
 

कायर्क्षेत्र र प्रयोजन यो कागजात तल उ लेख गिरएका िन न Penn State Health त वह का मािनस र 

प्रिक्रयाह मा योग्य छ: 

 Penn State Health साझा सेवाह   Penn State College of Medicine 

 Milton S. Hershey Medical Center  Medical Group – Academic Practice Division 

X St. Joseph Medical Center  Medical Group – Community Practice Division 

X Holy Spirit Medical Center  Penn State Health Life Lion, LLC 

 Hampden Medical Center   

 
 

नीित र/वा कायर्िविधका कथन 

 

Penn State Health St. Joseph Medical Center (PSH SJMC) र Holy Spirit Health System (PSH 

HSHS) को ल य अनुसार समािव ट वा य याहार प्रदायक वा थान वारा उपल ध गराइएको 
िचिक सकीय पमा आव यक वा आकि मक याहार प्रा त गिररहेका योग्य िबरामीह का लािग िव तीय 

सहायता अनरुोध र वीकृत गिरने अ तगर्त मापद ड पिरभािषत गनर्।  
 

प्रदायक सिूचको पिरिश ट A भनेको यो िवि तय सहायता नीित अ तगर्त समािव ट वा समािव ट 

नगिरएका वा य याहार प्रदायक/सेवाह को सचूी हो। 
 

क्षेत्र 

  

िवि तय सरोकारह  यक्त गन िबरामीसँग स पकर् मा हुन सक्ने सबै कमर्चारी। 
 

पिरभाषाह   

सामा य िबलको रकम (Amount Generally Billed, AGB) पिरभाषा: कुल शु कह मा AGB वा 
सीिमतताको िहसाब IRS 501R अि तम िनयमको अनुसार लकु याक पद्धितको प्रयोग गरेर PSH वारा 
गिर छ। PSH ले िनजी वा य जारीकतार्ह  र Medicare वारा सशु क सबै दाबीह को औसत 

भकु्तानी गणना गनर् यो िविध उपयोग गन छ। योग्य यिक्तह लाई आपतकालीन वा िचिक सकीय 

पमा आव यक याहारको लािग मात्र सामा य िबलको रकमभ दा बढी शु क लगाइने छैन। PSH ले 

अनुरोध गरेका िबरामीह लाई वतर्मान AGB िहसाबको िलिखत प्रितिलिप िनःशु क पमा उपल ध 

िव तीय सहायता नीित PFS-053 

 

St. Joseph Medical Center तथा Holy Spirit Medical Center 

िबरामी िवि तय सेवाह  

प्रभावकारी िमित: 

फेब्रुअरी 8, 2021 
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गराउने छ। यो यिक्तह को FAP वीकृत भएको ख डमा 100% लाग ूहुने परोपकार याहार (िव तीय 

सहायता) छुटको साथमा असगंत हुनुहँुदैन।  
 

गणना योग्य स पि तह लाई नगद/बक खाता, िडपोिजटह का प्रमाणपत्र, बो ड, टक, पार पिरक कोष 

वा पे सनका लाभह  ज ता वा य याहार दािय वह को भकु्तानीका लािग उपल ध मािनने 

स पि तह को पमा पिरभािषत गिर छ। वा य सेवा िवभाग (Department of Health Services, 

DHS) को िचिक सा सहायता बुलेिटनमा पिरभािषत गिरए अनुसार, अ पताल अवैतिनक याहार 

कायर्क्रम र यािरटी योजनाह को गणनायोग्य स पि तह मा घर, सवारी साधनह , घरायसी व तुह , 

IRA र 401 का खाताह  ज ता गरै-पदाथर्का स पि तह  समावेश हँुदैनन।् 
 

आपतकालीन याहार: आकि मक िचिक सा अव था भएको िबरामीलाई उपल ध गराइएको याहार, थप 

पमा िन नानुसार याख्या गिर छ: 

 आकि मक िचिक सा यानाकषर्णको अभावले िन न म ये एक िन ताउन सक्ने भनी उिचत 

पमा अपेक्षा गनर् सिकने पयार् त ग भीरताका लक्षणह  (उदाहरण, ग भीर पीडा, मनोरोग 

स ब धी अवरोधह  र पदाथर्को दु यर्सनका लक्षणह  आिद) वारा आफमा प्रकट हुने 

िचिक सा अव था: 
o िबरामीको वा य (वा, गभर्वती मिहलाको स ब धमा, उक्त मिहला र उनको गभर्मा 

