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I.

नी�त
UPMC ले स्वास्थ्य स्याहार आवश्यकता भएका तथा बीमा नभएका, बीमा भन्दा बा�हर रहे का, सरकार�
कायर्क्रमको ला�ग अयोग्य, सरकार� सहायताको ला�ग योग्य नभएका व्यिक्तहरू (उदाहरणको ला�ग
Medicare वा Medicaid) वा Medicaid को ला�ग स्वीकृत प्राप्त तर मे�डकल सहायताले �व�शष्ट
�च�कत्साशास्त्र द्वारा अ�नवायर् गरे का सेवालाई खल्
ु ला रूपमा �लइएको छ भने वा अन्यथा

�च�कत्सक�य रूपमा आवश्यक स्याहारको ला�ग भुक्तान गनर् अयोग्य व्यिक्तहरूलाई �व�ीय सहायता

उपलब्ध गराउन प्र�तबद्ध छ। UPMC ले स्वास्थ्य स्याहार सेवाहरू आवश्यक भएका व्यिक्तहरूको

आ�थर्क �मताको कारणले गदार् उनीहरूलाई स्याहार खोज्न वा प्राप्त गनर्बाट विञ्चत गद� न भनी
सु�निश्चत गन� प्रयास गदर् छ।

UPMC ले यसका संसाधनहरूलाई िजम्मेवार�पण
ू र् त�रकाले व्यविस्थत गनर् र आवश्यकता परे को बेला
अ�धकतम संख्यामा रहे का व्यिक्तहरूलाई उपयक्
ु त स्तरको सहायता उपलब्ध गराउनका ला�ग

�बरामीहरूले आफ्नो व्यिक्तगत भक्
ु तान �मताको आधारमा उनीहरूको स्याहार शुल्कमा योगदान
पुरय
् ाउने अपे�ा रा�खएको छ।

�व�ीय सहायताका ला�ग आवेदन �दएका �बरामीहरूले �व�ीय सहायता वा अन्य प्रकारको भुक्तानी

प्राप्त गनर्का ला�ग UPMC का कायर्�व�धहरूमा सहयोग गन� अपे�ा प�न ग�रएको छ, स्वास्थ्य बीमा
ख�रद गन� आ�थर्क �मता भएका �बरामीहरूलाई यो सहकायर् गनर् प्रोत्साहन ग�रन्छ।

संघीय आकिस्मक मे�डकल उपचार र श्रम ऐेन (EMTALA) �नयमहरू अनुसार, मे�डकल िस्क्र�नङ

जाँचको प्र�तपादन पूवर् कुनै प�न �बरामीहरू �व�ीय सहायता वा भुक्तानी जानकार�को ला�ग र उपयुक्तता

अनुसार �बरामीको उपचार वा ट्रान्सफरका ला�ग �तनीहरूको िस्थ�त िस्थर बनाउन आवश्यक सेवाहरूको
आवश्यक हदसम्म जाँच ग�रनेछैन। उमेर, �लङ्ग, जा�त, सामािजक वा बसाइसराई िस्थ�त, यौन झुकाव,
ल��गक प�हचान वा धा�मर्क संबद्धताको आधारमा �व�ीय सहायता प्रदान ग�रनेछैन।
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यस नी�त अन्तगर्त सन्द�भर्त ग�रएका नी�तहरूको �लङ्कहरू सेक्सन VIII मा फेला पानर् स�कन्छ।
II.

उद्दे श्य
नी�तले �व�ीय सहायताका योग्यता आवश्यकताहरूको �व�भन्न प्रकार र स्तरहरू, समावेश ग�रएका वा

नग�रएका सेवाहरू र सुर��त �व�ीय सहायताको प्र�क्रयालाई संबोधन गछर् ।

III.

कायर्�ेत्र
यो नी�त संयुक्त राज्य आधा�रत सबै पूणर् एक�कृत UPMC अस्पताल र �च�कत्सक प्रदायकहरूमा लागू

हुन्छ। (संलग्नहरू हे नुह
र् ोस ् - सु�वधास्थल र प्रदायकका सूचीहरू)।

[लागू हुने सबैमा �चन्ह लगाउनुहोस ्]
☒ UPMC �चल्ड्रेन्स हिस्पटल �पट्सबगर् ☐ UPMC �पनाकल हिस्पटल्स
☒ UPMC म्यागी-वुमन्स हिस्पटल

☒ UPMC Altoona
☒ UPMC बेडफोडर्

☒ UPMC चौटौक्वा

☐ UPMC Pinnacle Memorial
☐ UPMC �पनाकल �ल�टट्ज

☐ UPMC �पनाकल हनोवर

☒ UPMC इस्ट

☒ UPMC सस्
ु कवेना मन्
ु सी

☒ UPMC हामोट

☒ UPMC सस्
ु कवेना सोल्जसर् एण्ड सेलसर्

☒ UPMC होराइजन
☒ UPMC जेम्सन

☐ UPMC �पनाकल का�लर्स्ले

☒ �व�लयमस्पोटर् �रजनल मे�डकल सेन्टर
☒ �डभाइन प्रो�भडेन्स क्याम्पस

☒ UPMC केन

☒ सनबर� कम्य�ू नट� हिस्पटल

☒ UPMC मस�

☐ UPMC कोल

☒ UPMC म्या�कस्पोटर्
☒ UPMC नथर्वेस्ट

☒ UPMC पासवेन्ट

☒ लक हे भन हिस्पटल

☒ UPMC सोमरसेट

☒ UPMC �प्रस्बाइटे �रयन सेडीसाइड
☒ �प्रस्बाइटे �रयन क्याम्पस
☒ सेडीसाइड क्याम्पस

☒ UPMC वेस्टनर् साइकाइ�ट्रक हिस्पटल
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IV.
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प�रभाषा
यस नी�तको उद्दे श्यको ला�ग, तलका शतर्हरू �नम्न बमोिजम प�रभा�षत ग�रएको छ:
आकिस्मक स्याहार वा आकिस्मक उपचार: EMTALA (आकिस्मक मे�डकल उपचार र स�क्रय श्रम
ऐेन) ले प�रभा�षत गरे अनुसार आकिस्मक स्वास्थ्य अवस्थाहरूका ला�ग स्याहार वा उपचार।

�व�ीय सहायता: �व�ीय सहायता स्था�पत मापदण्ड पूरा गन� व्यिक्तहरूलाई �न:शुल्क वा छुटमा
स्वास्थ्य स्याहार सेवाहरूको प्रावधान हो।

प�रवार: संयुक्त राज्यको जनगणना ब्यूरोले प�रभा�षत गरे अनुसार, एकसाथ बसोबास गन� र जन्म,

अंगीकरण, �ववाह, सम�लङ्�ग �ववाह, अ�ववा�हत वा पा�रवा�रक साझेदारको सम्बन्ध भएका दईु वा दईु

भन्दा धेरै व्यिक्तको समूहलाई जनाउँ छ।

अबीमाकृत: UPMC बाट प्राप्त स्वास्थ्य स्याहार सेवाहरूको ला�ग उसको/उनको भक्
ु तान िजम्मेवार�हरू
परू ा गनर् सहयोग गनर् �बरामीसँग कुनै प�न बीमा स्तर छै न (�नजी वा सरकार�) वा �हंसा अपराधका

