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દદી માટે નાણાકીય સહાય નીતિ (Patient Financial Assistance Policy,FAP): 

Loma Linda University Behavioral Medicine Center (“LLUBMC”) એ આસ્થા આધારિત સસં્થાનો 
એક ભાગ છે જે આપણા ભૌગોલિક સેવા વવસ્તાિમા ંદદીઓની આિોગ્ય સભંાળની જરૂરિયાતોને પિૂી 
કિવા માટે પ્રયાસ કિે છે.  LLUBMC નો ધ્યેય “ઇસ ુલિસ્તની હીિીંગ વમનીસ્રીને ચાલ ુિાખવાનો અને 
માણસન ેસપંણૂણ બનાવવાનો છે”. LLUBMCના વમશનન ેઆ FAP દ્વાિા સ્પષ્ટપણ ેદશાણવવામા ંઆવ્ુ ં
છે. LLUBMC ની પ્રથમ અને અગ્રણી જવાબદાિી તેના દદીઓ દદીની ગોપનીયતા, ગૌિવ અને 
જાણકાિ સમંવત માટે વવચાિણા સાથે સહાનભુવૂતપવૂણક, સમયસિ અને યોગ્ય તબીબી સભંાળ મેળવ ેએ 

જોવાની છે. 

 

અમ ેસહાનભુવુત પવૂણક એ સવુનવિત કિવા માટે સમવપિત છીએ કે, ચકૂવણી કિવાની તેમની ક્ષમતાને 
ધ્યાનમા ંિીધા વગિ તમામને ગણુવત્તા સભંાળ મળી િહ.ે LLUBMCના FAP તેના સમદુાયના સભ્યો 
માટે જરૂિી તબીબી સેવાઓ ઉપિબ્ધ કિાવવામા ંમદદ કિે છે. તેમા ંએવા િોકોનો સમાવેશ થાય છે 

જેમની પાસે સ્વાસ્્ય વીમો નથી અને તેઓ તેમના હોસ્સ્પટિ લબિની ચકૂવણી કિી શકતા નથી, તેમજ 

વીમો ધિાવતા એવા દદીઓ જે વીમા દ્વાિા આવિી ન િેવાયેિ લબિના ભાગની ચકુવણી કિવામા ં
અસમથણ છે.  સજંોગો, આવક અને કુટંુબના કદના આધારિત, કેટિાક દદીઓન ેસેવાઓ માટે ચકૂવણી 
કિવાની જરૂિ નથી; અન્યને આંવશક ચકુવણી કિવા માટે કહવેામા ંઆવી શકે છે.  

કોણ પાત્રિા ધરાવે છે? 

એવા દદીઓ જેના કુટંુબની આવક ફેડિિ ગિીબી માગણદવશિકાના 350% કે તેનાથી ઓછી છે, તે 

LLUBMC દ્વાિા સહાયતા માટે પાત્ર હોઈ શકે છે. જેના કુટંુબની આવક ફેડિિ ગિીબી માગણદવશિકાના 
200% અથવા તેનાથી ઓછી છે તેવા વીમા વવનાના દદી માટે મફત સભંાળ ઉપિબ્ધ છે. વીમા સાથેના 
અન ેવીમા વવનાના દદીઓ માટે ફેડિિ ગિીબી માગણદવશિકાઓના 201% અને 350% વચ્ચે આંવશક 

રડસ્કાઉન્ટ ઉપિબ્ધ છે. 

કાિણ કે તે તમાિા િાભ માટે છે, માટે જો તમે વીમો િીધો નથી, તો અમે તમને Medi-Cal માટે અિજી 

કિવા માટે કહીએ છીએ. જો તમેં LLUBMC ખાતે સેવાઓ મેળવી િહ્યા છો, તો અમે તમને Medi-Cal 

એપ્લિકેશન પ્રરિયામા ંમદદ કિી શકીએ છીએ.   ખલુ્િી નોંધણી દિવમયાન, તમે કવડણ કેલિફોવનિયા હઠેળ 

કવિેજ મેળવી શકશો.  
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FAP શ ાં આવરી લે છે? 