भएको ब चाको वा य) ग भीर खतरामा पन छ वा 
o शारीिरक िक्रयामा ग भीर खराबीह  आउने वा  
o शरीरको कुनै पिन अङ्ग वा भागमा ग भीर खराबी आइ काम नगन। 
o सकुंचनह  भइरहेको गभर्वती मिहलाको पिरवेशमा, डलेीभिर हुनुभ दा अगािड अक  

अ पतालमा सरुिक्षत तिरकाले सानर्का लािग पयार् त समय हु छ वा उक्त 

थाना तरले मिहला वा नजि मएको ब चाको वा य वा सरुक्षामा खतरा 
िन याउन सक्छ। 

 

सघंीय गिरबी आ दानीका तरह  जनवरीमा प्र येक वषर् सघंीय रजे ट्रीमा वा य तथा मानव सेवा िवभाग 

(Health and Human Services, HHS) वारा प्रकािशत गिर छ। https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines  

 

िव तीय सहायता भनेको िन:शु क याहार वा छुट सिहतको याहार प्रा त गन क्षमता हो। 
अबीमाकृत/बीमाकृत र िचिक सकीय पमा आव यक याहार प्रा त गिररहेका, सरकारी वा अ य बीमा 
कभरेजका लािग योग्य र सघंीय रा यको सघंीय गिरबी तर 300% मा पािरवािरक आ दानी वा सोभ दा 
कम भएका िबरामीह  यो नीितको सरुक्षा अ तगर्त िन: शु क याहारका लािग योग्य हुने छन।्  
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िचिक सा आव यकता भनेको प्रदायक, कायर्रत िववेकी िक्लिनकल िनधार्रणले िबमारी, चोटपटक, रोग वा 
यसका लक्षणह  रोक्ने, मू याङ्कन गन, िनदान गन वा उपचार गन उ े य र िचिक सकीय अ यासका 
सामा यतया वीकार गिरने मापद डह  अनुसार प्रदान गिरने  

 

 वा य याहारका सेवाह  हो।  
o यी उ े यह का लािग, "िचिक सकीय अ यासका सामा यतया वीकार गिरने 

मापद डह " भनेको सा दिभर्क िचिक सा समदुाय वारा सामा यतया पिहचान 

गिरने सहकमीर् वारा समीक्षा गिरएको िचिक सा सािह यमा प्रकािशत िव वसनीय 

वैज्ञािनक प्रमाणमा आधािरत वा अ यथा िक्लिनकल िनधार्रण सलंग्न हुने नीितका 
सम याह मा उ लेख गिरएका मापद डह सँग िनर तर हुने मापद डह  हुन।्  

 िबरामीको रोग, चोटपटक वा रोगको प्रकार, बार बारता, िव तार, साइट र अविध र प्रभावकारी 
मािनने सतर्ह मा िक्लिनकल पमा उपयुक्त। 

 िबरामी, िचिक सक वा अ य वा य याहार प्रदायकको सहजताका लािग प्राथिमक पमा 
नभएर र उक्त िबरामीको िबमारी, चोटपटक वा रोगको िनदान वा उपचारको पिरणाम व प 

समतु य थेरा युिटक वा िनदाना मक नितजाह  िनमार्ण गन यूनतम स भावना रहेका 
वैकि पक याहार वा सेवाह को क्रमभ दा थप खिचर्लो नहुने।  

 अनुस धाना मक वा परीक्षणा मक मािनने सेवा, व तु वा कायर्िविधह  मािमलाको आधारमा 
स बोधन गिरने छ।  

 आपतकाली िचिक सा अव थामा हुने िचिक सा उपचार। 
 PSH-SJMC र PSH-HSHS ले Catholic वा य याहार सेवाह का लािग नैितक र धािमर्क 

िनदिशकाह को अनुपालना गछर्  

अनुमािनत िवि तय सहायता ले PSH लाई िबरामी िवि तय सहायताका लािग योग्य हुनुहु छ भनी 
िनधार्रण गनर् अनुमित िदने िबरामी वारा वा प्रािविधक ोतह बाट पयार् त जानकारी प्रदान गिरँदा 
िव तीय सहायताका लािग गरीब र योग्य मािनने यिक्तललाई जनाउँछ। प्रािविधक ोतह मा क पास र 