पी�डतहरू, स्वत: बीमा, तेस्रो प� िजम्मेवार�, इत्या�द जस्ता अन्य सम्भा�वत सहायता �वकल्पहरू छै न।
बीमा पूरा नभएको: �बरामीसँग केह� बीमा स्तर (�नजी वा सरकार�) वा �हंसा अपराधका पी�डतहरू,

स्वत: बीमा, तेस्रो प� िजम्मेवार�, इत्या�द जस्ता अन्य सम्भा�वत सहायता �वकल्पहरू छ तर �बरामीको

आफ्नो व्यिक्तगत खचर्हरू हुन्छ जुन खचर् UPMC का स्वास्थ्य स्याहार सेवाहरूका ला�ग भुक्तान गन�

उसको/उनको आ�थर्क �मताभन्दा बढ� हुन्छ।

आम्दानी/पा�रवा�रक आम्दानी: आम्दानी/पा�रवा�रक आम्दानी सबै योग्य पा�रवा�रक सदस्यहरूको
आम्दानीको �नम्न स्रोतहरूको गणना गर� �नधार्रण ग�रन्छ।
•
•
•
•
•
•

ज्याला, तलब, �टप्स

व्यवसायको आम्दानी

सामािजक सुर�ा आम्दानी

पेन्सन वा सेवा�नव�ृ � आम्दानी
लाभांशहरू र ब्याज
भाडा र राजस्वहरू
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कमर्चार� ��तप�ू तर् आम्दानी
�नवार्ह व्यय र बाल सहायता

कानन
ू ी �नणर्यहरू

नगद, ब�क खाता र मद्र
ु ा बजार खाताहरू

बचतका प�रपक्क प्रमाण पत्रहरू, साझा कोषहरू, प्र�त�ापत्र वा �बना राजस्व स�लजैसँग
नगदमा सानर् �मल्ने अन्य लगानीहरू

•
•

समथर्न �चठ्ठ�हरू

अन्य आम्दानी, जस्तै ट्रस्ट कोषहरू, परोपकार� फाउन्डेसनहरू, इत्या�द बाट प्राप्त आम्दानी।

आम्दानी �नधार्रण गनर् समावेश नग�रएका �नम्न वस्तुहरू:
•
•
•

प्राथ�मक बासस्थान

सेवा�नव�ृ � कोष
प्राथ�मक सवार�

गर�बी: संघीय गर�बी �नद� �शकाको 250% भन्दा कम आम्दानी।
छुटप्राप्त स्याहार: संघीय ग�रबी �नद� �शकाको 251% र 400% बीचका बीमा नभएका (फंछ चौटौक्वा

WCA �बरामीहरूका ला�ग मात्र, यसमा बीमा लाभहरू भएका ती �बरामीहरू हुन्छन ् जो पूणर् भएका छन ्)
र आमदानी �वफलहरू।

�व�ीय वा मे�डकल कठ�नाई: संघीय गर�बी �नद� �शकाको 250% भन्दा बढ� वा�षर्क पा�रवा�रक

आम्दानी र UPMC द्वारा उपलब्ध मे�डकल सेवाहरूको प�रणाम स्वरूप व्यिक्तगत खचर् वा �बरामीको
दा�यत्व पा�रवा�रक आम्दानीको 15% भन्दा धेरै हुने �बरामीहरूलाई छुटको रूपमा प्रदान ग�रने �व�ीय
सहायता।

संघीय गर�बी �नद� �शका: संघीय गर�बी �नद� �शका संयक्
ु त राज्य कोडको शीषर्क 42 को खण्ड 9902 को
उपखण्ड (2) को प्रभत्ु व अन्तगर्त संयक्
ु त राज्यको स्वास्थ्य तथा मानव सेवा �वभागको संघीय
रिजष्टरमा वा�षर्क रूपमा अद्याव�धक हुन्छन ्। हालको संघीय गर�बी �नद� �शका
http://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines मा सन्द�भर्त गनर् स�कन्छ।

सम्भा�वत परोपकार� स्याहार: �बरामीको भुक्तान �मताको जानकार� उपलब्ध गराउने सावर्ज�नक
रूपमा उपलब्ध बाह्य डाटा स्रोतहरूको प्रयोग।
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V.

योग्यता
A.

यस नी�त अन्तगर्त योग्य सेवाहरू। UPMC प्रदायकबाट आकिस्मक तथा �च�कत्सक�य रूपमा
आवश्यक अन्य स्याहार खोज्ने वा प्राप्त गन� योग्य व्यिक्तहरूको ला�ग �व�ीय सहायता
उपलब्ध छ। �व�ीय सहायता नी�त (FAP) ले पेन�सलभा�नया को Commonwealth ले

प�रभा�षत गरे अनुरूप �च�कत्सक�य रूपमा आवश्यक स्याहारलाई समावेश गछर् ।

पेन�सलभा�नयाको Commonwealth 55 Pa कोड § 1101.21a ले �नम्न बमोिजम मे�डकल
अ�नवयर्ताको व्याख्या गछर् :

�बमार�, चोटपटक वा अशक्तताको उ�चत उपचार वा व्यवस्थापनको ला�ग आवश्यक सेवा,

वस्त,ु कायर्�व�ध वा स्याहारको स्तर हो जसले:
(1)

�बमार�, अवस्था, चोटपटक वा अशक्तताको धावालाई रोकथाम गन�छ वा �वश्वसनीय
रूपमा रोकथाम गन� अपे�ा ग�रएको छ; वा

(2)

�बमार�, अवस्था, चोटपटक वा अशक्तताको शार��रक, मान�सक वा �वकासात्मक

प्रभावलाई कम गन�छ वा सुधार गन�छ वा �वश्वसनीय रूपमा कम गन� वा सुधार गन�
अपे�ा ग�रएको छ; वा

(3)

प्रापकको प्रकायर् �मता र समान उमेरको प्रापकका ला�ग उपयुक्त ती प्रकायर् �मताहरू

दब
ु ैलाई ध्यानमा राखेर दै �नक �क्रयाकलापहरू गनर् अ�धकतम प्रकायर् �मता प्राप्त गनर्
वा कायम रा� प्रापकलाई सहायता गन�छ।

B.

