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क्षेत्र र उ े य कागजात तल उ लेख गिरएका Penn State Health का िन न अङ्गह का मािनस र प्रिक्रयाह मा
लागूयोग्य हु छ:

Penn State Health का साझा गिरएका सेवाह
Milton S. Hershey Medical Center

X St. Joseph Medical Center
X Holy Spirit Medical Center

Penn State College of Medicine
िचिक सा समूह – शैिक्षक अ यास िवभाग

िचिक सा समह
ू - सामद
ु ाियक अ यास िवभाग
Penn State Health Life Lion LLC

Hampden Medical Center

नीित एवम ् प्रिक्रयास ब धी बयानह
पेन टे ट हे थ से ट जोसेफ मेिडकल से टर (Penn State Health St. Joseph Medical Center, PSH
SJMC) र Holy Spirit Health System-को उ े य अनु प बीमा कभर प्रदान गन कुनै वा

य सेवा

प्रदाता वा थान वारा उपल ध गराइएका िचिक सकीय ि टले आव यक वा आकि मक सेवा प्रा त
गिररहे का साथै योग्य ठहर भएका रोगीह िनि त िव तीय सहायताको लािग अनुरोध र अनुमोदनका
मापद डह लाई पिरभािषत गनुर् हो। (PSH HSHS)।
प्रदाताह को सच
ू ीस ब धी पिरिश टह A ती वा

य सेवा प्रदाताह / वा

जसलाई यस िव तीय सहायता नीित अ तगर्त कभर गिरएका छन ् वा छै नन ्।

य सेवाह का सूचीह हुन ्,

दायरा
आिथर्क िच ताह

यक्त गन रोगीिसत स पकर् भएका सबै कमर्चारीह ।

पिरभाषाह
सामा यतया िबल गिरने रकम (Amount Generally Billed, AGB)-को पिरभाषा: सकल शु कह मािथ
AGB वा पिरसीमाको िहसाबिकताब PSH- वारा, IRS 501R अ तगर्त फाइनल लको अनुसरण गद,
लक
ू याक मेथोडोलजी ( याजको िहसाब गन एक तिरका)-को उपयोग गरे र गिर छ। िनजी वा

बीमाक तार्ह अिन मेिडकेयर वारा भक्
ु तान गिरएका सबै दाबीह को सरदर भक्
ु तानीको िहसाब

य

िनका नको लािग PSH-ले यही मेथोडोलजीको उपयोग गन छ। योग्य ठहर गिरएका यिक्तह बाट

आपतकालीन वा केवल िचिक सकीय ि टले आव यक सेवाको लािग सामा यतया िबल गिरने
रकमह भ दा अिधक रकम िलइनेछैन। रोगीह ले अनुरोध गरे को ख डमा, PSH-ले AGB-को वतर्मान

िहसाबिकताबको एक िलिखत प्रितिलिप िनःशु क उपल ध गराउनेछ। यसलाई क याण सेवा (िव तीय

सहायता) छूट सि झने भल
ू गनह
ुर् ु ँदैन, जो यिक्तह को FAP-लाई अनुमोिदत गिरएको छ भने, 100%-को
दरमा लागू हु छ।

याले स (स तुिलत) िबिलङ – सपर्राइज (चिकत तु याउने) िबलह : सङ्घीय िवधेयक अ तगर्त नो

सपर्राइजेस ् ऐन (No Surprises Act) अधीन, Penn State Health रोगीह लाई सपर्राइज िबल प्रा त

गनब
ुर् ाट बचाउनको लािग समिपर्त छ, जसलाई रोगीह ले Penn State Health के द्र वा सेवा प्रदाताबाट
उनीह ले प्रा त गरे को सेवा, उनीह को वा

िथए। जब आउट-अफ-नेटवकर् ( वा

य योजना स जालभ दा बािहर भएको ि थितमा प्रा त गन

य बीमा योजनाको अनब
ु धमा नरहे का डाक्टर आिद) प्रदाता वा

के द्रले रोगीह लाई आउट-अफ-नेटवकर् प्रदाता वा के द्रले दाबी गन पण
ू र् रकम अिन उनीह को वा

य

योजना भक्
ु तानीको लािग सहमत भएको रकम बीचको िभ नतालाई िबलको पमा पठाउँ छ, तब यसलाई
“ याले स (स तिु लत) िबिलङ” भिन छ। “सपर्राइज (चिकत तु याउने) िबलह ” अनपेिक्षत याले स

