
 

 

શીર્ષક:   નાણાકીય સહાય નીતિ (#111) 

 

કાયષક્ષતે્ર:   GEISINGER ST. LUKE’S HOSPITAL 

 

માર્ષદર્શષકા:   વહીવટી નીતિ 

 

મળૂ િારીખ:  3/10/2020 

 

પનુરાવિષનની િારીખો:  3/19/2020, 4/16/2021 

 

સમીક્ષાની િારીખો:  3/19/2020, 4/16/2021 

 

 

I. હિે:ુ 

 

GEISINGER ST. LUKE’S HOSPITAL અમારી કમ્યુતનટીને ઉચ્ચિમ ર્ુણવત્તાવાળી આરોગ્યસંભાળ 

સેવાઓ પ્રદાન કરવા પ્રતિબદ્ધ છે. GEISINGER ST. LUKE’S HOSPITAL, સર્વષસ એક્સેલન્સ 

ફિલસૂિી માટે પ્રતિબદ્ધ છે જે દદીની અપેક્ષાઓન ેપહોંચી વળવા અથવા િેનાથી વધુ આપવા માટે પ્રયત્ન કર ે

છે. સામાતજક, સાંસ્કૃતિક, નાણાકીય, ધાર્મષક, વંશીય, લલંર્ અથવા જાિીય વલણના પફરબળોને ધ્યાનમા ંલીધા 

તવના, બધા દદીઓ અમારી બધી સુતવધાઓમા ંકાળજીનુ ંએક સમાન ધોરણ પ્રાપ્િ કરશ.ે GEISINGER ST. 

LUKE’S HOSPITAL િમામ દદીઓ ચૂકવણી કરવાની ક્ષમિાને ધ્યાનમા ંલીધા તવના આવશ્યક કટોકટી અન ે

અન્ય િબીબી જરૂરી આરોગ્યસંભાળ સેવાઓ મેળવે િેની ખાિરી કરવાનો પ્રયાસ કર ેછે. 

 

નીતિ: 

 

આ નાણાકીય સહાય નીતિ ("એિએપી") અનુસાર GEISINGER ST. LUKE’S HOSPITAL િેમની 

વ્યતક્િર્િ આર્થષક પફરતસ્થતિના આધાર ેિબીબી આવશ્યક સંભાળ માટે જેમન ેઆરોગ્યસંભાળની જરૂફરયાિ 

હોય અને વીમો લીધો ન હોય, સરકારી સહાય માટ ેપાત્ર ન હોય, અથવા અન્યથા ચૂકવણી કરવામાં અસમથષ હોય 

એવી વ્યતક્િઓન ેનાણાકીય સહાય પૂરી પાડવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. કટોકટી અથવા અન્ય િબીબી રીિે જરૂરી 

આરોગ્યસંભાળ સેવાઓ માટે પોિાને રજૂ કરિી હોય એવી બધી વ્યતક્િઓન ેપ્રવેશ આપવામા ંઆવશે અને 



 

 

સારવાર આપવામા ંઆવશે; િેઓની હોતસ્પટલના દદીઓ િરીક ેનોંધણી કરવામા ંઆવશે અને દદીના તચફકત્સક 

દ્વારા સૂચવવામા ંઆવેલી િે જરૂરી સેવાઓ પ્રાપ્િ કરશે. કોઇપણ સંજોર્ોમા ંGEISINGER ST. 

LUKE’S HOSPITALના કોઇપણ સંભતવિ દદીને િેની ચૂકવણી કરવાની ક્ષમિાના આધાર ેજરૂરી આરોગ્ય 

સંભાળ સેવાઓનો ઇનકાર કરવામા ંઆવશે નહીં. 

 

GEISINGER ST. LUKE’S HOSPITAL, વ્યતક્િઓન ેિેમની આર્થષક સહાયિાની યોગ્યિા અથવા 

ચૂકવણી કરવાની ક્ષમિાન ેધ્યાનમા ંલીધા તવના, ભેદભાવ તવના, િમામ કટોકટીની િબીબી તસ્થતિઓની સંભાળ 

પૂરી પાડશ.ે િે િબીબી તસ્િલનંર્ િપાસ અને સારવારની માંર્ કરનાર કટોકટી તવભાર્મા ંઆવિા કોઇપણ વ્યતક્િ 

માટે કટોકટીની િબીબી તસ્થતિને તસ્થર કરવા માટે જરૂરી હોય િેવી વધુ સારવાર આપવામા ં1986 ના િેડરલ 

ઇમરજન્સી મેફડકલ ટ્રીટમેન્ટ અને એતક્ટવ લેબર ટ્રાન્સપોટષ એક્ટ ("EMTALA") ના ધોરણો અને EMTALA 

તનયમોનુ ંપાલન કરવા GEISINGER ST. LUKE’S HOSPITALની નીતિ છે. 

 

આર્થષક સહાયન ેવ્યતક્િર્િ જવાબદારીનો તવકલ્પ માનવામા ંઆવિો નથી. GEISINGER ST. LUKE’S 

HOSPITALને આર્થષક સહાય કાયષિમો (પફરતશષ્ટ સી), ચૂકવણીના અન્ય સ્વરૂપો અથવા િેમની ચૂકવણી 

કરવાની વ્યતક્િર્િ ક્ષમિાના આધાર ેિેમની સંભાળના ખચષમા ંિાળો આપવા માટેની કાયષવાહીમાં સહકાર 

આપવાની દદીઓ પાસેથી અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે છે. આરોગ્ય વીમો ખરીદવાની આર્થષક ક્ષમિાવાળા 

વ્યતક્િઓન ેિેમના સંપૂણષ વ્યતક્િર્િ સ્વાસ્્ય માટે અને િેમની વ્યતક્િર્િ સંપતત્તના રક્ષણ માટ,ે આરોગ્ય સંભાળ 

સેવાઓના એક્સેસની ખાિરી કરવાના સાધન િરીક ેિેમ કરવા માટે પ્રોત્સાતહિ કરવામા ંઆવશે. 

 

આર્થષક સહાય િક્િ કટોકટી અથવા અન્ય િબીબી જરૂરી આરોગ્યસંભાળ સેવાઓ માટ ેજ ઉપલબ્ધ છે. 

