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Subject:

Nepali Credit and Collections Policy

�वषय:

उधारो र संकलन

नी�त कथन:
अस्पतालले आफ्नो समुदायको स्वास्थ्य स्याहार आवश्यकताहरूलाई आफ्नो ल�य अनुरूप बनाएर आफ्नो �मतालाई कायम

राख्नमा संर�ण गनर्को ला�ग अस्पताललाई �वत्तीय रूपमा वहनीय बनाउनमा सु�निश्चत गनर् �निश्चत �बरामी भुक्तानी
नी�तहरूको आवश्यकता हुन्छ।

�पनाकल हे ल्थ हिस्पटल्स अमे�रकन हे ल्थ एसो�सएसनको ट्रस्ट�हरूको बोडर्द्वारा ल्याइएका �नम्न�ल�खत �सद्धान्तहरूमा

सञ्चा�लत छ:

I.

सबै �बरामीहरूलाई समानता, इज्जत, सम्मान र सहानभ
ु �ू तका साथ व्यवहार ग�रने।

II. �बरामीको भुक्तान गनर्सक्ने �मतालाई ध्यानमा नराखी सबैका ला�ग आकिस्मक स्याहारका आवश्यकताहरू उपलब्ध
गराउने।

III. आफूले प्राप्त गरे को स्याहारको कुनै �हस्सा वा सबै भुक्तान गनर् नसक्ने �बरामीहरूलाई सहायता गन�।

IV. समुदायमा स्याहार आवश्यकता भएका सबै �बरामीहरूलाई अस्पतालको ढोकाहरू खुला राख्नका ला�ग व्यापक �वत्तीय
उत्तरदा�यत्वहरू भएका केह� �बरामीहरूलाई सन्तु�लत �वत्तीय सहायता।

प्र�क्रया मागर्�नद� शनहरू:

I.

उत्तरदा�यत्व – प्रदान ग�रने सेवाहरूका ला�ग �वत्तीय उत्तरदा�यत्व �नधार्रण गनर्का ला�ग �नम्न�ल�खत मापदण्ड
प्रयोग ग�रन्छ:

A. �बरामी, 18 वषर् उमेरको र कानूनी रूपमा स�म छ भने।
B. 18 वषर् मु�नका बालबा�लकाको आमाबुवा वा कानूनी अ�भभावक।
C. कानन
ू ी कागजातबाट �नयक्
ु त ग�रएको व्यिक्त।
D. �नम्न�ल�खत एक वा बढ� कारणहरूले गदार् 18 वषर्भन्दा कम उमेरका �बरामीहरूलाई बन्धनमुक्त �बरामी भ�नन्छ:
•

हालै वा प�हले नै गभर्वती भएको।
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•

�ववा�हत

•

हाइ स्कूलबाट ग्रेजुएट गरे को

•
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आफ्नो सहायता र ममर्त-सम्भार उपलब्ध गराउने

यसका अ�त�रक्त, आमाबुवाहरूले �नम्न�ल�खत उपचारहरूको ला�ग गोपनीयताको अनुरोध गरे मा 18 वषर् मु�नका
व्यिक्तहरूले सहम�त जनाउन र �वत्तीय रूपमा िजम्मेवार हुनसक्नेछन:्

•
•
•
•
•

यौन सम्पकर्बाट सन� रोगहरूको ला�ग िस्क्र�नङ र पर��ण

HIV को िस्क्र�नङ र उपचार

गभर् �नरोध (तर गभर्पतन भने होइन)

लागू औषध तथा म�दरा सम्बन्धी उपचार

तपा�को उमेर 14 वा सोभन्दा बढ� भएमा मान�सक स्वास्थ्य उपचार

E. �वत्तीय उत्तरदा�यत्व �लन �पनाकल हे ल्थ सम्झौतामा हस्ता�र गरे र �वत्तीय उत्तरदा�यत्व �लने अन्य
व्यिक्तहरू।

II. पूवर् भनार् – रोजाईका प्र�क्रयाहरू र �बरामीको उत्तरदा�यत्व प�हचान गनर् बीमा र पूव-र् प्रमाणीकरणलाई रुजू गनर् पयार्प्त

मात्रामा समय उपलब्ध गराउनका ला�ग, अस्पतालको केन्द्र�य पूव-र् दतार् �ेत्रले भनार्/शल्य�क्रयाको सूचना सेवाभन्दा पाँच