िबलह हुन ्। नो सपर्राइजेस ् ऐन (No Surprises Act)-ले रोगीह लाई आउट-अफ-नेटवकर् प्रदाता वा
के द्रबाट आकि मक सेवा प्रा त गरे को, अथवा इन-नेटवकर् (योजना अ तगर्तको) अ पतालमा आउट-

अफ-नेटवकर् प्रदाताले उपचार गरे को ि थितमा, अिधक रकमको िबल प्रा त गनब
ुर् ाट बचाउँ छ। यिद Penn

State Health के द्र वा सेवा प्रदाता आउट-अफ-नेटवकर् ( वा
डक्टर आिद) छ भने, Penn State Health-ले वा

य बीमा योजनाको अनुब धमा नरहे का

य बीमा योजना वारा कभर गिरएका आकि मक

सेवाह वा पो ट- टे बलाइजेशन (रोगीको अव था ि थर भएपिछको उपचार) सेवाह िनि त िबललाई
याले स गन छै न।
Countable Assets (सामेल गनर्सिकने स पि तह )-लाई नगद/ याङ्क एकाउ टस ्, जमा गिरएका
सिटर् िफकेटह , ब डह , टकह , युचअ
ु ल फ डह वा पे सनको पमा पाइने रकम ज ता
स पि तह को पमा पिरभािषत गिर छ, जो वा
वा

यसेवाका खचर्ह को भक्
ु तानी िनि त उपल ध छन ्।

य सेवा िवभाग (Department of Health Services, DHS)-को Medical Assistance Bulletin

नामक िवज्ञि त, Hospital Uncompensated Care Program तथा Charity Plans अ तगर्त िदइएका
पिरभाषाह अनुसार Countable Assets (सामेल गनर्सिकने स पि तह )-मा घरह

वाहनह , घर-

गह
ृ थीका सामग्रीह , IRA-ह तथा 401K एकाउ टह ज ता non-liquid assets अथार्त ् सहजै नगदमा
पिरवतर्न गनर् नसिकने स पि तह लाई सामेल गनर् सिकँदै न।
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आकि मक सेवा: आपतकालीन िचिक सकीय ि थितमा रहे को रोगीलाई उपल ध गराइने उपचारका अझै
अ पिरभाषाह िन न छन ्:


य तो िचिक सकीय अव था, जो अ यािधक प्रच डताका उग्र लक्षणह

वारा प्रकट भइरहे का

छन ् (उदाहरणाथर्, प्रच ड पीडा, मानिसक अशाि त वा बेचैनी, अिन/अथवा लागू पदाथर् सेवन

गरे का लक्षणह ) अिन जसको त काल उपचार नगिरएको ख डमा, िन नम ये कुनै एक
पिरणाम िनि कने पयार् त स भावना छ:
o रोगीको वा

य (अथवा, गभर्वती मिहलाको मािमलामा, मिहला वा उसको गभर्मा

रहे को िशशुको वा

य) ग भीर खतराको मख
ु े जी पुग्नु, अथवा

o शारीिरक िक्रयाकलापह िसत स बद्ध क्षमतामािथ ग भीर क्षित पुग्नु, अथवा
o कुनै शारीिरक अङ्ग वा िह सामा ग भीर खराबी उ प न हुनु।

o प्रसव पीडाले ग्र त मिहलाको स ब धमा, प्रसव अगािड कुनै अक अ पतालमा

सरु िक्षत तिरकाले थाना तिरत गन पयार् त समय छै न, अथवा थाना तरणले
मिहला वा उसको गभर्मा रहे को िशशक
ु ो वा

स भावना हु छ।

य वा सरु क्षामा जोिखम पुर्याउने

सङ्घीय िनधर्नता आ दानी तर (Federal Poverty Income Levels)-लाई हरे क वषर् जनवरी मिहनामा
सङ्घीय रे िज ट्री (Federal Registry)-मा वा

य एवम ् मानव सेवा िवभाग (Department of Health and

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

िव तीय सहायता (Financial Assistance) भनेको िनःशु क वा छूटको दरमा उपचार प्रा त गन योग्यता
हो। यो नीितको त वावधान अधीन बीमा गिरएका/नगिरएका अिन िचिक सकीय ि टले आव यक

उपचार प्रा त गिररहे का ती रोगीह िनःशु क उपचार िनि त योग्य ठहर हुनेछन ्, जसको सरकारी वा अ य
बीमा कभरे ज प्रा त गन पात्रता छै न अिन जसको पािरवािरक आ दानी यू एस सङ्घीय िनधर्नता तर
(U.S. Federal Poverty Level)-को 300% छ।

