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क्षते्र र उद्देश्य कागजात तल उल्लेख गररएका Penn State Health का ननम्न अङ्गहरूका माननस र प्रक्रियाहरूमा 

लागूयोग्य हुन्छ: 

 Penn State Health का साझा गररएका सेवाहरू  Penn State College of Medicine 

X Milton S. Hershey Medical Center X निक्रकत्सा समूह – शैनक्षक अभ्यास नवभाग 

 St. Joseph Medical Center X निक्रकत्सा समूह - सामदुानयक अभ्यास नवभाग 

 Holy Spirit Medical Center X Spirit Physician Services, Inc. 

X Hampden Medical Center – प्रभावी ताररख 

10/1/21 

X Penn State Health Life Lion LLC 

 

 

उद्देश्य: 

 

पेन स्टेट हले्थ (Penn State Health, PSH)-को उद्देश्य अनुरूप बीमा कभर प्रदान गने कुनै स्वास््य सेवा प्रदाता 

वा स्थानद्वारा उपलब्ध गराइएका निक्रकत्सकीय दनृिले आवश्यक वा आकनस्मक सेवा प्राप्त गरररहकेा साथै योग्य 

ठहर भएका रोगीहरू नननतत नवत्तीय सहायताको लानग अनुरोध र अनुमोदनका मापदण्डहरूलाई पररभानित गनुु 

हो। 

 

प्रदाताहरूको सूिीसतबन्धी पररनशिहरू A, B, C, D तथा E, ती स्वास््य सेवा प्रदाताहरू/स्वास््य सेवाहरूका 

सूिीहरू हुन्, जसलाई यस नवत्तीय सहायता नीनत अन्तगुत कभर गररएका छन् वा छैनन्। 

 

दायरा 

 

आर्थुक निन्ताहरू व्यक्त गने रोगीनसत सतपकु भएका सबै कमुिारीहरू। 

 

नीनत एवम ्प्रक्रियासतबन्धी बयानहरू 

 

पररभािाहरू 

सामान्यतया नबल गररन ेरकम (Amount Generally Billed, AGB)-को पररभािा: सकल शुल्कहरूमानथ 

AGB वा पररसीमाको नहसाबक्रकताब PSH-द्वारा, IRS 501R अन्तगुत फाइनल रुलको अनुसरण गदै, लूकब्याक 

मेथोडोलजी (ब्याजको नहसाब गने एक तररका)-को उपयोग गरेर गररन्छ। ननजी स्वास््यबीमाकत्ताुहरू अनन 

मेनडकेयरद्वारा भुक्तान गररएका सबै दाबीहरूको सरदर भुक्तानीको नहसाब ननकाल्नको लानग PSH-ले यही 

मेथोडोलजीको उपयोग गनेछ। योग्य ठहर गररएका व्यनक्तहरूबाट आपतकालीन वा केवल निक्रकत्सकीय दनृिल े

आवश्यक सेवाको लानग सामान्यतया नबल गररने रकमहरूभन्दा अनधक रकम नलइनेछैन। रोगीहरूले अनुरोध 

गरेको खण्डमा, PSH-ल ेAGB-को वतुमान नहसाबक्रकताबको एक नलनखत प्रनतनलनप ननिःशुल्क उपलब्ध 

नवत्तीय सहायता नीनत (Financial Assistance Policy) PFS-051 

Penn State Health Revenue Cycle -  

रोगी नवत्तीय सवेाहरू 

 

प्रभावी ताररखिः 

जनवरी 26, 2022 
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गराउनेछ। यसलाई कल्याण सेवा (नवत्तीय सहायता) छूट सनतझने भूल गनुुहुुँदैन, जो व्यनक्तहरूको FAP-लाई 

अनुमोक्रदत गररएको छ भने, 100%-को दरमा लाग ूहुन्छ। 

 

ब्यालने्स (सन्तनुलत) नबनलङ – सपुराइज (िक्रकत तलु्याउन)े नबलहरू: सङ्घीय नवधेयक अन्तगुत नो सपुराइजेस् 

ऐन (No Surprises Act) अधीन, Penn State Health रोगीहरूलाई सपुराइज नबल प्राप्त गनुुबाट बिाउनको 

लानग समर्पुत छ, जसलाई रोगीहरूले Penn State Health केन्र वा सेवा प्रदाताबाट उनीहरूले प्राप्त गरेको 

सेवा, उनीहरूको स्वास््य योजना सञ्जालभन्दा बानहर भएको नस्थनतमा प्राप्त गने नथए। जब आउट-अफ-नेटवकु 

(स्वास््य बीमा योजनाको अनुबन्धमा नरहकेा डक्टर आक्रद) प्रदाता वा केन्रले रोगीहरूलाई आउट-अफ-नेटवकु 

प्रदाता वा केन्रले दाबी गने पूण ुरकम अनन उनीहरूको स्वास््य योजना भुक्तानीको लानग सहमत भएको रकम 

बीिको नभन्नतालाई नबलको रूपमा पठाउुँछ, तब त्यसलाई “ब्यालेन्स (सन्तुनलत) नबनलङ” भननन्छ। “सपुराइज 

(िक्रकत तुल्याउने) नबलहरू” अनपेनक्षत ब्यालेन्स नबलहरू हुन्। नो सपुराइजेस् ऐन (No Surprises Act)-ले 

रोगीहरूलाई आउट-अफ-नेटवकु प्रदाता वा केन्रबाट आकनस्मक सेवा प्राप्त गरेको, अथवा इन-नेटवकु (योजना 

अन्तगुतको) अस्पतालमा आउट-अफ-नेटवकु प्रदाताले उपिार गरेको नस्थनतमा, अनधक रकमको नबल प्राप्त 

गनुुबाट बिाउुँछ। यक्रद Penn State Health केन्र वा सेवा प्रदाता आउट-अफ-नेटवकु (स्वास््य बीमा योजनाको 

अनुबन्धमा नरहकेा डक्टर आक्रद) छ भने, Penn State Health-ले स्वास््य बीमा योजनाद्वारा कभर गररएका 

आकनस्मक सेवाहरू वा पोस्ट-स्टेबलाइजेशन (रोगीको अवस्था नस्थर भएपनछको उपिार) सेवाहरू नननतत 

नबललाई ब्यालने्स गनेछैन। 

 

