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I. नीति 

 

अस्पिालले आफ्नो समुदायको स्िास््य स्याहार आिश्यकिाहरूलाई आफ्नो लक्ष्य अनुरूप बनाएर आफ्नो 
क्षमिालाई कायम राख्नमा सरंक्षण गननको लागग अस्पिाललाई वित्तीयरूपमा िहनीय बनाउनमा सुतनश्श्चि 

गनन तनश्श्चि बबरामी भुक्िानी नीतिहरूको आिश्यकिा हुन्छ। 
 

UPMC Pinnacle अमेररकन हेल्थ एसोससएसनको ट्रस्टीहरूको बोिनद्िारा ल्याइएका तनम्नसलखिि 

ससद्धान्िहरूमा सञ्चासलि छ: 

 

A. सबै बबरामीहरूलाई समानिा, इज्जि, सम्मान र सहानुभूतिका साथ व्यिहार गरीने। 
B. बबरामीको भुक्िान गननसक्ने क्षमिालाई ध्यानमा नरािी सबैका लागग आकश्स्मक स्याहारका 

आिश्यकिाहरू उपलब्ध गराउने। 
C. आफूले प्राप्ि गरेको स्याहारको कुनै हहस्सा िा सबै भुक्िान गनन नसक्ने बबरामीहरूलाई सहायिा गने। 
D. समुदायमा स्याहार आिश्यकिा भएका सबै बबरामीहरूलाई अस्पिालको ढोकाहरू िुला राख्नका लागग 

व्यापक आगथनक उत्तरदातयत्िहरू भएका केही बबरामीहरूलाई सन्िुसलि वित्तीय सहायिा गने। 
 

II. क्षेत्र 

 

यो नीति तनम्न UPMC श्स्थि Central Pa अस्पिाल सुविधाहरूमा लागू हुन्छ: 

 

☒ UPMC Pinnacle अस्पिालहरू (Harrisburg, Community र West Shore सहहि) 

☒ UPMC Carlisle 

☒ UPMC Memorial 
☒ UPMC Lititz 

☒ UPMC Hanover 
 

साथै, यो नीति सामुदातयक जीिन टोलीमा लाग ूहुन्छ र सबै गचककत्सक कायानलय सुविधास्थलरूलाई 

Pinnacle Health Medical Services (d/b/a Pinnacle Health Medical Group) र Pinnacle 

Health Cardiovascular Institute र Pinnacle Health का क्षेत्रीय गचककत्सकहरूद्िारा  
पहहचान गररनेछ।  
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III. प्रक्रिया तनरे्दमिकाहरू: 

 

उत्तरदातयत्ि– प्रदान गररने सेिाहरूका लागग आगथनक उत्तरदातयत्ि तनधानरण गननका लागग तनम्नसलखिि मापदण्ि 

प्रयोग गररन्छ: 

 

A. बबरामी, 18 िर्न उमेरको र कानूनीरूपमा सक्षम छ भने। 
 

B. 18 िर्नमुतनका बालबासलकाको आमाबुिा िा कानूनी असभभािक। 
 

C. कानूनी कागजािबाट तनयुक्ि गररएको व्यश्क्ि। 
 

D. तनम्नसलखिि एक िा बढी कारणहरूले गदान 18 िर्नभन्दा कम उमेरका बबरामीहरूलाई बन्धनमुक्ि  
बबरामी भतनन्छ: 

• अहहले िा पहहले नै गभनििी भएको। 
• वििाहहि 

• हाइस्कूलबाट गे्रजुएट गरेको 
• आफ्नो सहायिा र ममनि-सम्भार उपलब्ध गराउने  

यसका अतिररक्ि, आमाबुिाहरूले तनम्नसलखिि उपचारहरूको लागग गोपनीयिाको अनुरोध गरेमा  
18 िर्नमुतनका व्यश्क्िहरूले सहमति जनाउन र आगथनकरूपमा श्जम्मेिार हुनसक्नेछन:् 

• यौन सम्पकन बाट सने रोगहरूको लागग परीक्षण र उपचार 
• HIV को परीक्षण र उपचार 
• गभनतनरोध (िर गभनपिन भने होइन) 