NaviNet सिहत तर यितमा मात्र सीिमत नरही सरुिक्षत िचिक सा सहायता योग्यता र प्रमाणीकरण वेब 

पोटर्लह  समावेश हु छन।् अनुमािनत यािरटीलाई समथर्न गन कारकह मा िन न समावेश हु छन ्तर 

यसमा मात्र सीिमत छैन: घरबारिवहीन, आ दानी नभएको, मिहला, िशशु र बालबािलकाको कायर्क्रम 

(Women’s, Infants and Children’s programs, WIC) का लािग योग्य, खा य या प योग्यता,मा य 

ठेगानाको पमा उपल ध गराइएको यून घरायसी आ दानी, रा य वारा अनुदान प्राप त िनधार्रण 

कायर्क्रमह मा ज्ञात स पि त वा योग्यता भएका मतृक िबरामीह ।  

बीमा नगिरएको िबरामी भ नाले ते ो-पक्षको वा य याहार कभरेज, कुनै पिन ते ो-पक्ष बीमा 
क पनी, ERISA योजना, सघंीय वा य याहार कायर्क्रम (सघंीय वा रा य वा य बीमा माकट लेस, 

Medicare, Medicaid, SCHIP र TRICARE सिहत) माफर् त ् वा य याहार कभरेज, कामदारको 
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क्षितपूित र्, िचिक सा बचत खाता वा िबलको कुनै भाग वा सबैको अ य कभरेज नभएका यिक्त भ ने 

बुिझ छ। आ नो वा य िबमा कभरेज िरक्त गरेका वा िबरामीको बीमा नीितमा उि लिखत गरै-

समािव ट सेवाह  भएका िबरामीह लाई अबीमाकृत मािनने छैन।  

नीित र/वा कायर्िविधका कथन 

 

सचूना:  

 यो िव तीय सहायता नीित, िवि तय सहायता नीित आवेदन र साधा भाषा िलिखत सारांश 

अनुरोधप चात सवर्साधारणलाई उपल ध गराइने छ।  
 िबरामीका िबिलङ िववरणह मा िव तीय सहायताको उपल धताको स ब धमा जानकारी 

समावेश हुने छ।  
 यो कायर्क्रमको उपल धताको सचूना अ पताल, िक्लिनकह  र PHS साइटमा पो ट गिरने छ।  
 िव तीय सहायता नीित र आवेदन सबै बिहरङ्ग िक्लिनक थानका साइटह मा उपल ध हुने छ।  
 कुनै पिन जनसङ्ख्याको प्राथिमक भाषामा सेवा प्रदान गिरएको समदुायको 1,000 भ दा कम 5% 

सलंग्न भएमा, FAP उक्त भाषामा उपल ध गराइने छ।  
 िव तीय सहायता नीित र आवेदन PSH सहभागी हुने सामदुाियक आउटिरच कायर्क्रमह मा 

उपल ध गराइने छ।  
 120/240 िदनको िनयम – 120 िदनको समयाविध जसमा अ पताल सिुवधाले यिक्तलाई FAP बारे 

सिूचत गनर् आव यक हु छ र 240 िदनको समयाविध जसमा अ पतालको सिुवधालाई यिक्त वारा 
पेश गिरएको आवेदन प्रिक्रया गनर् आव यक हु छ। PSH ले पिहलो िबिलङ कथनको िदनपिछ 

यूनतममा 120 िदनमा समा त हुने सचूना अविधको समयमा सूचनाह  प्रदान गन छ। अ पताल 

सिुवधाले पिहलो पो ट िड चाजर् कथनपिछ 120 िदनभ दा अगािड FAP योग्यता िनधार्रण 

नगिरएको यिक्तको िव द्धमा ECAs (असाधारण सङ्कलन कायर्वाहीह ) प्रार भ गनर् सक्छ। 
 Penn State Health ले 501R िबिलङ र सङ्कलनका आव यकताह  अनुपालना गछर्। 

योग्यता मापद ड:  

 िवि तय सहायता तलका मागर्दशर्नह  अनुसार पिरवारको आ दानीको आधारमा वीकृत 

गिरन छ। योग्य िबरामीह  िचिक सकीय पमा आव यक याहारका लािग 100% िनःशु कका 
लािग योग्य हुने छन।् PSH ले बीमा नभएका तथा िव तीय सहायता कायर्क्रम (FAP) को लािग 