Countable Assets (सामले गनसुक्रकन ेसतपनत्तहरू)-लाई नगद/ब्याङ्क एकाउन्टस्, जमा गररएका 

सर्टुक्रफकेटहरू, बन्डहरू, स्टकहरू, तयुिुअल फन्डहरू वा पेन्सनको रूपमा पाइने रकम जस्ता सतपनत्तहरूको 

रूपमा पररभानित गररन्छ, जो स्वास््यसेवाका खिुहरूको भुक्तानी नननतत उपलब्ध छन्। स्वास््य सेवा नवभाग 

(Department of Health Services, DHS)-को Medical Assistance Bulletin नामक नवज्ञनप्त, Hospital 

Uncompensated Care Program तथा Charity Plans अन्तगुत क्रदइएका पररभािाहरूअनुसार Countable 

Assets (सामेल गनुसक्रकने सतपनत्तहरू)-मा घरहरू, वाहनहरू, घर-गृहस्थीका सामग्रीहरू, IRA-हरू तथा 401K 

एकाउन्टहरू जस्ता non-liquid assets अथाुत् सहजै नगदमा पररवतुन गनु नसक्रकने सतपनत्तहरूलाई सामेल गनु 

सककुँ दैन। 

आकनस्मक सवेा: आपतकालीन निक्रकत्सकीय नस्थनतमा रहकेो रोगीलाई उपलब्ध गराइने उपिारका अझ ैअरू 

पररभािाहरू ननम्न छन्: 

 यस्तो निक्रकत्सकीय अवस्था, जो अत्यनधक प्रिण्डताका उग्र लक्षणहरूद्वारा प्रकट भइरहकेा छन् 

(उदाहरणाथ,ु प्रिण्ड पीडा, माननसक अशानन्त वा बेिैनी, अनन/अथवा लाग ूपदाथु सेवन गरेका 

लक्षणहरू) अनन जसको तत्काल उपिार नगररएको खण्डमा, ननम्नमध्य ेकुनै एक पररणाम नननस्कने 

पयाुप्त सतभावना छ: 

o रोगीको स्वास््य (अथवा, गभुवती मनहलाको मानमलामा, मनहला वा उसको गभुमा रहकेो 

नशशुको स्वास््य) गतभीर खतराको मुखेञ्जी पुगु्न, अथवा 

o शारीररक क्रियाकलापहरूनसत सतबद्ध क्षमतामानथ गतभीर क्षनत पुगु्न, अथवा 

o कुनै शारीररक अङ्ग वा नहस्सामा गतभीर खराबी उत्पन्न हुनु। 

o प्रसव पीडाल ेग्रस्त मनहलाको सतबन्धमा, प्रसव अगानड कुनै अको अस्पतालमा सुरनक्षत 

तररकाले स्थानान्तररत गने पयाुप्त समय छैन, अथवा स्थानान्तरणले मनहला वा उसको 

गभुमा रहकेो नशशुको स्वास््य वा सुरक्षामा जोनखम पुऱ्याउने सतभावना हुन्छ। 
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सङ्घीय ननधुनता आतदानी स्तर (Federal Poverty Income Levels)-लाई हरेक विु जनवरी मनहनामा 

सङ्घीय रेनजस्री (Federal Registry)-मा स्वास््य एवम ्मानव सेवा नवभाग (Department of Health and 

Human Services, HHS)-द्वारा प्रकानशत गररन्छ। https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines 

 

नवत्तीय सहायता (Financial Assistance) भनेको ननिःशुल्क वा छूटको दरमा उपिार प्राप्त गने योग्यता हो। यो 

नीनतको तत्त्वावधान अधीन बीमा गररएका/नगररएका अनन निक्रकत्सकीय दनृिल ेआवश्यक उपिार प्राप्त 

गरररहकेा ती रोगीहरू ननिःशुल्क उपिार नननतत योग्य ठहर हुनेछन्, जसको सरकारी वा अन्य बीमा कभरेज प्राप्त 

गने पात्रता छैन, अनन जसको पाररवाररक आतदानी यू एस सङ्घीय ननधुनता स्तर (U.S. Federal Poverty 

Level)-को 300% छ। 

 

निक्रकत्सकीय दनृिल ेआवश्यक (Medically Necessary) स्वास््य सेवा-उपिारको अथु, कुनै सेवा प्रदाताल,े 

उसको समझदारीपूण ुनक्लननकल ननणुयको उपयोग गदै, कुनै रोगीलाई रोगको रोकथाम, मूल्याङ्कन, ननदान वा 

उपिार साथै िोटपटक, रोग वा यसका लक्षणहरूको उपिारको उद्देश्यले उपलब्ध गराएको सेवा हो, जो 

 

 सामान्यतया स्वीकृत मेनडकल प्य्रानक्टसका मानकहरू अनुरूप हुन्छन्। 

o यी उद्देश्यहरूको सन्दभुमा “सामान्यतया स्वीकृत मेनडकल प्य्रानक्टसका मानकहरू 

(generally accepted standards of medical practice)”-को अथु ती मानकहरू हुन्, जो 

प्रासनङ्गक मेनडकल समुदायद्वारा सामान्यतया मान्यता प्रदान गररएको मेनडकल नलटरेिर 

(पनत्रका आक्रद)-मा प्रकानशत गररएको नवश्वसनीय वैज्ञाननक प्रमाणमानथ आधाररत हुन्छन् 

अनन जसबारे समकक्ष वगुद्वारा समीक्षा पनन गररएको हुन्छ अथवा ती मानकहरू, जो 

नक्लननकल ननणुयको मानमलानसत सतबद्ध नीनत अन्तगुत स्थानपत मानकहरू अनुरूप 

हुन्छन्। 

 प्रकार, बारतबारता, सीमा, स्थल र अवनधलाई मध्येनजर राखेर हदेाु, नक्लननकल दनृिल ेउपयकु्त हुन्छ, 

अनन रोगीको नबमारी, िोटपटक वा रोगको लानग प्रभावकारी ठहर गररएको हुन्छ। 

 प्रमुख रूपमा रोगी, निक्रकत्सक वा अन्य स्वास््य सेवा प्रदाताको सुनवधाको लानग हुुँदैन, तथा 

वैकनल्पक सेवा वा सेवाहरूको िमभन्दा अनधक खर्िुलो हुुँदैन, यस्ता सेवाहरू जसल ेरोगीको 