• लागूऔर्ध िथा महदरासम्बन्धी उपचार 
• िपाईंको उमेर 14 िा सोभन्दा बढी भएमा मानससक स्िास््य उपचार 

 

E. आगथनक उत्तरदातयत्ि सलन UPMC श्स्थि Central Pa सम्झौिामा हस्िाक्षर गरेर आगथनक उत्तरदातयत्ि 

सलने अन्य व्यश्क्िहरू। 
 

IV. पूिनभनान – रोजाईका प्रकक्रयाहरू र बबरामीको उत्तरदातयत्ि पहहचान गनन बीमा र पूिन-प्रमाणीकरणलाई रुजू गनन 
पयानप्ि मात्रामा समय उपलब्ध गराउनका लागग, अस्पिालको केन्रीय पूिन-दिान क्षेत्रले भनान/शल्यकक्रयाको 
सूचना सेिाभन्दा पााँच व्यिसाय हदनभन्दा अगािै प्राप्ि गनुन अत्यािश्यक हुन्छ। बीमा कम्पनीद्िारा पूिन-
प्रमाखणि नगररएका मुद्दाहरूलाई सेिा अगािै पुन: िासलकाबद्ध गररनेछ। सबै अनुमातनि बबरामीको 
ब्यालेन्सहरूबाट धरौटी अनुरोध गररन्छ। यसमा गैर-सश्म्मसलि सेिाहरू, कटौिी, सह-बीमा आहद पदनछन।् 
पूिनभनान भएका बबरामीहरूलाई पूिनभनानको अिगधमा िा भनानअति फोनमा वित्तीय परामशन गने अिसर प्राप्ि 

हुन्छ। सेिाको समतिअगािै भुक्िानीका विसभन्न विकल्पहरूको बारेमा छलफल गरीनेछ र व्यिस्था 
समलाइनेछ। िलर रकम समािेश भएको र/िा सेिाहरू प्रदान गननको लागग आकश्स्मकिामा आधाररि रहेर, 
पयानप्ि भुक्िानी व्यिस्थाहरू पूरा नभएको िण्िमा मासमलाहरू पुन: तनधानररि गनन सककन्छ। ऐश्छछक 

शल्यकक्रयाहरू, जस्िै िर यतिमै सीसमि छैन, कभर नगररएका सेिाहरू, मोटोपन िटाउने शल्यकक्रया र 
कस्मेहटक, सेिाहरूअति पूणनरूपमा भुक्िान गनुनपछन। 
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V. बीमा नगररएको –उपचारको आकश्स्मक आिश्यकिा िा आपिकालीन आिश्यकिा नभएका बीमा नभएका 
बबरामीहरूले आफ्ना वित्तीय व्यिस्थाहरूको लागग उपचारअगािै वित्तीय परामशनदािासाँग छलफल गनन 
आिश्यकिा पननसक्छ। आगथनक सहायिा #C-667 मा उश्ल्लखिि अस्पिालको अनुदान स्याहार िथा आगथनक 

सहायिा नीतिमाफन ि प्रस्िाि गररन्छ। िासलका नबनाई भनान भएमा, बीमा नगररएका बबरामीहरूलाई 

मान्यिाप्राप्ि आिेदन परामशनदािा िा वित्तीय परामशनदािाद्िारा अन्ििानिान सलइन्छ, जो या ि अस्पिालको 
कमनचारी िा करारको एजेन्ट हुन्छन ्र जसले बबरामीहरूले उपलब्ध गराएको जानकारीअनुसार गचककत्सा 
सहायिा आिेदन पूरा गनेछन ्र उपयुक्ि काउण्टी सहायिा कायानलयमा पेश गनेछन।् बहहरङ्ग 

बबरामीहरूलाई गचककत्सा सहायिा प्राप्ि गननको लागग अस्पिालका मान्यिाप्राप्ि आिेदन परामशनदािा  
िा वित्तीय परामशनदािाद्िारा सहायिा प्रदान गररन्छ। 