योग्य वा गरै- FAP योग्य यिक्तह बाट आकि मक वा अ य िचिक सकीय पमा आव यक 

हेरिवचारको लािग सामा यतया िबल रकम (amounts generally billed, AGB) भ दा बढी शु क 

िलने छैन।  
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पिरवारको आकार कुल आ दानी िवि तय सहायताको छुट 

1 $38,640.00 100% 

2 $52,260.00 100% 

3 $65,880.00 100% 

4 $79,500.00 100% 

5 $93,120.00 100% 

6     $106,740.00 100% 

7     $120,360.00 100% 

8     $133,980.00 100% 

 

*8 (आठ) जना मािनसभ दा बढी पिरवारको आकार भएकाह का लािग, प्र येक अितिरक्त यिक्तका 
लािग $13,620.00 थ नुहोस।्  

 िव तीय सहायताका लािग मू याङ्कन िव तीय सहायता आवेदनको समापनसँग सु  हु छ। यो 
उ तरदायी यिक्त वारा पूरा, ह ताक्षर गिरएको र हालको िमित लेिखएको हुनपुछर्। (सलंग्न 

डकुमे ट हेनुर्होस)्  

 िबरामी सयंुक्त रा यको नागिरक, थायी कानूनी िनवासी वा िनवासीको प्रमाण उपल ध गराउन 

सक्ने PA िनवासी (सयंुक्त रा यभ दा बािहर ब ने गरै-सयंुक्त रा यका नागिरकह  बाहेक)।  
 िबरामीले िवि तय सहायताका लािग वीकृत हुनुअिघ िचिक सा सहायता, सघंीय वा रा य बीमा 

बजार थान (अपवादको प्रमाण उपल ध गराइएको अव थामा बाहेक) वा अ य कुनै ते ो-पक्ष 

भकु्तानी ोतका लािग आवेदन िदनपुछर्।  
o आंिशक िव तीय सहायता िचिक सा सहायताका लािग आवेदन िदनबाट वि चत गिरएका 

वयम-्भकु्तानी बालबािलकालाई प्र ताव गनर् सिक छ।  
 िचिक सा िबलह को भकु्तानीका लािग सबै अ य िवक पह  िन न सिहत तर यितमा मात्र 

सीिमत नरही रीक्त गिरएको छ; चचर् वा नीिज कोष विृद्ध, यािरिट योग्य कायर्क्रम वा 
अनुदानह । वैकि पक भकु्तानीका िवक पह  अनुसरण गन िबरामी वा उ तरदायी यिक्तको 
भागमा गरै-स चालनले ितनीह लाई िवि तय सहायताको िवचारबाट अयोग्य ठहराउन सक्छ।  

o िबरामीसँग आ नो िबल भकु्तानी गनर्का लािग पयार् त गणनायोग्य स पि तह  छन ्र 

ती गणनायोग्य स पि तह को िदवािलयापनले िबरामीलाई अिधक किठनाई 

िन याउँदैन भने िव तीय सहायता प्र ताव गनर् सिकँदैन।  
o िवि तय सहायता RC-12 मतृक िबरामी/उ तरदायी यिक्तको खाता समाधान 

नीितमा थापना गिरएको मापद डको आधारमा कुनै पिन मतृक िबरामीलाई प्रदान 

गिरने छैन। 
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o िन:शु क याहार िक्लिनकह  (अथार्त ्Hope Within, Centre Volunteers in Medicine 

आिद) का कायर्क्रमह का पिरणाम व प, िव तीय सहायता िन:शु क याहार 

िक्लिनक ववारा सङ्कलन गिरएको वा िनधार्रण गिरएको िव तीय जानकारीको आधारमा 
प्रदान गनर् सिक छ।  

o क मेिटक, इि भट्रो/बाँझोपन, च माह , सनुुवाई उपकरणह , पेनल इ पला टह  वा 
केही ग्याि ट्रक कम गन कायर्िविधह  र Catholic वा य याहार सेवाह का लािग 

नैितक र धािमर्क िनदिशकाह को अनुपालनमा कुनै पिन प्रितब ध ज ता यितमा मात्र 

सीिमत नरिह चयना मक सेवाह  यो FAP वारा समािव ट गिर छ।  
o सह-भकु्तानी वा कटौती योग्य िबरामीका याले सह  भएको िबमा योजनाह मा 

