દદીનીજન્ટમિારીખ____________________ 
        
િોસ્સ્પટલનીસેિાસમયેદદીપાસેઆરોગ્યિીમોઅથિામેહડકેડ ** િિા?   િા☐ના☐ 
જો“િા”, િીમાકાડચની(આગળઅનેપાછળની)એકનકલજોડોઅનેનીચેનીબાબિોનેપરૂ્ચકરો: 
િીમાકુંપનીનુુંનામ: _____________________            નીતિઅનકુ્રમ: __________________ 
 
અસરકારકિારીખ: ___________________ િીમાફોનનુંબર: ________________________ 
 
**નાર્ાકીયસિાયમાટેઅરજીકરિાપિલેા, િમારેછેલ્લા6 
મહિનામાુંમેહડકેડમાટેઅરજીકરીિોિીજજોઈએઅનેિેનેનકારનાપરુાિાબિાિિાનીજરૂરરિિેે. 
 
નોંધ: જોઆરોગ્યબચાિખાત ુું (એચએસએ), આરોગ્યિળિરએકાઉન્ટટ (એચઆરએ), 
ફ્લેસ્સસબલસ્પેનન્ટડિંગએકાઉન્ટટ (એફએસએ) 
અથિાકૌટુુંર્બકિબીબીખચચમાટેતનયસુિસમાનભુંડોળસ્થાતપિકરિામાુંઆવ્યુુંિોયિોનાર્ાકીયસિાયલાગથુઈ
િકિેનિીં. સિાયપ્રદાનકરિામાુંઆિેિેપિલેાુંકોઈપર્સ્થાતપિફુંડમાુંથીચકુિર્ીકરિાનુુંબાકીછે.  
  
નાણાકીયસહાયમાટેઅરજીકરવામાટેનીચેનાપણૂભકરો: 
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ઘરના18 િષચથીઓછીઉંમરનાદદી, માિાતપિા, બાળકોઅને / અથિાબિને, 
કુદરિીઅથિાદિકલીધેલાપહરિારનાિમામસભ્યોનીસરૂ્ચબનાિો. 
 
કુટંુબનોસભ્યો ઉંમર દદીસાથેસબંધં આવકનાસ્ત્રોિ

અથવાએમ્પ્લો
યરનુનંામ 

માતસકકુલઆવક 

1.     
2.     
3.     
4.     

 
 
 
નાર્ાકીયસિાયઅરજીઉપરાુંિ, અમનેઆઅરજીસાથેજોડાયેલાનીચેનાદસ્િાિેજોનીપર્જરૂરછે: 
A. િિચમાનરાજ્યઅથિાસુંઘીયઆિકિેરાિળિર 
B. િિચમાનફોર્મસચW2 અને / અથિાફૉમચ1099 
C. ચારસૌથીિાજેિરનાપગારપત્રકસ્ટબ્સ 
D. ચારસૌથીિાજેિરનીિપાસઅને / અથિાબચિખાિાનાતનિેદનો 
E. આરોગ્યબચિખાિા 
F. આરોગ્યભરપાઈનીવ્યિસ્થા 
G. લિચીકખચચએકાઉન્ટ્સ 

 
જોઆઉપલબ્ધનિોયિો, િેઓપ્રદાનકરેછેિેઅન્ટયદસ્િાિેજોનીચચાચકરિાકૃપાકરીને (781) 744-8815 
પરનાર્ાકીયપરામિચએકમનેકૉલકરો. 
 
નીચેઆપેલાિસ્િાક્ષરદ્વારા,હુુંપ્રમાર્ર્િકરુુંછુંકેમેંનાર્ાકીયસિાયનીતિઅનેઅરજીનેકાળજીપિૂચકિાુંછયુુંછેઅનેમેં
જેકહ્ુુંછેિેઅથિાકોઈપર્દસ્િાિેજીકરર્મેંજોડયુુંછેિેમારાશે્રષ્ઠજ્ઞાનમાટેસાચુુંઅનેયોગ્યછે. 
હુ ુંસમજુ ુંછુંકેનાર્ાકીયસિાયમેળિિામાટેજાર્ીજોઈનેખોટીમાહિિીસબતમટકરિીગેરકાનનૂીછે. 
 