FAP એ LLUBMC પિ પિૂી પાડવામા ંઆવતી કટોકટી અને તબીબી િીત ેઆવશ્યક આિોગ્ય 

સેવાઓન ેઆવિી િે છે. આ સેવા તબીબી િીતે ત્યાિે જરૂિી છે જીવનની િક્ષા માટે, નોંધપાત્ર માદંગી 
અથવા નોંધપાત્ર અપગંતા િોકવા માટે, અથવા તીવ્ર પીડા ઘટાડવા માટે વાજબી અને જરૂિી છે. આ 

વયાખ્યામાથંી બાકાત િાખિેી એ અનન્ય સેવાઓ છે જયા ંતબીબી અસિકાિક વૈકપ્લ્પક ઉપચાિ 

ઉપિબ્ધ છે.  ઉદાહિણોમા ંશામેિ છે: 1) કોસ્મેરટક અને /અથવા લિાસ્સ્ટક સર્જિી સેવાઓ; 2) વધં્યત્વ 

સેવાઓ; 3) દ્રસ્ષ્ટ સધુાિણા; 4) પ્રોટોન થેિપી; 5) િોબોરટક કાયણવાહીઓ; 6) ઓથોટીક્સ /પ્રોસોથેરટકસ; 

7) સિોગેટ પ્રેગ્નન્સી; અથવા 8) અન્ય સેવાઓ કે જે મખુ્યત્વે દદી ના આિામ અને/અથવા દદીની 
સવુવધા માટે હોય. 

LLUBMC પિ પિૂી પાડવામા ંઆવેિ લચકત્સક સેવાઓ પિ FAP િાગ ુપડતુ ંનથી. આ નીવત હઠેળ 

આવિી ન િેવાયેિ પ્રદાતાઓની સપંણૂણ સલૂચ, 
https://medical-center.lomalindahealth.org/financial-assistance#llubmc પિ મેળવી શકાય છે 

 

સામાન્યપણે બિલની રકમ(AGB)? 

FAP-માટે પાત્ર વયરકત પાસેથી કટોકટી અથવા તબીબી િીતે અન્ય જરૂિી સભંાળ માટે મેરડકેિ 

(Medicare) દિો કિતા ંવધ ુચાર્જ િેવામા ંઆવશે નહીં. 

અરજી કેવી રીિે કરવી: 

FAP અિજીપત્રક કોઇપણ ખચણ વવના તમામ દદીઓ માટે ઉપિબ્ધ છે. તે 
 https://medical-center.lomalindahealth.org/financial-assistance#llubmc પિ ઓનિાઇન ઉપિબ્ધ 

છે. કાગળની નકિો માટે, સવુવધામા ંસ્સ્થત પ્રવેશ અને નોંધણી વવભાગોને કહો.  

પ્રોગ્રામની ઇલેક્ટ્રોતનકલી માહહિીની તવનાંિી કરો:  

કાયણિમની મારહતીની ઇિેક્રોવનક નકિો ઇમેઇિ દ્વાિા વવનતંી પિ ઉપિબ્ધ છે. ઇિેક્રોવનક નકિની 
વવનતંી કિવા માટે (909) 558-8613 પિ કોિ કિો કૃપા કિીને ઇમેઇિ એડ્રેસ પ્રદાન કિવા માટે તૈયાિ 

િહો જેથી કોિ સમયે મારહતીને મોકિવામા ંઆવી શકે. 

https://medical-center.lomalindahealth.org/financial-assistance#llubmc
https://medical-center.lomalindahealth.org/financial-assistance#llubmc
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વ્યક્ક્ટ્િગિ રીિે કાયયક્રમની માહહિી મેળવો:  

પ્રોગ્રામ મારહતી LLUBMC મા ંપ્રવેશ અને નોંધણી વવભાગમા ંઉપિબ્ધ છે. 

કાયયક્રમની માહહિી અથવા સહાયની ટેબલફોન દ્વારા તવનાંિી કરો:  

નાણાકીય સહાયતા સ્ટાફ મારહતી પિૂી પાડવા, FAP માટે પાત્રતા નક્કી કિવા, અને FAP માટે અિજી 

કિનાિ દદીની સહાયતા માટે ટેિીફોન પિ ઉપિબ્ધ છે. સિાહકાિોને અહીં મળી શકાય છે: 
(909) 558-8613, સોમવાિ – શિુવાિ, સવાિે 7:30 – સાજંે 4:00. 

U.S.પોસ્ટલ મેઈલ દ્વારા કાયયક્રમની માહહિીની તવનાંિી કરો:  

દદી મેઈિ દ્વાિા કાયણિમની મારહતી માટે વવનતંી કિી શકે છે. મારહતી માટેની વવનતંીઓ આના પિ 

મેઇિ કિી શકાય છે: 

Loma Linda University Medical Center  

P.O. Box 700 

Loma Linda, CA 92354 

અન્ય ભાષાઓ: 

FAP ની નકિો, FAP નુ ંઅિજીપત્રક અને સાદો ભાષામા ંસાિાશંની નકિો અંગ્રેજી અને સ્પેનીશના 
ઉપિબ્ધ છે. અન્ય ભાષાઓ પણ ઉપિબ્ધ હોઇ શકે છે. વધ ુમારહતી માટે, (909) 558-8613 પિ કૉિ 

કિો અથવા નાણાકીય સહાયતા સ્ટાફના સભ્ય સાથે વાત કિો.  

 


