नीति
शीर्कक:

GEISINGER तबरामीको िे तिट नीति
संयुक्त आयोगको अध्याय खण्ि:

मूल नीति बनाइएको तमति:

1.0 व्यवस्थापकीय

मे 14, 2009

यो नीति तनम्नसँग सम्बतन्धि छ:

राजस्व व्यवस्थापन (Revenue Management)
सतमति/पररर्ि स्वीकृ ति(हरू):

सतमतिको स्वीकृ ति(हरू) को तमति:

Geisinger तवत्त सतमति

मतहना किन, वर्क

☒ यस नीतिमा एक या बढी कायकतवतधहरू रहेका छन् जसले तिनका िररका र उपयोतगिा स्पष्ट पाछकन।्
यो नीति तनम्न Geisinger तनकायहरूमा लागू हुन्छ:
क्लिनिकल संस्थाहरू(स्वास्थ्य हेरचाह सेवाहरू प्रदान गने Geisinger संस्थाहरू समावेश छन्, जस्तै, अस्पतालहरू, सामूहहक अभ्यासहरू,
क्लिहनकहरू)

☒ Community Medical Center (CMC वा GCMC)

☒ Geisinger Jersey Shore Hospital (GJSH)

☒ Endoscopy Center of Geisinger Lewistown

☒ Geisinger Lewistown Hospital (GLH)

Hospital; GLH को एउटा संस्था

☒ Family Health Associates of GLH (FHA)

☒ Geisinger Medical Center (GMC)

☒ Geisinger Bloomsburg Hospital (GBH)

☒ Geisinger Medical Center Muncy (GMCM)

☒ Geisinger Clinic (GC)

☐ Geisinger Pharmacy, LLC

☒ Geisinger Community Health Services (GCHS)

☒ Geisinger Wyoming Valley Medical Center (GWV)

☐ Geisinger Encompass Health, LLC

☒ GMC Outpatient Surgery - Woodbine;
GMC को एउटा संस्था

☒ Geisinger Endoscopy-Montoursville;

☐ Lewistown Ambulatory Care Corporation (LACC)

G-HM को एउटा संस्था

☒ Geisinger Gray's Woods Outpatient Surgery and

☐ Marworth

Endoscopy Center; GC को एउटा संस्था

☒

Geisinger-HM संयुक्त उद्यम (G-HM)1

☒ West Shore Advanced Life Support Services, Inc.
(WSALS or Geisinger EMS)

☒ GWV Outpatient Surgery – CenterPoint; Geisinger
Wyoming Valley Medical Center को एउटा संस्था

1

Geisinger-HM संयुक्त उद्यम Geisinger Medical Center र Highmark Health बीचको संयुक्त उद्यमको प्रतितनतधत्व गने LLC हो।
मे 15, 2019 अतिका नीति संस्करणहरू Geisinger गुणस्िर र सुरक्षासँग सम्पकक गरेर अनुरोध गनक सककन्छ।

Geisinger का नीतिहरू, प्रकियाहरू, किशातनिेशहरू, र प्रोटोकलहरू गोप्य स्वातमत्वको जानकारी हुन्, जुन Geisinger प्रणाली बातहर खुलासा गनुक हुँिैन।
टेम्प्लेट संस्करण 22.01 (02/04/2022)

PATIENT CREDIT POLICY
(तबरामीको ऋणनीति)
राजस्व व्यवस्थापन (Revenue Management)
पृष्ठ 2 को 8

गैर-तललतनकल संस्थाहरू (स्वास््य हेरचाह सेवाहरू प्रिान नगने Geisinger व्यवसाय/कपोरेट संस्थाहरू समावेश छन्)
☐ Geisinger Commonwealth School of Medicine

☐ Geisinger System Services (GSS)

(GCSOM)

☐ Geisinger Health (GH वा GHF)

☐ GNJ Physicians Group (GNJ)

☐ Geisinger Health Plan (GHP)

☐ ISS Solutions, Inc. (ISS)

☐ Geisinger Quality Options, Inc. (GQO)

☐ Keystone Health Information Exchange, Inc.
(KeyHIE)

उद्देश्य
कु नै पतन खराब ऋण मोज्िािहरू बाहेक, िुबै विकमान अनुमातनि तबरामी िातयत्वहरू र कु नै पतन पतहलेको तबरामी/ग्यारे न्टर ब्यालेन्सहरू
समाधान गनकको लातग प्रयास गने Geisinger को नीति हो। कु नै पतन सह-भुक्तानी वा Geisinger द्वारा प्रिान गररएको सेवा खोज्ने