�च�कत्सक�य रूपमा आवश्यक भएको वा नभएको स्याहारको बाबजुद यस नी�त अन्तगर्त

�व�ीय सहायताका ला�ग योग्य नहुने सेवाहरूमा �नम्न समावेश छन ्:

a. कस्मे�टक शल्य�क्रयालाई �च�कत्सक�य रूपमा आवश्यक मा�नएको छै न

b. सबै प्रत्यारोपण र सम्बिन्धत सेवाहरू

c. ब्यार�ए�ट्रक्स र सबै सम्बिन्धत सेवाहरू

d. प्रजनन ् सम्बिन्धत कायर्�व�धहरू (इन-�भट्रो उवर्रण, भ्यासेक्टोमी, इत्या�द)
e. अक्कुपञ्चर

f. भचअ
ुर् ल �वशेष�ता स्याहार र परामशर् सेवाहरू स�हत अनलाइन भचअ
ुर् ल स्वास्थ्य स्याहार
भ्रमणहरू र सम्बिन्धत टे �लमे�ड�सन सेवाहरू

g. कुनै प�न UPMC आकिस्मक स्याहार स्थानमा सम्पन्न ग�रने सेवाहरू
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h. प्याकेजको मूल्य �नधार्रण - प्याकेज मूल्यमा समावेश ग�रएका सेवाहरू एकमुष्ठ हुन्छन ् र
कुनै प�न रूपमा छुट नहुने संयक्
ु त दर लागू हुन्छ।

i. प्राइभेट ड्यट
ू � न�सर्ङ

j. गैर UPMC संस्थाद्वारा उपलब्ध र �ब�लङ ग�रएका सेवाहरू जसमा प्रयोगशाला वा

�नदानात्मक पर��ण, दन्त �च�कत्सा, दृिष्ट र बोल�, पेशागत वा �फिजकल थेरापीहरू
समावेश हुन सक्छन ्

k. UPMC मा सम्पन्न सेवाहरूको शल्
ु कको आधारमा स्वास्थ्य लाभ पहलसँग सम्बिन्धत वा
यसको प�रणाम ल्याउन सक्ने �वचाराधीन मा�मलामा समावेश भएको �बरामीले प्राप्त
गरे का �बरामी खाता वा सेवाहरू

l. लेजर आँखा सजर्र�, सुनुवाई सहायता, इत्या�द जस्ता अन्य गैर-समावेश सेवाहरू।
VI.

योग्यता तथा सहायता मापदण्ड
A.

UPMC को ल�य र मान्यता अनुसार �व�ीय सहायता प्रदान ग�रनेछ। अबीमाकृत र बीमा पूरा

नभएका �बरामीहरू र UPMC द्वारा उपलब्ध गराइएका सेवाहरूको ला�ग आफ्नो व्यिक्तगत
खचर्मा पूणर् भुक्तान गनर् आ�थर्क रूपमा क�ठनाई हुनेछ भनी अपे�ा ग�रएका व्यिक्तहरूका
ला�ग �व�ीय सहायता योग्य मा�ननेछ।

संघीय, राज्य र स्थानीय कानूनको अनुसार �व�ीय सहायता प्रदान ग�रनेछ। य�द योग्य भएमा
�व�ीय सहायताका ला�ग आवेदन �दने आवेदकले उपलब्ध कभरे जका ला�ग र साथै UPMC
द्वारा उपलब्ध गराइएको स्याहारका ला�ग सावर्ज�नक वा �नजी स्वास्थ्य बीमा भुक्तानी

�वकल्पहरूका ला�ग सावर्ज�नक कायर्क्रमहरूमा आवेदन �दन आवश्यक हुन्छ। आवेदकहरूको

स्वास्थ्य स्याहार सेवाहरूको भुक्तानी गन� कायर्क्रमहरूका ला�ग आवेदन �दन सहकायर् नगन�
�बरामीहरूको �व�ीय सहायता अस्वीकार गनर् स�कनेछ। UPMC ले सावर्ज�नक र �नजी

कायर्क्रमहरूका ला�ग आवेदन �दन �बरामीहरूको मद्दतमा सकारात्मक प्रयासहरू गन�छ।
�वशेषगर�, कोपे मात्र समावेश गन� रकममा �बरामीका ला�ग वा बीमा आवश्यकताहरू (जस्तै

अ�धकार र/वा �रफरलहरू प्राप्त गन�) मा �वश्वसनीय रूपमा अनप
ु ालना गनर् व्यिक्त असफल
हुँदा वा �बरामीले योग्यत◌ा आवश्यकताहरू पूरा गरे को छ वा छै न भनी त्यसको पवार्ह �बना

उपलब्ध बीमा कभरे ज अप्ट आउट गन� व्यिक्तहरूका ला�ग �व�ीय सहायता उपलब्ध छै न।
यसका साथै, सेवा �ेत्र बसोबास गन� व्यिक्तहरूमा यो नी�त लागू हुनेछैन र UPMC प्रदायकबाट
उपचार गराउनका ला�ग यात्रा गनर् आवश्यक हुनेछ। सेवा �ेत्रमा UPMC केन्द्रका सबै

�नकटवत� काउण्ट�हरू समावेश छन ्। �बरामीलाई आकिस्मक उपचार ग�रएको अवस्थामा
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बाहे क गैर-आवासीय अन्तरार्िष्ट्रय �बरामीहरू �व�ीय सहायताबाट विजर्त छन ्। UPMC ले
आफ्नो एकल �नणर्यमा सबै सम्बिन्धत तथ्य र प�रिस्थ�तहरूको लेखाजोखा गरे प�छ यी

अपवजर्नहरूमा छुट �दन सक्नेछ। साथै, UPMC ले प्रकिल्पत परोपकार स्याहार प्रयोग गन�
�बरामीहरूका ला�ग �व�ीय सहायता स्वीकृत गनर् सक्नेछ।

B.

�बरामी �व�ीय सहायताका योग्यता मागर्दशर्नहरू। यहाँ अन्यथा उल्लेख ग�रएको बाहे क, यस
नी�त अन्तगर्त योग्य सेवाहरू संयुक्त राज्यको स्वास्थ्य तथा मानव सेवा �वभागद्वारा
प्रका�शत संघीय ग�रबी स्तर �नद� �शकाको सन्दभर्मा �नधार्�रत ग�रए अनुसार आ�थर्क

आवश्यकता अनुसार स्लाइ�डङ शुल्क स्केलको आधारमा �बरामीलाई उपलब्ध गराइनेछ।

1.

1

द�रद्रता:
A. जब �बरामी अबीमाकृत छ र �बरामीको र/वा उ�रदायी प� (उदाहरणमा,

अ�भभावक, जीवनसाथी, इत्या�द) को आम्दानी संघीय गर�बी �नद� �शकामा

तो�कएको स्तरको 250% वा सोभन्दा मु�न भएमा, �बरामीलाई प्रदायकद्वारा प्रदान
ग�रने स्याहारमा 100% छुटका ला�ग स्वीकृत ग�रनेछ। यसको अथर् सेवाको शुल्क

पूणर् रूपमा छुट हुन्छ।

B. जब �बरामीको बीमा पूरा भएको छै न र �बरामीको र/वा उ�रदायी प� (उदाहरणमा,
अ�भभावक, जीवनसाथी, इत्या�द) को आम्दानी संघीय गर�बी �नद� �शकामा

तो�कएको स्तरको 250% वा सोभन्दा मु�न भएमा, �बरामी �व�ीय सहायताका

ला�ग योग्य हुन्छ। �बरामीको बीमा कम्पनीलाई शुल्क लगाइनेछ, य�द स्वीकृत

भयो भने, यो को-पेमेन्ट हुँदाको अवस्थामा बाहे क, �बरामीले बीमाप�छ कुनै प�न

�बरामी दा�यत्व वहन गनप
ुर् न�छैन। य�द पयार्प्त बीमा नभएको �बरामीको आम्दानी
संघीय गर�बी �नद� �शकामा तो�कएको स्तरको 250 प्र�तशतभन्दा धेरै छ भने,