અરજદારનીસિી: _____________________________ _____________________________   
 
દદીસાથેસુંબ ુંધ: __________________________________________________________   
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િારીખપરૂ્ચથઈ: ______________________ 
 
જોિમારીઆિકકોઈપર્રીિેપરૂકછેઅથિાિમેઆઅરજીપર$ 0.00 નીઆિકનીજાર્કરીછે, 
િોનીચેવ્યસ્સિદ્વારાઆધારતનિેદન(વ્યસ્સિઓ) િમનેઅનેિમારાપહરિારનેસિાયપરૂીપાડિે.. 
 
આધારતનવેદન 
હુુંદદી / જિાબદારપક્ષદ્વારાઆતથિકટેકોપરૂોપાડિાિરીકેઓળખાયોછું. 
નીચેઆપેલીસેિાઓઅનેસપોટચનીસરૂ્ચછેજેહુુંપ્રદાનકરુુંછું. 
 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
હુુંઅિીંથીપ્રમાર્ર્િઅનેચકાસર્ીકરુુંછુંકેઆપેલીબધીમાહિિીમારાશે્રષ્ઠજ્ઞાનમાટેસાચીઅને 
યોગ્યછે.હુુંસમજુ ુંછુંકેમારાિસ્િાક્ષરમનેદદીઓનાિબીબીખચચમાટેઆતથિકરીિેજિાબદારબનાિિેનિીં. 
 
 
સિી: _________________________________________     
 
િારીખપરૂ્ચથઈ: _______________________ 
 
કૃપાકરીનેપાત્રિાતનધાચહરિકરિામાટેપરૂ્ચથયેલઅરજીપ્રાલિથયાનીિારીખથી30 હદિસનીમુંજૂરીઆપો. 
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જોપાત્રિોય,િોનાર્ાકીયસિાયમુંજૂરીનીિારીખથીછમહિનામાટેઆપિામાુંઆિેછેઅનેિેિમામસુંબ ુંતધિબેથ
ઇઝરાઇલલાિિેલે્થઆનષુુંર્ગકોનેિેમનીસુંબ ુંતધિનાર્ાકીયસિાયનીતિઓનાપહરતિષ્ટ5 
માુંઆગળપ્રમાર્ેમાન્ટયછે.: 
     

 અન્નાજાસસિોસ્સ્પટલ  
 એહડસનર્ગલ્બટચિોસ્સ્પટલ 
 બાયહરજિોસ્સ્પટલ   
 બેથઇઝરાઇલડેકોનેસમેહડકલસેન્ટટર-બોસ્ટન 
 બેથઇઝરાઇલડેકોન્ટસનેસતમલ્ટન 
 બેથઇઝરાઇલડેકોનેસતનડિામ 
 બેથઇઝરાઇલડેકોન્ટસનેસલલાયમાઉથ 
 બેિરલીિોસ્સ્પટલ 
 લાિિેોસ્સ્પટલઅનેમેહડકલસેન્ટટર, બર્લિંગ્ટન 
 લાિમેેહડકલસેન્ટટર, પીબોડી 
 માઉન્ટટઓબનચિોસ્સ્પટલ 
 ન્ટયઇૂંગ્લેન્ટડબેનલટસ્ટિોસ્સ્પટલ 
 તિન્ટચેસ્ટરિોસ્સ્પટલ 

 

Staff Only. 
Application Received by: 
AJH                  ☐ 
AGH                 ☐ 
BayRidge          ☐ 
BIDMC             ☐  
BID Milton       ☐  
BID Needham  ☐  
BID Plymouth  ☐ 
Beverly             ☐ 
LHMC              ☐ 
LMC Peabody   ☐ 
MAH                 ☐ 
NEBH               ☐ 
WH                   ☐ 
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પહરતિષ્ટ2 
િબીબીમશુ્કેલી 