व्यवसाय �दनभन्दा अगावै प्राप्त गनुर् अत्यावश्यक हुन्छ। बीमा कम्पनीद्वारा पूव-र् प्रमा�णत नग�रएका मुद्दाहरूलाई सेवा

अगावै पुन: ता�लकाबद्ध ग�रनेछ। सबै अनुमा�नत �बरामीको ब्यालेन्सहरूबाट धरौट� अनुरोध ग�रन्छ। यसमा

नसमे�टएका सेवा, कटौतीहरू, सह-बीमा आ�द समावेश हुन्छन,् पव
ू र् भनार् भएका �बरामीहरूलाई पव
ू -र् भनार्को अव�धमा वा

भनार् अ�घ फोनमा �वत्तीय परामशर् गन� अवसर प्राप्त हुन्छ। सेवाको �म�त अगावै भुक्तानीका �व�भन्न �वकल्पहरूको

बारे मा छलफल ग�रनेछ र व्यवस्था �मलाइनेछ। डलर रकम संलग्न हुने र/वा प्रदान ग�रने सेवाहरूको आकिस्मकतामा
आधा�रत भएर मा�मलाहरूको पुन: ता�लकाबद्ध ग�रन्छ र पयार्प्त मात्रामा भुक्तानीका �वकल्पको व्यवस्थाहरू पूरा

नग�रएको हुन्छ। बा�रए�ट्रक र कस्मे�टक लगायतका रोजाईका शल्य�क्रयाहरूमा सेवा प�हले नै पूणर् रूपमा भुक्तानी

ग�रएको हुनुपछर् ।

III. बीमा नग�रएको – उपचारको आकिस्मक आवश्यकता वा आपतकाल�न आवश्यकता नभएका बीमा नभएका �बरामीहरूले
आफ्ना �वत्तीय व्यवस्थाहरूको ला�ग उपचार अगावै �वत्तीय परामशर्दातासँग छलफल गनर् आवश्यकता पनर्सक्छ।

�वत्तीय सहायता #C-667 मा उिल्ल�खत अस्पतालको अनुदान स्याहार तथा �वत्तीय सहायता नी�त माफर्त प्रस्ताव

ग�रन्छ। ता�लका नबनाई भनार् भएमा, बीमा नग�रएका �बरामीहरूलाई मान्यताप्राप्त आवेदन परामशर्दाता वा �वत्तीय

परामशर्दाताद्वारा अन्तवार्तार् �लइन्छ, जो यात अस्पतालको कमर्चार� वा करारको एजेन्ट हुन्छन ् र जसले �बरामीहरूले

उपलब्ध गराएको जानकार� अनुसार �च�कत्सा सहायता आवेदन पूरा गन�छन ् र उपयुक्त काउण्ट� सहायता कायार्लयमा

पेश गन�छन ्। ब�हरङ्ग �बरामीहरूलाई �च�कत्सा सहायता प्राप्त गनर्को ला�ग अस्पतालका मान्यताप्राप्त आवेदन

परामशर्दाता वा �वत्तीय परामशर्दाताद्वारा सहायता प्रदान ग�रन्छ।

IV. लाभहरूको �न�दर् ष्ट गन� – अस्पतालले संस्थामा �न�दर् ष्ट ग�रएका सबै बीमाहरूलाई पयार्प्त प्रमाण स�हत सबै �बल

फारामहरू बुझाउनेछ। उत्तरदायी प�लाई दाबीको फलो-अप प्र�क्रयामा सहायताको आवश्यकता पनर्सक्छ र बीमाले 60
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�दन �भत्र स्पष्ट भुक्तानी प्रशोधन नगरे मा भुक्तानी गनप
ुर् न� हुनसक्छ। सहायक बीमाहरूलाई उपयुक्तता अनुसार �ब�लङ

ग�रनेछ।

V. स्वास्थ्य योजनाहरूमा स्वयं भुक्तानी सेवाहरूको गैर-खुलासा – HITECH (आ�थर्क तथा �च�कत्सा स्वास्थ्यका ला�ग

स्वास्थ्य जानकार� प्र�व�ध) ऐनका अनुसार, �पनाकल हे ल्थ हिस्पटल्सले य�द जानकार� स्वास्थ्य स्याहारका वस्तुमा वा

