िव त
शीषर्क [आव यक]:

व‐भक्
ु तान छुट नीित

Joint Commission Chapter Section [आव यक]:

1.0 प्रशासकीय

मूल नीित बनाइएको िमित:
मे 16, 2014

यो नीित स बि धत छ [आव यक]:
राज व यव थापन

सिमित/पिरषदको वीकृित(ह ) [वैकि पक] र [सिमितले वीकृित िदएको िमित]

☒यो नीित, Geisinger -भिर सबै सं था, थान, सेवा तथा कमर्चारीह मा लागू हुने एक प्रणाली यापी नीित हो।

☒यस नीितमा यस नीितको तिरका तथा उपयोिगताको परे खा कोद एक वा एकभ दा बढी प्रिक्रयाह सामेल छन ्।

उ े य

यस नीितको उ े य Geisinger िभत्र िचिक सकीय पमा सेवाह प्रा त गन बीमा नगिरएका सबै योग्य
िबरामीह लाई प्रदान गिरएको छुटलाई पिरभािषत गनुर् हो।
प्रभािवत यिक्तह :

यो नीित Geisinger र यसका सबै सहायक संगठनह र Geisinger िभत्रै सबै कायर्क्रमह मा लागू हु छ।
नीित

Geisinger को िव तीय सहायता नीित अ तगर्त योग्य नठहिरएका साथै बीमा नगिरएका िबरामी जनसंख्यालाई

िन न चाटर् अनुसार ज मा शु कबाट छुट िदएर सहायता गनर् Geisinger प्रितबद्ध छ:

सबै GBH, GCMC, GMC, GWV, GMC खाताह

छुट
30%

GLH खाताह

50%

Geisinger िक्लिनक (GRP 21 PSYCH BA 7600)

50%

Geisinger िक्लिनक (Orthotics/DME w/ म टी लाइयर)

55%

ENTITY(िनकाय)

1. छुटह आधारभत
ू मेिडकल सेवाह मा मात्रै लागू हुनेछन ्। यस नीित अ तगर्त क मेिटक तथा कितपय

ऐि छक सेवाह समेिटएका छै नन ्। यो छुट नीित आ नै छुट नीितको अधीन रहे का Amish/Mennonite

िबरामीह मा लागू हुँदैन।

2. यो नीित अिन Geisinger िव तीय सहायता नीित (Financial Assistance Policy, FAP) पर पर अन य
छन ् अथार्त ् दव
ु ै एकसाथ लागू हुनेछैनन ्।

3. यो नीित ती िबरामीह को लािग लागू हुँदैन जसको आ नो गोजीबाट िदइने िज मेवारी कोपेमे ट,

कोइ सरु े स र/वा अनुबि धत प्रदायक(ह ) - वारा कटौती (िडडिक्टबल)-िसत स बद्ध आवेदनबाट

प्रा त हु छ।

4. यस नीित अ तगर्त बािहरी िबक्रेताह

वारा प्रदान गिरएका सेवाह समेिटएका छै नन ् र छुटस ब धी

प्र नह िसधै िबक्रेतालाई पठाउनु पदर् छ (उदाहरण: अनब
ु ि धत िमग लाका डायिलिसस सिु वधाह ,
दीघर्कालीन ग भीर हे रचाह सिु वधाह )।

5. योग्य िबरामीह लाई प्रदान गिरएका सेवाह का लािग सबै शु कहर िलइने छै नन ्।
6. लागू हुने िबिलङ प्रणाली अ तगर्त िबिलङ टे टमे ट तयार गदार्, शु कह लाई समायोिजत
गिरनेछन ् अिन रहल रकमको िबल िबरामी वा िज मा िलनेवालासमक्ष पठाइनेछ।

पिरभाषाह


अनुबि धत प्रदायक: कुनै पिन भक्
ु तानीकतार् जसले वतर्मानमा Geisinger -सँग मू य
िनधार्रणस ब धी करार गरे को छ र जहाँ Geisinger -लाई भक्
ु तानीकतार्सँग “इन नेटवकर्” मा न
सिक छ वा सिकंदै न र जसबाट मू य िनधार्रण भ ताह लागू हुनेछन ्।




िव तीय सहायता: परोपकारी हे रचाह। थािपत मापद ड पुरा गन यिक्तह लाई छुट गिरएको दरमा

िनःशु क प्रदान गिरने वा

य हे रचाह सेवाह ।

अव थाह को लािग सेवाह

जसको तु

आधारभत
ू मेिडकल सेवाह : कुनै आपतकालीन कक्षको सेिटङमा प्रदान गिरएका मेिडकल सेवाह ; ती
त उपचार नगिरंदा वा

य अव थामा प्रितकूल पिरवतर्न

आउनेछ; जीवनको जोिखमपूणर् पिरि थितह को प्रितिक्रयामा प्रदान गिरने गैर‐वैकि पक सेवाह ;
जोिखमपूणर् पिरि थितह को प्रितिक्रयामा प्रदान गिरने वैकि पक सेवाह मा मु यांकन गिरएका