नबमारी, िोटपटक वा रोगको ननदान वा उपिारको क्रदशामा कततीमा पनन समान निक्रकत्सीय वा 

ननदानसतबन्धी पररणामहरू क्रदने सतभावना हुन्छ। 

 अनुसन्धानात्मक वा प्रयोगात्मक ठहर गररएका सेवाहरू, सामग्रीहरू वा प्रक्रियाहरूको ननधाुरण 

हरेक मानमलाको आधारमा गररन्छ। 

 आपतकालीन निक्रकत्सकीय अवस्थाको लानग आवश्यक निक्रकत्सीय उपिार। 

 

अनमुाननत नवत्तीय सहायता (Presumptive Financial Assistance)-ले त्यो व्यनक्त बुझाउुँछ, जो ननधुन छ 

भनी अनुमान लगाइएको छ र नवत्तीय सहायता नननतत ऊ योग्य ठहर हुने सतभावना छ अनन यसको आधार रोगी 

वा प्रानवनधक स्रोतहरू माफुत उपलब्ध गराइएका यस्ता पयाुप्त जानकारीहरू हुन्छन् जसको पररणामस्वरूप, 

नवत्तीय सहायता नननतत रोगी योग्य छ भनी PSH-ले ठहर गनु सक्छ। प्रानवनधक स्रोतहरूमा सुरनक्षत निक्रकत्सा 

सहायता योग्यता एवम् पुनिनसत सतबद्ध Compass अनन NaviNet जस्ता वेब पोटुलहरू सामेल छन्, तर यी 

यनतसतम मात्र ैसीनमत छैनन्। अनुमाननत कल्याण (Presumptive Charity)-लाई समथुन क्रदने कारकहरूमा 

घरबार नहुनु, आतदानी नहुनु, मनहला, नवजात र नशशुहरूका कायुिम (Women’s, Infants and Children’s 

programs, WIC) नननतत पात्रता, फूड स्यातप नननतत पात्रता, मान्य ठेगानाको रूपमा अल्प आतदानी हुनेहरूको 

https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
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घर प्रस्तुत गनुु, मृत रोगीहरूको कुनै ज्ञात सतपनत्त नहुनु वा राज्यद्वारा कोि प्रदान गररने नुस्खा कायुिमहरू 

(state-funded prescription programs)-को पात्रता नहुनु आक्रद सामेल छन्, तर यी यनतसतम मात्र ैसीनमत 

छैनन्। 

 

बीमा नभएको रोगी (Uninsured Patient) भनेको त्यो व्यनक्त हो, जोनसत स्वास््य सेवाको लानग कुनै तेस्रो-

पक्ष बीमाकत्ताु, ERISA योजना, सङ्घीय स्वास््य सेवा कायुिम (सङ्घीय वा राज्य स्वास््य बीमा माकेटप्य्लेस, 

Medicare, Medicaid, SCHIP, अनन Tricare लगायत), कामदारहरूको क्षनतपूर्तु, निक्रकत्सकीय बित खाता 

माफुत कभरेज छैन अथवा सतपूणु नबल वा यसको कुनै नहस्साको अन्य कभरेज छैन। आफ्ना स्वास््य बीमा 

कभरेजलाई समाप्त गररसकेका रोगीहरू वा रोगीको बीमा पॉनलनसमा उल्लेनखत कभर नगररने सेवाहरू भएका 

रोगीहरूलाई बीमा नभएको रोगी ठहर गररनेछैन। 

नीनत अनन/अथवा प्रक्रिया सतबन्धी बयानहरू 

 

अनधसिूना: 

 अनुरोध गररएको खण्डमा, यो नवत्तीय सहायता नीनत, नवत्तीय सहायता आवेदन, अनन सरल भािामा 

नलनखत सार-संके्षपलाई जनतासमक्ष उपलब्ध गराइनेछ। 

 रोगीका नबनलङ स्टेटमेन्टहरूमा नवत्तीय सहायताको उपलब्धताबारे जानकारी हुनेछ। 

 यस कायुिमको उपलब्धताबारे सूिनालाई अस्पताल, नक्लननकहरूका पञ्जीकरण के्षत्रहरूनभत्र 

लगाइनेछ, अनन PSH-को वेबसाइटमा पोस्ट गररनेछ। 

 नवत्तीय सहायता नीनत अनन आवेदनलाई सबै आउटपेसेन्ट नक्लननक लोकेशन स्थलहरूमा उपलब्ध 

गराइनेछ। 

 यक्रद कुनै जनसङ््या अन्तगुत उनीहरूको प्राथनमक भािा बोल्नेहरूको सङ््या सेवा प्रदान गररएको 

समुदायको 1,000 वा 5%-भन्दा कतती छ भने, FAP-लाई त्यही भािामा उपलब्ध गराइनेछ। 

 नवत्तीय सहायता नीनत र आवेदनलाई ती सामुदानयक आउटररि कायुिमहरूमा उपलब्ध गराइनेछ, 

जहाुँ PSH-ले भाग नलएको हुन्छ। 

 120/240 क्रदनको ननयम – 120 क्रदनको अवनध जब अस्पताल फेनसनलरटले व्यनक्तलाई FAP-बारे सूनित 

गनुु आवश्यक ठहछु अनन 240 क्रदनको अवनध जब अस्पताल फेनसनलरटले व्यनक्तद्वारा बझुाइएको 

आवेदनलाई प्रोसेस गनुु अथाुत् अगानड बढाउनु आवश्यक ठहछु। PSH-ल,े अनधसूिना अवनध िनलरहकेो 

समयमा, प्रथम नबनलङ स्टेटमेन्टको ताररखपनछका ननम्नतम 120 क्रदनहरू समाप्त भएपनछ सूिनाहरू 

उपलब्ध गराउनेछ। अस्पताल फेनसनलरटले रकम सङ्ग्रह गनुको लानग असाधारण कायुवाहीहरू 

(extraordinary collection actions, ECAs)-लाई त्यो व्यनक्त नवरुद्ध सुरु नगनु पनन सक्छ, जसको 

FAP-सतबन्धी योग्यतालाई प्रथम पोस्ट नडस्िाजु स्टेटमेन्टका 120 क्रदनहरू अगानडको अवनधमा 