GEISINGER ST. LUKE’S HOSPITAL સુતવધા અંિર્ષિ પૂરી પાડવામા ંઆવિી બધી સેવાઓ આ 

એિએપી હેઠળ આવરી લેવામા ંઆવિી નથી. GEISINGER ST. LUKE’S HOSPITALની અંદર 

કટોકટી અથવા અન્ય િબીબી જરૂરી આરોગ્યસંભાળ સેવાઓ પ્રદાન કરનારા પ્રદાિાઓની સૂતચ માટે કૃપા કરીન ે

પફરતશષ્ટ એ નો સંદભષ લો. આ એિએપી હેઠળ કયા પ્રદાિાઓ આવરી લેવામા ંઆવ્યા છે અને કયા આવરી 

લેવામા ંઆવ્યા નથી િે આ પફરતશષ્ટ સ્પષ્ટ કરે છે. જો જરૂરી હશે િો, પ્રદાિા સૂતચની દર ત્રણ મતહને સમીક્ષા 

કરવામા ંઆવશે અને અપડેટ કરવામા ંઆવશે. 

 

II. વ્યાખ્યાઓ: 

 

આ એિએપીના હેિુ માટ,ે નીચેની શરિો નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યાતયિ કરવામા ંઆવી છે: 



 

 

 

સામાન્ય રીિ ેતબલ કરવામા ંઆવલેી રકમ ("એજીબી") - ઇન્ટનષલ રેવેન્ય ુકોડ સેક્શન 501 (આર) (5) ના 

અનુસંધાનમા,ં કટોકટી અથવા અન્ય િબીબી રીિે જરૂરી સંભાળના ફકસ્સામા,ં જે વ્યતક્િ આવી સંભાળનો વીમો 

ધરાવિી હોય િેના કરિા ંએિએપી-પાત્ર દદીઓ પર વધુ શુલ્ક લેવામા ંઆવશે નહીં. 

 

 એજીબી ટકાવારી - કોઈ પણ કટોકટી અથવા એિએપી હેઠળ સહાય માટે પાત્ર હોય િેવી વ્યતક્િને પૂરી પાડવામા ં

આવિી અન્ય િબીબી રીિે જરૂરી સંભાળ માટે એજીબી નક્કી કરવા માટે એક હોતસ્પટલ સુતવધા ઉપયોર્ કરે છે 

િેવા કુલ શુલ્કની ટકાવારી. 

 

કટોકટીની િબીબી તસ્થતિ - - સોશ્યલ તસક્યુરીટી એક્ટ ની કલમ 1867 ના અથષમા ંતનધાષફરિ(42 U.S.C. 

1395dd). 

 

વધારાના સ્ત્રોતો - આવક કે જ ેઆવકવેરા દસ્તાવેજો , સોશિયલ શસક્યુરીટી બેશિફીટ 

સ્ટેટમેન્ટ અથવા એમ્પ્લોયર શરપોટેડ પેરોલ સ્ટેટમેન્ સ પર િોોંધાયેલી િથી. વધારાિા આવક 

દસ્તાવેજોમાોં રોકાણો / શિવૃશિ એકાઉન્ સ િામેલ િથી પરોંતુ જો તે રકમ કેિ કરવામાોં 

આવી હોય અિ ેતેિે ચકાસણી / બચત ખાતામાોં રાખવામાોં આવી હોય તો તે રકમિો 

સમાવેિ કરિો િહીોં. 

 

એક્સ્ટ્રાઓડીનરી કલકે્શન એક્શન્સ ("ECAs") - તમલકિ પર પૂવાષતધકાર મૂકવા અને િેફડટ એજન્સીઓની 

જાણ કરવા, વેિન કપાિ સતહિના, પરંિુ િેટલા પુરિી મયાષફદિ ન હોય િેવી િમામ કાનૂની અથવા ન્યાતયક 

પ્રફિયાઓ. ઈસીએમા ંબીજા પક્ષને કોઈ વ્યતક્િના દેવાના વેચાણ, મુકદ્દમો, રહેઠાણો પર પૂવાષતધકાર, ધરપકડ, 

ભૌતિક જપ્િીઓ અથવા અન્ય િે પ્રકારની વસૂલાિ પ્રફિયાઓ સામેલ છે. 

 

નાણાકીય સહાય - પૂરી પાડવામાં આવિી અથવા આપવામા ંઆવશે િે, પરંિુ ક્યારેય રોકડ પ્રવાહમાં પફરણામની 

અપેક્ષા ન હોય િેવી આરોગ્યસંભાળ સેવાઓ. જો િેઓ સ્થાતપિ માપદંડન ેપૂણષ કરે અને પાત્ર બનવા માટે 

તનધાષફરિ હોય િો નાણાકીય સહાય દદીને તન:શુલ્ક અથવા છૂટવાળી કટોકટી અથવા અન્ય િબીબી રીિે જરૂરી 

આરોગ્યસંભાળ પૂરી પાડે છે. 

 

કુટુબં - સેન્સસ બ્યુરોની વ્યાખ્યાનો ઉપયોર્ કરીને, બે કે િેથી વધુ લોકોનુ ંગ્રુપ જે એક સાથ ેરહે છે અને જે 

જન્મ, લગ્ન અથવા દત્તક દ્વારા સંબંધ ધરાવે છે. આંિફરક મહેસૂલ સેવાના તનયમો અનુસાર, જો દદી કોઈન ે

િેમના ઈન્કમટેક્સ રીટનષ પર આધાફરિ હોવાનો દાવો કરે, િો િેઓ નાણાકીય સહાયની જોર્વાઈના હેિુઓ માટે 

આતિિ માનવામા ંઆવી શક ેછે.  



 

 

 

કુટુબંની કલુ આવક - કુટંુબની આવક સેન્સસ બ્યુરો વ્યાખ્યાની મદદથી નક્કી કરવામા ંઆવે છે, જે ર્રીબી 

માર્ષદર્શષકાઓની ર્ણિરી કરિી વખિે નીચેની આવકનો ઉપયોર્ કરે છે: 

• આવકની કમાણી, બેરોજર્ારી વળિર, કામદાર વળિર, સોશ્યલ તસક્યુરીટી, પૂરક સુરક્ષા આવક, જાહેર 

સહાય, તનવૃત્ત સૈતનકોની ચૂકવણીઓ, હયાિના લાભો, પેન્શન અથવા તનવૃતત્તની આવક, વ્યાજ, 

ફડતવડન્ડ, ભાડા, રોયલ્ટી, તમલ્કિોમાંથી આવક, ટ્રસ્ટ, શૈક્ષતણક સહાય, ભરણપોર્ણ, બાળ સહાય, 

ઘરની બહારની સહાય અને અન્ય પરચુરણ સંસાધનો. 

• ફૂડ સ્ટેમ્પ્સ અને હાઉલસંર્ સબતસડી જેવા તબન રોકડ લાભો ર્ણાિા નથી; 

• પૂવષ-કર આધાર પર તનધાષફરિ  

• મૂડી લાભો અથવા ખોટોને બાકાિ રાખે છે; અને 

• જો કોઈ વ્યતક્િ કુટંુબ સાથે રહે છે, િો િેમા ંપફરવારના િમામ સભ્યોની આવક શામેલ છે (તબન-

સંબંધીઓ, જેમ કે ઘરના તમત્રોની ર્ણિરી થિી નથી). 