िचिक सकीय ि टले आव यक (Medically Necessary) वा

य सेवा-उपचारको अथर्, कुनै सेवा

प्रदाताले, उसको समझदारीपूणर् िक्लिनकल िनणर्यको उपयोग गद, कुनै रोगीलाई रोगको रोकथाम,

मू याङ्कन, िनदान वा उपचार साथै चोटपटक, रोग वा यसका लक्षणह को उपचारको उ े यले उपल ध

गराएको सेवा हो, जो


सामा यतया वीकृत मेिडकल य्रािक्टसका मानकह अनु प हु छन ्।

o यी उ े यह को स दभर्मा “सामा यतया वीकृत मेिडकल यािक्टसका मानकह

(generally accepted standards of medical practice)”-को अथर् ती मानकह हुन ्,
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जो प्रासङ्िगक मेिडकल समद
ु ाय वारा सामा यतया मा यता प्रदान गिरएको मेिडकल
िलटरे चर (पित्रका आिद)-मा प्रकािशत गिरएको िव वसनीय वैज्ञािनक प्रमाणमािथ

आधािरत हु छन ् अिन जसबारे समकक्ष वगर् वारा समीक्षा पिन गिरएको हु छ अथवा

ती मानकह , जो िक्लिनकल िनणर्यको मािमलािसत स बद्ध नीित अ तगर्त थािपत
मानकह अनु प हु छन ्।



प्रकार, बार बारता, सीमा, थल र अविधलाई म यनजर राखेर हे दार्, िक्लिनकल ि टले
उपयुक्त हु छ अिन रोगीको िबमारी, चोटपटक वा रोगको लािग प्रभावकारी ठहर गिरएको



हु छ।
प्रमख
पमा रोगी, िचिक सक वा अ य वा
ु

य सेवा प्रदाताको सिु वधाको लािग हुँदैन, तथा

वैकि पक सेवा वा सेवाह को क्रमभ दा अिधक खिचर्लो हुँदैन, य ता सेवाह जसले रोगीको
िबमारी, चोटपटक वा रोगको िनदान वा उपचारको िदशामा क तीमा पिन समान


िचिक सकीय वा िनदानस ब धी पिरणामह िदने स भावना हु छ।
अनुस धाना मक वा प्रयोगा मक ठहर गिरएका सेवाह , सामग्रीह वा प्रिक्रयाह को
िनधार्रण हरे क मािमलाको आधारमा गिर छ।




आपतकालीन िचिक सकीय अव थाको लािग आव यक िचिक सकीय उपचार।
PSH-SJMC र PSH-HSHS ले क्याथोिलक वा

िनदशनह को पालना गदर् छन ्।

य सेवाका लािग नैितक तथा धािमर्क

अनम
ु ािनत िव तीय सहायता (Presumptive Financial Assistance)-ले यो यिक्त बझ
ु ाउँ छ, जो

िनधर्न छ भनी अनुमान लगाइएको छ र िव तीय सहायता िनि त ऊ योग्य ठहर हुने स भावना छ अिन

यसको आधार रोगी वा प्रािविधक ोतह माफर्त उपल ध गराइएका य ता पयार् त जानकारीह हु छन ्
जसको पिरणाम व प, िव तीय सहायता िनि त रोगी योग्य छ भनी PSH-ले ठहर गनर् सक्छ। प्रािविधक
ोतह मा सुरिक्षत िचिक सा सहायता योग्यता एवम ् पुि टिसत स बद्ध Compass अिन NaviNet ज ता

वेब पोटर् लह सामेल छन ्, तर यी यितस म मात्रै सीिमत छै नन ्। अनुमािनत क याण (Presumptive

Charity)-लाई समथर्न िदने कारकह मा घरबार नहुनु, आ दानी नहुनु, मिहला, नवजात र िशशुह का

कायर्क्रम (Women’s, Infants and Children’s programs, WIC) िनि त पात्रता, फूड

या प िनि त

पात्रता, मा य ठे गानाको पमा अ प आ दानी हुनेह को घर प्र तुत गन,ुर् मत
ृ रोगीह को कुनै ज्ञात

स पि त नहुनु वा रा य वारा कोष प्रदान गिरने नु खा कायर्क्रमह (state-funded prescription
programs)-को पात्रता नहुनु आिद सामेल छन ्, तर यी यितस म मात्रै सीिमत छै नन ्।