ननधाुररत गररएको हुुँदैन। 

 PSH-ल े501R अन्तगुत नबनलङ र कलेक्शन (रकम सङ्ग्रह)-नसत सतबद्ध आवश्यकताहरूलाई पूरा गछु। 

 लागू हुने नस्थनतमा, PSH-ले नो सपुराइजेस् ऐनको पालना गनेछ। 

 

योग्यताका मापदण्डहरू: 

 नवत्तीय सहायताको अनुमोदन, तल क्रदइएका ननदेशहरूअनुसार पाररवाररक आतदानीको आधारमा 

गररन्छ। योग्य ठहर भएका रोगीहरूले निक्रकत्सीय दनृिल ेआवश्यक उपिार नननतत 100% ननिःशुल्क 

सेवाहरू प्राप्त गनु सके्नछन्। PSH ले बीमा नभएका तथा नवत्तीय सहायता कायुिम (FAP) को लानग 
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योग्य वा गैर- FAP योग्य व्यनक्तहरूबाट आकनस्मक वा अन्य निक्रकत्सकीय रूपमा आवश्यक 

हरेनविारको लानग सामान्यतया नबल रकम (amounts generally billed, AGB) भन्दा बढी शुल्क 

नलने छैन।  

घरपररवारको आकार  सकल आतदानी  नवत्तीय सहायता छूट 

1 $40,770.00 100% 

2 $54,930.00 100% 

3 $69,090.00 100% 

4 $83,250.00 100% 

5 $97,410.00 100% 

6     $111,570.00 100% 

7     $125,730.00 100% 

8     $139,890.00 100% 

 

*8 (आठ)-जनाभन्दा अनधक सदस्यहरू भएको पररवारको लानग, हरेक अनतररक्त व्यनक्त नननतत $14,160.00 

जोड्नुहोस्। 

 

 नवत्तीय सहायता आवेदनको प्रक्रिया पूरा भएपनछ, नवत्तीय सहायताको लानग मूल्याङ्कन सुरु हुन्छ। यो 

अननवायु रूपले पूरा हुनुपछु, ग्यारेन्टी क्रदनेले हस्ताक्षर गरेको साथै वतुमान ताररख क्रदइएको हुनुपछु। 

(संलग्न सामग्रीलाई हनुुेहोस्) 

 रोगी युनाइटेड स्टेट्स (US)-को नागररक, वैध स्थायी नागररक वा PA ननवासी हुनपछु जसले ननवासको 

प्रमाण प्रस्तुत गनु सक्छन् (US बानहर बसे्न गैर-US नागररकहरूलाई छोडेर)। 

 नवत्तीय सहायताको लानग अनुमोदन प्रक्रिया अगानड, रोगीले अननवाय ुरूपमा निक्रकत्सीय सहायता, 

सङ्घीय वा राज्य बीमा माकेटप्य्लेस (यसमा छूट प्रदान गररएको प्रमाण उपलब्ध गराउन सककुँ दैन भने) 

वा लाग ूहुने कुनै अन्य तेस्रो पक्ष भुक्तानी स्रोतसमक्ष आवदेन गरेको हुनुपछु। 

o निक्रकत्सीय सहायता नननतत आवेदन गनुुबाट छूट प्रदान गररएका स्वयम्-भुक्तान गने 

नशशुहरूलाई आंनशक नवत्तीय सहायता उपलब्ध गराउन सक्रकन्छ। 

 मेनडकल नबलहरूको भुक्तानीका अन्य सबै नवकल्पहरूको उपयोग गररसक्रकएको छ जसमा ििु वा ननजी 

कोि सङ्ग्रह, कल्याणकारी कायुिमहरू वा अनुदानहरू सामेल छन्, तर यी यनतसतम मात्रै सीनमत 

छैनन्। भुक्तानीका वैकनल्पक नवकल्पहरूको खोजी गने काममा रोगी वा ग्यारेन्टी प्रदाताको असहयोगको 

कारण उनीहरूलाई नवत्तीय सहायता नननतत अयोग्य ठहर गनु सक्रकन्छ। 

o यक्रद नबलको भुक्तानी गनुको लानग रोगीनसत पयाुप्त काउन्टबेल एसेटहरू (नगदमा सहजै 

पररवतुन गनुसक्रकने सतपनत्तहरू) छन् अनन ती काउन्टेबल एसेटहरूलाई नगदमा पररवर्तुत गदा ु

रोगीलाई कुनै अनावश्यक करठनाइ हुुँदैन भने, उसलाई नवत्तीय सहायता नक्रदइन सक्रकन्छ। 

o RC-12 मतृ रोगी/ग्यारेन्टी प्रदाता खाता समाधान नीनत (RC-12 Deceased 

Patient/Guarantor Account Resolution Policy) अन्तगुत स्थानपत मापदण्डहरूको 

आधारमा कुनै मृत रोगीलाई नवत्तीय सहायता प्रदान गररनेछ। 

o नक्लननकहरूका ननिःशुल्क उपिार उपलब्ध गराउने कायुिमहरू [जस्तै होप नवक्रदन (Hope 

Within), औिनध के्षत्रमा स्वयंसेवकहरूको केन्र (Centre Volunteers in Medicine), आक्रद]-
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को पररणामस्वरूप, ननिःशुल्क उपिार नक्लननकद्वारा सङ्ग्रनहत वा ननधाुररत नवत्तीय 

जानकारीको आधारमा नवत्तीय सहायता प्रदान गनु सक्रकन्छ। 

o कस्मेरटक, इनन्भरो/इन्फर्टुनलरट (टेस्ट यबु/बाुँझोपन), िस्मा, श्रवण यन्त्र, नलङ्गसतबन्धी 

प्रत्यारोपण, अथवा कनतपय ग्यासररक बाइ-पास प्रक्रियाहरू जस्ता ऐनछछक सेवाहरूलाई यस 

FAP अन्तगुत कभर गररुँदैन, तर यी सेवाहरू यनतसतम मात्रै सीनमत छैनन्। 

o को-पेमेन्ट वा नडडनक्टबल रोगी ब्यालेन्सहरूसनहतका आतदानी आधाररत बीमा योजनाहरू 

नवत्तीय सहायताको लानग योग्य ठहर गनु सक्रकन्छ। 

o नवत्तीय सहायताको लानग योग्यता अवनध एक विु हो। PSH-नसत एक नयाुँ आवेदनको लानग 

अनुरोध गने तथा यसको समझदारीअनुसार रोगीको भुक्तानी गने क्षमताको मूल्याङ्कन गने 

अनधकार छ। 

आवदेन गन ेप्रक्रिया: 