• દદીિી સ્વાસ્્ય સોંભાળિા ખચચ માટે િજીવી રકમ ચૂકવવાિી તેમિી ક્ષમતાિે સરળ 

બિાવ ેતેવી રકમો હોય ત્યાર ેવધારાિા સ્ત્રોતોિે ધ્યાિમાોં લેવામાોં આવે છે. 

 

સમવાયી ર્રીબીનુ ંસ્િર - આરોગ્ય અને માનવ સેવાઓ તવભાર્ દ્વારા વાર્ર્ષક ધોરણે જારી કરવામાં આવિી 

આવકના સ્િરનુ ંએક માપ. નાણાકીય સહાય માટ ેપાત્રિા નક્કી કરવા માટે સમવાયી ર્રીબીના સ્િરનો ઉપયોર્ 

કરવામા ંઆવે છે.  

 

ગ્રોસ ચાર્જીસ - કોઇપણ કરાર ભ્થા,ં ફડસ્કાઉન્ટ અથવા કપાિો લાર્ુ પાડિા પહેલાં દદીઓ માટે સિિ અને 

એકસમાન ચાજષ લેવામા ંઆવિી િબીબી સંભાળ માટે હોતસ્પટલ સુતવધાની પૂણષ, સ્થાતપિ કકંમિ. 

 

િબીબી રીિ ેજરૂરી સવેાઓ - કોઈ તબમારી, ઈજા, રોર્ અથવા િેના લક્ષણોનુ ંમૂલ્યાંકન, તનદાન અથવા સારવાર 

માટેના હેિુ માટે દદીને સલાહભયાષ િબીબી ચુકાદાનો અમલ કરિા ંકોઈ તચફકત્સક, આરોગ્યસંભાળ સેવાઓ પૂરી 

પાડે છે, અને િે છે: (a) િબીબી પ્રેતક્ટસના સામાન્ય રીિે સ્વીકૃિ ધોરણો અનુસાર; (b) િબીબી રીિે યોગ્ય; 

અને (c) દદીની સુતવધા માટે સામાન્ય રીિે નહીં. 

 

આઉટ ઓફ સ્ટેટ મેડિકેઇિ: રાજ્યિા કવરજે શવિાિા દદીઓ અથવા તેમિા શિવાસિા 

રાજ્ય માટેિા મેશડકેઇડ પ્રોગ્રામ માટે લાયક છે, પરોંતુ SLUHN અિ ેપેટાકોંપિીઓિે શિધાચશરત 

સેવાઓ માટે િેટવકચમાોં માિવામાોં આવતી િથી. 

 



 

 

પ્લને લેંગ્વજે સમરી ("પીએલએસ") - લેતખિ તનવેદન જે વ્યતક્િન ેસૂચવે છે કે GEISINGER ST. 

LUKE’S HOSPITAL આ એિએપી હેઠળ નાણાકીય સહાય આપ ેછે અને સ્પષ્ટ, સંતક્ષપ્િ અને સમજવા 

માટે સરળ રીિે વધારાની માતહિી પ્રદાન કરે છે. 

 

ઓછી રકમનો વીમો ઉિરાવનાર - દદી કેટલાક સ્િરનો વીમો અથવા ત્રાતહિ પક્ષની સહાય ધરાવિો હોય છે, 

પરંિુ હજી પણ આઉટ-ઓિ-પોકેટ (તખસ્સા બહારના) ખચષ થાય છે જે િેમની આર્થષક ક્ષમિાઓ કરિા ંવધી જાય 

છે. 

 

વીમો નહીં ઉિરાવનાર - દદી ચકૂવણીની જવાબદારી પૂરી કરવામા ંસહાય માટે વીમા અથવા ત્રાતહિ પક્ષ 

સહાયનુ ંકોઈ સ્િર ધરાવિો હોિો નથી. 

 

III. પ્રફિયા: 

 

A. નાણાકીય સહાય યોગ્યિાના માપદડં: 

300% એિપીએલ કરિા ઓછી અથવા િેના જેટલી કુલ આવકવાળા કુટંુબના દદીઓ 100% નાણાકીય 

સહાય માટે પાત્ર છે. 

જે દદીઓની કુટંુબની આવક 300% એિપીએલ કરિા વધારે હોય, િે સેન્ટ લ્યુકસ યુતનવર્સષટી હેલ્થ 

નેટવકષની મુનસિી અનુસાર ભયંકર બીમારી અથવા િબીબી જરૂફરયાિ જેવા ચોક્કસ સંજોર્ોના આધાર ે

કેસ-દર-કેસ આધાર ેછૂટનો દર પ્રાપ્િ કરવા માટે પાત્ર બની શકે છે. 

પાત્રિા માટેની આવક માર્ષદર્શષકા કુટંુબના કદ પર આધાફરિ છે અને પફરતશષ્ટ બી મા ંઉપલબ્ધ છે. 

જે વ્યતક્િઓએ વીમો ઉિરાવેલ ન હોય, કોઇપણ સરકારી આરોગ્યસંભાળ લાભ કાયષિમ માટે પાત્રિા 

ધરાવિા ન હોય, અને જેઓ આ એિએપી અનુસાર નાણાકીય આવશ્યકિાના તનધાષરના આધારે, િેમની 

સંભાળ માટે ચૂકવણી કરવામા ંઅસમથષ હોય િેઓન ેનાણાકીય સહાય માટેની યોગ્યિા માટે ધ્યાનમાં લેવામા ં

આવશે. નાણાકીય સહાય આપવી િે નાણાકીય જરૂફરયાિનાં વ્યતક્િર્િ તનણષય પર આધાફરિ હશે, અને વય, 

લલંર્, જાતિ, સામાતજક અથવા વસવાટ તસ્થતિ, જાિીય વલણ અથવા ધાર્મષક માન્યિાને ધ્યાનમાં લેશે નહીં. 

િેના સંસાધનોન ેજવાબદારીપૂવષક સંચાતલિ કરવા અને GEISINGER ST. LUKE’S 

HOSPITALને જરૂરીયાિમંદ લોકોન ેમોટી સંખ્યામા ંયોગ્ય નાણાકીય સહાય પ્રદાન કરવાની મંજૂરી 



 

 

આપવા માટે, GEISINGER ST. LUKE’S HOSPITAL નાણાકીય સહાયની જોર્વાઈ માટે 

નીચેની માર્ષદર્શષકા સ્થાતપિ કરે છે. 