आधािरत आ दानीलाई िवि तय सहायताका लागा योग्य मािनन सिक छ।  
o िव तीय सहायताका लािग योग्यता अविध एक वषर् हो। PSH सँग आ नो िनणर्यमा नयाँ 

आवेदनको अनुरोध गन र भकु्तानी गन िबरामीको क्षमता मू याङ्कन गन अिधकार छ।  

आवेदन िदने प्रिक्रया:  

 िव तीय सहायताका आवेदनह  PSH वेबसाइट, कुनै पिन िक्लिनक थानमा यिक्तगत पमा 
वा इमेलमाफर् त उपल ध हुने छन।्  

 िन न पूरा गिरएको, उपयुक्त सहायक घरायसी कागजात िबरामीले आ दानी र पिरवारको 
आकारको मापद ड पूरा गनुर्हु छ भनी सिुनि चत गनर् प्रदान गनुर्पछर्।  

o हाल ैदायर गनुर्भएको सघंीय आयकर िफतार् िववरण  

o हालको चार (4) तलबको रिसद  

o हालको चार (4) बक टेटमे ट  

o सामािजक सुरक्षा आय िनधार्रण  

o बेरोजगारी आय  

o पे सन आय  

o घरजग्गा वा आिथर्क दािय वबाट िवतरण पुि ट (स पि त वा मु ाको अि तम स झौता 
नभएस म िव तीय सहायता मािथ िवचार गिरने छैन)।  

o िचिक सा सहायता वा वा य बीमा बजारको िनधार्रण।  
o नागिरकताको प्रमाण वा वैध थायी िनवास ि थित (ग्रीन काडर्)।  
o यिद घर पिरवारको कुनै आय छैन भने जीिवका खचर्को लािग सहयोग गन यिक्त(ह ) 

बाट पत्र। 
o िवि तय सहायताका लािग योग्यता िनधार्रण गनर् िव तीय सहायता आवेदनलाई पयार् त 

पमा समीक्षा गनर् PSH वारा आव यक मािनने अ य कुनै जानकारी। 
 आवेदनिभत्र उपल ध गराइएको जानकारी उपयुक्त िनधार्रण बनाउनका लािग पयार् त हँुदैन भने, 

उ तरदायी यिक्तलाई अितिरक्त जानकारी िदन स पकर्  गिरने छ।  
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मू याङ्कनको िविध र प्रिक्रया  
 

 आवेदन पूरा भएतापिन वा नभएतापिन िबरामीले FAP आवेदन पेश गरेपिछ PSH ले िबरामी 
िव द्ध कुनै पिन ECAs िनल बन गन छ।  

 

िव तीय सहायताका लािग वीकृितका तरह  िन नानुसार छन:्  

 

कमर्चारीको 
तर:  

िव तीय 

परामशर्दाताह   

विर ठ 
सहयोगी  

टोली 
यव थापक/

यव थापक  

अग्रज 

िनदशक 

आ दानी 
चक्र  

आ दानी चक्र 

स चालनह को 
उपा यक्ष वा 
प्रमखु िव तीय 

अिधकारी  
रकम:  < $500  <$5,000  <$25,000  <$50,000  >$50,000  

 
 
 

 आवेदननको समीक्षा गरेपिछ, िनधार्रणको बारेमा कुरा गनर् टेिलफोन कल र पत्र िबरामी वा 
उ तरदायी यिक्तलाई पठाइने छ।  

 िव तीय सहायताको िनधार्रण गन यिक्तले सोही अनुसार िबिलङ प्रणालीमा िबरामीको खाताको 
कागजात गनुर् हुने छ र "समीक्षाको अनुरोध" फाराममा ह तार गनुर् हुने छ। खातालाई अितिरक्त 

या डिलङका लािग उपयकु्त कमर्चारी सद यलाई स दभर् गिरने छ।  
 िबरामी िव तीय सहायताका लािग योग्य ठहिरनहुु छ र कोब्रा लाभह का लािग योग्य हुनुहु छ 

भने, सं थाको पमा, PSH ले मािसक बीमा िप्रिमयम भकु्तानी गन छनोट गनर् सक्नुहु छ।  
 यािरटीको वीकृित प चात, कुनै पिन के्रिडट िरपोिटर्ङ िनकायलाई िरपोटर् गिरएको ऋण 30 