मेिडकल पमा आव यक सेवाह ; Geisinger -को िववेकले केस‐बाइ‐केस आधारमा मु यांकन गिरएको

मेिडकल पमा आव यक सेवाह ।

क मेिटक सेवाह , इन‐ िभट्रो फिटर् लाइजेसन, ठोस अंग र बोन‐ यारो प्र यारोपण र/ वा क मेिटक द त
पन
ु िनर्मार्णलाई छो नह
ु ोस ्



बीमा नभएका िबरामी: कुनै लागू हुने रा य, सरकार, वा अ य ते ो‐पक्ष बीमा कायर्क्रम वारा
नसमेिटएको यिक्त।



यून बीमा भएको िबरामी: बीमा भएको तर आ नो गोजीबाट िदइनु पन मेिडकल खचर्ह बेहोनर्को

लािग आिथर्क ोतह नभएको यिक्त।

िज मेवारीह

राज व यव थापनले यस नीितको प्रब धन गनछ।
उपकरण/आपूितर्ह
लागू नहुने

प्रिक्रया
योग्यताको लािग मापद ड

1. Geisinger िव तीय सहायता नीित अ तगर्त िबरामी छुटको लािग योग्य हुँदैन।

2. क मेिटक वा अ य समावेश नगिरएका ऐि छक प्रिक्रयाह प्रा त गनह बाहे क सबै योग्य हुने बीमा
नभएका िबरामीह ले सेवाह प्रदान भइसकेपिछ ज मा शु कह बाट 30% छुट प्रा त गनछन ्।

3. यस नीितको लािग िन न बँद
ु ाह मा बीमा नभएका छुटह लागू हुनेछैनन ्:
a.

यून बीमा भएको पमा वगीर्कृत िबरामीह

b. रा य, संघीय वा ते ो‐पक्ष कायर्क्रमह को लािग योग्य हुने िबरामीह

c. Amish and Mennonite िबरामीह (िकनभने यो समह
ू लाई Amish and Mennonite नीित
अ तगर्त छुट प्रदान गिर छ)

d.

वा

य बीमा बजारमा अनुदानह को लािग योग्य िबरामीह

e. िविश ट कोइ सरु े स, कोपे, नसमेिटएका सेवाह वा अनुबि धत प्रदायक वारा प्रोसेिसङबाट
आएको कटौती योग्य रकमसिहत बीमा भएका िबरामीह

4. बीमामा नभएको छुट प्रदान गिरएको र कुनै भक्
ु तानी यव थामा प्रिव ट गिरएको कुनै पिन िबरामीले

बीमामा नभएको भक्
ु तानी करारको स मान गनप
ुर् छर् वा क्षित चुकाउने स ब धमा भरपद प्रयास गनुर्

पदर् छ

छुट मागर्िनदशनह
1. बीमा नभएको पुि ट भएका िबरामीह लाई बीमा नभएका छुट नीितको मख्
ु य बँद
ु ाह हाइलाइट गरे र एक
शैिक्षक ब्रोसर प्र तुत गिरनेछ।

2. िबरामीह लाई बीमामा नभएको छुटको लािग योग्यता दशार्उने व‐भक्
ु तान िव तीय ेणी तथा बीमा
योजनासिहत लागू हुने िबिलङ प्रणालीमा दतार् गिरनेछ।

3. PFC -ले बीमा नभएका िबरामीह लाई मेिडकल सहायता वा अ य लागू हुने कभरे ज िवक पह

(उदाहरण, कोब्रा, CHIP, वा कुनै अ य यवसाियक वा सरकारी योजना) प्रा त गनर् म त गनछ। थप लाभ
िलन नचाहने िबरामीह बीमा नभएको छुटको लािग योग्य नहुन सक्छन ्।

4. पिछ बीमा नभएको हुने िनि चत भएका ते ो पक्ष कभरे जसिहत प्र तत
र् िु चत
ु गन िबरामीह ले पव
ू स
पमा छुट पाउनेछन ्।

5. PFC ले कुनै सरकारी कायर्क्रमह को लािग योग्यता िनधार्रण गनर् िबरामीको जनसांिख्यकीय प्रोफाइल
तथा आयको समीक्षा गनछ।

6. प्रदान गिरएको छुटको रकम, िबरामीको िववरणमा “बीमा नभएका छुट”-को

पमा राज वमा कटौती

भनी उ लेख गिरनेछ।

7. संशोधनमा िवचार गनर्लाई क तीमा पिन वािषर्क पमा छुट प्रितशतको समीक्षा गिरनेछ।

स दभर्ह
Geisinger िव तीय सहायता नीित (Financial Assistance Policy, FAP)

िवकिसत

संशोिधत/समीक्षा

05/16/2014

10/15/2018
1/25/21

गिरएको*

ोत
राज व यव थापन
िवभाग पयर्वेक्षक

वीकृित िदने यिक्त तथा
िमित
VP, राज व यव थापन