बीमा नभएको रोगी (Uninsured Patient) भनेको यो यिक्त हो, जोिसत वा
ते ो-पक्ष बीमाक तार्, ERISA योजना, सङ्घीय वा
िव तीय सहायता नीित – ADM-CRP-008 SJ

य सेवाको लािग कुनै

य सेवा कायर्क्रम (सङ्घीय वा रा य वा

य बीमा
पृ ठ 4

माकट लेस, Medicare, Medicaid, SCHIP अिन Tricare लगायत), कामदारह को क्षितपिू तर्,

िचिक सकीय बचत खाता माफर्त कभरे ज छै न अथवा स पूणर् िबल वा यसको कुनै िह साको अ य कभरे ज
छै न। आ ना वा

य बीमा कभरे जलाई समा त गिरसकेका रोगीह वा रोगीको बीमा पोिलिसमा

उ लेिखत कभर नगिरने सेवाह भएका रोगीह लाई बीमा नभएको रोगी ठहर गिरने छै न।
नीित अिन/अथवा प्रिक्रयास ब धी बयानह
अिधसच
ू ना:


अनुरोध गिरएको ख डमा, यो िव तीय सहायता नीित, िव तीय सहायता आवेदन अिन सरल

भाषामा िलिखत सार-संक्षप
े लाई जनता समक्ष उपल ध गराइने छ।



रोगीका िबिलङ टे टमे टह मा िव तीय सहायताको उपल धताबारे जानकारी हुनेछ।
यस कायर्क्रमको उपल धताबारे सच
ू नालाई अ पताल, िक्लिनकह का प जीकरण क्षेत्रह िभत्र

लगाइनेछ अिन PSH-को वेबसाइटमा पो ट गिरनेछ।


िव तीय सहायता नीित अिन आवेदनलाई सबै आउटपेसे ट िक्लिनक लोकेशन थलह मा
उपल ध गराइने छ।



यिद कुनै जनसङ्ख्या अ तगर्त उनीह को प्राथिमक भाषा बो नेह को सङ्ख्या सेवा प्रदान
गिरएको समद
ु ायको 1,000 वा 5%-भ दा क ती छ भने, FAP-लाई यही भाषामा उपल ध
गराइनेछ।



िव तीय सहायता नीित र आवेदनलाई ती सामद
ु ाियक आउटिरच कायर्क्रमह मा उपल ध

गराइनेछ, जहाँ PSH-ले भाग िलएको हु छ।


120/240 िदनको िनयम – 120 िदनको अविध जब अ पताल फेिसिलिटले यिक्तलाई FAP-बारे

सिू चत गनुर् आव यक ठहछर् अिन 240 िदनको अविध जब अ पताल फेिसिलिटले यिक्त वारा

बझ
ु ाइएको आवेदनलाई प्रोसेस गनुर् अथार्त ् अगािड बढाउनु आव यक ठहछर् । PSH-ले, अिधसच
ू ना

अविध चिलरहे को समयमा, प्रथम िबिलङ टे टमे टको तािरखपिछका

यूनतम 120 िदनह

समा त भएपिछ सच
ू नाह उपल ध गराउनेछ। अ पताल फेिसिलिटले रकम सङ्ग्रह गनर्को लािग
असाधारण कायर्वाहीह (extraordinary collection actions, ECAs)-लाई यो यिक्त िव द्ध सु
नगनर् पिन सक्छ, जसको FAP-स ब धी योग्यतालाई प्रथम पो ट िड चाजर् टे टमे टका 120
िदनह अगािडको अविधमा िनधार्िरत गिरएको हुँदैन।


PSH-ले 501R अ तगर्त िबिलङ र कलेक्शन (रकम सङ्ग्रह)-िसत स बद्ध आव यकताह लाई

पूरा गछर् ।


लागू हुने ि थितमा, PSH-ले नो सपर्राइजेस ् ऐनको पालना गनछ।
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योग्यताका मापद डह :


िव तीय सहायताको अनुमोदन, तल िदइएका िनदशह अनुसार पािरवािरक आ दानीको आधारमा
गिर छ। योग्य ठहर भएका रोगीह ले िचिक सकीय ि टले आव यक उपचार िनि त 100%

िनःशु क सेवाह प्रा त गनर् सक्नेछन ्। PSH ले बीमा नभएका तथा िव तीय सहायता कायर्क्रम

