
 

वित्त 

☒ यो नीति एक प्रणालीव्यापी नीति हो, जुन Geisinger अन्िर्गिका सब ैससं्थाहरू, स्थानहरू, सेवाहरू र कर्गचारीका लागर् लारु् हुन्छ। 
☒ ववगिहरूको र यस नीतिको उपयोगर्िाको रूपरेखाहरूलाई िैयार र्रै्द यस नीतिले एक वा बढी प्रक्रियाहरू सर्ावेश र्र्दगछ। 
 

उद्देश 

कुनै पनन खराब ऋण मोज्दादहरू बाहेक, दबुै िततमान अनुमाननत बबरामी दानित्िहरू र कुनै पनन पहहलेको बबरामी/ग्िारेन्टर 

मोज्दादहरूलाई समाधान गनतको लागग प्रिास गने Geisinger को नीनत हो। कुनै पनन सह-भुक्तानी िा Geisinger द्िारा प्रदान गररएको 
सेिा खोज्ने बीमाकृत बबरामीहरूको लागग िस नीनतले वित्तीि प्रक्रििालाई समेट्छ। िो नीनत सबै Geisinger का बबरामीहरूलाई कुनै 

पनन Geisinger एकाई र िसका सबै सहािक संस्थाहरूबाट हेरचाह प्राप्त गनेहरूमा लागू हुन्छ। 
 

प्रभाववि व्यक्तिहरू 

 राजस्ि व्ििस्थापन 

 आगथतक प्रनतिेदन 

 क्क्लननक सचंालन 

 अस्पताल संचालन 
 

नीति 

बबरामी वित्तीि सचंारले बबरामी क्जम्मेिार भएका विगतका कुनै पनन खाताको ब्िालेन्सको साथै हालको वित्तीि दानित्ि 

समािेश गदतछ। अनुरोध गररएमा, विगतका खाता ब्िालेन्सहरूको विस्ततृ सचूी प्रदान गनत सक्ने बबरामीलाई स्रोतहरूमा 
पठाइनेछ; िो सचूीमा सेिाको ममनत(हरू), कुल शुल्क, बीमा भकु्तान तथा समािोजन, िहद कुनै भएमा, र बबरामीको ब्िालेन्स 

समािेश हुनेछ। 
िो नीनतले हदशाननदेश स्थापना गदतछ तथा Geisinger आगथतक सहािता नीनत (Financial Assistance Policy, FAP) सँग 

सम्बक्न्धत 501(r) आिश्िकताहरूको बारेमा स्पष्टीकरण प्रदान गनेछ। िी आिश्िकताहरू बबरामीको गचक्रकत्सकीि 

सेिामा पहँुच गनत बबरामी भकु्तान तथा ऋणसँग सम्बक्न्धत छन।् 
 

पररभाषाहरू  

 आगथगक सहायिा नीति (Financial Assistance Policy, FAP): आगथतक सहािता नीनत भनेको बबरामीहरूले उपचार 

पनछ आफ्नो आगथतक दानित्ि पूरा गनत नसक्ने अिस्थामा प्राप्त गनत प्रिोग गररने आगथतक सहािताको प्रक्रििा हो।   
 आपिकालीन गचक्रकत्सकीय उपचार िथा श्रर् ऐन (Emergency Medical Treatment and Labor Act, EMTALA): 

आपतकालीन गचक्रकत्सकीि उपचार तथा श्रम ऐन एक सघंीि कानून हो जनु आपतकामलन विभागमा आउने कुनै 
पनन व्िक्क्तका लागग उनीहरूको बीमा अिस्था िा नतने सक्ने क्षमताको मतलब नगररकन क्स्थरता तथा उपचार 

पाउने हक कािम गदतछ।  

शीर्तक [आिश्िक]:    

PATIENT CREDIT POLICY (बबरार्ीको ऋणनीति) 

संिुक्त आिोग अध्िाि खण्ड: 

 1.0 प्रशासनसम्बन्धी  
िास्तविक नीनत बनाइएको ममनत:  

 14 मे, 2009 

िो नीनतसँग सम्बक्न्धत छ।  
राजस्ि व्ििस्थापन 

सममनत/पररर्द स्िीकृनत(हरू) \ [िैकक्ल्पक] तथा \ [सममनतको स्िीकृनत ममनत] 

 



 

 बबरार्ी आगथगक परार्शगर्दािा (Patient Financial Counselor, PFC): बबरामी आगथतक परामशतदाताले गचक्रकत्सकीि 

बबल सम्बन्धी बबरामीहरूलाई आगथतक सल्लाह तथा सहिोग प्रदान गदतछ। उनीहरू बबरामीहरू र गचक्रकत्सा 
सहािता अिसरहरू जस्त ैमेडडकेड र स्िास््ि सेिा विननमि बीमा बीचको एक सम्पकत  हो। उनीहरूले थप आगथतक 