 

VI. लाभहरू तनहदनष्ट गने – अस्पिालले संस्थामा तनहदनष्ट गररएका सबै बीमाहरूलाई पयानप्ि प्रमाणसहहि सबै 
बबल फारामहरू बुझाउनेछ। उत्तरदायी पक्षलाई दाबीको फलो-अप प्रकक्रयामा सहायिाको आिश्यकिा पननसक्छ 

र बीमाले 60 हदनसभत्र स्पष्ट भुक्िानी प्रकृया नगरेमा भुक्िानी गनुनपने हुनसक्छ। सहायक बीमाहरूलाई 

उपयुक्ििा अनुसार बबसलङ गररनेछ। 
 

VII. स्िास््य योजनाहरूमा स्ि-भुक्िानी सेिाहरूको गैर-प्रकटीकरण – HITECH (आगथनक र श्क्लतनकल 

स्िास््यको लागग स्िास््य सूचना प्रविगध) ऐन अनुसार, यहद जानकारी स्िास््य सेिािस्ि ुिा सेिा जसको 
लागग बीमाले नव्योहोने शुल्क बबरामीले पूणनरूपमा भुक्िानी गरेको साँग मात्र सम्बश्न्धि छ भने Central Pa 

श्स्थि UPMC ले भुक्िानी िा स्िास््य सेिा सञ्चालनका लागग सुरक्षक्षि स्िास््य जानकारीको िुलासाको 
रूपमा गोपनीयिा सुरक्षाको लागग बबरामीको अनुरोधमा सहमि हुनेछ, अन्यथा िुलासाहरू कानूनद्िारा 
आिश्यक नभएसम्म िा उपचार उद्देश्यका लागग हुनेछ। 

 

VIII. स्ियं भुक्िानी रकमहरूको संकलन–सेिा उपलब्ध गराइएपतछ संकलनका प्रयत्नहरूमा तनम्न सलखिि 

चरणहरू पालना गररन्छ: 

 

A. बबरामीको बााँकी रकमको तनधानरण गरेपतछ, एउटा वििरण ियार गररनेछ। यस प्रारश्म्भक वििरणले 

बबरामीलाई आिेदन हदएका र योग्य भएकालाई आगथनक सहायिा उपलब्ध छ भनी सूगचि गछन। 
प्रारश्म्भक वििरणले भुक्िानीको लागग 26 हदनको अनुमति हदन्छ। 26 हदनमा भुक्िानी प्राप्ि भएन भने 
दोस्रो वििरण पठाइनेछ। दोस्रो वििरणमा भएको सन्देशले िािामा विगिको बााँकी छ र आिेदन हदएका र 
योग्य रहेकालाई आगथनक सहायिा उपलब्ध छ भनी नोट गनेछ। दोस्रो वििरण पठाएको छश्ब्बस (26) 

हदनपतछ बबरामीलाई 14 हदनमा भुक्िानी नगररएको र भुक्िानीका व्यिस्थाहरू नसमलाएको भनी 
तिनीहरूको िािा बाह्य संकलन तनकायलाई पठाइने छ भनी जानकारी हदाँदै पूिन-संकलन पत्र पठाइनेछ। 
साथै, वििरणले नोट गनेछ कक आगथनक सहायिा उपलब्ध छ र कुनै पतन भुक्िानी नगररएको रकमलाई 

तिनीहरू आिेदन हदन,े वित्तीय सहायिाको लागग योग्य हुने िा स्िीकारयोग्य भुक्िानी सिनहरूमा सेट गने 

संकलन तनकायमा पठाउन सककनेछ। भुक्िान गने उत्तरदायीको इछछाको आधारमा, संकलक तनकायले 

न्यूनिम 42 हदनको अिगधमा IVR कल(हरू) को विविध संख्या बनाएर र विविध संख्याको 
पत्र/वििरणहरू पठाएर िािा सञ्चालन गनेछ। कुनै पतन िराब ऋणको तनकायले कुनै पतन ECA 