बीमाकृ ि तबरामीहरूका लातग यस नीतिले तवत्तीय प्रकियालाई समेट्छ। यो नीति सबै Geisingerका तबरामीहरूलाई कु नै पतन Geisinger
एकाई र यसका सबै सहायक संस्थाहरूबाट हेरचाह प्राप्त गनेहरूमा लागू हुन्छ।

प्रभतवि व्यतक्तहरू
•

राजस्व व्यवस्थापन (Revenue Management)

•
•
•

आर्थकक प्रतिवेिन
तललतनक संचालन
अस्पिाल संचालन

नीति
तबरामी तवत्तीय संचारले रोगी तजम्मेवार भएका पतहले गएका कु नै पतन खािाको ब्यालेन्सको साथै हालको तवत्तीय िातयत्व समावेश गिकछ।
अनुरोध गररएमा, पतहलेको खािा ब्यालेन्सहरूको तवस्िृि सूची प्रिान गनक सक्ने तबरामीलाई संसाधनहरूमा पठाइनेछ; यो सूचीमा सेवाको
तमति(हरू), कु ल शुल्क, बीमा भुक्तान िथा समायोजन, यकि कु नै भएमा, र तबरामीको ब्यालेन्स समावेश हुनेछ।

यो नीतिले किशातनिेश स्थापना गनेछ िथा Geisinger आर्थकक सहायिा नीति (Financial Assistance Policy, FAP) सँग भएका
501(r) आवश्यकिाहरूसँग सम्बतन्धि स्पष्टीकरण प्रिान गनेछ। तिनीहरू तबरामीको मेतिकल सेवामा पहुँच गनक सम्बतन्धि छन् भएकोले
तबरामी भुक्तान िथा िे तिटसँग सम्बतन्धि उल्लेतखि आवश्यकिाहरू।

मे 15, 2019 अतिका नीति संस्करणहरू Geisinger गुणस्िर र सुरक्षासँग सम्पकक गरेर अनुरोध गनक सककन्छ।

Geisinger का नीहतहरू, प्रहियाहरू, हदशाहनदे शहरू, र प्रोटोकलहरू गोप्य स्वाहमत्वको जानकारी हुन्, जुन Geisinger प्रणाली बाहहर खुलासा गनुु हुुँदैन।
टेम्प्लेट संस्करण 21.02 (09/01/2021)

PATIENT CREDIT POLICY
(तबरामीको ऋणनीति)
राजस्व व्यवस्थापन (Revenue Management)
पृष्ठ 3 को 8

पररभार्ाहरू
•

आर्थकक सहायिा नीति (Financial Assistance Policy, FAP): आर्थकक सहायिा नीति भनेको तबरामीहरूले उपचार
पतछ आफ्नो आर्थकक िातयत्व पूरा गनक आर्थकक सहायिा प्राप्त गनक प्रयोग गररने प्रकिया हो।

•

आपिकालीन उपचार िथा श्रम ऐन (Emergency Medical Treatment and Labor Act, EMTALA):
आपिकालीन मेतिकल उपचार िथा श्रमऐन एक संिीय कानून हो जुन आपिकातलन तवभागमा आउने कु नै पतन व्यतक्तका लातग
उनीहरूको बीमा तस्थति वा तिने क्षमिाको मिलब नगररकन रोक्न िथा उपचार गनक आवश्यक छ।

•

तबरामी आर्थकक परामशकिािा (Patient Financial Counselor, PFC): तबरामी आर्थकक परामशकिािाले मेतिकल
तबलसम्बन्धी तबरामीहरूलाई आर्थकक सल्लाह िथा सहयोग प्रिान गिकछ। उनीहरू तबरामीहरू र तचककत्सा सहायिा अवसरहरू
बीचको एक सम्पकक हो जस्िै मेतिके ि र स्वास््य सेवा तवतनमय बीमा। उनीहरूले थप आर्थकक सहायिाको लातग आवश्यकिा
परे काहरूलाई अनुिान वा आर्थकक सहायिाहरू पतन सुरतक्षि गनक सलिछन्। उनीहरूको काम भनेको तवत्तीय िातयत्वहरूलाई
सम्हाल्ने हो िाकक तबरामी र तचककत्सकहरूले स्वास््य सेवामा ध्यान किन सकोस्।

•

अति आवश्यक िथा आकतस्मक सेवाहरू: Geisinger तभत्रका एक तचककत्सकले जीवन, अंग वा अशक्तिाको नुकसानबाट
जोतगन अति आवश्यक हेरचाहको आवश्यक छ भनी तनणकय गिाक सेवा आवाश्यक हुन्छ।