सहािताको लागग आिश्िकता परेकाहरूलाई अनुदान िा आगथतक सहािताहरू पनन सरुक्षक्षत गनत सक्दछन।् 
उनीहरूको काम भनेको वित्तीि दानित्िहरूलाई सम्हाल्ने हो ताक्रक बबरामी र गचक्रकत्सकहरूले स्िास््ि सेिामा 
ध्िान हदन सकोस।्  

 अति आवश्यक िथा आकक्स्र्क सेवाहरू: Geisinger मभत्रका एक गचक्रकत्सकले जीिन, अगं िा अशक्तताको 
नुकसानबाट जोगगन अनत आिश्िक हेरचाहको आिश्िक छ भनी ननणति गदात खेरी आिश्िक पने सेिा हो। 

 अति आवश्यक नहुने/वैकक्पपक सेवा: जीिन जोखखममा नभएको, जहा ँबबरामीको अिस्थाले अगिम तामलकाको 
लागग पिातप्त समिको अनुमनत हदन्छ तब आिश्िक पने सेिा हो। 

 गचक्रकत्सकीय रूपले आवश्यक: गचक्रकत्सकीि मापदण्डको प्रमाणको आधारमा गनतविगधहरूमा सम्बक्न्धत जनु 

व्िािहाररक, आिश्िक, र/िा उपिुक्त छ भनी भननएको स्िास््ि सेिा हो । िसको विपररत, प्रमाणको कमी 
रहेको खण्डमा त्िस्ता स्िास््ि सेिालाइत गचक्रकत्सकीि अनािश्िक स्िास््ि सेिा भननन्छ।  

 बबरार्ीको र्दातयत्व: एक प्रदािक/सवुिधाद्िारा प्रदान गररएको सेिाका लागी भकु्तान गनत डलर रकम 

बबरामी/ग्िारेन्टर कानूनी रूपमा बाध्ि हुन्छ। बीमा गरेका बबरामीका लागग िसमा सह-भकु्तानी, सह-बीमा, कटौती 
िोग्ि तथा कभर नगररएका सेिाका लागग भकु्तान समािेश हुन सक्छ। 

 आपिकालीन गचक्रकत्सकीय अवस्था (Emergency Medical Condition, EMC): एक गचक्रकत्सा अिस्था जसले 

आफूलाई पिातप्त तीव्रताको गम्भीर लक्षणहरूद्िारा प्रकट गदतछ जुन अनत आिश्िक गचक्रकत्सा ध्िान नहुनु एक 

व्िािहाररक रूपमा ननम्न पररणामको आशा गनत सक्रकन्छ: व्िक्क्त (िा जन्म नभएको बच्चा) को स्िास््िलाई 

गम्भीर जोखखममा राख्न;ु िा शारीररक काितहरूमा गम्भीर कमजोरी; िा कुनै शारीररक अगं िा अशंमा गम्भीर रोग। 
 रे्डिकल स्िीतनरं् जााँच (Medical Screening Exam, MSE): एक क्िामलफाइड मेडडकल पसतन (Qualified Medical 

Person, QMP) द्िारा गररएको क्स्िनींग प्रक्रििाले आपतकालीन गचक्रकत्सा अिस्था (Emergency Medical 

Condition, EMC) भए नभएको ननधातरण गने जाँच हो। 

उत्िरर्दातयत्वहरू:  

राजस्ि व्ििस्थापनले िो नीनत व्ििस्थापन गनेछ  

उपकरण /आपूति गहरू:  

N/A (लाग ुहँुदैन) 
प्रक्रििा:  
   

I. A. सेिा सङ्कलनको केन्र 

 बबमा गररएका बबरामीका लागग सब ैसह भकु्तानी, कटौती िोग्ि तथा अनघल्लो बाँकी रकम 

सङ्कलन गररनेछ। Geisinger ले स्ि-भकु्तान गने बबरामीका लागग दानित्ि अनमुान हदनेछ। 
सेिा प्रदान गनुत अनघ सबै अनत आिश्िक नहुने/िैकक्ल्पक सेिाहरूको लागग वित्तीि दानित्िको 
भकु्तानी गनत आिश्िक हुन्छ।  

 बबरामीलाई सेिा पुरि्ाउन ुपहहले कुनै पनन नतनुत पने रकमको बारेमा जानकारी गराईनेछ। ती 
रकमहरू सेिा हदनु अनघ िा सेिा सङ्कलनको केन्रमा सङ्कलन गररनेछ। भकु्तानी गने क्षमता 
बबना नै िहद बबरामीले भकु्तानी गनत इच्छुकता व्िक्त गदतछ भने, भकु्तानी र/िा आगथतक 