(असाधारण सङ्कलन कायनिाहीहरू) कायनसम्पादन गने छैन। बबरामीको पहहलो वििरणमा नोट गररएको 
समतिपतछ न्यूनिम 120 हदनसम्म, भुक्िान नगररएको रकम िराब ऋण सङ्कलकहरूमा स्थानान्िरण 

गररने छैन। 
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B. न्यूनिम 120 हदनमा, िािाको रकम भुक्िान गररएन िा भुक्िानीका व्यिस्थाहरू िय गररएन भने 
िािाको बााँकी रकम प्राथसमक संकलनमा हस्िान्िरण गररनेछ। िािालाई िराब ऋण फाइलमा लगगनेछ 

र िासलािको जगेिामा समलान गररनेछ (नोट: िराब ऋण िचनलाई जगेिा विगध अनुसार पहहचान 

गररन्छ र हस्िान्िरणको समयमा होइन।) 
 

C. मौसलक भुक्िानकिानको संलग्निालाई ख्याल नगरीकन सबै िािाहरूलाई प्राइमरी संकलन तनकायहरूमा 
पठाइनेछ। प्राथसमक तनकायले कम्िीमा नौ महहनासम्म िािाको पैसा उठाउने काम गनेछ। प्राथसमक 

तनकायले िािाको पैसा तनमानण गनन िा संकलन गनन सकेन भने िािालाई सहायक तनकायमा पठाउन 

सक्नेछ। सहायक तनकायले फेरर अको नौ महहनासम्म िािाको पैसा उठाउने काम गनेछ।  
18 महहनापतछ सहायक तनकाय िा प्राथसमक तनकायबाट िािा कफिान भएपतछ, UPMC Pinnacle का 
सबै संकलन प्रयत्नहरू बन्द हुनेछन।् 
 

D. UPMC Pinnacle र कुनै पतन करारका संकलन तनकायहरूले िािाको रकम संकलन अभ्यासहरूलाई 

मानक स्िीकायन व्यािसातयक अभ्यासहरूमा सीसमि गनेछन,् जसमा फोनकल र पत्राचार समािेश हुन्छन ्

कुनैपतन अिस्थाहरूमा Central Pa श्स्थि UPMC िा यसका करारका संकलन तनकायहरूले कानूनी 
कायन, सलयन, गगरफ्िारी िा अन्य समान कायनहरू समािेश हुने ECA को पालना गने छैनन।् 
 

E. पूरा गररएको आगथनक सहायिा आिेदनलाई बबरामी आगथनक सहायिा सेिाहरूको विभागमा पठाइनेछ। 
आिेदन प्राप्ि भएपतछ, कमनचारीले समीक्षा गनेछन ्र आिेदन पूरा गररएको छ िा छैन र कागजािले 
परोपकार स्याहार िा आगथनक सहायिा योग्यिालाई समथनन गछन  िा गदैन भनी तनधानरण गनेछन।् 
आिश्यक सबै कागजाि प्राप्ि भएको छैन भने आिेदकलाई फोन र/िा सलखिि सूचनाबाट सूगचि गररनेछ 

र संकलनका प्रयत्नहरूलाई अगाडि बढाइनेछ। थप विस्ििृ वििरणहरूको लागग परोपकार स्याहार िथा 
आगथनक सहायिा नीति, #C-667 हेनुनहोस।्  

 

IX. छुटहरू – बीमा नगररएका (स्ि-भुक्िानी) बबरामीहरूलाई यो नीतिको सुरुमा सूचीबद्ध सबै UPMC Pinnacle 

अस्पिालहरूमा उपलब्ध गराइने सेिाहरूको लागग न्यूनिम 40% छुट प्रस्िाि गररनेछ। यो छुटले विशेर् 

मूल्य तनधानरण समािेश गदैन जुन सेिाहरू सामान्यिया गचककत्सा बीमाद्िारा कभर नगररएको हुनसक्छ। 
सेिाहरू जस्िै िर यतिमै सीसमि छैन कस्मेहटक, मोटोपन िटाउने शल्यकक्रया िा अन्य विशेर् मूल्यहरू।  
  