 नवत्तीय सहायता नननतत आवेदनहरू PSH वेबसाइट माफुत अनलाइन, कुनै पनन नक्लननक स्थलमा 

व्यनक्तगत रूपमा, वा मेल माफुत उपलब्ध हुनेछन्। 

 रोगीले आतदानी अनन पररवारको आकारसतबन्धी मापदण्डहरू पूरा गछु भनी सुनननित गनुको लानग 

घरपररवारनसत सतबद्ध ननम्न समथुनकारी कागजातहरू अननवायु रूपमा उपलब्ध गराउनुपछु, जो पूरा 

गररएको साथै उपयुक्त हुनुपछु। 

o हालै दायर गनुुभएको संघीय आयकर क्रफताु नववरण 

o हालको िार (4) तलबको रनसद 

o हालको िार (4) बैंकको स्टेटमने्ट 

o सामानजक सुरक्षा लाभ ननधाुरण 

o बेरोजगारी लाभ 

o पेन्सन लाभ 

o घरजग्गा वा आर्थुक दानयत्वबाट नवतरण पुनि (सतपनत्त वा मुद्दाको अनन्तम सतझौता नभएसतम 

नवत्तीय सहायता मानथ नविार गररने छैन) 

o निक्रकत्सा सहायता वा स्वास््य बीमा बजारको ननधाुरण 

o नागररकताको प्रमाण वा वैध स्थायी ननवास नस्थनत (ग्रीन काड)ु 

o यक्रद घर पररवारको कुनै आय छैन भने जीनवका खिुको लानग सहयोग गने व्यनक्त(हरू) बाट पत्र 

o नवत्तीय सहायता नननतत योग्यताको ननधाुरण प्रक्रिया अन्तगुत नवत्तीय सहायता आवेदनहरूको 

पयाुप्त समीक्षा गनु PSH-द्वारा आवश्यक ठहर गररएको अन्य कुनै जानकारी। 

 यक्रद आवेदनमा उपलब्ध गराइएको जानकारी उपयुक्त ननधाुरण गनुको लानग अपयाुप्त छ भने, थप 

जानकारी प्राप्त गनु ग्यारेन्टी प्रदातानसत सतपकु गररनेछ। 

 

मलू्याङ्कनको तररका एवम ्प्रक्रिया 

 

 आवेदन पूणु होस् वा नहोस्, रोगील ेएकपल्ट FAP आवेदन बुझाइसकेपनछ PSH-ल ेरोगी नवरुद्ध 

कुनैपनन ECA-हरूलाई स्थनगत गनेछ। 

 

नवत्तीय सहायताको लानग अनुमोदनका तहहरू ननम्न हुन्: 
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कमिुारी तह:  नवत्तीय 

परामशदुाताहरू  

वररष्ठ 

एसोनसएट  

टोली 

प्रबन्धक/ 

प्रबन्धक  

वररष्ठ 

ननदेशक 

रेभने्य ु

साइकल  

उपाध्यक्ष रेभने्यु 

साइकल 

पररिालन वा 

प्रमखु नवत्तीय 

अनधकारी  

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

 

 

 एकपल्ट आवेदनको समीक्षा गररएपनछ, ननणुयको जानकारी क्रदनको लानग रोगी वा ग्यारेन्टी प्रदातालाई 

फोन गररनेछ अनन एक पत्र पठाइनेछ। 

 नवत्तीय सहायताको सतबन्धमा ननणुय नलने व्यनक्तल ेनवनलङ प्रणालीमा रोगीको एकाउन्टलाई यथोनित 

ढङ्गमा सामेल गनेछ अनन “समीक्षाको लानग अनुरोध (Request for Review)” फाराममा हस्ताक्षर 

गनेछ। प्रक्रियालाई अगानड बढाउनको लानग एकाउन्टलाई उपयुक्त कमुिारी सदस्यसमक्ष रेफर गररनेछ। 

 यक्रद रोगी नवत्तीय सहायताको लानग योग्य ठहर हुन्छ अनन ऊ कोब्रा (cobra) सुनवधाहरू नननतत योग्य 

छ भने, PSH-ले, एक संस्थानको रूपमा, बीमाको मानसक प्रीनमयमको भुक्तानी गने ननणुय नलन सक्छ। 

 छयारररटको अनुमोदन पिात्, कुनै पनन ऋण ररपोर्टुङ्ग एजेन्सीलाई ररपोटु गररएको ऋणलाई 30 

क्रदनहरू नभत्र क्रफताु पठाइनेछ। 

 एकपल्ट नवत्तीय सहायता एडजस्टमेन्ट (समायोजन)-हरूलाई रोगीको प्राप्त गनु सक्रकने एकाउन्ट्समा 

सामेल गरेपनछ, पनहल ेवा पनछ प्राप्त गररएको कुनै पनन भुक्तानीलाई रोगीसमक्ष वापस गररनेछ। 

 ती रोगीहरूले पनन नवत्तीय सहायताको लानग आवदेन गनु सक्छन् र यसको अनुमोदन प्राप्त गनु सक्छन्, 

जसका एकाउन्टहरूलाई सङ्ग्रह एजेन्सीसमक्ष रेफर गररएको छ। 

 यक्रद नवत्तीय सहायतालाई अनुमोदन गररयो भने, उपयुक्त कमुिारी सदस्यले नसस्टम एडजस्टमेन्टलाई 

प्रनवि गराउनेछ तथा रोगीहरूको मेनडकल रेकडु नतबर अधीनका सबै खुला इन्काउन्टरहरू 

(encounters) -को पनहिान साथै समीक्षा गनेछ अनन नवत्तीय सहायता छूटलाई लागू गनेछ। 

o भुक्तानी नगनुु अनन/अथवा नवत्तीय परामशुदातानसत सतपकु गनुमा असफलता अनन/अथवा 

आवेदन नबुझाउनु वा आवेदनलाई पूणु रूपमा पूरा नगनुु जस्ता कृत्यहरूको फलस्वरूप, यस्ता 