सहािता विकल्पहरूको समीक्षा गने सेिा भन्दा पहहले नै बबरामीलाई एक बबरामी वित्तीि 

सल्लाहाकार कहा ँपठाइनेछ। 

https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_of_care
https://en.wikipedia.org/wiki/Evidence-based_medicine
https://en.wikipedia.org/wiki/Unnecessary_health_care


 

B. अनत आिश्िक तथा आपतकालीन सेिाहरू 

 अत्िािश्िक नहुने/िैकक्ल्पक, गचक्रकत्सकीि रूपमा आिश्िक अपोइन्टमेन्ट तथा प्रक्रििाहरूमा 
मात्र लाग ूहुन्छ। ननधातररत भेट अनत आिश्िक रूपमा आदेश भएमा, बबरामीलाई उनीहरूको 
अनुमाननत दानित्िको सम्बन्धमा सगूचत गररनेछ तथा भकु्तानी गनत अनुरोध गररनेछ। िद्िवप, 

बबरामीको हेरचाह भकु्तानीको कमीले गदात हिलाइ हुनेछैन। 
C. आपतकालीन सेिाहरू 

 EMTALA नीनत अनुसार, एक बबरामीको "आपतकालीन गचक्रकत्सा अिस्था" मा (emergency 

medical condition, EMC) लाई EMTALA अन्तगतत पररभावर्त गररएमा, भकु्तानी गनत सक्ने 

क्षमता िा बीमा क्स्थनतको आधारमा मेडडकल स्िीननगं जाँच (medical screening examination, 

MSE) र उपिकु्त उपचारमा हिलाइ गनुत हुनेछैन। Geisinger ले बबरामीहरूलाई भकु्तान गने 

क्षमताको परिाह नगरीकन सघंीि तथा राज्िको ननिमहरूको पालनामा सधैँ आपतकामलन तथा 
गचक्रकत्सकीि रूपमा आिश्िक हेरचाह हदनेछ।  

 EMTALA अन्तगतत, श्रम तथा वितरण एकाईहरू र अस्पतालमा रहेका अन्ि कुनै एकाईहरू जो 
आपतकालीन गचक्रकत्सा सततहरूको लागग एक ननिुक्क्तको आिश्िकता बबना नै तत्कालीन 

आधारमा हेरचाह प्रदान गदतछ भने त्िसलाई आपतकालीन विभाग माननन्छ र िो नीनतको 
पालनामा हुनपुदतछ। ती आपतकालीन विभागहरूमा, बबरामी दानित्िको बारेमा छलफल बबरामी 
क्क्लननकल रूपमा क्स्थर भएपनछ र बबरामीको आपतकालीन गचक्रकत्सा अिस्था रहेको छैन भन्ने 

ननधातरण भएपनछ हुनेछ। कुराकानी िा त बेडमा िा डडस्चाजतको समिमा हुनेछ। डडस्चाजत गनुत अनघ 

आगथतक समाधानका लागग Geisinger का स्थानमा भनात गररएका बबरामीहरूको पहहचान तथा 
ननरीक्षण गररनेछ। 

 िहद बबरामीलाई बीमाले कभर गरेको छैन भने, Geisinger, बबरामीको सहकाररतामा, बबरामीको 
तफत बाट प्रदान गररएको सेिाहरूको प्रनतपूनत त सरुक्षक्षत गनतको लागग गचक्रकत्सा सहिोगको लागग 

आिेदन हदइनेछ। उत्कृष्ट दानित्िको साथ बबमाकृत बबरामीहरू जो आफ्नो भकु्तानीको क्षमताको 
बारेमा चासो व्िक्त गदतछन ्उनीहरूलाई बबरामी वित्तीि सल्लाहकारकोमा पठाइनेछ। 
 

II. छूट नीनत 

A. बबरामीले अनत आिश्िक नहुने/िैकक्ल्पक सेिाहरूको लागग प्रस्तुत हँुदा तथा बीमा नभएमा िा उल्लेखखत 

सेिाहरू कभर नगररएमा, बबरामीलाई कुल शुल्कमा आधाररत छुट प्रस्ताि गनत सक्रकन्छ। िस सन्दभत 
ननम्न मलखखत नीनत ननदेशनहरू हुन:् 

 िो नीनत स्ि-भकु्तान, सह भकु्तानी तथा कटौती िोग्िमा लाग ूहँुदैन। 
 प्िाकेज मलू्ि काितिमहरूलाई िो छूटको लाग ुहँुदैन।  
 अनािश्िक/िैकक्ल्पक सेिाका लागग सेिाहरू छूट सम्झौता सेिाहरू प्रदान गनुत अनघ ननधातरण 