(FAP) को लािग योग्य वा गैर- FAP योग्य यिक्तह बाट आकि मक वा अ य िचिक सकीय

पमा आव यक हे रिवचारको लािग सामा यतया िबल रकम (amounts generally billed, AGB)
भ दा बढी शु क िलने छै न।
घरपिरवारको आकार

सकल आ दानी

िव तीय 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)-जनाभ दा अिधक सद यह भएको पिरवारका लािग, हरे क थप यिक्तका लािग $14,160.00
थ नह
ु ोस ्।


िव तीय सहायता आवेदनको प्रिक्रया पूरा भएपिछ, िव तीय सहायताको लािग मू याङ्कन सु

हु छ। यो अिनवायर् पले पूरा हुनुपछर् , ग्यारे टी िदनेले ह ताक्षर गरे को साथै वतर्मान तािरख
िदइएको हुनप
ु छर् । (संलग्न सामग्रीलाई हे नह
ुर् ोस ्)


रोगी युनाइटे ड टे स (US)-को नागिरक, वैध थायी नागिरक वा PA िनवासी हुनुपछर् जसले
िनवासको प्रमाण प्र तुत गनर् सक्छन ् (US बािहर ब ने गैर-US नागिरकह लाई छोडेर)।



िव तीय सहायताको लािग अनुमोदन प्रिक्रया अगािड, रोगीले अिनवायर् पमा िचिक सकीय

सहायता, सङ्घीय वा रा य बीमा माकट लेस (यसमा छूट प्रदान गिरएको प्रमाण उपल ध गराउन

सिकँदै न भने) वा लागू हुने कुनै अ य ते ो पक्ष भक्
ु तानी ोत समक्ष आवेदन गरे को हुनप
ु छर् ।

o िचिक सीय सहायता िनि त आवेदन गनब
ुर् ाट छूट प्रदान गिरएका वयम ्-भक्
ु तान गन
िशशह
ु लाई आंिशक िव तीय सहायता उपल ध गराउन सिक छ।



मेिडकल िबलह को भक्
ु तानीका अ य सबै िवक पह को उपयोग गरी सिकएको छ जसमा चचर्

वा िनजी कोष सङ्ग्रह, क याणकारी कायर्क्रमह वा अनद
ु ानह सामेल छन ्, तर यी यितस म
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मात्रै सीिमत छै नन ्। भक्
ु तानीका वैकि पक िवक पह को खोजी गन काममा रोगी वा ग्यारे टी

प्रदाताको असहयोगको कारण उनीह लाई िव तीय सहायता िनि त अयोग्य ठहर गनर् सिक छ।
o यिद िबलको भक्
ु तानी गनर्को लािग रोगीिसत पयार् त काउ टे बल एसेटह (नगदमा सहजै
पिरवतर्न गनर् सिकने स पि तह ) छन ् अिन ती काउ टे बल एसेटह लाई नगदमा

पिरवितर्त गदार् रोगीलाई कुनै अनाव यक किठनाइ हुँदैन भने, उसलाई िव तीय सहायता

निदइन सिक छ।

o RC-12 मत
ृ रोगी/ग्यारे टी प्रदाता खाता समाधान नीित (RC-12 Deceased

Patient/Guarantor Account Resolution Policy) अ तगर्त थािपत मापद डह को
आधारमा कुनै मत
ृ रोगीलाई िव तीय सहायता प्रदान गिरनेछ।

o िक्लिनकह का िनःशु क उपचार उपल ध गराउने कायर्क्रमह [ज तै होप िविदन (Hope
Within), औषिध क्षेत्रमा वयंसेवकह को के द्र (Centre Volunteers in Medicine),
आिद]-को पिरणाम व प, िनःशु क उपचार िक्लिनक वारा सङ्ग्रिहत वा िनधार्िरत
िव तीय जानकारीको आधारमा िव तीय सहायता प्रदान गनर् सिक छ।

o क मेिटक, इि भट्रो इ फिटर् िलिट (टे ट

युब/बाँझोपन), च मा,

वण य त्र,

िलङ्गस ब धी प्र यारोपण, अथवा कितपय ग्याि ट्रक बाइ-पास प्रिक्रयाह

ज ता

वैकि पक सेवाह लाई यस FAP अ तगर्त कभर गिरँ दैन, तर यी सेवाह
यितस म मात्रै सीिमत छै नन ्।

o को-पेमे ट वा िडडिक्टबल रोगी याले सह सिहतका आ दानी आधािरत बीमा
योजनाह िव तीय सहायताको लािग योग्य ठहर गनर् सिक छ।
o िव तीय सहायताको लािग योग्यता अविध एक वषर् हो। PSH-िसत एक नयाँ आवेदनको
लािग अनरु ोध गन तथा यसको समझदारीअनस
ु ार रोगीको भक्
ु तानी गन क्षमताको
मू याङ्कन गन अिधकार छ।
आवेदन गन प्रिक्रया:



िव तीय सहायता िनि त आवेदनह PSH वेबसाइट माफर्त अनलाइन, कुनै पिन िक्लिनक

थलमा यिक्तगत पमा वा मेल माफर्त उपल ध हुनेछन ्।
रोगीले आ दानी अिन पिरवारको आकारस ब धी मापद डह परू ा गछर् भनी सिु नि चत गनर्को
लािग घरपिरवारिसत स बद्ध िन न समथर्नकारी कागजातह अिनवायर् पमा उपल ध

गराउनप
ु छर् , जो परू ा गिरएको साथै उपयक्
ु त हुनप
ु छर् ।

o हालै दायर गनभ
ुर् एको संघीय आयकर िफतार् िववरण
o हालको चार (4) तलवको रिसद

o हालको चार (4) बैङ्कको टे टमे ट
o सामािजक सुरक्षा लाभ िनधार्रण

o बेरोजगारी लाभ
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o पे सन लाभ
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 छै न)

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 छै न भने जीिवका खचर्को लािग सहयोग गन यिक्त(ह )
बाट पत्र

o िव तीय सहायता िनि त योग्यताको िनधार्रण प्रिक्रया अ तगर्त िव तीय सहायता
आवेदनह को पयार् त समीक्षा गनर् PSH- वारा आव यक ठहर गिरएको अ य कुनै

जानकारी।


यिद आवेदनमा उपल ध गराइएको जानकारी उपयक्
ु त िनधार्रण गनर्को लािग अपयार् त छ भने,

थप जानकारी प्रा त गनर् ग्यारे टी प्रदातािसत स पकर् गिरनेछ।
मू याङ्कनको तिरका एवम ् प्रिक्रया


आवेदन पण
ू र् होस ् वा नहोस ्, रोगीले एकप ट FAP आवेदन बझ
ु ाइसकेपिछ PSH-ले रोगी िव द्ध

कुनैपिन ECA-ह लाई थिगत गनछ।

िव तीय सहायताको लािग अनुमोदनका तहह िन न हुन ्:
कमर्चारी तह:

िव तीय

परामशर्दाताह

विर ठ

एसोिसएट

टोली

विर ठ

उपा यक्ष

प्रब धक

रे भे यु

पिरचालन वा

प्रब धक/

िनदशक
साइकल

रकम:



< $500

<$5,000

<$25,000

<$50,000

रे भे यु साइकल
प्रमख
ु िव तीय

अिधकारी
>$50,000

एकप ट आवेदनको समीक्षा गिरएपिछ, िनणर्यको जानकारी िदनको लािग रोगी वा ग्यारे टी
प्रदातालाई फोन गिरनेछ अिन एक पत्र पठाइनेछ।



िव तीय सहायताको स ब धमा िनणर्य िलने यिक्तले िविलङ प्रणालीमा रोगीको एकाउ टलाई
यथोिचत ढङ्गमा सामेल गनछ अिन “समीक्षाको लािग अनुरोध (Request for Review)”

फाराममा ह ताक्षर गनछ। प्रिक्रयालाई अगािड बढाउनको लािग एकाउ टलाई उपयुक्त कमर्चारी
सद य समक्ष रे फर गिरनेछ।
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यिद रोगी िव तीय सहायताको लािग योग्य ठहर हु छ अिन ऊ कोब्रा (cobra) सिु वधाह िनि त

योग्य छ भने, PSH-ले, एक सं थानको पमा, बीमाको मािसक प्रीिमयमको भक्
ु तानी गन िनणर्य

लीन सक्छ।


यािरिटको अनुमोदन प चात ्, कुनै पिन ऋण िरपोिटर् ङ्ग एजे सीलाई िरपोटर् गिरएको ऋणलाई