િબીબીમશુ્કેલીમાટેનાણાકીયસહાયિામાટેનીઅરજી 
મહરેબાનીકરીનેછાપો 
 
આજનીિારીખ: _________________      સામાજજકસરુક્ષા#____________________ 
 
િબીબીરેકોડચન ુંબર: ______________________ 
    
દદીનુુંનામ:_____________________________________________________________ 
દદીનીજન્ટમિારીખ____________________                                     
સરનામુું: 
_________________________________________________________________                                                                    
િેરીએપોઇટમેન્ટટનુંબર 
______________        _____________           _______________ 
િિરે   રાજ્ય   તપનકોડ 
 
િોસ્સ્પટલનીસેિાસમયેદદીપાસેઆરોગ્યિીમોઅથિામેહડકેડ ** િિા?િા☐ના☐ 
જો“િા”, િીમાકાડચની(આગળઅનેપાછળની)એકનકલજોડોઅનેનીચેનીબાબિોનેપરૂ્ચકરો: 
િીમાકુંપનીનુુંનામ: _____________________         
 
નીતિઅનકુ્રમ: ________________________________ 
 
અસરકારકિારીખ: _________________________________  
 
િીમાફોનનુંબર: ________________________ 
 
નોંધ: જોઆરોગ્યબચાિખાત ુું (એચએસએ), આરોગ્યિળિરએકાઉન્ટટ (એચઆરએ), 
ફ્લેસ્સસબલસ્પેનન્ટડિંગએકાઉન્ટટ (એફએસએ) 
અથિાકૌટુુંર્બકિબીબીખચચમાટેતનયસુિસમાનભુંડોળસ્થાતપિકરિામાુંઆવ્યુુંિોયિોનાર્ાકીયસિાય
લાગથુઈિકિેનિીં. 
સિાયપ્રદાનકરિામાુંઆિેિેપિલેાુંકોઈપર્સ્થાતપિફુંડમાુંથીચકુિર્ીકરિાનુુંબાકીછે  
  
નાણાકીયસહાયમાટેઅરજીકરવામાટેનીચેનાપણૂભકરો: 
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ઘરના18 િષચથીઓછીઉંમરનાદદી, માિાતપિા, બાળકોઅને / અથિાબિને, 
કુદરિીઅથિાદિકલીધેલાપહરિારનાિમામસભ્યોનીસરૂ્ચબનાિો 
 

કુટંુબનોસભ્યો ઉંમર દદીસાથેસબંધં આવકનાસ્ત્રોિઅથવાએ
મ્પ્લોયરનુનંામ 

માતસકકુલઆવક 

1.     
2.     
3.     
4.     

 
 
 
િબીબીમશુ્કેલીઅરજીઉપરાુંિ, અમનેઆઅરજીસાથેજોડાયેલાનીચેનાદસ્િાિેજોનીપર્જરૂરછે: 
 
 િિચમાનરાજ્યઅથિાસુંઘીયઆિકિેરાિળિર 
 િિચમાનફોર્મસચW2 અને / અથિાફૉમચ1099 
 ચારસૌથીિાજેિરનાપગારપત્રકસ્ટબ્સ 
 ચારસૌથીિાજેિરનીિપાસઅને / અથિાબચિખાિાનાતનિેદનો 
 આરોગ્યબચિખાિા 
 આરોગ્યભરપાઈનીવ્યિસ્થા 
 લિચીકખચચએકાઉન્ટ્સ 
 બધાિબીબીબીલોનીનકલો 
જોઆઉપલબ્ધનિોયિો, િેઓપ્રદાનકરેછેિેઅન્ટયદસ્િાિેજોનીચચાચકરિાકૃપાકરીને (781) 
744-8815 પરનાર્ાકીયપરામિચએકમનેકૉલકરો. 
 