�बरामी �व�ीय वा मे�डकल क�ठनाईको रूपमा �व�ीय सहायताका ला�ग योग्य हुन

सक्नेछ।

1

चालू वषर्को ला�ग संघीय ग�रबी �नद� �शका http://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines मा उपलब्ध छन ्। प्रदायकको संघीय ग�रबी

�नद� �शकाको प्रयोगलाई संयुक्त राज्यको स्वास्थ्य तथा मानव सेवा �वभागद्वारा प्रका�शत संघीय ग�रबी �नद� �शका

अद्याव�धकहरूको संयोजनमा वा�षर्क रूपमा अद्याव�धक ग�रनेछ।

© 2019 UPMC सवार्�धकार सुर��त

नी�त HS-RE0722
पष्ृ ठ 8

2.

छुटप्राप्त स्याहार: सहायता �बरामीको र/वा उ�रदायी प�को आम्दानी अनुसार छुटको
रूपमा वा �बरामीको दा�यत्वमा कमीको रूपमा हुन सक्छ।

अबीमाकृत �बरामी र/वा उ�रदायी प� (उदाहरणमा, अ�भभावक, जीवनसाथी,

इत्या�द) को आम्दानी संघीय ग�रबी �नद� �शकामा तो�कएको स्तरको 250% भन्दा बढ�

तथा 400% बराबर वा सोभन्दा कम छ भने, उक्त �बरामीले तल �नधार्�रत ग�रए
बमोिजम सामान्यतया �लइने शुल्क (AGB) को सबै खातामा �बरामीको दा�यत्व

कटौतीको रूपमा �व�ीय सहायता प्राप्त गनर् योग्य हुन्छ। UPMC चौटौक्वा WCA

�बरामीहरू प�न उनीहरूका बीमा लाभहरू पूणर् भएप�छ यस सहायताका ला�ग योग्य
हुनेछन ्।
3.

�व�ीय वा मे�डकल क�ठनाई: य�द �बरामी र वा उ�रदायी प� (उदाहरणको ला�ग,

अ�भभावक, जीवनसाथी, इत्या�द) को आम्दानी संघीय गर�बी स्तरभन्दा 250% ले बढ�
छ भने, उनीहरूलाई �व�ीय वा मे�डकल क�ठनाई सहायताका ला�ग �वचार गनर्

स�कनेछ। �बरामीको व्यिक्तगत खचर् वा �बरामीको दा�यत्व प�रवारको आम्दानी भन्दा
15% ले बढ� छ वा �बरामीको मे�डकल �बल य�त धेरै छ �क त्यसलाई �तदार् �बरामीको
�व�ीय अवस्था अत्यन्तै खराब हुने जो�खम छ भने, UPMC ले त्यस्ता �बरामीलाई

सहायता प्रदान गनर्का ला�ग �वचार गन�छ। प�रवारको दा�यत्व प�रवारको आम्दानी को

15% वा AGB मध्ये जुन कम हुन्छ त्योभन्दा ब�ढ हुन न�दन �व�ीय सहायताको रूपमा
शुल्कमा समायोजन ग�रनेछ।

यस नी�तमा जे सुकै उल्लेख ग�रएको भए ताप�न, य�द सेवाको 100% शुल्क चक्
ु ता गनर् पयार्प्त
नहुने �व�ीय सहायता प्रदान ग�रयो भने, यो नी�त अन्तगर्त छुटप्राप्त स्याहार प्राप्त गनर् योग्य
�बरामीहरूबाट असुल गनर् बाँक� रकम तल �नधार्�रत गरे अनुसार सामान्यतया �लइने शुल्क
(AGB) भन्दा बढ� हुनेछैन। UPMC ले आफ्नो स्व�ववेकमा �व�ीय स्रोतहरूको कमी भएका
�बरामीलाई मे�डकल स्याहर उपलब्ध गराउने यस नी�तको मूलभूत उद्दे श्य हा�सल गनर्को

ला�ग सबै सम्बिन्धत तथ्य तथा प�रिस्थ�तहरूमा�थ �वचार गरे र योग्यता मापदण्डहरूमा छुट
�दन वा प�रमाजर्न गनर् सक्छ।
VII.

सामान्य रूपमा �बलमा ले�खएको रकम
UPMC ले यस्तो स्याहारको ला�ग बीमा �ेत्रमा भएका कोह�प�न योग्य व्यिक्तलाई आकिस्मक वा

अन्य �च�कत्सा शास्त्र अनुसार अ�नवायर् गरे का सेवाहरूको ला�ग सामान्यतया �लइने शुल्क (AGM)

भन्दा बढ� शुल्क लगाउने छै न। UPMC ले AGB �नधार्रण गनर् लुक-ब्याक �व�ध प्रयोग गन�छ। AGB
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को �हसाब मे�डकेयरको �फ-फर-स�भर्स र (मे�डकेडद्वारा व्यविस्थत भुक्तानीकतार्हरू स�हत) नीिज
स्वास्थ्य बीमाहरूले स्वीकान� सबै दाबीहरूलाई प्रयोग गरे र ग�रन्छ। यसका ला�ग, UPMC ले यस

नी�तले समा�वष्ट गरे को कुनै प�न अस्पतालको न्यन
ू तम शल्
ु क चयन गरे र त्यसलाई यस नी�त

अन्तगर्त समा�वष्ट सम्पण
ू र् आकिस्मक वा अन्य �च�कत्सक�य रूपमा आवश्यक स्याहारमा लागू

गन�छ। हाल �हसाब ग�रएको न्यन
ू तम रकम 12% हो र प�रणाम स्वरूप 88% छुट पाइन्छ।

UPMC चौटौक्वा WCA मा प्राप्त ग�रने सेवाहरूका ला�ग, AGB लाई �नम्नानुसार �हसाब ग�रनेछ
(यस नी�त AGB द्वारा कभर ग�रएका अस्पताल सु�वधाहरूको न्यूनतम प्र�तशत – 10%)।

VIII. �व�ीय सहायताको ला�ग �नवेदन गद�
UPMC को नी�त र �बरामीको �व�ीय आवश्यकताको मूल्याङ्कनको आधारमा योग्यता �नधार्रण

ग�रनेछ। अ�बमाकृत र �बमा भन्दा ब�हरका �बरामीहरूलाई �व�ीय सहायता नी�त र �नवेदन पेश

गनर्को ला�ग प्र�क्रयाको जानकार� गराइने छ।

य�द योग्य भएमा �व�ीय सहायताका ला�ग आवेदन

�दने आवेदकले उपलब्ध कभरे जका ला�ग र साथै UPMC द्वारा उपलब्ध गराइएको स्याहारका ला�ग