1. નાણાકીય સહાય માટ ેપાત્ર સવેાઓ  

નીચેની સેવાઓ નાણાકીય સહાય માટે પાત્ર છે: 

i. કટોકટીની િબીબી સેવાઓ ઈમરજન્સી રૂમ સેકટંર્માં પ્રદાન કરવામા ંઆવે છે; 

ii. એવી તસ્થતિ માટે સેવાઓ કે જે, જો િાત્કાતલક સારવાર ન કરવામા ંઆવે િો, વ્યતક્િની 

સ્વાસ્્યની તસ્થતિમા ંપ્રતિકૂળ િેરિાર લાવે છે; 

iii. નોન ઈમર્જ્નન્સી રૂમ સેકટંર્માં જીવન જોખમી સંજોર્ોની સામે આપવામાં આવિી 

તબન-વૈકતલ્પક આરોગ્યસંભાળ સેવાઓ; અને 

iv. િબીબી રીિે જરૂરી આરોગ્યસંભાળ સેવાઓનુ,ં દદીના તચફકત્સક દ્વારા / અને અથવા 

GEISINGER ST. LUKE’S HOSPITALની તવવેકબુતદ્ધ મુજબ કેસ-થી કેસના 

ધોરણે મૂલ્યાંકન થાય છે. 

2. જે સવેાઓ નાણાકીય સહાય માટ ેપાત્ર નથી 

સામાન્ય રીિે "મૂળ" અથવા "પરંપરાર્િ" મેફડકેર યોજના દ્વારા આવરી લેવામા ંન આવિી સેવાઓ, 

જો દદીને મેફડકેર દ્વારા આવરી લેવામા ંઆવિો ન હોય િો પણ, િે િબીબી જરૂરિમંદ માનવામાં 

આવિા નથી અને આર્થષક સહાય માટે પાત્ર નથી. મેફડકેર દ્વારા આવરી લેવામા ંન આવિી અન ે

નાણાકીય સહાય માટે પાત્ર ન હોય િેવી સેવાઓના ંઉદાહરણો સામેલ છે, પરંિુ િેટલા પુરિી મયાષફદિ 

નથી: 

i. વૈકતલ્પક દવા: પ્રાયોતર્ક પ્રફિયાઓ અને ઉપચાર, એક્યુપંકચર અને કાઇરોપ્રેતક્ટક સેવાઓ 

(કરોડરર્જ્નજુના સામાન્ય પેટાતવભાર્ તસવાય) 

ii. કોસ્મેફટક સજષરી: (શરીરના દૂતર્િ ભાર્ના કાયષમા ંસુધારો કરવાની જરૂર હોય િે તસવાય) 

iii. દાંિની સંભાળ 

iv. િવણ સહાય: અથવા યોગ્ય િવણ સહાય સૂચવવા માટેની િપાસો (કેટલાક ફકસ્સાઓમા ં

િવણશતક્િના ર્ંભીર નુકસાનની સારવાર માટે પ્રત્યારોપણ તસવાય) 

v. તબન-િબીબી સેવાઓ: હોતસ્પટલ ટેતલતવઝન અને ટેતલિોન, એક ખાનર્ી રૂમ, રદ 

અથવા ચૂકી જવાયેલી એપોઇન્ટમેન્્સ અને એક્સ-રેની નકલો સતહિ. 

vi. મોટાભાર્ના તબન-કટોકટી પફરવહન,  



 

 

vii. કેટલીક તનવારક સંભાળ: મોટાભાર્ની તનયતમિ શારીફરક િપાસો અને ટેસ્ટ, 

રોર્પ્રતિકારક શતક્િ અને પર્ની સંભાળ અને આંખની સંભાળ સતહિ 

viii. પફરવહન: િબીબી રીિે આવશ્યક એમ્બ્યુલન્સ સેવાઓ તસવાય. 

ix. દ્રતષ્ટ સંભાળ: ચશ્માના કાચ(મોતિયાની સજષરી બાદ તસવાય) અન ેચશ્માના સૂચન અથવા 

િીટ કરવા માટેની િપાસ. 

B. દદીઓ પાસથેી વસલૂવામા ંઆવિી રકમની ર્ણિરી માટનેુ ંઆધાર: 

GEISINGER ST. LUKE’S HOSPITAL િેની 18%ની એજીબી ટકાવારીની ર્ણિરી માટ ેલૂક-

બેક પદ્ધતિનો ઉપયોર્ કરે છે. એજીબીની ટકાવારીની ર્ણિરી વાર્ર્ષક ધોરણે કરવામા ંઆવે છે અને આ 

દાવાઓ સાથે સંકળાયેલા કુલ ચાજષ દ્વારા તવભાજીિ, 12 મતહનાના સમયર્ાળામા,ં મેફડકેર િી-સર્વષસ 

િેમજ િમામ ખાનર્ી આરોગ્ય વીમા દ્વારા માન્ય િમામ દાવાઓ પર આધાફરિ છે. કોઇપણ વ્યતક્િએ 

એિએપી-પાત્ર બનવા તનધાષફરિ કટોકટી અથવા અન્ય િબીબી જરૂરી આરોગ્યસંભાળ સેવાઓ માટે આંિફરક 

રેવન્ય ુકોડ §501 (r) (5) અથવા કોઇપણ વીમા તવનાના દદી માટે જે ફડસ્કાઉન્ટ દર જે એિએપી 

પાત્રિાન ેપૂણષ કરિા ન હોય િેવા ચાર્જીસ પર 18% સેલ્િ-પે-ફડસ્કાઉન્ટ અનુસાર એજીબીથી ઓછો ચાજષ 

લેવામા ંઆવશે. લાર્ુ ફડસ્કાઉન્ટ એકંદર ચાજષ પર લાર્ુ થશે. કોઇપણ એિએપી-પાત્ર વ્યતક્િ પાસે હંમેશા 

એજીબીની ઓછી રકમ અથવા આ એિએપી હેઠળ ઉપલબ્ધ કોઇપણ ફડસ્કાઉન્ટનો ચાજષ લેવામાં આવશે. 

C. પ્રફિયા: 

િે પસંદ કરવામા ંઆવે છે પરંિુ જરૂરી નથી કે સેવાઓ પ્રદાન કરિા પહેલા આર્થષક સહાયની તવનંિી અને 

આર્થષક આવશ્યકિાના તનધાષરની આવશ્યકિા હોય. જો કે, વસૂલાિ ચિમા ંકોઇપણ િબક્ક ેતનધાષરણ થઈ શકે 

છે. જો છેલ્લા નાણાકીય મૂલ્યાંકન એક વર્ષ કરિા વધુ સમય પહેલાં પૂણષ કરવામા ંઆવ્યંુ હોય, અથવા 

કોઇપણ સમયે દદીની યોગ્યિાને લર્િી વધારાની માતહિી જાણમા ંઆવી હોય િો, ચૂકવણી સહાયની 

જરૂફરયાિનુ ંસેવાના દરેક અનુર્ામી સમયે િરીથી મૂલ્યાંકન કરવામા ંઆવશે. GEISINGER ST. 