બધાિબીબીદેિાનીસરૂ્ચબનાિોઅનેપાછલાબારમહિનામાુંથયેલાબીલનીનકલોપ્રદાનકરો: 
 
સેિાનીિારીખ  સેિાસ્થળ   બાકીરકમ  
  
_____________  __________________            _________________ 
 
_____________  ___________________            _________________ 
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_____________  ___________________           _________________ 
 
_____________  ___________________             _________________ 
 
_____________  ___________________            ________________ 
 
કૃપાકરીનેઆિબીબીબીલોભરિાિામાટેમશુ્કેલીપડિેિેઅંગેનુુંએકટૂુંકુુંસમજૂિીપ્રદાનકરો: 
_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
નીચેઆપેલાિસ્િાક્ષરદ્વારા,  
 
હુુંપ્રમાર્ર્િકરુુંછુંકેમેંનાર્ાકીયસિાયનીતિઅનેઅરજીનેકાળજીપિૂચકિાુંછયુુંછેઅનેમેંજેકહ્ુુંછેિેઅથિાકો
ઈપર્દસ્િાિેજીકરર્મેંજોડયુુંછેિેમારાશે્રષ્ઠજ્ઞાનમાટેસાચુુંઅનેયોગ્યછે 
 
અરજદારનીસિી: _____________________________________________________     
 
દદીસાથેસુંબ ુંધ:_________________________________________________ 
 
િારીખપરૂ્ચથઈ: ______________________ 
 
કૃપાકરીનેપાત્રિાતનધાચહરિકરિામાટેપરૂ્ચથયેલઅરજીપ્રાલિથયાનીિારીખથી30 
હદિસનીમુંજૂરીઆપો. 
 
જોપાત્રિોય,િોનાર્ાકીયસિાયમુંજૂરીનીિારીખથીછમહિનામાટેઆપિામાુંઆિેછેઅનેિેિમામસુંબ ું
તધિબેથઇઝરાઇલલાિિેલે્થઆનષુુંર્ગકોનેિેમનીસુંબ ુંતધિનાર્ાકીયસિાયનીતિઓનાપહરતિષ્ટ5 
માુંઆગળપ્રમાર્ેમાન્ટયછે: 
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 અન્નાજાસસિોસ્સ્પટલ  
 એહડસનર્ગલ્બટચિોસ્સ્પટલ 
 બાયહરજિોસ્સ્પટલ   
 બેથઇઝરાઇલડેકોનેસમેહડકલસેન્ટટર-બોસ્ટન 
 બેથઇઝરાઇલડેકોન્ટસનેસતમલ્ટન 
 બેથઇઝરાઇલડેકોનેસતનડિામ 
 બેથઇઝરાઇલડેકોન્ટસનેસલલાયમાઉથ 
 બેિરલીિોસ્સ્પટલ 
 લાિિેોસ્સ્પટલઅનેમેહડકલસેન્ટટર, બર્લિંગ્ટન 
 લાિમેેહડકલસેન્ટટર, પીબોડી 
 માઉન્ટટઓબનચિોસ્સ્પટલ 
 ન્ટયઇૂંગ્લેન્ટડબેનલટસ્ટિોસ્સ્પટલ 
 તિન્ટચેસ્ટરિોસ્સ્પટલ 
 
 

Staff Only. 
Application Received by: 
AJH                  ☐ 
AGH                 ☐ 
BayRidge          ☐ 
BIDMC             ☐  
BID Milton       ☐  
BID Needham  ☐  
BID Plymouth  ☐ 
Beverly             ☐ 
LHMC              ☐ 
LMC Peabody   ☐ 
MAH                 ☐ 
NEBH               ☐ 
WH                   ☐ 
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પહરતિષ્ટ3 
આવકઅનેસપંતિથે્ર
શોપડનાઆધારેરડ
સ્કાઉન્ટચાટભ  