सावर्ज�नक वा �नजी स्वास्थ्य बीमा भुक्तानी �वकल्पहरूका ला�ग सावर्ज�नक कायर्क्रमहरूमा आवेदन
�दन आवश्यक हुन्छ। UPMC ले आवेदन प्राप्त गरे को �म�तबाट 30 �दन�भत्रमा �व�ीय सहायताको

अनुरोधलाई प्र�क्रयामा लैजानेछ। य�द कुनै कागजात छुटे को छ भने, �बरामीलाई यस अनुरोधको

प्र�त�क्रया �दन थप 30 �दनको समय �दइनेछ।

UPMC ले �बरामीहरूलाई स्वास्थ्य सहायता र अन्य उपलब्ध सावर्ज�नक तथा �नजी कायर्क्रमहरूको
फाइदाहरू वणर्न गनर् उ�चत कायर्हरू बनाउँ छ र सेवाहरूको ला�ग कायर्�ेत्र उपलब्ध गराउने �त

कायर्क्रमहरूमा जानकार� उपलब्ध गराउँ छ।

सावर्ज�नक तथा �नजी कायर्�ेत्रमा जानकार� र UPMC का �व�ीय सहायता नी�त सिजलोसँग बुझन

सक्ने, संस्कृ�त रूपमा उ�चत भाषा र उपयक्
ु त अस्पताल सेवा �ेत्र समद
ु ायहरूमा बो�लने अ�त प्रच�लत
भाषाहरूमा �बरामीहरूलाई स�ू चत गराइने छ।
A.

आवेदन प्र�क्रया:

सामान्यतया, �बरामीले लागू हुने संघीय तथा कनवेल्थ सरकार� सहायता कायर्क्रमहरूको ला�ग �नवेदन
�दएर ती कायर्क्रममा सहभागी हुन अयोग्य ठहर नहुँदासम्म �बरामी �व�ीय सहायताको ला�ग योग्य

हुँदैन। UPMC ले संघीय र कमनवेल्थ सरकार� कायर्क्रमहरूको ला�ग स�ू चत गनर् र/वा �नवेदन गनर्
�बरामीहरूलाई सहयोग गनर् स्रोतहरू उपलब्ध गराउने छ। UPMC ले मे�डकल सहायता वा अन्य साझा
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सरकार� सहायता कायर्क्रमहरूको ला�ग कागजातहरू �बना �व�ीय सहायताको प्र�क्रया गनर् �बरामी
अयोग्य छ भनी �नणर्य गनर् सक्छ।

सबै �नवेदकहरूले UPMC को �व�ीय सहायता �नवेदन फाराम (संलग्न हे नह
ुर् ोस ्) पुरा गन� र अनुरोध
ग�रएका कागजातहरू उपलब्ध गराउनको ला�ग अपे��त गरे का हुन्छन ्। �नवेदनसँग कागजातहरू
समावेश ग�रएको छै न भने, �नवेदनमा साझा ग�रएको �व�ीय जानकार� �व�ीय सहायता �नधार्रण

बनाउनको ला�ग प्रयोग हुन सक्नेछ। �बरामीको हस्ता�र उपलब्ध गराइएको जानकार�को मान्यतामा
सा�ीको रूपमा प्रयोग हुनेछ। थपमा, पूणर् �नवेदनहरू र सहायक कानूनी कागजातहरू थप उपयुक्त
�नवेदन प्र�क्रयामा न�तजा प्रकाशन गन� बढ� संभावना हँ दा, संभा�वत �व�ीय सहायत◌ा (तल

प�रभा�षत) वा अन्यथा UPMC को कायर् स्वतन्त्रतामा यस नी�त द्वारा उपलब्ध गराइए बमोिजम पूणर्

�नवेदन र सहायक कानूनी कागजातहरूको अनुपिस्थ�तमा �व�ीय सहायता �नणार्यक हुन सक्छ।
�व�ीय सहायताका आवेदनहरू �नम्न कायार्लयमा पेश ग�रनुपछर् :
�बरामी �व�ीय सेवा केन्द्र
UPMC
Quantum 1 Building
2 Hot Metal Street
Pittsburgh, PA 15203
1-800-371-8359 �वकल्प 2

�व�ीय सहायताको ला�ग अनरु ोध प्र�क्रया तरू
ु न्त हुने छ र UPMC ले पण
ू र् �नवेदन प्राप्त भएको 30

�दन �भत्र �ल�खत रुपमा �बरामी वा �नवेदकलाई स�ू चत गन� छ। कुनैप�न �व�ीय सहायताको ला�ग

योग्यता अस्वीकार भयो भने, �बरामीले कुनैप�न समयमा पन
ु : �नवेदन गनर् सक्छन ्। �बरामीलाई
�व�ीय सहायता अस्वीकार ग�रएको खण्डमा र बाँक� रकम चक्
ु ता गन� स्रोत वा भक्
ु तान योजना

स्था�पत ग�रएको छै न भने, �नरन्तरताको ला�ग खाता तेस्रो प� संकलन ऐजेन्सीमा हस्तान्तरण हुन

सक्नेछ। कृपया UPMC को �ब�लङ र संकलन नी�त HS-RE0724 हे नह
ुर् ोस ्।

यिद यस िबरामीलाई िव�ीय सहायताको लािग �ीकृत ग�रएको छ भने , उ� यो� िबरामीका
रकमह� तदनु�प ढ�ले आवेदन �ीकृत भएको िमितबाट एक वष� पिहलेस�का से वाह�को लािग
समायोजन िनवेदन तीन मिहनास� फाइलमा रहने छ र तीन मिहनाको अविधिभत्र अित�र� िव�ीय
जानकारी अनु रोध नगरीकन िव�ीय सहायतामा प्रदान गन� को लािग प्रयोग गन� सिकन्छ। �ा�र
िबरामीका िनवे दनह� �ाहारको िनर�रता सु िनि�त गन� 6 मिहना अगािडको अविधस� �ीकृत
ग�रनेछ ।
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�व�ीय सहायता योग्यताको ला�ग स्वीकृत समयाव�ध �बरामीलाई सहयताको ला�ग योग्य ठहर

ग�रएको �म�त र योग्य ठहर भएको �म�तभन्दा एक वषर् अगा�ड सरु
ु हुनेछ। एक वषर्भन्दा प�हलेको
सेवा �म�तलाई UPMC को स्व�ववेकमाअवस्था हे रेर �वचार गनर् स�कनेछ।

य�द कुनै �बरामीलाई आवेदन प्र�क्रया माफर्त �व�ीय सहायताका ला�ग स्वीकृत ग�रयो र �बरामीले

�व�ीय सहायताका ला�ग योग्य खाताहरूमा भक्
ु तानी गरे को भएमा; सह-भक्
ु तानीहरू बाहे क, $5 भन्दा

बढ�का भक्
ु तानीलाई स्वीकृत �व�ीय सहायताको स्तरलाई कायम राख्दै �फतार् ग�रनेछ।
B.