•

अति आवश्यक नहुने/वैकतल्पक सेवा: जीवन जोतखममा नभएको एक सेवा, जहाँ तबरामीको अवस्थाले अतिम िातलकाको लातग
पयाकप्त समयको अनुमति किन्छ।

•

तचककत्सकीय रूपले आवश्यक: सम्बतन्धि कियाकलापहरू जसलाई प्रमाणमा आधाररि तचककत्सकीय स्िरको स्याहार लाई
आवश्यक, उपयुक्त र तमल्िो भनेर व्याख्या गनक सककनेछ। यसको तवपररि, यस्िा न्यायोतचि अनावश्यक स्वास््य सेवा को
कमी।

•

तबरामीको िातयत्व: एक प्रिायक/सुतवधाद्वारा प्रिान गररएको सेवाका लागी भुक्तान गनक िलर रकम तबरामी/ग्यारे न्टर कानूनी
रूपमा बाध्य हुन्छ। बीमा गरे का तबरामीका लातग यसमा सह-भुक्तानी, सह-बीमा, कटौिी योग्य िथा कभर नगररएका सेवाका
लातग भुक्तान समावेश हुन सलछ।

मे 15, 2019 अतिका नीति संस्करणहरू Geisinger गुणस्िर र सुरक्षासँग सम्पकक गरेर अनुरोध गनक सककन्छ।

Geisinger का नीहतहरू, प्रहियाहरू, हदशाहनदे शहरू, र प्रोटोकलहरू गोप्य स्वाहमत्वको जानकारी हुन्, जुन Geisinger प्रणाली बाहहर खुलासा गनुु हुुँदैन।
टेम्प्लेट संस्करण 21.02 (09/01/2021)
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(तबरामीको ऋणनीति)
राजस्व व्यवस्थापन (Revenue Management)
पृष्ठ 4 को 8

•

आपिकालीन मेतिकल अवस्था (Emergency Medical Condition, EMC): एक तचककत्सा अवस्थाले आफू लाई पयाकप्त
िीव्रिाको गम्भीर लक्षणहरूद्वारा प्रकट गिकछ जुन अति आवश्यक तचककत्सा ध्यान नहुनु एक व्यावहाररक रूपमा आशा गनक

सककन्छ कक ि पररणामको रूपमा: व्यतक्त (वा जन्म नभएको बच्चा) को स्वास््यलाई गम्भीर जोतखममा राख्नु; वा शारीररक
कायकहरूमा गम्भीर कमजोरी; वा कु नै शारीररक अंग वा अंशमा गम्भीर रोग।
•

मेतिकल स्िीननंग परीक्षा (Medical Screening Exam, MSE): एक क्वातलफाइि मेतिकल पसकन (Qualified

Medical Person, QMP) द्वारा गररएको तस्िनींग प्रकियाले आपिकालीन तचककत्सा अवस्था (Emergency Medical
Condition, EMC) भए नभएको तनधाकरण गिकछ।

तजम्मेवारीहरू
राजस्व व्यवस्थापनले यस नीतिको प्रबन्धन गनेछ।

उपकरण/आपूर्िकहरू
लागू नहुने

प्रकिया/कायकतवतध
I.
A. सेवा संिह को तबन्िु
•

तबमा गररएका तबरामीका लातग सबै सह भुक्तानी, िटाउन योग्य िथा अतिल्लो बाँकी रकम सङ्कलन गररनेछ।
Geisinger ले स्वि: भुक्तान गने तबरामीका लातग िातयत्व अनुमान किनेछ। सेवा अनुवाि हुनु अति तवत्तीय

•

िातयत्वको भुक्तानी गनक सबै अति आवश्यक नहुने/वैकतल्पक सेवाहरूको लातग आवश्यक हुन्छ।
तबरामीलाई सेवा पुर्याउनु पतहले कु नै पतन ऋण तिनुक पने रकमको बारे मा जानकारी गराइनेछ।
िी रकमहरू सेवा किनु अति वा तस्थति सङ्कलन गररनेछ। भुक्तानी गने क्षमिा तबना नै यकि तबरामीले भुक्तानी
गनक इच्छु किा व्यक्त गिकछ भने, भुक्तानी र/वा आर्थकक सहायिा तवकल्पहरूको समीक्षा गने सेवा भन्िा पतहले नै
तबरामीलाई एक तबरामी तवत्तीय सल्लाहाकारमा पठाइनेछ।

मे 15, 2019 अतिका नीति संस्करणहरू Geisinger गुणस्िर र सुरक्षासँग सम्पकक गरेर अनुरोध गनक सककन्छ।