પ્રોમ્પ્ટપેરડસ્કાઉન્ટ: 
જેદદીઓજાિરેસિાયઅથિાનાર્ાકીયસિાયમાટેલાયકનિોયિેઓનેઇમરજન્ટસીકેર, અર્જન્ટટકેર, 
મેહડકલીજરૂરીકેર,અનેઇલેનસટિસતિિતસસસહિિનીપરૂીપાડિામાુંઆિિીિમામસુંભાળપરનાખાિાની
બેલેન્ટસનીતરુુંિચકુિર્ીકરિાપર30%આકસ્સ્મકહડસ્કાઉન્ટટઆપિામાુંઆિિે.િાટાઘાટનીરકમનીચુ
કિર્ીદદીઓનાપ્રથમતનિેદનનીપ્રાપ્લિનાપુંદરહદિસનીઅંદરપરૂ્ચપર્ેકરિીઆિશ્યકછે. 
આહડસ્કાઉન્ટટએિીકોઈપર્સેિામાટેઆપિામાુંઆિિેનિીંજેમાુંઅલગસ્િ-પગારફીિેડયલૂસોંપાયેલ
િોય.આઉપરાુંિ,ઇન-નેટિકચઅનેઆઉટ-ઓફ-નેટિકચસિ-ચકુિર્ી,તસક્કાઓઅનેકપાિપાત્રપ્રોર્મલટપ
ગારનીછૂટમાટેપાત્રનથી.િુંકાનથાયિેમાટે,ચકુિર્ીયોજનાઅનસુારસેિાઓમાટેચકૂિર્ીકરનારાકો
ઈપર્દદીનેપર્આછૂટઆપિામાુંઆિિેનિીં. 
 
નીતિમાવંણભવ્યાઅનસુારપાત્રિબીબીસેવાઓમાટેજવાબદારસતંલુનમાટેનાદદીઓમાટેનાણાકીયસ
હાયઅનેિબીબીમશુ્કેલીમાટેનારડસ્કાઉન્ટલાગપુડેછે. 
પાત્રદદીઓમાટેનાણાકીયસહાયછૂટ: 
 
ચેરરટીકેર 
 
આવકસ્િર રડસ્કાઉન્ટ 
400% FPL થીઓછાઅથિાબરાબર 100% 

 
િબીબીમશુ્કેલી 
 
જોમેહડકલબીલકુટુુંબનીઆિકના25% કરિાિધારેઅથિાસમાનિોયઅને100% 
હડસ્કાઉન્ટટમેળિિેિોદદીઓિબીબીમશુ્કેલીમાટેલાયકિરીકેનક્કીકરિામાુંઆિિે 
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પરરતશષ્ટ4  
રકમસામાન્યરીિે
બબલકરવામાંઆવે
છે (એજીબી) 

લકૂ-બેકપદ્ધતિનોઉપયોગકરીનેએજીબીનીગર્િરીકેિીરીિેકરિામાુંઆિેછેિેનાિર્ચનમાટે, ઉપર, 
નીતિમાુંસામાન્ટયરીિેર્બલકરિામાુંઆિેલીરકમનીવ્યાખ્યાજુઓ. 
 
નાર્ાકીયિષચ2020 
નાદાિાઓનાઆધારેએલએચએમસીનીિિચમાનએજીબીટકાિારીબરાબર48.33% છે. 
નીચેઆપેલાકારર્ોનેલીધેએજીબીકોઈપર્સમયેબદલાઇિકેછે: 

 ખાનગીઆરોગ્યિીમાદાિાઅનેમેહડકેરફી-માટે-સેિાકરારમાુંફેરફાર 
 ખાનગીઆરોગ્યિીમાયોજનાઓઅનેમેહડકેરફી-ફોર-સતિિસદ્વારાપ્રાલિસમાધાન 

અપડેટ 1/2021 
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પહરતિષ્ટ5 
પ્રદાિાઓઅનેલ્લલ
તનલસઆવરીલેવા
માઅંનેઅનાિશ્યક 