सेवामा समावेश हुन्छ जसलाई �बरामीले आफैले पण
ू र् रूपमा भक्
ु तानी गरे का हुन्छन ् वा अन्यथा खल
ु ासाहरू कानन
ू द्वारा

आवश्यक हुन्छ वा उपचारका उद्देश्यहरूका ला�ग आवश्यक हुन्छ भने भुक्तानी वा स्वास्थ्य स्याहार सञ्चालनहरूको

ला�ग संर��त स्वास्थ्य जानकार�को खल
ु ासामा गोपनीयता संर�णको �बरामीको अनरु ोधलाई मञ्जरु � �दनेछ।

VI. स्वयं भुक्तानी रकमहरूको संकलन – सेवा उपलब्ध गराइएप�छ संकलनका प्रयत्नहरूमा �नम्न �ल�खत चरणहरू पालना
ग�रन्छ:

A. �बरामीको बाँक� रकमको �नधार्रण गरे प�छ, एउटा �ववरण तयार ग�रनेछ। यस प्रारिम्भक �ववरणले �बरामीलाई
आवेदन �दएका र योग्य भएकालाई �वत्तीय सहायता उपलब्ध छ भनी सू�चत गछर् । प्रारिम्भक �ववरणले

भुक्तानीको ला�ग 26 �दनको अनुम�त �दन्छ। 26 �दनमा भुक्तानी प्राप्त भएन भने दोस्रो �ववरण पठाइनेछ।

दोस्रो �ववरणमा भएको सन्दे शले खातामा �वगतको बाँक� छ र आवेदन �दएका र योग्य रहे कालाई �वत्तीय सहायता

उपलब्ध छ भनी नोट गन�छ। दोस्रो �ववरण पठाएको छिब्बस (26) �दनप�छ �बरामीलाई 14 �दनमा भुक्तानी

नग�रएको र भक्
ु तानीका व्यवस्थाहरू न�मलाएको भनी �तनीहरूको खाता बाह्य संकलन �नकायलाई पठाइने छ भनी

जानकार� �दँ दै पूव-र् संकलन पत्र पठाइनेछ। साथै, �ववरणले नोट गन� छ �क �वत्तीय सहायता उपलब्ध छ र हुनसक्ने

सम्भा�वत ECA (असाधारण संकलन कायर्हरू) �तनीहरूले आवेदन �दने, योग्य हुने वा �वत्तीय सहायता खल
ु ासा

गछर् । �बरामीले बाँक� रकम भुक्तानी नगरे मा वा स्वीकारयोग्य भुक्तानीका सतर्हरू तय नगरे मा खातालाई संकलन

�नकायलाई हस्तान्तरण ग�रनेछ जसले 42 �दनको अव�धमा IVR कल गरे र र तीनवटा पत्र/�ववरणहरू पठाएर

खाता सञ्चालन गन�छ। प�हलो �बरामीको �ववरणमा �म�त नोट ग�रएप�छ 120 �दनसम्म कुनैप�न खराब ऋण
सङ्कलन �नकायले कुनैप�न ECA (असाधारण संकलन कायर्हरू) सम्पादन गन�छैन।

B. Pinnacle Health (PH) Carlisle Regional Medical Center, PH Memorial Hospital, PH Lancaster
Regional Medical Center र PH Heart of Lancaster Medical Center मा 7/1/2017 देिख 4/27/18 सम्ममा
भनार्/सेवाह� सम्पादन गनुर्भएका िबरामीह�ले �त्येक 28 �दनमा िववरणह� �ा� गनुर्�नेछ।

C. 120 �दनमा, खाताको रकम भुक्तान ग�रएन वा भुक्तानीका व्यवस्थाहरू तय ग�रएन भने खाताको बाँक� रकम
प्राइमर� संकलन �नकायलाई हस्तान्तरण ग�रनेछ र संकलन �नकायलाई �रपोटर् ग�रनेछ। खातालाई खराब ऋण
फाइलमा ल�गनेछ र वासलातको जगेडामा �मलान ग�रनेछ (नोट: खराब ऋण खचर्लाई जगेडा �व�ध अनुसार
प�हचान ग�रन्छ र हस्तान्तरणको समयमा होइन।)