कायुवाहीहरू गनु सक्रकन्छन् जसको रूपरेखा RC-002 रोगी ऋण एवम ्सङ्ग्रह नीनत (RC-

002 Patient Credit and Collections Policy)-मा क्रदइएको छ। 

o PSH-का धारण नीनतहरूको पालना गद ैनवत्तीय आवदेन अनन/अथवा नवत्तीय जानकारीको एक 

प्रनतनलनपलाई सात विुसतम रानखनेछ। 

o फाइलमा अगावै भएका जानकारीहरूमा कुनै पररवतुनहरू भएका छैनन् भने, नवत्तीय सहायता 

नननतत समान क्यालेण्डर विुमा थप अनुरोधहरूको लानग समथुनकारी कागजातहरू आवश्यक 

नठहररन सक्छन्। 

o प्रबन्धनले लघुकारी पररनस्थनतहरूमा उनीहरूको समझदारीको उपयोग गनु सक्छन्, जस्तै, तर 

यी यनतसतम मात्रै सीनमत छैनन्: (उदाहरणहरू तल क्रदइएका छन्): 

 रोगीको आतदानी छयारररट मागुननदेशभन्दा अनधक छ यद्यनप; घोर नवपद ्ल्याउने 

निक्रकत्सीय घटनाले गदाु उनीहरूको निक्रकत्सीय ऋण वार्िुक आतदानीभन्दा अनधक 

छ। 

 रोगीले अदालतमा गररएको दाबीको फलस्वरूप, केही रकम प्राप्त गछु तर त्यो 

एकाउन्ट ब्यालने्सभन्दा कतती छ अनन यी बीिको नभन्नताको भुक्तानी गनुको लानग 

ऊनसत पयाुप्त व्यनक्तगत काउन्टेबल एसेटहरू/आतदानी छैनन्। 
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 भुक्तानी गनुको लानग रोगी ऋणमा पैसा नलन िाहन्छ तर एकाउन्टमा बाुँकी रहकेो 

सतपूणु रकमको लानग ऊ योग्य ठहर हुुँदैन (ऋण क्रदने संस्थानबाट यसको पुनि 

आवश्यक छ)। 

 रोगी अन्य सतपनत्तहरू बेछन इछछुक छ तर त्यसल ेब्यालेन्स रकमको केही नहस्सा मात्रै 

कभर गछु। 

 रोगीले नवत्तीय आवेदनलाई पूरा गरेको छैन तर ननणुय नलनको लानग पयाुप्त 

आतदानीसतबन्धी/नवत्तीय जानकारी प्राप्त गररएको छ। 

यस कागजातमा सन्दभ ुक्रदइएका सब ैनीनतहरू, समीक्षाको लानग, PSH वबेसाइटमा उपलब्ध छ अनन अनुरोध 

गररएको खण्डमा, नप्रन्ट गनकुो लानग पनन यो उपलब्ध छ। 

यो नीनतले Penn State Health-को स्वनैछछक, कल्याणकारी लक्ष्यलाई पोिण गदुछ। यसो हुुँदा, यो नीनत वा 

यसको कुन ैउल्लङ्घनको उपयोग, अस्पतालको लानग कुन ैकाननुी वाध्यता थोप्न अथवा कुन ैरोगी वा तसे्रो 

पक्षलाई कुनै अनधकार प्रदान गनुको लानग गनु सककुँ दैन। 

 

सतबद्ध नीनतहरू अनन सन्दभहुरू 

 

यो नीनतको सतबन्धमा ननम्न पररनशिहरू सामले छन:् 

 पररनशि A – प्रदाताहरू/सेवाहरू जो नवत्तीय सहायता कायुिम (Financial Assistance Program)-

द्वारा कभर गररएका छन् – Hershey Medical Center  

 पररनशि B – प्रदाताहरू/सेवाहरू जो नवत्तीय सहायता कायुिम (Financial Assistance Program)-

द्वारा कभर गररएका छन् – CPMG  

 पररनशि C – Holy Spirit Health System निक्रकत्सक समूहहरू (Physician Groups) 

 पररनशि D – Penn State Health Life Lion LLC 

 पररनशि E – Penn State Health Hampden Medical Center 

 सरल भािामा सार-संके्षप एवम् नवत्तीय सहायता आवेदन 

 

नोट: सामान्यतया, सब ैPenn State Health Hershey Medical Center अनन सामदुानयक प्य्रानक्टस 

नवभागका निक्रकत्सकहरू (Community Practice Division Physicians)-ल ेपररनशि-मा उल्लखे गररएको 

बाहके, यो नवत्तीय सहायता कायुिमलाई कदर गनछेन।् 

 

 

स्वीकृनत 

अनधकारप्राप्त: Paula Tinch, वररष्ठ उपाध्यक्ष एवम ्प्रमुख नवत्तीय अनधकारी 

स्वीकृत: Dan Angel, उपाध्यक्ष रेभेन्यु साइकल 

 

आरतभ र समीक्षा नमनत 

आरतभ नमनत: 10/1/2010 

समीक्षा नमनत(हरू): 10/10. 02/16, 6/17, 2/18, 2/19, 1/20, 9/20, 3/21 

संशोनधत: 10/10; 1/12, 12/14, 02/16 – प्रनतस्थानपत 10/10 नीनत; 6/17, 2/18, 10/18, 11/18, 2/19, 1/20, 

9/20, थनपएका Spirit Physician Services, Inc.; 3/21 थनपएका Penn State Life Lion LLC., 11/21 

 

सामग्री समीक्षक र योगदानकताुहरू 

रेभेन्यु साइकलका वररष्ठ ननदेशकहरू; प्रबन्धक नवत्तीय परामशुप्रनत रोगीको पहुुँि 

https://pennstatehealth.ellucid.com/documents/view/1472
https://pennstatehealth.ellucid.com/documents/view/1472
https://pennstatehealth.ellucid.com/documents/view/1472
https://pennstatehealth.ellucid.com/documents/view/1472
https://infonet.pennstatehershey.net/documents/1269875/1913398/PFS-051-HMC+Plain+Language+Summary+and+Financial+Assistance+Application/9c0961e4-eb8b-56e5-3fa1-926786fb762c
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पररनशि A 

Penn State Health Hershey Medical Center 

नवत्तीय सहायता कायुिम अन्तगतु कभर गररने सवेा प्रदाताहरू/सवेाहरू 

• अनत तीव्र पीडा प्रबन्धन 

• एलजी इतयूनोलॉजी 

• एनाटोनमक पैथोलॉजी 

• एनीस्थीनसया (संज्ञाहरण) 