िदनिभत्रमा िर याक्ट गिरने छ।  
 िव तीय सहायता समायोजनह  प्रा त योग्य िबरामीका खाताह मा राखेपिछ, प्रा त गिरएको कुनै 

पिन पिछ लो वा अनुवतीर् भकु्तानीह  िबरामीलाई िरफ ड गिरने छ। 
 खाताह  सङ्कलन िनकायमा पिहले न ैस दभर् गिरएका िबरामीह ले अझ ैपिन आवेदन िदन र 

िव तीय सहायताका लािग वीकृत हुन सक्नुहु छ।  
 िवि तय सहायता वीकृत गिर छ भने, उपयुक्त कमर्चारी सद यले प्रणाली समायोजन प्रिव ट 

गनुर् हुने छ र िबरामीह को िचिक सा रेकडर्को सङ्ख्या अ तगर्त सबै खुला सामनाह कोक समीक्षा 
गनुर् हुने छ र िव तीय सहायता छुटका लािग आवेदन िदनु हुने छ। 

o गरै-भकु्तानी र/वा िव तीय परामशर्लाई स पकर्  गनर् र/वा आवेदन पेश गनर् वा पूणर् पमा 
पूरा गनर् असफल हुनाले RC-002 िबरामी के्रिडट र सङ्कलनह को नीित मा उि लिखत 

कायर्ह  िन ताउन सक्छ।  
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o िवि तय आवेदन र/वा िवि तय जानकारीको प्रितिलिप PSH धारण नीितह  अनसुार सात 

वषर्का लािग धारण गिर छ।  
o एउटै पात्रो वषर्िभत्र िवि तय सहायताका लािग अितिरक्त अनुरोधह  फाइलमा पिहले नै 

भएको जानकारीमा पिरवतर्नह  आव यक हँुदा बाहेक सहायक कागजात आव यक 

नहुन सक्छ।  
o यव थापनले िन न सिहत तर यितमा मात्र सीिमत नरिह लघुकारी पिरि थितह का 

लािग आ नो िनणर्य प्रयोग गनर् सक्छ (उदाहरणह  िन नानुसार छन)्:  

 िबरामीको आ दानी यािरटी मागर्दशर्नभ दा बढी छ, य यिप; आपि तजनक 

िचिक सा अव थाको कारणले उनीह को िचिक स ऋणले वािषर्क आ दानी 
नाघ्दछ।  

 िबरामीले अिभयोगबाट खाताको बाँकी रकमभ दा कम यव था रकम प्रा त 

गनुर्हु छ र िभ नता भकु्तानी गनर् पयार् त यिक्तगत गणनायोग्य 

स पि तह /आ दानी छैन।  
 िबरामी भकु्तानी गनर्का लािग पैसा सापट िलन इ छुक हुनुहु छ तर खातामा 

बाँकी रहेको स पूणर् रकमका लािग योग्य हुनहुु न (ऋृण िदने सं थाबाट 

प्रमाणीकरण आव यक पछर्)।  
 िबरामी बाँकी रकमको भाग कभर गन अ य स पि तह  ितनर् इ छुक हुनुहु छ।  
 िबरामीले िव तीय आवेदन पूरा गनुर्हु न तर िनणर्य िलनका लािग पयार् त 

आ दानी/िवि तय जानकारी प्रा त गिरएको छ।  

यो कागजातमा स दभर् गिरएका सबै नीितह  PSH वेबसाइट मा समीक्षा गनर् र अनुरोध गिरए प चात 

िप्र ट गनर्का लािग उपल ध छन।्  

यो नीितले Penn State Health को विै छक, परोपकारी उदे य उ लेख गछर्। सोही अनुसार, न यो नीित 

न कुनै उ लङ्घनले अ पतालको भागमा वा कुनै पिन िबरामी वा ते ो-पक्षको अिधकारमा कुनै कानूनी 
दािय व िसजर्ना गनर् पद छेद गन छ।  
 
 

स बि धत नीित र स दभर्ह  

यो नीितको पिरिश टमा िन न कुराह  समावेश छन:्  

 पिरिश ट A – िवि तय सहायता कायर्क्रम वारा समािव ट प्रदायक/सेवाह  – St. Joseph 

Regional Medical Center  

 पिरिश ट B – िवि तय सहायता कायर्क्रम वारा समािव ट प्रदायक/सेवाह  – Holy Spirit Health 