Geisinger का नीहतहरू, प्रहियाहरू, हदशाहनदे शहरू, र प्रोटोकलहरू गोप्य स्वाहमत्वको जानकारी हुन्, जुन Geisinger प्रणाली बाहहर खुलासा गनुु हुुँदैन।
टेम्प्लेट संस्करण 21.02 (09/01/2021)
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B. अति आवश्यक िथा आपिकालीन सेवाहरू
•

अत्यावश्यक नहुने/वैकतल्पक, तचककत्सकीय रूपमा आवश्यक अपोइन्टमेन्ट िथा प्रकियाहरूमा मात्र लागू हुन्छ।
तनधाकररि रूपमा जाने अति आवश्यक रूपमा आिेश गररएमा, तबरामीलाई उनीहरूको अनुमातनि िातयत्वको
सम्बन्धमा सूतचि गररनेछ िथा भुक्तानी गनक अनुरोध गररनेछ। यद्यतप, तबरामीको हेरचाह भुक्तानीको कमीले गिाक
कढलाइ हुनेछैन।

C. आपिकालीन सेवाहरू
•

EMTALA नीति अनुसार, एक तबरामीको "आपिकालीन तचककत्सा अवस्था" मा (emergency medical

condition, EMC) लाई EMTALA अन्िगकि पररभातर्ि गररएमा, भुक्तानी वा बीमा तस्थतिको बारे मा तबरामी
तवतध सम्बन्धी छानतबन अनुमति गनकको लातग मेतिकल स्िीननंग जाँच (medical screening examination,
MSE) र उपयुक्त उपचारमा कढलाइ गनुक हुनेछैन। Geisinger ले तबरामीहरूलाई भुक्तान गने क्षमिाको परवाह
नगरर लागू संिीय िथा राज्यको तनयमहरूको पालनामा सधै ँ आपिकातलन िथा तचककत्सकीय रूपमा आवश्यक
हेरचाह किनेछ।
•

•

II.

EMTALA अन्िगकि, श्रम िथा तविरण एकाईहरू र अस्पिालमा रहेका अन्य कु नै एकाईहरू जो आपिकालीन
तचककत्सा सिकहरूको लातग एक तनयुतक्तको आवश्यकिा तबना नै ित्कालीन आधारमा हेरचाह प्रिान गिकछ भने
त्यसलाई आपिकालीन तवभाग मातनन्छ र यो नीतिको पालनामा हुनुपिकछ। िी आपिकालीन तवभागहरूमा,
तबरामी िातयत्वको बारे मा छलफल तबरामी तललतनकल रूपमा तस्थर भएपतछ र तबरामीको आपिकालीन
तचककत्सा अवस्था रहेको छैन भन्ने तनधाकरण भएपतछ हुनेछ। कु राकानी या ि बेिसाइि वा तिस्चाजकको समयमा
िेतखनेछ। तिस्चाजक गनुक अति आर्थकक समाधानका लातग Geisinger सुतवधामा भनाक गररएका तबरामीहरूको
पतहचान िथा तनरीक्षण गररनेछ।
यकि तबरामीलाई बीमाले आवरण गरे को छैन भने, Geisinger, तबरामीको सहकाररिामा, तबरामीको िफक बाट
प्रिान गररएको सेवाहरूको प्रतिपूर्िक सुरतक्षि गनकको लातग तचककत्सा सहयोगको लातग आवेिन किइनेछ। उत्कृ ष्ट
िातयत्वको साथ तबमाकृ ि तबरामीहरू जो आफ्नो भुक्तानीको क्षमिाको बारे मा चासो व्यक्त गिकछन् उनीहरूलाई
तबरामी तवत्तीय सल्लाहकारमा उल्लेख गररनेछ।

छू ट नीति
A. तबरामीले अति आवश्यक नहुने/वैकतल्पक सेवाहरूको लातग प्रस्िुि गिाक िथा बीमामा अतधकार नभए
वा प्रश्नमा सेवाहरू कभर नगररए, तबरामीलाई कु ल शुल्कमा आधाररि छु ट प्रस्िाव गनक सककन्छ। तनम्नतलतखि यस
नीतिमा सन्िभक तनिेशनहरू हुन्:
▪

यो नीति स्वि: भुक्तान, सह भुक्तानी िथा कटौिीयोग्यमा लागू हुँिन
ै ।

▪

प्याके ज मूल्य कायकिमहरूलाई छू टको यो फारामको सन्िभकमा बेवास्िा गररयो।
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▪
▪

अनावश्यक/वैकतल्पक सेवाका लातग सेवाहरू छू ट गनक सम्झौिा सेवाहरू रे न्िर हुनु अति
तनधाकरण गनुकपछक।
यकि कु नै तबरामीले अति आवश्यक/आपत्कालीन सेवाहरूको लातग उपचार खोज्िै छ र तबरामीको बीमा
कभरे ज छैन वा सेवाहरू आवरण गररएको छैन भने, प्रश्नहरूमा सेवाहरू अनुवाि गररनेछ र तवतभन्न भुक्तानी
तवकल्पहरूको तनधाकरण पतछ प्रिशकन गररनेछ।

III.