30 िदनह िभत्र िफतार् पठाइनेछ।


एकप ट िव तीय सहायता एडज टमे ट (समायोजन)-ह लाई रोगीको प्रा त गनर् सिकने
एकाउ

समा सामेल गरे पिछ, पिहले वा पिछ प्रा त गिरएको कुनै पिन भक्
ु तानीलाई रोगी समक्ष

वापस गिरनेछ।


ती रोगीह ले पिन िव तीय सहायताको लािग आवेदन गनर् सक्छन ् र यसको अनुमोदन प्रा त गनर्
सक्छन ्, जसका एकाउ टह लाई सङ्ग्रह एजे सी समक्ष रे फर गिरएको छ।



यिद िव तीय सहायतालाई अनुमोदन गिरयो भने, उपयुक्त कमर्चारी सद यले िस टम

एडज टमे टलाई प्रिव ट गराउनेछ तथा रोगीह को मेिडकल रे कडर् न बर अधीनका सबै खुला

इ काउ टरह (encounters) -को पिहचान साथै समीक्षा गनछ अिन िव तीय सहायता छूटलाई

लागू गनछ।

o भक्
ु तानी नगनूर् अिन/अथवा िव तीय परामशर्दातािसत स पकर् गनर्मा असफलता

अिन/अथवा आवेदन नबझ
ु ाउनू वा आवेदनलाई पूणर् पमा पूरा नगनूर् ज ता कृ यह को

फल व प, य ता कायर्वाहीह गनर् सिक छन ् जसको परे खा RC-002 रोगी ऋण एवम ्
सङ्ग्रह नीित (RC-002 Patient Credit and Collections Policy)-मा िदइएको छ।

o PSH-का धारण नीितह को पालना गद िव तीय आवेदन अिन/अथवा िव तीय
जानकारीको एक प्रितिलिपलाई सात वषर्स म रािखनेछ।
o फाइलमा अगावै भएका जानकारीह मा कुनै पिरवतर्नह भएका छै नन ् भने, िव तीय
सहायता िनि त समान क्याले डर वषर्मा थप अनरु ोधह को लािग समथर्नकारी

कागजातह आव यक नठहिरन सक्छन ्।

o प्रब धनले लघक
ु ारी पिरि थितह मा उनीह को समझदारीको उपयोग गनर् सक्छन ्,
ज तै, तर यी यितस म मात्रै सीिमत छै नन ्: (उदाहरणह तल िदइएका छन ्):


रोगीको आ दानी यािरिट मागर्िनदशभ दा अिधक छ य यिप; घोर िवप
याउने िचिक सकीय घटनाले गदार् उनीह को िचिक सकीय ऋण वािषर्क
आ दानीभ दा अिधक छ।



रोगीले अदालतमा गिरएको दाबीको फल व प, केही रकम प्रा त गछर् तर यो

एकाउ ट याले सभ दा क ती छ अिन यी बीचको िभ नताको भक्
ु तानी गनर्को
लािग ऊिसत पयार् त यिक्तगत काउ टे बल एसेटह /आ दानी छै नन ्।



भक्
ु तानी गनर्को लािग रोगी ऋणमा पैसा लीन चाह छ तर एकाउ टमा बाँकी

रहे को स पूणर् रकमको लािग ऊ योग्य ठहर हुँदैन (ऋण िदने सं थानबाट यसको

पुि ट आव यक छ)।
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रोगी अ य स पि तह बे न इ छुक छ तर यसले याले स रकमको केही
िह सा मात्रै कभर गछर् ।



रोगीले िव तीय आवेदनलाई पूरा गरे को छै न तर िनणर्य िलनको लािग पयार् त
आ दानीस ब धी/िव तीय जानकारी प्रा त गिरएको छ।

यस कागजातमा स दभर् िदइएका सबै नीितह , समीक्षाको लािग, PSH वेबसाइटमा उपल ध छ अिन
अनुरोध गिरएको ख डमा, िप्र ट गनर्को लािग पिन यो उपल ध छ।
यो नीितले Penn State Health-को वैि छक, क याणकारी ल यलाई पोषण गदर् छ। यसो हुँदा, यो नीित
वा यसको कुनै उ लङ्घनको उपयोग, अ पतालको लािग कुनै कानुनी बा यता थो न अथवा कुनै रोगी वा

ते ो पक्षलाई कुनै अिधकार प्रदान गनर्को लािग गनर् सिकँदै न।
स बद्ध नीितह अिन स दभर्ह
यो नीितको स ब धमा िन न पिरिश टह सामेल छन ्:


पिरिश ट A - प्रदाताह /सेवाह जो िव तीय सहायता कायर्क्रम (Financial Assistance
Program)- वारा कभर गिरएका छन ् – St. Joseph Regional Medical Center



पिरिश ट B - प्रदाताह /सेवाह जो िव तीय सहायता कायर्क्रम (Financial Assistance

Program)- वारा कभर गिरएका छन ् – Holy Spirit Health System.