LUKE’S HOSPITAL, જાહેર અને ખાનર્ી ચૂકવણી કાયષિમોના ચૂકવણી અને કવરેજના યોગ્ય વૈકતલ્પક 

સ્રોિોની શોધખોળ કરવા અને આવા કાયષિમો લાર્ુ પાડવા માટ ેદદીઓને સહાય કરવાના વાજબી પ્રયાસો 

કરશ.ે 

D. અરજી કરવાની રીિ: 

નાણાકીય સહાય માટે તવચારણા કરવામા ંઆવે િે માટે, વ્યતક્િએ નાણાકીય સહાય અરજી ("એતપ્લકેશન") 

રજૂ કરવી આવશ્યક છે. દદી અથવા દદીના બાંયધરીકિાષને સહકાર આપવા અને જો તવનંિી કરવામાં આવે 



 

 

િો નાણાકીય જરૂફરયાિ નક્કી કરવા માટે સંબંતધિ વ્યતક્િર્િ, નાણાકીય અને અન્ય માતહિી િેમજ 

દસ્િાવેજીકરણન ેપૂરા પાડવાના રહેશે. જે દદીઓ પાત્રિાના માપદંડન ેપૂણષ કરિા હોય અને આ એિએપી 

હેઠળ આપવામા ંઆવિી નાણાકીય સહાય માટે અરજી કરવાની ઇચ્છા ધરાવિા હોય િેઓ, નીચે મુજબ 

અરજી મેળવી શકે છે: 

1. હોતસ્પટલના મુખ્ય નોંધણી ડેસ્ક અથવા ઈમજષન્સી રૂમ ડેસ્ક અહીં આવેલ છે:  

Geisinger St. Luke’s Hospital 
100 Paramount Boulevard 

Orwigsburg, PA 17961 

2. 484-526-3150 પર પેશન્ટ આવક બિઝનેસ સર્વિબસઝ ડિપાટિમેન્ટને ફોન કરીને 

3. 272-639-1165 પર GEISINGER ST. LUKE’S HOSPITALના નાણાકીય 

સલાહકારોને કૉલ કરીને 

4. હોતસ્પટલની વેબસાઇટ પરથી દસ્િાવેજો ડાઉનલોડ કરો: www.slhn.org. 

કૃપા કરીન ેિમારી પૂણષ અરજી સાથે રજૂ કરવા માટે જરૂરી દસ્િાવેજો માટ ેિમારી એિએપી અરજીનો સંદભષ 

લો. જરૂરી દસ્િાવેજોમાં કુટુંબના કદના દસ્િાવેજો, સૌથી િાજેિરના ટેક્સ ફરટનષ, પેચેક સ્ટબ્સ અને ઘરના 

કુલ આવકના પુરાવા સામેલ છે, પરંિુ િેટલા પુરિા મયાષફદિ નથી. 

5. બધી ભરેલી અરજીઓ (જરૂરી દસ્િાવેજો સાથે) ને અહીં મોકલવાની રહેશ:ે  

 

Patient Revenue Services Department 

St. Luke’s Center, 1110 St. Luke’s Way, Suite 300 
Allentown, PA 18109 

 

કામકાજના કલાક સોમવાર - શુિવાર સવાર ે8:00 થી સાંજના 4:30 વાગ્યા સુધી. 

E. પાત્રિા નક્કી કરવી: 

GEISINGER ST. LUKE’S HOSPITAL માનવ પ્રતિષ્ઠાની કદર કરે છે અને અરજી પ્રફિયા, 

આર્થષક જરૂફરયાિ તનધાષરણ અને આર્થષક સહાય આપવામા ંતનષ્ઠા પ્રતિલબંતબિ થશે. નાણાકીય સહાય 

માટેની તવનંિીઓ પર િાકીદે કાયષવાહી કરવામા ંઆવશે અને GEISINGER ST. LUKE’S 

HOSPITAL ભરેલી અરજી પ્રાપ્િ થયાના 30 ફદવસની અંદર દદી અથવા અરજદારન ેલેતખિમાં સૂતચિ 

કરશ ે(સહાયક દસ્િાવેજો સતહિ). 

http://www.slhn.org/


 

 

1. અપૂણષ અરજીઓ માટેની પ્રફિયા 

 

નાણાકીય સહાય તનધાષરણો શક્ય િેટલી વહેલી િક ેકરવામા ંઆવશે, પરંિુ તવનંિીની િારીખથી ત્રીસ 

(30) કામકાજના ફદવસો પછી નહીં. જો પૂરિંુ પેપરવકષ પૂરં પાડવામા ંઆવ્યંુ ન હોય, િો તવનંિીને 

એક અપૂણષ અરજી િરીક ેમાનવામા ંઆવશે. જો કોઈ અપૂણષ અરજી પ્રાપ્િ થાય, િો GEISINGER 

ST. LUKE’S HOSPITAL અરજદારન ેલેતખિ સૂચના પ્રદાન કરશ,ે જેમા ંએિએપી-પાત્રિા 

તનધાષફરિ કરવા માટે જરૂરી વધારાની માતહિી / દસ્િાવેજીકરણનું વણષન કરવામા ંઆવે છે અને દદીને 

તવનંિી કરેલા દસ્િાવેજોને પ્રદાન કરવા માટે વ્યાજબી સમય (30 ફદવસ) આપવામા ંઆવે છે. આ 

ઉપરાંિ, GEISINGER ST. LUKE’S HOSPITAL, અને િેમના વિી કાયષ કરિા કોઇપણ 

ત્રાતહિ પક્ષો, કોઈ એિએપી-પાત્રિા નક્કી ન થાય ત્યા ંસુધી ચૂકવણી મેળવવા માટે કોઈપણ ECA’s ને 

મુલ્િવી કરશ.ે 

 

2. પૂણષ અરજીઓ માટનેી પ્રફિયા 

 

એકવાર એક પૂણષ અરજી પ્રાપ્િ થઈ ર્યા પછી, GEISINGER ST. LUKE’S HOSPITAL આ 

કરશ:ે 

• કોઇપણ વ્યતક્િ સામે ECAs ને સ્થતર્િ કરશે (િેમના વિી કાયષ કરિા કોઇપણ ત્રાતહિ પક્ષ હાથ 

ધરવામા ંઆવેલા ECAs ને પણ સ્થતર્િ કરશ)ે; 

• સમયસર રીિે એિએપી- પાત્રિા તનધાષફરિ કરશ ેઅને દસ્િાવેજ કરશ;ે અને 

• તનણષય માટે તનધાષરણ અને આધારના જવાબદાર પક્ષ અથવા વ્યતક્િન ેલેતખિમા ંસૂતચિ કરશ.ે 

 

આર્થષક સહાય માટે લાયક ર્ણાિા વ્યતક્િન ેઅનુકૂળ તનણષયની લેતખિમા ંજાણ કરવામા ંઆવશે. 