આનાર્ાકીયસિાયનીતિનીચેનાસ્થાનોપરનાિમામિોસ્સ્પટલ (સતુિધા) શલુ્કનેઆિરીલેછે: 
- લાિિેોસ્સ્પટલઅનેમેહડકલસેન્ટટર, 41 મોલરોડ, બર્લિંગ્ટન, એમ.એ. 
- લાિમેેહડકલસેન્ટટર, પીબોડી, 1 એસેસસસેન્ટટરડ્રાઇિ, પીબોડી, એમ.એ. 
- લાિિેોસ્સ્પટલઅનેમેહડકલસેન્ટટર, 20િોલસ્રીટ, લાિિેોસ્સ્પટલઅનેમેહડકલસેન્ટટર, 

31મોલરોડ, બર્લિંગ્ટન, એમ.એ. 
- લાિિેોસ્સ્પટલઅનેમેહડકલસેન્ટટર, 5ફેડરલસ્રીટ, ડેનિસચ, એમ.એ. 
- લેિઆેઉટપેિન્ટટસેન્ટટર, લેસ્સસિંગ્ટન, 16િડેનએિન્ટય,ુ લેસ્સસિંગ્ટન, એમએ 
- લાિિેોસ્સ્પટલઅનેમેહડકલસેન્ટટર, 50મોલરોડ, બર્લિંગ્ટન, એમ.એ. 
- લાિિેોસ્સ્પટલઅનેમેહડકલસેન્ટટર, 67 બેડફોડચસ્રીટ, બર્લિંગ્ટન, એમ.એ. 

આનાર્ાકીયસિાયનીતિપર્ઉપરસરૂ્ચબદ્ધિોસ્સ્પટલસતુિધાઓમાુંપરૂીપાડિામાુંઆિિીસેિાઓમાટેક
િરકરેલાઅનેનોન-કિસચપ્રદાિાઓઅનેપ્સલતનકનાલેબલિાળાજોડાર્નાપાના1-15માુંસરૂ્ચબદ્ધવ્યસ્સિ
ઓઅનેકુંપનીઓપાસેથીલેિામાુંઆિેલાશલુ્કનેઆિરીલેછે. 
 
કિરેજઅનેનોન-કિચપ્રદાિાઓઅનેપ્સલતનસસનાલેબલિાળાજોડાર્નાપષૃ્ઠ16 
પરસરૂ્ચબદ્ધપ્રદાિાઓમાટે,આનાર્ાકીયસિાયનીતિફસિિોસ્સ્પટલસતુિધાચાર્જનેઆિરીલેછે. 
િેજોડાર્નાપષૃ્ઠ16પરસરૂ્ચબદ્ધવ્યસ્સિઓઅનેકુંપનીઓપાસેથીપ્રદાિાચાર્જનેઆિરીલેત ુુંનથી. 
દદીઓકોઈપ્રદાનકરેછેકેનિીંિેનીચકૂિર્ીકરિામાટેઅનેચકુિર્ીનીવ્યિસ્થાકરિામાટેસીધાઆપ્રદા
િાઓનોસુંપકચકરિાપ્રોત્સાહિિકરિામાુંઆિેછે. 
 
 
અપડેટ 1/2021  

 

 
 

 
પહરતિષ્ટ6 
દસ્િાવેજોનીજાહરે
લસેસ 

WHનાર્ાકીયસિાયનીતિ,સાદીભાષાસારાુંિ,નાર્ાકીયસિાયએપ્લલકેિન,િબીબીિાડચિીપએપ્લલકેિ
નઅનેWHકે્રહડટઅનેસુંગ્રિનીતિતિિેનીમાહિિીદદીઓઅનેLHMCદ્વારાસેિાઆપિાસમદુાયનેતિતિધ
સ્રોિોદ્વારામફિઉપલબ્ધકરિામાુંઆિિે: 
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 1. દદીઓઅનેગેરેંટસચનાર્ાકીયસિાયિાઅનેકે્રહડટઅનેસુંગ્રિસાથેસુંબ ુંતધિિમામદસ્િાિેજો
નીનકલોનીતિનુંિીકરીિકેછે,નેનાર્ાકીયસિાયઅનેિબીબીમશુ્કેલીઓબુંનેનેપરૂ્ચકરિાસિા
યમાટેતિનુંિીકરીિકેછે, ફોન, મેઇલદ્વારાઅથિાવ્યસ્સિગિરૂપે: 