संभा�वत �व�ीय सहायता योग्यता:

संभा�वत द�रद्रता:
UPMC ले �व�ीय सहायता पुरा गनर् वा आवश्यक कागजातहरू उपलब्ध गराउन सबै �बरामीहरू योग्य

छै न्न भनी प�हचान गछर् । यस नी�तमा प�रभा�षत ग�रएका सामान्य �नवेदनहरू र आय मूल्याङ्कनको

अभाव हुँदा प�न �व�ीय सहायता अनुबद्ध हुँदा �व�भन्न अवस्थाहरू हुन सक्छन ् र �बरामीहरू

सहायताको ला�ग च�ु नन्छन ्। भुक्तानको ला�ग �बरामीको योग्ताको मूल्याङ्कनको सामान्य

पाठ्यक्रममा, UPMC, यसका एकल कायर् स्वतन्त्रामा संकलन गन� नसक्ने �बरामीको खाताको रूपमा

घो�षत हुन सक्छ र योग्यता मापदण्ड पुरा गरे को रूपमा वग�करण हुन्छ। संभा�वत योग्यता िजवन
प�रिस्थ�तको आधारमा �बरामीलाई स्वीकृत हुन सक्नेछ जस्तै:
1.
2.
3.
4.

घर�व�हन वा घर�व�हन िक्ल�नकवाट स्याहर प्राप्त;

म�हला, नवजात �शशु, र बालबा�लका कायर्क्रममा सहभा�गता (WIC);

(पुरक पोषण सहायता कायर्क्रम) SNAP का फाइदाहरू प्राप्त गद� ;

अन्य राज्य वा स्थानीय सहायता कायर्क्रहरूको ला�ग योग्ता, जस्तै अन्यायपूणर् अपराधहरूका
पी�डतहरू;

5.

कुनैप�न �ात वैयिक्तक सम्प�� नभएका मत
ृ क �बरामी।

संभा�वत �व�ीय योग्यता स्था�पत हँ दा, पूणर् 100% छुट उपलब्ध हुनेछ।
अन्य संभा�वत योग्यता:
UPMC को �नवेदन प्र�क्रयामा गैर िजम्मेवार हुने �बरामीहरूको ला�ग, हालैको मे�डकल सहायता

�नवेदनबाट संभा�वत ढाँचा वा जानकार�द्वारा उपलब्ध गराइएको अनुमा�नत आय र प�रवारको आकार
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जस्ता जानकार�का अन्य स्रोतहरू �व�ीय आवश्यकताको व्यिक्तगत मूल्याङ्कन बनाउन प्रयोग ग�रन
सक्छ।

यस जानकार�ले �बरामीद्वारा प्रत्य� उपलब्ध गराइएका जानकार�को अनप
ु िस्थ�तमा उत्कृष्ट

उपलब्ध अनम
ु ानहरूको प्रयोग गर� गैर िजम्मेवार� �बरामीहरूको �व�ीय आवश्यकतामा स�ू चत �नणर्य

बनाउन UPMC लाई स�म पान� छ।

�व�ीय रूपमा आवश्यक परे का �बरामीहरूको सहयोगको उद्येश्यको ला�ग, UPMC ले �व�ीय

आवश्यकता जाँच गनर्को ला�ग �बरामीहरूको जानकार� स�म�ा गनर् तेस्रो प�को प्रयोग गनर् सक्छ। यो
स�म�ाले स्वास्थ्य स्याहर उद्योग प�हचान, सावर्ज�नक रे कडर् डाटावेसमा आधा�रत आगामी ढाँचाको

प्रयोग गछर् । ढाँचाले सामािजक-आ�थर्क र आम्दानी, स्रोतहरू र सम्प��को ला�ग अनुमानहरू समावेश
गन� �व�ीय �मताको गणना गनर् सावर्ज�नक रे कडर्को लगतलाई �म�श्रत गछर् । ढाँचाको नी�त सेट

प्रत्येक �बरामीलाई एउटै तहमा जाँचा गनर् बनाइएको हुन्छ र UPMC को ला�ग ऐ�तहा�सक �व�ीय

सहायता स्वीकृ�तहरू �बरूद्ध अंशशो�घत गछर् । भावी ढाँचाले परम्परागत �नवेदन प्र�क्रया अनुसार
�व�ीय सहायताको ला�ग ऐे�तहा�सक रूपमा च�ु नएका अन्य �बरामीहरूको नमूनाको रूपमा रहे का
�बरामी छन ् भने प�न UPMC लाई स�म पाछर् ।

�बरामीले प्रत्य� रूपमा उपलब्ध गराएको जानकार� नहुँदाको अवस्थामा UPMC ले संभा�वत

योग्यताको प्र�तपादन गनर् भ�वष्यसूचक मोडेलबाट प्राप्त जानकार�को प्रयोग गनर् सक्छ। कायर् �ेत्र
उपलब्धता स�ु निश्चत गन� कायर्हरू असफल भएका छन भने, भावी ढाँचाले �व�ीय रूपमा आवश्यक
परे का �बरामीहरूमा संभा�वत योग्यता प्र�तपादन गनर् प्रणाल�गत त�रका उपलब्ध गराउँ छ।

संभा�वत �नयमको सेट अन्तगर्त �बरामी अ�धकतम �व�ीय सहायता प्राप्त गनर् योग्य नभएको

अवस्थामा, �बरामीले अझैप�न आवश्यक जानकार� प्रदान गर� परम्परागत �व�ीय सहायता �नवेदन
प्र�क्रयाबाट �नवेदन �दन सक्छन ्। �बरामीले संभा�वत योग्यता प्र�क्रया माफर्त �व�ीय सहायता

अस्वीकार गदार्, �व�ीय सहायता �नवेदनसँगै �बरामीलाई एउटा �चठ्ठ� प्रे�षत हुनेछ। तेस्रो प� संकलन
एजेन्सीलाई खाता पठाउनु पूवर् �बरामीसँग �नवेदन प्र�क्रया पूरा गनर् 30 �दन हुनेछ।

संभा�वत िस्क्र�नङले UPMC लाई �व�ीय आवश्यकता रहे का �बरामीहरूलाई व्यविस्थत ढङ्गले प�हचान
गनर्, प्रशास�नक भार कम गनर् र �व�ीय सहायता �नवेदन प्र�क्रयामा िजम्मेवार नभएका �बरामीहरूलाई

�व�ीय सहायता उपलब्ध गराउन सहायता गरे र समुदायलाई लाभ �दन्छ।
IX.

�व�ीय सहायता र सम्बिन्धत जानकार�को सूचना
UPMC क◌ो �व�ीय सहायता नी�त (FAP), FAP को �नवेदन फाराम र FAP को सरल भाषाको सारांश
(“FAP कागजातहरू”) �नम्न बमोिजम सबै UPMC �बरामीहरूको ला�ग उपलब्ध हुनेछ:
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A.

FAP, FAP �नवेदन फाराम र FAP को सरल भाषाको सारांश UPMC को वेबसाइट

(https://www.upmc.com/patients-visitors/paying-bill/services/apply) मा उपलब्ध छ र
सामान्यता साइटमा लागय
ू ोग्य �व�धद्वारा खोज्न स�कन्छ। FAP का कागजातहरू
वेबसाइटबाट छाप्न स�कन्छ।
B.