સૂચનામા ંનીચેની બાબિોનો સમાવેશ થશે: 

• કઈ િારીખે સેવાઓની તવનંિી કરવામા ંઆવી હિી; 

• કઈ િારીખે તનણષય કરવામા ંઆવ્યો હિો; 

• અરજદારની આવક; અને 

• નાણાકીય સહાય માટે િાળવવામા ંઆવનારી ડોલરમા ંરકમ અથવા િેની ટકાવારી. 

 



 

 

GEISINGER ST. LUKE’S HOSPITAL, આંિફરક રેવન્ય ુકોડ કલમ 501 (r) અનુસાર, આ 

પણ કરશ:ે 

• એિએપી-પાત્ર વ્યતક્િર્િ ઋણની રકમ, િે રકમ કેવી રીિે તનધાષફરિ કરવામા ંઆવી હિી અન ેજો 

લાર્ુ પડિંુ હોય િો, એજીબીને લર્િી માતહિી કેવી રીિે મેળવી શકાય છે િે દશાષવિુ ંતબલલંર્ 

સ્ટેટમેન્ટ પ્રદાન કરવું; 

• વ્યતક્િ દ્વારા કરવામા ંઆવેલી કોઇપણ વધારાની ચૂકવણી પરિ આપવી; અને 

• દેવું વસૂલ કરવા માટે દદી સામે અર્ાઉ લેવામા ંઆવેલા કોઇપણ ECAs ને ઉલટાવી શકાય િે 

માટે બધા વાજબી ઉપલબ્ધ પર્લાં લેવા ત્રાતહિ પક્ષકારો સાથ ેકામ કરવું. 

 

ર્જ્નયારે નાણાકીય સહાય માટેની તવનંિી નામંજૂર કરવામા ંઆવે, ત્યારે અરજદારન ેલેતખિમાં જાણ 

કરવામા ંઆવશે. જો દદી કુલ તબલ ચૂકવી શકિો ન હોય, િો GEISINGER ST. LUKE’S 

HOSPITAL વૈકતલ્પક ચૂકવણીની વ્યવસ્થા અંર્ે ચચાષ કરશ.ે 

 

F. અનુમાતનિ પાત્રિા: 

એવા સંજોર્ો હોય છે કે ર્જ્નયારે કોઈ દદી આર્થષક સહાય માટ ેલાયક હોય િેવું લાર્ે છે, પરંિુ સહાયક 

દસ્િાવેજોના અભાવને કારણે િાઇલ પર કોઈ નાણાકીય સહાય પત્રક હોિંુ નથી. ઘણીવાર દદી દ્વારા પૂરી 

પાડવામા ંઆવિી અથવા અન્ય સ્રોિો દ્વારા પ્રાપ્િ કરવામા ંઆવિી માતહિી પૂરિી હોય છે, જે દદીને 

આર્થષક સહાય આપવા માટે પૂરિા પુરાવા આપી શકે છે. આર્થષક સહાય માટે દદીની પાત્રિાનું સમથષન કરિા 

કોઈ પુરાવા ન હોય િેવા સંજોર્ોમાં, GEISINGER ST. LUKE’S HOSPITAL નાણાકીય 

સહાયિાની પાત્રિા નક્કી કરવા અને સંભતવિ ફડસ્કાઉન્ટની રકમના આધાર માટે અંદાતજિ આવકની રકમ 

નક્કી કરવા માટ ેબહારની એજન્સીઓનો ઉપયોર્ કરી શકે છે. અનુમાતનિ પાત્રિા વ્યતક્િર્િ જીવનના 

સંજોર્ોના આધારે નક્કી થઈ શક ેછે જેમા ંસામેલ થઈ શકે છે: 

• રાર્જ્નય દ્વારા ભંડોળ આપવામાં આવિુ ંહોય િેવા તપ્રતસ્િપ્શન કાયષિમો; 

• બેઘર અથવા હોમલેસ તક્લતનકમાંથી પ્રાપ્િ થિી સંભાળ; 

• મતહલા, તશશુઓ અને બાળકોના કાયષિમો (ડબ્લ્યુઆઇસી) મા ંભાર્ લેવો; 

• ફૂડ સ્ટેમ્પ પાત્રિા; 

• સહાતયિ શાળા ભોજનના કાયષિમની પાત્રિા; 

• ભંડોળ તવનાના અન્ય રાર્જ્નય અથવા સ્થાતનક સહાયિા કાયષિમો માટે પાત્રિા (દા.િ., મેફડકેડ 

ખચો); 



 

 

• દદીિી સેવાિી તારીખો િામેલ કરવા રાજ્યિી બહારિી મેશડકેઇડ પ્રોગ્રામ્પસ સાથે 

પુશિ પાત્રતા અિ ેસુશવધા / શચશકત્સકિી િોોંધણીિા અભાવિ ેકારણે અથવા 

ચુકવણીકતાચ દ્વારા શિધાચશરત અન્ય કારણોસર રાજ્ય ચુકવણીિો ઇિકાર કર ેછે.  

પાત્ર ખાતાઓિે ધમાચદા તરીકે માોંડવાળ કરવામાોં આવે તે પહેલાોં રાજ્ય બહારિા 

મેશડકાઇડ પ્રોગ્રામ સાથે સુશવધાઓ અિે /અથવા શચશકત્સકોિી િોોંધણી કરવા 

SLUHN અિ ે/અથવા SLPG  દ્વારા વાજબી પ્રયત્નો કરવામાોં આવિે. 

• ઓછી આવક / સબતસડીવાળા આવાસોને માન્ય સરનામા ંિરીક ેઆપવામા ંઆવે છે; 

• દદી જાણીિી ન હોય િેવી સંપતત્ત સાથે મૃત્યુ પામ્યો હોય; 

• જાહેર કરાયેલ પ્રકરણ 7 નાદારી પહેલાં નાદારી અને સંભાળ મેળવવામાં આવી હોય; અને 

• જાહેર થયેલ પ્રકરણ 13 નાદારી અને ચૂકવણીની સૂતચ પ્રાપ્િ થયા પછી દદીની ચૂકવણી તવનાની 

બાકી રકમ રહેશે. 