गनुतपछत। 
 िहद कुनै बबरामीले अनत आिश्िक/आपत्कालीन सेिाहरूको लागग उपचार खोज्दै छ र बबरामीको 
बीमा कभरेज छैन िा सेिाहरू कभर गररएको छैन भने, उल्लेखखतसेिाहरू प्रदान पहहले गररनेछ र 

विमभन्न भकु्तानी विकल्पहरूको ननधातरण पनछ गररनेछ। 
III. सङ्कलन नीनत 

A. िस नीनतले सह-भकु्तानी बबरामीहरू र प्राथममक भकु्तानी भएपनछ सह-भकु्तानी रकमहरूको (जोखखम 

व्ििस्थापन अपिादहरूको अधीनमा) सङ्कलन प्रक्रििा पनन स्थापना गदतछ। ननम्न मलखखत सङ्कलन 

प्रक्रििालाई रेखांक्रकत गदतछ: 



 

 हुन सक्ने असाधारण सङ्कलन काितहरूको व्िाख्िाको अनतररक्त सब ैबबरामीहरूलाई 

Geisinger को आगथतक सहािता नीनत र भकु्तानी विकल्पहरूको बबमलगं वििरणको माध्िमबाट 

सगूचत गररनेछ। 
 हेरचाह प्रदानको लागग पहहलो बबमलगं वििरण पठाइएको ममनत पनछ आगथतक सहािताको 
लागग आिेदन हदनका लागग आिेदन अिगध 240 हदन हो भनेर व्िक्क्तलाई सगूचत गररन्छ। 

 तीन (3) महहना पनछ, सबै बबरामीहरू जो तीस (30) हदन मभत्रमा खराब ऋणमा स्थानान्तरणका 
लागग िोग्ि हुनेछ उनीहरूको व्ििस्थापनमा खराब ऋणका पूित सूची वितरण गररनेछ। बबरामीबाट 

कुन ैप्रनतक्रििा प्राप्त नभएमा, हामी अगाडड बढ्नेछौं। तेस्रो बबमलगं वििरणमा ननम्न मलखखत भार्ा 
सहहतको जानकारी बबरामीहरूलाई हदइनेछ: तपाईंले भकु्तानी गनुत पने रकमको समाधानको लागग 

आफ्नो दानित्ि पूरा गनत असफल हुनुभएले तपाईंको ऋण रेकडतमा प्रनतबबक्म्बत हुने ऋणात्मक 

ऋण ररपोटत, िो सचूनाको ममनत देखख 30 हदन पनछ ऋण ररपोहटिंग एजेन्सीहरूलाई बुझाइने छ 

सगूचत गररएको छ। 
 "सेिाको ममनत" बाट िा रकमको ग्िारेन्टरको क्जम्मेिारी बन्न गएको समिदेखख चार (4) िटा 
बबरामी वििरणहरू, िस चौथो (4) महहना पूित सङ्कलन प्रक्रििाले समािेश गदतछ। 

 पहहलो चार महहना पनछ, कुनै पनन भकु्तानी नगररएको रकमहरूलाई "खराब ऋण" मा 
हस्तान्तरण गररनेछ र पहहलो सङ्कलन एजेन्सीलाई छ (6) महहना भन्दा बिी समि कट्न नहुने 

अिगधमा तोक्रकनेछ र बबरामीलाई विमभन्न "ऋण ररपोहटिंग" एजेन्सीहरूमा ररपोटत गररनेछ। 
 िस बाहेक, िो समि सीमा पछाडड पनन रकम भकु्तानी नगररएमा, दोस्रो सङ्कलन एजेन्सीलाई छ 

(6) महहना भन्दा बिी समि कट्न नहुने अिगध तोक्रकनेछ। 
 बबरामीको कुन ैपनन सम्पक्त्तमा स्िाममत्ि हामसल गने कानूनी काितिाहीमा मदु्दा केसको आधारमा 
विचार गनत सक्रकन्छ। हामी कुनै पनन स्िाममत्िको कािातन्ििनको पनछ लाग्ने छैनौं।  

  

सन्र्दभगहरू:  

र्दस्िावेज A: आगथतक सहािता नीनत 

र्दस्िावेज B: बबरामी स्थानान्तरण र आपतकालीन गचक्रकत्सकीि उपचार तथा श्रम ऐन (Emergency Medical Treatment 
and Labor Act, EMTALA)  
    
  
 

कार्जािको जानकारी  
तिार  सशंोगधत/समीक्षा *  स्रोत  द्िारा स्िीकृत तथा ममनत  
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5/14/09  

2/8/11 

3/29/18  

1/25/21 

सपुरिाइजर विभाग  VP, राजस्ि व्ििस्थापन  

फाइल नाम:  O:\home\C\Bs\PUB\RC Policies & 
Procedures\ADMINISTRATIVE\grl9040_patient_credit_policy020811.doc  
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