System। 
 सारांश तथा आिथर्क सहायता नीितको सरल भाषामा सारांश 
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नोट: सामा यतया, सबै Penn State Health St. Joseph िचिक सा के द्र र Holy Spirit Health 

System ले पिरिश टमा नोट गिरएको बाहेक यो िवि तय सहायता कायर्क्रमलाई स मान गन छ। 
 

वीकृितह  

वीकृत: Paula Tinch, विर ठ उपा यक्ष र प्रमखु िव तीय अिधकारी 
वीकृत: Dan Angel, आ दानी चक्रको उपा यक्ष 

 

सु वाती िनमार्ण र समीक्षा िमित 

सु वाती िनमार्ण िमित: 10/1/2020 

समीक्षा िमित(ह ): 10/10. 02/16, 6/17, 2/18 

सशंोिधत: 10/10; 1/12, 12/14, 02/16 – प्रित थािपत 10/10 नीित; 6/17, 2/18, 10/18, 11/18, 2/19, 

1/20; 3/21 – सयंोिजत Holy Spirit Medical Center र St. Joseph Medical Center का नीितह । 
अवकाश SJMC policy #ADM-CRP-008 

 

सामग्रीका समीक्षक र योगदानकतार्ह  

आ दानी चक्रको अग्रज िनदशकह ; िबरामी पहँुच िव तीय परामशर् (Patient Access Financial 

Counseling) को प्रब धक  

पिरिश ट A 

Penn State Health St. Joseph Medical Center 

िव तीय सहायता नीितले समे ने प्रदायक/सेवाह  

*िव तीय सहायता कायर्क्रम वारा नसमेिटएका प्रदायक/सेवाह  हेनुर्होस ्

 एने थेिसया 
 कािड र्योलोजी कािड र्यो थोरािसक 

श यिक्रया 
 िक्लिनकल याथोलोजी 
 आकि मक िचिक सा 
 मिहला पेि भक औषिध 

 सामा य श यिक्रया* 

 अ पतालकमीर्ह  

 सकं्रामक रोग 

 आ तिरक औषिध 

 िनयोनाटोलोजी 
 युरोलोजी 
 यूरोलोजी ट्रोक 

 नायु श यिक्रया 
 प्रसिूत त्री रोग िवज्ञान 

 अबुर्धर् रोग िवज्ञान 

 ह डीस ब धी श यिक्रया 
 पीडा यव थापन 

 पीडानाशक औषिध 

 पेिडयािट्रक अ पतालकमीर्ह  
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 फामसी 
 लाि टक श यिक्रया* 

 रेिडयोलोजी 
 िनवासीय सकंाय 

 िनवासीह को पािरवािरक अ यास 

 रोबोिटक्स 

 खेलकूद औषिध 

 श यिक्रया थोरािसक 

 अ याव यक याहार 

 युरोगाइनेकोलोजी र यूनतम पमा 
आक्रामक श यिक्रया 

 नाडीस ब धी िक्रयाकलाप 

 घाउको याहार 

 

 

 

िव तीय सहायता कायर्क्रम वारा नसमेिटएका प्रदायक/सेवाह  

 क मेिटक सजर्री 
 केही ग्याि ट्रक िनको पान कायर्िविधह   

 Catholic वा य याहार सेवाका लािग नैितक तथा धािमर्क िनदिशकाह  अनपुालन गनर्मा 
कुनै पिन प्रितब ध। 

Penn State Health वारा जािगरमा नरािखएका िचिक सकह का लािग, यो नीित उनीह का शु कह मा 
लाग ूहँुदैन। यी वा य याहार प्रदायकह वारा िबल गिरएका पेशेवर शु कह का लािग भकु्तानी 
िबरामीको िज मेवारी हो र यो नीित अ तगर्त छुट वा िवि तय सहायताका लािग योग्य हँुदैन। यो नीित 

Penn State Health St. Joseph Medical Center मा आपतकालीन र अ य िचिक सिकय पमा 
आव यक याहारका लािग सिुवधा शु कह मा मात्र लाग ूहु छ।  

पिरिश ट B 

PSH Holy Spirit Health System 

 

 