D. मौ�लक भुक्तानकतार्को संलग्नतालाई ख्याल नगर�कन सबै खाताहरूलाई प्राइमर� संकलन �नकायहरूमा फवार्डर्
ग�रन्छ। प्राइमर� �नकायले कम्तीमा नौ म�हनासम्म खाताको पैसा उठाउने काम गन�छ। प्राइमर� �नकायले

खाताको पैसा �नमार्ण गनर् वा संकलन गनर् सकेन भने खातालाई सहायक �नकायमा फवार्डर् ग�रन सक्नेछ। सहायक

�नकायले फे�र अक� नौ म�हनासम्म खाताको पैसा उठाउने काम गन�छ। 18 म�हनाप�छ सहायक �नकाय वा
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प्राइमर� �नकायबाट खाता �फतार् भएप�छ, �पनाकल अस्पतालका सबै संकलन प्रयत्नहरू बन्द हुनेछन ्। प्रत्येक

संकलन �नकायलाई �तनीहरूले खाताको रकम संकलन गन� अव�धमा ऋणलाई उधारो �रपो�टर् ङ �नकायहरूमा �रपोटर्

गनर् अनुम�त �दइएको हुन्छ।

E. �पनाकल हे ल्थ हिस्पटल्स र कुनै प�न करारका संकलन �नकायले खाताको रकम संकलन अभ्यासहरूलाई मानक

स्वीकायर् व्यावसा�यक अभ्यासहरूमा सी�मत गन�छन,् जसमा फोनकल र पत्राचार समावेश हुन्छन ् र पालना ग�रने

ECA भनेको भुक्तान नग�रएको ऋणलाई उधारो �रपो�टर् ङ �नकायहरूमा �रपोटर् गन� हो। कुनैप�न अवस्थाहरूमा

�पनाकल हे ल्थ हिस्पटल्स वा यसका करारका संकलन �नकायहरूले कानन
ू ी कायर्, �लयन, �गरफ्तार� वा अन्य
समान कायर्हरू समावेश हुने ECA को पालना गन� छै नन ्।

F. पूरा ग�रएको �वत्तीय सहायता आवेदनलाई �बरामी �वत्तीय सहायता सेवाहरूको �वभागमा फवार्डर् ग�रनेछ। आवेदन
प्राप्त भएप�छ, कमर्चार�ले समी�ा गन�छन ् र कागजात परू ा ग�रएको छ वा छै न र कागजातले अनद
ु ान स्याहर वा

�वत्तीय सहायता योग्यतालाई समथर्न गछर् वा गद� न भनी �नधार्रण गन�छन ्। आवश्यक कागजात प्राप्त भएको छै न

भने आवेदकलाई फोन र/वा �ल�खत सच
ू नाबाट स�ू चत ग�रनेछ र संकलनका प्रयत्नहरूलाई अगा�ड बढाइनेछ। थप
�वस्तत
ुर् ोस ्।
ृ �ववरणहरूको ला�ग अनुदान स्याहार तथा �वत्तीय सहायता नी�त, #C-667 हे नह