UPMC Pinnacle अस्पिालहरूमा सेिाहरू प्राप्ि गने बीमा गररएका बबरामीहरूलाई ित्काल 20% भुक्िानी 
छुट प्रस्िाि गनन सककन्छ। वित्तीय सल्लाहकार िा रश्जस्ट्रारले सेिाको अतिल्लो िा सोही हदन अनुमान ियार 
गनन र भुक्िानीका लागग अनुरोध गनन सक्छ। आफ्नो अनुमातनि बबरामी अंश, सेिाअति, सेिाको हदन िा 
डिस्चाजन हुनुअति इनपेन्टेन्ट िा अिलोकन गदान पूिनभुक्िानी गने बबरामीहरूका लागग मात्र ित्काल भुक्िानी 
छुटहरू लागग उपलब्ध छन।् बबरामी आगथनक सेिा विभागका प्रबन्धक, तनदेशक िा राजस्ि चक्रको VP को 
स्िवििेकमा विशेर् बीमाद्िारा कभर नगररएका िा प्रयोगात्मक मातनन ेसेिाहरूलाई अतिररक्ि छुट अनुमोदन 

गनन सक्छन।्  
 

परोपकार हेरचाह र आगथनक सहायिा पतन सबै बबरामीहरूलाई फरक िररकामा प्रदान गररन्छ। बबरामीहरूले 

अस्पिालको िेबसाइटमा गएर िा बबरामी आगथनक सहायिा सेिा विभागमा फोन गरेर सबै बबरामी 
वििरणहरूमा उल्लेि गररएअनुसार कुनै पतन दिान क्षते्रमा, अस्पिालको आगथनक सल्लाहकारसाँग आिेदन 

अनुरोध गनन सक्छन।् विशेर् नीति तनदेशनहरूबारे थप जान्नको लागग परोपकार हेरचाह िथा आगथनक 

सहायिा नीति, #C-667 हेनुनहोस।्  



 नीति C-669 

 पषृ्ठ 5 मध्ये  5  

 

 

 

कृपया याद गनुनहोस ्कक छुटहरू सधैँ लागू हुाँदैनन ्र सश्म्मसलि छैनन।्  
  

X. भुक्िानीका सिनहरू – सेिाग्राहीहरूलाई तनम्नसलखिि भुक्िानीका विसभन्न विकल्पहरू उपलब्ध छन:् नगद, 

चेक, के्रडिट कािन र ककस्िाबन्दी भुक्िानीहरू। ककस्िाबन्दी योजनाहरूले हाम्रो आिश्यकिालाई बबरामीहरूलाई 

तिनीहरूको स्याहारलाई भुक्िान गनन सक्षम हुनेगरी सहायिा गनन आगथनक दातयत्िहरूलाई पूरा गनन सन्िुलन 

प्रस्िाि गछन। 3 महहनासभत्रमा भुक्िानी गररएका व्यिस्थाहरूलाई अस्पिालले प्रबन्ध गछन। 3 महहनाभन्दा 
बढीका योजनाहरूलाई ररपश्ब्लक बैङ्क िथा विश्िसनीय कम्पनीको ClearBalance माफन ि ्प्रबन्ध गररन्छ।  
 

XI. धेरै भुक्िानी– बबरामीले िािामा धेरै रकम भुक्िानी गरेको रकमलाई सोही बबरामी िा जमानी (पररिार) लाई 

तिनन बााँकी रकमको रूपमा देिाइन्छ। तिनन बााँकी ऋणहरू भएमा, उधारो रकम बााँकी बनाउने सबै 
पक्षहरूसाँगको समन्ियमा भुक्िानी रकम कफिान गररनेछ। 
  

XII. गोपनीयिा – अस्पिालका कमनचारीले सेिाग्राहीहरूलाई सधै इज्जि िथा सम्मानका साथ व्यिहार गनेछन।् 
सेिाको ज्ञान र ऋण रकमसहहिका सबै असभलेिहरू र जानकारीलाई HIPAA तनयमनहरूका अनुसार 
गोपनीय ठातनन्छ। 
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