सङ्कलन नीति
A. यस नीतिले सह-भुक्तानी तबरामीहरू र प्राथतमक भुक्तानी भएपतछ सह-भुक्तानी रकमहरूको (जोतखम व्यवस्थापन

अपवािहरूको अधीनमा) सङ्कलन प्रकिया पतन स्थापना गनेछ। तनम्नतलतखि सङ्कलन प्रकियालाई रे खांककि गिकछ:
▪
▪
▪

हुन सक्ने असाधारण सङ्कलन कायकहरूको व्याख्याको अतिररक्तमा सबै तबरामीहरूलाई Geisinger को
आर्थकक सहायिा नीति र भुक्तानी तवकल्पहरूको तबनलंग तववरणको माध्यमबाट सूतचि गररनेछ।
हेरचाह प्रिानको लातग पतहलो पोस्ट तनवाकह तबनलंग तववरण पठाइएको तमति पतछ आर्थकक सहायिाको लातग
आवेिन किनका लातग आवेिन अवतध 240 किन हो भनेर व्यतक्तलाई सूतचि गनुकहोस्।

िीन (3) मतहना पतछ, सबै तबरामीहरू जो िीस (30) किन तभत्रमा खराब ऋणमा स्थानान्िरणका लातग
योग्य हुनेछ उनीहरूको व्यवस्थापनमा खराब ऋणका पूवक सूची तविरण गररनेछ। तबरामीबाट कु नै प्रतिकिया
प्राप्त नभएमा, हामी अगाति बढ्नेछौं। िेस्रो तबनलंग तववरणमा तनम्नतलतखि तबरामीहरूलाई जानकारी किनको
लातग भार्ा समावेश गनेछ: िपाईंलाई िपाईं भुक्तानी नगरे को रकमको समाधानको लातग आफ्नो िातयत्व
पूरा गनक असफल हुनुभएमा िपाईंको ऋण रे किकमा प्रतितबतम्बि हुने ऋणात्मक ऋण ररपोटक, यो सूचनाको
तमति िेतख 30 किन पतछ ऋण ररपोर्टिंग एजेन्सीहरूलाई बुझाउन सककन्छ भनी सूतचि गररएको छ।

▪

"सेवाको तमति" बाट वा रकमको ग्यारे न्टरको तजम्मेवारी बन्न गएको समयिेतख चार (4) तबरामी
तववरणहरू, यस चौथो (4) मतहना पूवक सङ्कलन प्रकियाले समावेश गिकछ।
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▪

पतहलो चार मतहना पतछ, कु नै पतन भुक्तानी नगररएको रकमहरूलाई "खराब ऋण" मा हस्िान्िरण गररनेछ र
पतहलो स्थानान्िरण सङ्कलन एजेन्सीलाई छ (6) मतहना भन्िा बढी कट्न नहुने अवतधमा िोककनेछ र
तबरामीलाई तवतभन्न "ऋण ररपोर्टिंग" एजेन्सीहरूमा
ररपोटक गररनेछ।

▪

यस बाहेक, यो समयसीमा पछाति पतन रकम भुक्तानी नगररएमा, िोस्रो स्थानान्िरण एजेन्सीलाई छ (6)
मतहना भन्िा बढी हुन नहुने अवतधमा रकम िोककनेछ।

▪

कु नै पतन सम्पतत्तमा तबरामीको स्वातमत्वमा रहेको कानूनी कायकवाहीमा मुद्दा-मुद्राको आधारमा तवचार गनक
सककन्छ। हामी कु नै पतन लाइसेंसको कायाकन्वयनको पतछ लाग्ने छैनौं।

संलग्नहरू
लागू नहुने

सन्िभकहरू
प्रदर्शनी A:आर्थकक सहायिा नीति
प्रदर्शनी B: तबरामी स्थानान्िरण र आपिकालीन मेतिकल उपचार िथा श्रम ऐन (Emergency Medical Treatment and Labor
Act, EMTALA)
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