VII. (छू टह�) – अनुदान स्याहार तथा िव�ीय सहायता नीित, #C-667 माफर् त उपलब्ध गराइएका छु टह�को अित�र�, UPMC
Pinnacle सेवाह� �ा� ग�ररहेका बीमा नग�रएका िबरामीह�लाई UPMC Pinnacle Harrisburg Hospital, UPMC
Pinnacle Community Ostiopathic वा UPMC Pinnacle West Shore ले सेवाको शुल्क िवशेष मुल्यको नभएमा र जुन
सामान्यतया बीमा�ारा नसमे�टएको सेवाह� (जस्तै कस्मे�टक सजर्री आ�द) मा लागू �ने भएमा न्यूनतम 40% को छू ट �स्ताव
गदर्छ।
UPMC Pinnacle Memorial मा सेवाह� भएका िबरामीह�लाई 7/1/2017 देिख 4/27/2018 सम्मका भनार्/सेवाह�का
लािग सेवाको शुल्क िवशेष मुल्यको नभएमा र जुन सामान्यतया बीमा�ारा नसमे�टएको सेवाह� (जस्तै कस्मे�टक सजर्री आ�द)
मा लागू �ने भएमा न्यूनतम 45% को छू ट �स्ताव गदर्छ।
UPMC Pinnacle Carlisle, UPMC Pinnacle Lancaster वा UPMC Pinnacle Lititz मा सेवाह� भएका
िबरामीह�लाई 7/1/2017 देिख 4/27/2018 सम्मका भनार्/सेवाह� सम्पादन गरे काको लािग सेवाको शुल्क िवशेष मुल्यको
नभएमा र जुन सामान्यतया बीमा�ारा नसमे�टएको सेवाह� (जस्तै कस्मे�टक सजर्री आ�द) मा लागू �ने भएमा न्यूनतम 65%
को छू ट �स्ताव गदर्छ।
UPMC Pinnacle Harrisburg, UPMC Pinnacle Community Osteopathic, UPMC Pinnacle West Shore वा
UPMC Pinnacle Memorial मा सेवाह� भएका िबरामीह�लाई य�द पिहले नै भु�ानी ग�रएको रहेछ भने िव�ीय
परामशर्दाता वा रिज�ारह��ारा बीमा ग�रएका �ि�ह�लाई िनधार्रण ग�रएको कु नै अनुमािनत �ि�गत खचर्ह�को लािग
�ुत भु�ानी छु ट 20% �स्ताव गन�छन्।
UPMC Pinnacle Carlisle, UPMC Pinnacle Lancaster वा UPMC Pinnacle Lititz मा सेवाह� भएका
िबरामीह�लाई 7/1/2017 देिख 4/27/2018 सम्मका भनार्/सेवाह� सम्पादन गरे काको लािग य�द पिहले नै भु�ानी ग�रएको
रहेछ भने िव�ीय परामशर्दाता वा रिज�ारह��ारा बीमा ग�रएका �ि�ह�लाई िनधार्रण ग�रएको कु नै अनुमािनत �ि�गत

नी�त C-669
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खचर्ह�को लािग िव�ीय िजम्मेवारी $5,001-$10,000 सम्म 20% �ुत छू ट, $10,001 र सोभन्दा बढीको लािग 30% छु ट
�स्ताव गन�छन्।
4/28/2018 बाट भनार्/सेवाह� सम्पादन गरे काको लािग �भावकारी �न्छ, सबै अस्पतालह� सम� शुल्क संरचनाका
शुल्कह�को नितजामा न्युनतम सम� स्वयं-भु�ानी छु ट 40% र �ुत भु�ानी छू ट 20% मा �नेछन्।

VIII.

(भु�ानीका सतर्ह�) – सेवा�ाहीह�लाई िन�िलिखत भु�ानीका िविभ� िवकल्पह� उपलब्ध छन्: नगद, चेक, �े िडट

काडर् र �कस्ताबन्दी भु�ानीह�। �कस्ताबन्दी योजनाह�ले हा�ो आवश्यकतालाई िबरामीह�लाई ितनीह�को स्याहारलाई
भु�ान गनर् सक्षम �नेगरी सहयाता गनर् िव�ीय दाियत्वह�लाई पूरा गनर् सन्तुलन �स्ताव गछर्। 3 मिहनािभ�मा भु�ानी
ग�रएका �वस्थाह�लाई अस्पतालले �ाण्डल गछर्।। 3 मिहनाभन्दा बढीका योजनाह�लाई Western Alliance Bank को
िक्लयर ब्यालेन्स माफर् त �ाण्डल ग�रन्छ। UPMC Carlisle, UPMC Pinnacle Memorial, UPMC Pinnacle
Lancaster र UPMC Pinnacle Lititz का भु�ानी सम्झौताह�लाई 7/1/2017 देिख 4/27/2018 सम्मका भनार्/सेवाह�
सम्पादन गरे काको िक्लयर ब्यानेन्समा पठाइनेछैन।

IX. (धेरैभु�ानी) – िबरामीले खातामा धेरै रकम भु�ानी गरे को रकमलाई सोही िबरामी वा जमानत �दने �ि� (प�रवार) लाई
ितनर् बाँक� रकमको �पमा देखाइन्छ। ितनर् बाँक� ऋणह� भएमा, उधारो रकम बाँक� बनाउने सबै पक्षह�सँगको समन्वयमा
भु�ानी रकम �फतार् ग�रनेछ।

X. (गोपनीयता) – अस्पतालका कमर्चारीले सेवा�ाहीह�लाई सधै इ�त तथा सम्मानका �वहार गन�छन्। सेवाको ज्ञान र ऋण
रकम सिहतका सबै अिभलेखह� र जानकारीलाई HIPAA िनयमनह�का अनुसार गोपनीय ठािनन्छ।
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