• एनीस्थीनसया (संज्ञाहरण) सङ्कटावस्था 

उपिार 

• अनत तीव्र पीडा प्रबन्धन 

• कार्डुयोलॉजी (हृदय रोगसतबन्धी) 

• कार्डुयोलॉजी (हृदय रोगसतबन्धी) 

सङ्कटावस्था उपिार 

• कार्डुयोलॉजी (हृदय रोगसतबन्धी) सीटी 

(Ct) शल्यनिक्रकत्सा 

• कार्डुयोलॉजी (हृदय रोगसतबन्धी) हृदयले 

काम नगनुु 

• कार्डुयोलॉजी (हृदय रोगसतबन्धी) 

इन्टरभेन्शनल कार्डुयोलॉजी 

• कार्डुयोलॉजी (हृदय रोगसतबन्धी) 

इन्टरभेन्शनल रेनडयोलॉजी 

• नक्लननकल पैथोलॉजी 

• कोलेरेक्टल शल्यनिक्रकत्सा 

• डेनन्टस्री (दन्त-निक्रकत्सा) शल्यनिक्रकत्सा 

• डमेटोलॉजी (िमु-रोग) मोह्स 

• डमेटोलॉजी (िमु-रोग) 

• डमेटोपैथोलॉजी (िमु-रोग नवकृनत) 

• आपतकालीन औिनध 

• एण्डोिाइनोलॉजी 

• पररवारको लानग औिनध 

• मनहलाको पेनल्भक (श्रोनणसतबन्धी) 

औिनध 

• ग्यास्रोएन्रोलॉजी 

• गाइनीकोलोनजक ओन्कोलॉजी 

• हीमेटोलॉजी ओन्कोलॉजी 

• हीमेटोलॉजी ओन्कोलॉजी पैथोलॉजी 

• हनस्पटनलस्ट औिनध 

• सङ्िामक रोग 

• आन्तररक औिनध 

• मेटनुल फीटल (भू्रणसतबन्धी) औिनध 

• नेफ्रोलॉजी 

• न्यूरोलॉजी 

• न्यूरोलॉजी एनपलेप्य्सी 

• न्यूरोलॉजी न्यूरोमस्क्यूलर 

• न्यूरोलॉजी स्रोक 

• न्यूरोसाइकोलॉजी 

• न्यूरोसजुरी 

• न्यूरोसजुरी सङ्कटावस्था उपिार 

• न्यूनक्लयर औिनध 

• ऑब्स्रेरटक गाइनीकोलॉजी* 

• आफ्थैल्मोलॉजी* 

• ऑप्य्टोमीरी 

• ऑथोपेनडक शल्यनिक्रकत्सा 

• ओटोलेररन्जोलॉजी* 

• पीडा प्रबन्धन 

• पेनलएरटभ (प्रशामक) औिनध 

• पीनडयाररक (बाल रोगसतबन्धी) 

क्रकशोरावस्था औिनध 

• पीनडयाररक (बाल रोगसतबन्धी) एलजी 

इतयूनोलॉजी 

• पीनडयाररक (बाल रोगसतबन्धी) 

कार्डुयोलॉजी 

• पीनडयाररक (बाल रोगसतबन्धी) 

कार्डुयोलॉजी टेनलमेनडनसन 

• पीनडयाररक (बाल रोगसतबन्धी) नशशुप्रनत 

दवुु्यवहार 

• पीनडयाररक(बाल रोगसतबन्धी) 

सङ्कटावस्था उपिार 

• पीनडयाररक (बाल रोगसतबन्धी) सीटी 

(Ct) शल्यनिक्रकत्सा 

• पीनडयाररक (बाल रोगसतबन्धी) 

एण्डोिाइनोलॉजी 

• पीनडयाररक (बाल रोगसतबन्धी) 

ग्यास्रोएन्रोलॉजी 

• पीनडयाररक (बाल रोगसतबन्धी) जेनेरटक्स 

• पीनडयाररक (बाल रोगसतबन्धी) 

हीमेटोलॉजी ओन्कोलॉजी 

• पीनडयाररक (बाल रोगसतबन्धी) 

हनस्पटनलस्ट 
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• पीनडयाररक (बाल रोगसतबन्धी) 

सङ्िामक रोग 

• पीनडयाररक (बाल रोगसतबन्धी) 

ननयोनेटोलॉजी 

• पीनडयाररक (बाल रोगसतबन्धी) 

नेफ्रोलॉजी 

• पीनडयाररक (बाल रोगसतबन्धी) 

न्यूरोलॉजी 

• पीनडयाररक (बाल रोगसतबन्धी) 

पेनलएरटभ (प्रशामक) उपिार 

• पीनडयाररक (बाल रोगसतबन्धी) पल्मोनरी 

औिनध 

• पीनडयाररक (बाल रोगसतबन्धी) ररह्याब 

(पुनवाुस) नवकास 

• पीनडयाररक (बाल रोगसतबन्धी) 

ररह्यूमेटोलॉजी 

• पीनडयाररक (बाल रोगसतबन्धी) 

शल्यनिक्रकत्सा 

• पीनडयाररक्स (बाल रोगसतबन्धी) 

• क्रफनजकल मेनडनसन ररह्याब (शारीररक 

औिनध पुनवाुस) 

• क्रफनजकल थेरेपी 

• प्य्लानस्टक सजुरी 

• पोनडयारी 

• साइक्रकयारी 

• पल्मोनरी औिनध 

• रेनडएशन ओन्कोलॉजी 

• रेनडयोलॉजी 

• ररप्रोडनक्टभ एण्डोिाइनोलॉजी 

• ररह्यूमेटोलॉजी 

• ननराको औिनध 

• खेलकुदको औिनध 

• खेलकुदको औिनध St College 

• सजुरी (शल्यनिक्रकत्सा) सामान्य 

• सजुरी (शल्यनिक्रकत्सा) नमननमल इन्भैनसभ 

सजुरी (शरीरमा ननम्नतम प्रवेश 

शल्यनिक्रकत्सा) 

• सजुरी (शल्यनिक्रकत्सा) ओन्कोलॉजी 

• सजुरी (शल्यनिक्रकत्सा) थोरेनसक 

• प्रत्यारोपण सजुरी (शल्यनिक्रकत्सा) 