વધારામા,ં અનુમાતનિ પાત્રિામા ંબાહ્ય રીિે જાહેર ઉપલબ્ધ ડેટા સ્રોિોનો ઉપયોર્ શામેલ હોઈ શકે છે જે 

દદીની અથવા દદીની બાંયધરી આપનારની ક્ષમિા (જેમ કે િેફડટ સ્કોકરંર્) ની માતહિી પ્રદાન કરે છે. 

એકવાર તનધાષફરિ થઈ ર્યા પછી, અનુમાતનિ સંજોર્ોની સહજ પ્રકૃતિન ેલીધે, દદી ખાિાની બાકીની રકમ 

100% સુધી માંડી વાળવા માટ ેપાત્ર બની શક ેછે. જો દદી ઉપલબ્ધ સૌથી ઉદાર સહાય કરિા ઓછા માટ ે

પાત્ર બનવા માટે સંભતવિપણે તનધાષફરિ થયો હોય, િો GEISINGER ST. LUKE’S HOSPITAL 

વ્યતક્િન ેપી.એલ.એસ. પ્રદાન કરશ ેજે વ્યતક્િન ેઅનુમાતનિ પાત્રિાના તનણષય માટેના આધાર બાબિે 

વ્યતક્િન ેસૂતચિ કરવામાં સહાય કરશ.ે GEISINGER ST. LUKE’S HOSPITAL, સભંાળ માટે 

બાકી રહેલ ફડસ્કાઉન્ટની રકમ મેળવવા માટે કોઈ પણ ECAs શરૂ કરિા પહેલાં, વ્યતક્િન ેવધુ ઉદાર સહાય 

માટે અરજી કરવા માટે એક વ્યાજબી સમય આપશે. 

 

G. વ્યાપકપણ ેજાહરે કરી રહ્યા છીએ: 

GEISINGER ST. LUKE’S HOSPITALની એિએપી અરજી અને પીએલએસ અંગ્રેજીમાં િેમજ 

અંગ્રેજીમા ંમયાષફદિ તનપુણિા ધરાવિી વસ્િીની પ્રાથતમક ભાર્ામાં ઉપલબ્ધ છે ("LEP ") જે 1,000 

વ્યતક્િઓ અથવા GEISINGER ST. LUKE’S HOSPITALના પ્રાથતમક સેવા ક્ષેત્ર દ્વારા સેવા 

આપિી 5 % કમ્યુતનટીથી ઓછી સંખ્યા ધરાવે છે. અમારા દદીઓના િાયદા માટે એિએપી, અરજી અને 

પીએલએસ એ નીચેની વેબસાઇટ પર ઓન લાઇન ઉપલબ્ધ છે: https://www.sluhn.org. એિએપી, 

અરજી અને પીએલએસના પેપરની નકલો મેઇલ દ્વારા ચાજષ તવના તવનંિી કરવા પર ઉપલબ્ધ હોય છે અને 

િે હોતસ્પટલ સુતવધા નોંધણી તવસ્િારોમાં ઉપલબ્ધ હોય છે જેમા ંઈમજષન્સી રૂમ, દાખલ અને નોંધણી 

તવભાર્, હોતસ્પટલ આધાફરિ તક્લતનક્સ અને દદીની નાણાકીય સેવાઓ સામેલ છે. 

 



 

 

ઇનટેક / ફડસ્ચાજષ પ્રફિયાના ભાર્ રૂપે બધા દદીઓને પીએલએસની એક નકલ આપવામા ંઆવશે. 

ઈમરજન્સી તવભાર્ અને દાખલ/ નોંધણી તવભાર્ સતહિની જાહેર હોતસ્પટલમા ંસ્થળોએ તચહ્નો અથવા 

ફડસ્પ્લ ેસ્પષ્ટપણે પોસ્ટ કરવામાં આવશે જે દદીઓને આર્થષક સહાયની ઉપલબ્ધિા તવશ ેસૂતચિ કરે છે અને 

જાણ કરે છે. 

િેના સંદેશાવ્યવહાર તવભાર્ દ્વારા, GEISINGER ST. LUKE’S HOSPITAL કમ્યુતનટીના 

સભ્યોને નાણાકીય સહાયની ઉપલબ્ધિા તવશ ેમાતહિર્ાર કરવા માટે પણ ઉતચિ પ્રયાસો કરશે. 

 

દદીઓની આર્થષક સહાયનો સંદભષ હોતસ્પટલના કમષચારી અથવા િબીબી સ્ટાિના સદસ્ય દ્વારા કરી શકાય 

છે, જેમા ંતચફકત્સકો, નસો, નાણાકીય સલાહકારો, સામાતજક કાયષકરો, કેસ મેનેજરો, પાદરીઓ અને ધાર્મષક 

પ્રાયોજકોનો સમાવેશ થાય છે. 

 

H. તબલલરં્ અન ેવસૂલાિ: 

GEISINGER ST. LUKE’S HOSPITAL મેનેજમેન્ટ આંિફરક અને બાહ્ય સંગ્રહ પદ્ધતિઓ માટે 

નીતિઓ અને કાયષવાહી તવકસાવશે જે GEISINGER ST. LUKE’S HOSPITAL - સરકારી 

પ્રોગ્રામ અથવા નાણાકીય સહાય માટે અરજી કરવા દદીના સદભાવનાપૂણષ પ્રયત્ન, અને સેન્ટ લ્યુકસ સાથે 

િેના અથવા િેણીના ચૂકવણી કરારોનુ ંપાલન કરવાનો દદીનો સદભાવનાપૂણષ પ્રયાસ સાથે દદી કેટલી હદે 

નાણાકીય સહાય માટે પાત્ર બને છે િે ધ્યાનમા ંલે છે. 

 

GEISINGER ST. LUKE’S HOSPITAL િેમના દદીઓ માટે તવસ્િૃિ ચૂકવણી યોજનાઓ પ્રદાન 

કરી શકે છે જેઓ િેમના હોતસ્પટલના બીલનંુ તનરાકરણ લાવવા સદ્ભાવનાથી સહકાર આપી રહ્યા છે. 

 

GEISINGER ST. LUKE’S HOSPITAL એવા કોઇપણ કાયોમા ંજોડાશે નહીં કે જે લોકોને 

કટોકટીની િબીબી સંભાળ મેળવવાથી તનરાશ કર ેછે, જેમ કે ઈમરજન્સી તવભાર્ના દદીઓ દ્વારા 

ઈમરજન્સી િબીબી તસ્થતિઓમાં સારવાર મેળવ્યા પહેલા ચૂકવણી કરવાની માંર્ કરીને અથવા પરવાનર્ી 

આપીન ેકટોકટી તવભાર્ અથવા અન્ય ક્ષેત્રોમા ંઋણ વસૂલાિની પ્રવૃતત્તઓ ર્જ્નયા ંઆવી પ્રવૃતત્તઓ 

તબનભેદભાવપૂણષ ધોરણે કટોકટી સંભાળની જોર્વાઈમા ંદખલ કરી શકે છે. 