�व�ीय सहायता नी�त, FAP �नवेदन फाराम र FAP को सरल भाषाको सारांशहरू UPMC

अस्पतालहरू र मेल द्वारा दव
ु ै सावर्ज�नक स्थानहरुमा अनुरोध माफर्त र �बना शुल्क उपलब्ध

हुन्छ।
C.

स�ु वधामा �नर��कहरूलाई FAP तथा FAP का कागजातहरूको उपलब्धता �बरामीका

�बलहरूमा सच
ू नाद्वारा र स�ु वधा प�रसरहरूमा रहे का आकिस्मक कोठा, आकिस्मक स्याहर

केन्द्र, भनार् तथा दतार् �वभाग, अस्पताल व्यवसाय कायर्लय र �बरामी �व�ीय सेवा

कायर्लयहरूमा र UPMC अनुसार छनोट गन� सक्ने अन्य सावर्ज�नक ठाउँ हरूमा प्रे�षत गरे र

सू�चत तथा जानकार� गराइन्छ। सावर्ज�नक वेबसाइटहरूमा प�न जानकार� समावेश ग�रनेछ।
�व�ीय सहायताको ला�ग �बरामीहरूको �सफा�रस �च�कत्सक, नसर्, �व�ीय पदामशर्दाता,
सामािजक कायर्कतार्, मा�मला व्यवस्थापक, गरूहरू र अन्य गर� कोह�प�न UPMC का

कमर्चार� वा मे�डकल कमर्चार�द्वारा �सफा�रस गछर् न ्।

X.

अ�पल तथा द्वन्द पुन: समाधान
यस �व�ीय सहायता नी�तको �नवेदममा द्वन्द स�कएको �णमा �बरामीहरूले UPMC बाट स�म�ा

खोज्न सक्छन ्। �बरामीहरूले अस्वीकार ग�रएको �व�ीय सहायता पश्चात उनीहरूको योग्यताको प�न
अ�पल गनर् सक्छन ्।

द्वन्द र अ�पलहरू UPMC को आय चक्रका �नद� शक, �बरामी अ�धवक्ता द्वारा सहकायर् गर� समाधान

हुन सक्छ। द्वन्द वा अ�पलका आधारहरू लेखनमा हुनुपछर् र �व�ीय सहायता योग्यतामा �नणर्यको
द्वन्द वा सूचनलाई प्रका�शत गर� �बरामीले भोगेको 30 �दन �भत्र बुझाउनु पछर् ।
�ववाद वा अपीलहरू �नम्न कायार्लयमा पेश गनुप
र् छर् :
�नद� शक, UPMC आय चक्र, �बरामीको अ�धवक्ता
Quantum 1 Building
2 Hot Metal Street
Pittsburgh, PA 15203
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XI.

गैर-भुक्तानीको �णमा संकलनहरू
UPMC उपयुक्त संघीय कानूनहरू द्वारा प�रभा�षत गरे को अ�त�रक्त संकलन कायर्हरूमा सामेल हुने
छै न। व्यिक्त प�हल्यै �व�ीय सहायता प्रापक हो भने र उसले/उनले क�ठन प�रिस्थ�तमा प�न आ-

आफ्ना बाँक� रकम भक्
ु तान गनर् असल आचरणमा सहकायर् ग�ररहे को छ भने, UPMC ले �वस्ता�रत
भक्
ु तान योजनको प्रस्ताव गन� प्रयत्न गन�छ।

UPMC �ब�लङ र संकलन नी�त HS-RE0724 मा गैर-भुक्तानीको �णमा अस्पताल सु�वधाले �लन

कायर्हरूको ला�ग उल्लेख गनह
ुर् ोस ्।
गर� �न:शुल्क प्राप्त गन� स�कन्छ।

XII.

यो नी�त �बरामी �व�ीय सेवा केन्द्र 1-800-371-8359 सँग सहकायर्

�नयामक आवश्यकताहरू
यो नी�तको कायार्न्वयनमा, UPMC व्यवस्थापन र सु�वधाहरू सबै उपयुक्त संघीय, राज्य र स्थानीय
कानून, �नयम र नी�तहरूसँग पालना हुनेछ।

XIII. रे कडर् रा�ु
UPMC ले उ�चत �नयन्त्रणहरू र गनर्को ला�ग र सबै बा�हर� तथा �भत्र इजाजत प्राप्त आवश्यकताहरू

प्राप्त गनर् �व�ीय सहायताको दस्तावेज गन�छ।
XIV. यस नी�त�भत्र उिल्ल�खत नी�तहरू
HS-RE0724

िबरामी िबिलङ र स�लनह�

ह�ा��रत: जे फ्फ्री पोट� र
उपा��, राज� चक्र
मौिलक: अ�ोबर 1, 1999
प्रमाणीकरणह�:
नीित समी�ा उपसिमित: जु न 12, 2019
काय�कारी कम�चारी: जु न 28, 2019 (प्रभावकारी July 1, 2019)
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अग्रगािमता: माच� 29, 2019 (प्रभावकारी April 6, 2019)
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प्रायोजक: Associate Director, Revenue Cycle

संलग्नकहरू
* कायर्�ेत्र नामक खण्डमा उल्लेख ग�रएका UPMC का व्यावसा�यक एकाइहरूका सन्दभर्मा, यस नी�तले एउटै �वषयवस्तल
ु ाई

समेट्ने व्यिक्तगत व्यावसा�यक एकाइका नी�तहरूलाई प्र�तस्थापन गन�छ। व्यवसाय एकाइ नी�तहरूको �ेत्रमा सोह� �वषय वस्तु