• रॉमा सजुरी (शल्यनिक्रकत्सा) 

• रॉमा सजुरी (शल्यनिक्रकत्सा) 

सङ्कटावस्था उपिार 

• यूरोगाइनीकोलॉजी अनन नमननमल 

इन्भैनसभ सजुरी (शरीरमा ननम्नतम प्रवेश 

शल्यनिक्रकत्सा) 

• यूरोलॉजी* 

• भैस्कुलर सजुरी 

*हेनुहुोस्, नवत्तीय सहायता कायिुम अन्तगतु कभर नगररने सवेा प्रदाताहरू/सवेाहरू 

नवत्तीय सहायता कायुिम अन्तगतु कभर नगररने सवेा प्रदाताहरू/सवेाहरू 

 कस्मेरटक सजुरी 

 श्रवण यन्त्रसतबन्धी सेवाहरू 

 कनतपय ग्यासररक बाइपास प्रक्रियाहरू 

 इनन्भरो/इन्फर्टुनलरट (टेस्ट युब/बाुँझोपन) सेवाहरू 

 अनप्य्टकल शॉप 

 नलङ्गसतबन्धी प्रत्यारोपण 

 

Penn State Health Medical Group-द्वारा ननयुक्त नगररएका निक्रकत्सकहरू नननतत, यो नीनत उनीहरूका 

सेवाहरूको लानग लाग ूहुुँदैन। यी स्वास््य सेवा प्रदाताहरूद्वारा नबल गररएका पेसावाल शुल्कहरूको रकमको 

भुक्तानी गने नजतमेवारी रोगीको हो अनन यो नीनत अन्तगुत यसलाई छूट वा नवत्तीय सहायताको योग्य ठहर 

गररुँदैन। यो नीनत Penn State Health Milton S. Hershey Medical Center-मा उपलब्ध गराइने 

आपतकालीन एवम ्अन्य आवश्यक निक्रकत्सीय सेवाहरूका फेनसनलरट शुल्कहरूमानथ मात्र ैलाग ूहुन्छ। 
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पररनशि B 

सामदुानयक प्य्रानक्टस नवभाग (Community Practice Division) 

नवत्तीय सहायता कायुिम अन्तगतु कभर गररने सवेा प्रदाताहरू/सवेाहरू 

 कार्डुयोलॉजी (हृदय रोगसतबन्धी) 

 कार्डुयोभैस्कुलर 

 सङ्कटावस्था उपिार 

 पररवार प्य्रानक्टस 

 ग्यास्रोएन्रोलॉजी 

 सामान्य सजुरी (शल्यनिक्रकत्सा) 

 जीरीयाररक औिनध 

 हीमेटोलॉजी 

 हनस्पटनलस्ट 

 आन्तररक औिनध 

 इन्टरभेन्शनल (मध्यस्थकारी) 

कार्डुयोलॉजी 

 न्युनक्लयर कार्डुयोलॉजी 

 गाइनीकोलॉजी 

 ओन्कोलॉजी 

 ऑथोपेनडक सजुरी (शल्यनिक्रकत्सा) 

 पीनडयाररक्स (बाल रोगसतबन्धी) 

 पल्मोनरी 

 रेनडयोलॉजी 

 ननराको औिनध 

 ररह्यूमेटोलॉजी 
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पररनशि C 

Spirit Physician Services, Inc. 

नवत्तीय सहायता कायुिम अन्तगतु कभर गररने सवेा प्रदाताहरू/सवेाहरू 

 एनीस्थीनसया (संज्ञाहरण) 

 माननसक (आिरणसतबन्धी) स्वास््य 

 कार्डुयोलॉजी (हृदय रोगसतबन्धी) 

 कार्डुयक क्याथ (Cath) एवम ्EP 

प्रयोगशालाहरू 

 कार्डुयक ररह्याब र रेखदेख 

 कार्डुयक इमेनजङ्ग सेवाहरू 

 कार्डुयोथोऱ्येनसक सजुरी 

(शल्यनिक्रकत्सा) 

 नक्लननकल न्युररशन 

 CMSL-वयस्क PCP-हरू 

 CMSL-बाल PCP-हरू 

 डमेटोलॉजी (िमु-रोग)/मोह्स सजुरी 

(शल्यनिक्रकत्सा) 

 आपतकालीन औिनध 

 एण्डोिाइनोलॉजी 

 ग्यास्रोएन्रोलॉजी/एण्डोस्कोपी 

 सामान्य सजुरी 

(शल्यनिक्रकत्सा)/वक्षस्थल क्यान्सर 

केन्र 

 हनस्पटनलस्ट – वयस्कहरू 

 नहपेटोलॉजी आउटररि 

 सङ्िामक रोगहरू 

 इन्फ्यूजन केन्र आउटपेसेन्ट 

 इन्टरभेन्शनल (मध्यस्थकारी) 

रेनडयोलॉजी 

 प्रयोगशाला/पैथोलॉजी 

 न्यूरोलॉजी 

 न्यूरोसजुरी 

 NICU 

 अकूपेशनल (व्यवसायसतबन्धी) 

स्वास््य 

 ऑथोपेनडक्स 

 ऑथोरटक्स 

 ऑस्टॉमी 

 पेनलएरटभ (प्रशामक) उपिार 

 पीनडयाररक (बाल रोगसतबन्धी) 

नवशेिज्ञ केन्रहरू 

 फामेसी 

 पोनडयारी 

 प्य्लानस्टक सजुरी (शल्यनिक्रकत्सा) 

 रेनडयोलॉजी 

 रेनडएशन ओन्कोलॉजी/रेनडएशन 

थेरेपी 

 ररह्यानबनलटेरटभ/PT/OT 

 पल्मोनरी/सङ्कटावस्था उपिार 

 ननराको औिनध 

 SNF 

 टेनलमेड 

 रॉमा 

 तत्काल उपिार 

 भैस्कुलर सजुरी (शल्यनिक्रकत्सा) 

 मनहलाहरूको स्वास््य 

 िोटपटकको उपिार/हाइपरबेररक 

केन्रहरू 



 
 

 

पररनशि D 

Penn State Health Life Lion LLC 

पररनशि E 

Penn State Health Hampden Medical Center (प्रभावी ताररख 10/1/21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