 

I. આંિફરક મહસેૂલ સવેા સતંહિા કલમ 501(r)(6): 



 

 

GEISINGER ST. LUKE’S HOSPITAL “સૂચનાના સમયર્ાળા"ની સમાતપ્િ પહેલાં, આંિફરક 

મહેસૂલ સંતહિા કલમ 501 (r) (6) દ્વારા વ્યાખ્યાતયિ કયાષ મુજબ કોઇપણ ECAs મા ંશામેલ નથી. 

સૂચના સમયર્ાળાને 120-ફદવસના સમયર્ાળા અથવા િેથી વધુની િરીક ેવ્યાખ્યાતયિ કરવામાં આવે છે, 

જે 1 લા ફડસ્ચાજષ પછીના તબલલંર્ સ્ટેટમેન્ટની િારીખથી શરૂ થાય છે, જેમા ંદદી સામે કોઈ ECAs શરૂ 

કરી શકાિી નથી.  

 

સૂચનાના સમયર્ાળા પછી GEISINGER ST. LUKE’S HOSPITAL, અથવા િેના વિી કામ 

કરિા ંકોઇપણ ત્રાતહિ પક્ષ, જો કોઈ એિએપી-પાત્રિા નક્કી ન કરવામા ંઆવી હોય અથવા જો કોઈ વ્યતક્િ 

નાણાકીય સહાય માટે પાત્ર ન હોય િો તબન ચૂકવાયેલ બાકી માટે દદી સામે નીચેની ઈસીએ શરૂ કરી શકે છે. 

GEISINGER ST. LUKE’S HOSPITAL સૂચનાના સમયર્ાળા પછી કસૂરવાર દદીઓના ખાિા 

પર ગ્રાહક િેફડટ ફરપોર્ટિંર્ એજન્સીઓન ેઅથવા િેફડટ બ્યુરોને વ્યતક્િ તવશેની પ્રતિકૂળ માતહિીની જાણ 

કરવા માટે ત્રાતહિ પક્ષોને અતધકૃિ કરી શકે છે. િેઓ ખાિરી કરશે કે કોઈ વ્યતક્િ આ એિએપી હેઠળ 

નાણાકીય સહાય માટે પાત્ર છે કે નહીં િે નક્કી કરવા માટે વાજબી પ્રયાસો કરવામા ંઆવ્યા છે અને કોઇપણ 

ઇસીએ શરૂ કરવાના ઓછામાં ઓછા 30 ફદવસ પહેલાં નીચેના પર્લાં લેશે: 

 

1. દદીને લેતખિ સૂચના આપવામાં આવશે જે: 

a) સૂચવે છે કે પાત્ર દદીઓ માટે નાણાકીય સહાય ઉપલબ્ધ છે; 

b) સંભાળ માટે ચૂકવણી વસૂલવા માટે GEISINGER ST. LUKE’S 

HOSPITAL દ્વારા ચાલ ુકરવાની અપેક્ષા હોય િે ECA(s) ને ઓળખ આપ ેછે; 

અને 

c) એક સમયમયાષદા દશાષવે છે જેના પછી આવા ECAs શરૂ થઈ શકે છે. 

2. દદીને આ લખાણ સાથ ેપીએલએસની નકલ મળી છે; અને 

3. એિએપી તવશે વ્યતક્િન ેમૌતખક રીિે જાણ કરવા માટે અને નાણાકીય સહાયની અરજીની પ્રફિયામા ં

વ્યતક્િ કેવી રીિે સહાય મેળવી શકે િે માટે વાજબી પ્રયત્નો કરવામા ંઆવ્યા છે. 

GEISINGER ST. LUKE’S HOSPITAL "અરજી સમયર્ાળા" દરતમયાન રજૂ થયેલ આ એિએપી 

હેઠળ ઉપલબ્ધ નાણાકીય સહાય માટેની િમામ અરજીઓન ેસ્વીકારશે અને િેના પર પ્રફિયા કરશે. અરજીનો 

સમયર્ાળો સંભાળ પૂરી પાડવામા ંઆવે છે િે િારીખથી શરૂ થાય છે અને રજા આપ્યા પછીના પ્રથમ 

તબલલંર્ સ્ટેટમેન્ટની િારીખ પછી 240 મા ફદવસ ેસમાપ્િ થાય છે. 

 

J. તનયમનકારી આવશ્યકિાઓ: 



 

 

આ એિએપીન ેલાર્ુ કરવામા,ં GEISINGER ST. LUKE’S HOSPITAL મેનેજમેન્ટ, અન્ય િમામ 

િેડરલ, રાર્જ્નય અને સ્થાતનક કાયદા, તનયમો અને તનયમનોનુ ંપાલન કરશ ેજે હાથ ધરવામા ંઆવિી 

પ્રવૃતત્તઓન ેલાર્ુ પડી શકે. 

 

 

 

IV. જોડાણો: 

 

 પફરતશષ્ટ એ – પ્રદાિા યાદી 

પફરતશષ્ટ બી – સમવાયી ર્રીબી સ્િર 

પફરતશષ્ટ સી – અરજી 

પફરતશષ્ટ ડી – સૂચના 

 

V. સદંભો: 

 

 N/A 

 

VI. નીતિ જવાબદારી: 

 

 

GEISINGER ST. 

LUKE’S HOSPITAL 

વીપી કોપોરેટ રેવેન્ય ુસાયકલ લીડ િૈયાર કરનાર  

 

VII. અસ્વીકરણ તનવદેન: 

 

આ નીતિ અને પ્રફિયા કાનૂની આવશ્યકિાઓ અને /અથવા કામર્ીરીના ધોરણોનુ ંપાલન કરવાની પદ્ધતિનું 

વણષન પ્રદાન કરવા માટ ેછે. આ નીતિ અને પ્રફિયા દ્વારા ધ્યાનમા ંલેવામા ંન લેવાયેલા ચોક્કસ સંજોર્ો હોઈ 

શકે છે જે પાલનન ેઅસ્પષ્ટ અથવા અયોગ્ય બનાવી શકે છે. આ સંજોર્ોમા ંસલાહ માટે, િમારી ચેઇન ઓિ 

કમાન્ડ, એડતમતનસટ્રેટર ઓન કૉલ, તક્લતનકલ ફરસ્ક મેનેજમેન્ટ, કાનૂની સેવાઓ, માન્યિા અને ધોરણો, અથવા 

પાલન અતધકારીનો સંપકષ કરો. 



 

 

 

VIII. મંજૂરી: 

 

વાર્ર્ષક વીપી કોપોરેટ રેવેન્યુ સાયકલ 

 