�नधार्रण गर� सबै म्यानुअलहरू बाट ता�नएको हुनुपछर् ।
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सु�वधा सूची
UPMC Presbyterian Shadyside, Oakland campus
UPMC Presbyterian Shadyside, Shadyside campus
Western Psychiatric Institute and Clinic
Children's Hospital of Pittsburgh of UPMC
Magee-Women's Hospital of UPMC
UPMC St. Margaret
UPMC Passavant, McCandless campus
UPMC Passavant, Cranberry campus
UPMC McKeesport
UPMC Mercy
UPMC Bedford
UPMC East
UPMC Hamot
UPMC Northwest
UPMC Altoona
UPMC Horizon, Shenango campus
UPMC Horizon, Farrell campus
UPMC Jameson
UPMC Kane
The Williamsport Hospital d/b/a Williamsport Regional Medical Center
Divine Providence Hospital of the Sisters of Christian Charity d/b/a
Divine Providence Hospital
Muncy Valley Hospital
Soldiers and Sailors Memorial Hospital
UPMC Susquehanna Lock Haven d/b/a Lock Haven Hospital
UPMC Susquehanna Sunbury d/b/a Sunbury Community Hospital
Mon Yough Community Services
UPMC Chautauqua WCA
UPMC Somerset
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प्रदायकको सूची
Butler Cancer Associates, Inc.
Center for Emergency Medicine of Western Pennsylvania, Inc.
Donahue & Allen Cardiology-UPMC, Inc.
Erie Physicians Network-UPMC, Inc.
Fayette Oncology Associates
Fayette Physician Network, Inc.
Great Lakes Physician Practice, P.C.
Hematology Oncology Association
Heritage Valley/UPMC Multispecialty Group, Inc.
Jefferson/UPMC Cancer Associates
Lexington Anesthesia Associates, Inc.
Mountain View Cancer Associates, Inc.
Oncology-Hematology Association, Inc.
Passavant Professional Associates, Inc.
Regional Health Services, Inc.
Renaissance Family Practice-UPMC, Inc.
Tri-State Neurosurgical Associates-UPMC, Inc.
University of Pittsburgh Cancer Institute Cancer Services
University of Pittsburgh Physicians, Inc.
UPMC Altoona Partnership for a Health Community
UPMC Altoona Regional Health Services, Inc.
UPMC and the Washington Hospital Cancer enter
UPMC Community Medicine , Inc.
UPMC Complete Care, Inc.
UPMC Emergency Medicine, Inc.
UPMC Multispecialty Group, Inc.
UPMC/HVHS Cancer Center
UPMC/Jameson Cancer Center
UPMC/St. Clair Hospital Cancer Center
UPMC/Conemaugh Cancer Center
सुस्क्वेना �च�कत्सक सेवाहरू d/b/a सुस्क्वेना हे ल्थ मे�डकल ग्रुपSHMG
�टयोगा हे ल्थक्यर प्रदायकहरू-THCP
सोमरसेट �वहा�रक �ा� प्रदायकह�
सोमरसेट �ा��एिटभ �ाहार स���त िनकायह�
सोमरसेट सुिवधा भवन आधा�रत EKG अनुवाद सेवाह�
सोमरसेट एनेस्थेिसया �नगम
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फाउ�े शन रे िडयोलजी
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सोमरसेट स्वास्थ्य सेवाहरू, �नगम

•
•

सोमरसेट कािड� योलजी

•

सोमरसेट अथ�पे�डक्ट

•
•
•
•
•

सोमरसेट प�रवार चलन
सोमरसेट दख
ु ाइ व्यवस्थापन
सोमरसेट पल्मोनेर� औषधी
सोमरसेट श�िक्रया सेवाह�

सोमरसेट म�हनाको स्वास्थ्य केन्द्र
सोमरसेट युरोलजी
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UPMC चौटौक्वा WCA प्रदायकको सूची
नाम

�वशेषता

MI

आन्त�रक औषधी

जोनाथन ब्ले�सयस एम.डी

र बाल �च�कत्सा

�स्रनभास बोिम्मरे �डपाल� एम.डी

आन्त�रक औषधी

साल्भाटोर बुआनाइटो एम.डी

आवश्यक स्याहार

बाल �च�कत्सा

अ�मत भौ�मक एम.डी

�क्रस्टोफर कोलो�समो �ड.ओ

पा�रवा�रक औषधी
J

हिस्पट�लस्ट

स्कट �म�कम �ड.ओ

R

पा�रवा�रक औषधी

असोक मोभ्भा एम.डी

B

आन्त�रक औषधी

�टमोथी मफ� �ड.ओ

G

आकिस्मक औषधी

ज्य�ु बन मेनन

खस
ु बु मोभ्भा एम.डी

भेनेस्सा रामलाल एम.डी

अमर�दप साप्पल एम.डी
मुहाम्मद सरवार एम.डी

�व�लयम स्वाग्लर �ड.ओ
डे�भड टोटुगल
ुर् एम.डी

बाब्रार् फडर्म्यान एम.डी

G
S
A

आन्त�रक औषधी
आन्त�रक औषधी

पा�रवा�रक औषधी
आन्त�रक औषधी
आन्त�रक औषधी

A
R

गालो �ग्रजाल्भा एम.डी

बाल �च�कत्सक
सामान्य

शल्य�क्रया

थोमस एन्�स एम.डी

गाइनोकोलजी

पज
ु न श्रेष्ठ एम.डी
एिन्ड्रया वाल्स एम.डी

हे िन्ड्रका

म�रया पट्टे न �ड.ओ

B

ल्याबो�रस्ट/
OB/GYN
ल्याबो�रस्ट/
OB/GYN
LOCUM शार��रक
औषधी र पुनवार्स
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LOCUM शार��रक

जन सङ्क एम.डी

औषधी र पन
ु वार्स

िजल जनसन-क्लप एन.पी

OB/GYN

मन�डप ब्रार एम.डी

K

िजन �वबेङ्गा एम.डी

OB/GYN

एन्ड्री पसार्उड

जेम्स ग्लेन एम.डी

�क्रस्टो कु�ल�सस एम.डी

OB/GYN
माइकल

डे�भड कभिजयन एम.डी

अथ�पे�डक्स
शार��रक औष�ध र

K

चेल्सी कारुसो �प.ए
गा�भर्न एल्टन

पुनवार्स

अथ�पे�डक्स
रे �डयोलजी

म्याक्स लागुरे एम.डी

S

खा �त-ना भु एम.डी

ओनकोलजी
रे �डयोलजी

ओन्कोलजी

इस्रार अब्बासी एम.डी
�क्रिस्टन बेल� एन.पी

OB/GYN
अथ�पे�डक्स
अथ�पे�डक्स

ब्रुक केल्ल� �ड.ओ

नाम

OB/GYN
OB/GYN

�क्रिस्टयन डोलेन्सेक एम.डी
िजल �मङ्गर

मनो�व�ान
�वशेषता

MI

मनो�व�ान

मो�नर चौधर� ए. एम.डी

मनो�व�ान

डे�भड होल्ट LCSW INP MH
क�हलेकह�ँ

साहनवाज �मर एम.डी

LCSW
मनो�व�ान

अडे�लया साजोनोभ �ड.ओ

PA
मनो�व�ान

ए�लसन मन
ु ेल्ला �प.ए
क्रेग स्कट LCSW
फ्रेडे�रक भ�डर्�नक
गस्ट भल�नी �प.ए
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A

LCSW
�प.एच.डी
�प.ए
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वाल्टर वा�रर् नर एन.पी.पी
स्टुवाटर् �वटभर एन.पी
काइल �वक्टर एन.पी

माइकल �मचेल एम.डी
केर� �महाल्को RD �स.डी.इ

बेथहान होल्टहाउस �स.डी
क्यारो�लन जा�टको RD �स.डी.इ
एन्थोनी ट� टुिस्सयो �ड.�प.एम
माकर् जे टुिस्सयो �ड.�प.एम

एन.पी.पी
एन.पी
एन.पी

खेलकुद डाक्टर

दतार् भएका आहार
�वशेष�

प्रमा�णत आहार
�वशेष�-पोषण
�वशेष�

दतार् भएका आहार
�वशैष�

पाद�च�कत्सा
पाद�च�कत्सा

लरे न डुबाइन

अ�डयोलजी

न्यान्सी एन्डसर्न

अ�डयोलजी

लर� बे�डयन्ट

�ब्रयान्ना �मलर

�सिन्थया लोरे न्क
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अ�डयोलजी
अ�डयोलजी

अ�डयोलजी/ बोल�
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