सरल भाषामा सार-संक्षेप एवम ् िव तीय सहायता आवेदन

नोट: सामा यतया, सबै Penn State Health St. Joseph Medical Center र Holy Spirit Health
System-ले पिरिश ट-मा उ लेख गिरएको बाहे क, यो िव तीय सहायता कायर्क्रमलाई कदर गनछन ्।
वीकृित

अिधकार प्रा त:
वीकृत:

Paula Tinch, विर ठ उपा यक्ष एवम ् प्रमख
ु िव तीय अिधकारी
Dan Angel, उपा यक्ष रे भे यु साइकल

आर भ र समीक्षा िमित

आर भ िमित: 10/1/2020
समीक्षा िमित(ह ): 10/10. 02/16, 6/17, 2/18
संशोिधत: 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, थिपएका Holy Spirit Medical Center र St. Joseph Medical Center policies Retire
SJMC policy #ADM-CRP-008, 11/21.
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सामग्री समीक्षक र योगदानकतार्ह

राज व चक्रका विर ठ िनदशकह ; प्रब धक रोगी पहुँच िव तीय परामशर्

पिरिश ट A
Penn State Health St. Joseph Medical Center
िव तीय सहायता कायर्क्रम अ तगर्त कभर गिरने सेवा प्रदाताह /सेवाह
*हे नह
ुर् ोस ्, िव तीय सहायता कायर्क्रम अ तगर्त कभर नगिरने सेवा प्रदाताह /सेवाह


एनी थीिसया (संज्ञाहरण)



पेिलएिटभ (प्रशामक) औषिध



कािडर्योलोजी कािडर्यो थोरै िसक सजर्री



पीिडयािट्रक (बाल रोगस ब धी)



िक्लिनकल पैथोलोजी



आपतकालीन औषिध





मिहलाको पेि भक ( ोिणस ब धी)



औषिध



रे िडयोलोजी



सामा य सजर्री*



रे जीडे सी फैक टी



आित यवादी



िनवासी पिरवार प्रथा



सङ्क्रामक रोग



रोबोिटक्स



आ तिरक औषिध



खेलकुदको औषिध






यन
ू ैटलोजी
यरू ोलोजी

यूरोलोजी ट्रोक

हि पटिल ट



लाि टक सजर्री*

सजर्री (श यिचिक सा) थोरे िसक



त काल हे रचाह



यूरोगाइनीकोलोजी अिन िमिनमल

यूरोसजर्री

इ भैिसभ सजर्री (शरीरमा यूनतम



अ

ट्रे िटक गाइनीकोलोजी



क्या सर िवज्ञान





अथ पेिडक श यिचिक सा





पीडा प्रब धन

िव तीय सहायता नीित – ADM-CRP-008 SJ
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प्रवेश श यिचिक सा)
भै कुलर सजर्री

घाव की दे खभाल
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िव तीय सहायता कायर्क्रम अ तगर्त कभर नगिरने सेवा प्रदाताह /सेवाह


क मेिटक सजर्री



कितपय ग्यासिट्रक बाइपास प्रिक्रयाह



क्याथोिलक वा

प्रितब धह ।

य सेवाका लािग नैितक तथा धािमर्क िनदशनह बमोिजमका कुनै पिन

Penn State Health-मा कायर्रत नभएका िचिक सकह को हकमा, उनीह ले प्रदान गरे का सेवाह का
लािग यो नीित लागू हुँदैन। यी वा

य सेवा प्रदायकह

वारा िबल गिरएका पेशागत शु कह भक्
ु तानी

गन िज मेवारी िबरामीको हो अिन यो नीित अ तगर्त यसमा छूट वा िव तीय सहायताको योग्य ठहर

गिरँ दैन। यो नीित Penn State Health St. Joseph Medical Center-मा उपल ध गराइने आपतकालीन
एवम ् अ य आव यक िचिक सकीय सेवाह का फेिसिलिट शु कह मािथ मात्रै लागू हु छ।

पिरिश ट B
PSH Holy Spirit Health System

कागजातको शीषर्कलाई प्रिव ट गनह
ुर् ोस ्
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