WH 
નાર્ાકીયપરામિચ 

41બર્લિંગ્ટનમોલરોડ 
બર્લિંગ્ટન, એમએ01803 

2. દદીઓઅનેગેરેંટસચએલએચએમસીજાિરેિેબસાઇટદ્વારાનાર્ાકીયસિાયિાઅનેકે્રહડટઅનેસું
ગ્રિનીતિથીસુંબ ુંતધિિમામદસ્િાિેજોનીનકલોડાઉનલોડકરીિકેછે.:https://www.lahey.
org/lhmc/your-visit/insurance-billing-records/financial-counseling-assistance/ 

 
નાર્ાકીયસિાયનીતિ,સાદીભાષાનાસારાુંિ,નાર્ાકીયસિાયએપ્લલકેિન,િબીબીિાડચિીપએપ્લલકેિ
નઅનેકે્રહડટઅનેસુંગ્રિનીતિકોઈપર્ભાષામાુંભાષાુંિરકરિામાુંઆિિેજે1000લોકોનાઅથિાસમદુાય
ના5% રિિેાસીઓદ્વારાબોલાિીપ્રાથતમકભાષાછે.  
 
LHMCએઆનીતિમાુંનીચેઆપેલાસ્થળોમાુંદિાચિેલનાર્ાકીયસિાયનીઉપલબ્ધિાનીસચૂનાઓ 
(ર્ચહ્નો) પોસ્ટકરીછે: 
 

1. સામાન્ટયપ્રિેિ, દદીની,સસેસ, પ્રિીક્ષા / નોંધર્ીનાક્ષેત્રોઅથિાિેનાથીબરાબર, 
િુંકાનાતનિારર્માટે, ઇમરજન્ટસીતિભાગોપ્રિીક્ષા / નોંધર્ીક્ષેત્ર; 

2. પ્રિીક્ષા/નોંધર્ીતિસ્િારોઅથિાઓફ-સાઇટિોસ્સ્પટલ-લાઇસન્ટસસતુિધાઓનીસમકક્ષ 
અને 

3. દદીનાર્ાકીયસલાિકારતિસ્િારો. 
 

પોસ્ટકરેલાર્ચહ્નોસ્પષ્ટરૂપેદેખાયછે(8.5”x11”) અનેઆતિસ્િારોમાુંદદીઓમાટેસિુાછયછે. ર્ચહ્નોિાુંછયા:  
 

 
નાણાકીયસહાયનીસચૂના 

િોસ્સ્પટલલાયકાિધરાિિાદદીઓનેતિતિધઆતથિકસિાયનાકાયચક્રમોપ્રદાનકરેછે. 
િમેિમારાિોસ્સ્પટલનાર્બલમાુંસિાયમાટેપાત્રછોકેકેમિેિોધિામાટે, કૃપાકરીનેમેઈનલોબીના1 

લામાળેઅમારીફાઇનાસ્ન્ટસયલપરામિચઓહફસનીમલુાકાિલોઅથિાતિતિધપ્રોગ્રાર્મસઅનેિેમનીઉપલ
બ્ધિાતિિેનીમાહિિીમાટે781-744-8815 પરકોલકરો. 

  

https://www.lahey.org/lhmc/your-visit/insurance-billing-records/financial-counseling-assistance/
https://www.lahey.org/lhmc/your-visit/insurance-billing-records/financial-counseling-assistance/
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નીતિઇતિહાસ 

 
િારીખ રક્રયા 

સલટેર્મબર2016 રસ્ટીમુંડળદ્વારામાન્ટયનીતિ 
જુલાઈ2020 પ્રદાિાસરૂ્ચઅપડેટથઈ 
ઓગસ્ટ 2020 બીએલએચઇિીપી / 

સીએફઓઅનેWHબોડચનારેઝરરદ્વારાબોડચનાઅ
તધકૃિબBodyડીિરીકેમાન્ટયસધુારેલીનીતિ 

 

 


