नी�त
शीषर्क:

GEISINGER स्व-भुक्तानी छूट नी�त
संयक्
ु त आयोगको अध्याय ख�:

मल
ू नी�त बनाइएको �म�त:

1.0 व्यवस्थापक�य

मे 16, 2014

यो नी�त �नम्नसँग सम्बिन्धत छ:

राजस्व व्यवस्थापन (Revenue Management)
स�म�त/प�रषद स्वीकृ�त(हरू):

स�म�तको स्वीकृ�त(हरू) को �म�त:

Geisinger �वत्त स�म�त

म�हना �दन, वषर्

☐ यस नी�तमा एक या बढ� कायर्�व�धहरू रहे का छन ् जसले �तनका त�रका र उपयो�गता स्पष्ट पाछर् न ्।
यो नी�त �नम्न Geisinger �नकायहरूमा लागू हुन्छ:

��िनकल संस्थाह�(�ा� हेरचाह सेवाह� प्रदान गन� Geisinger संस्थाह� समावेश छन्, ज�ै, अ�तालह�, समूह अ�ासह�,
��िनकह�)

☒ Community Medical Center (CMC वा GCMC)
☒ Endoscopy Center of Geisinger Lewistown
Hospital; GLH को एउटा संस्था

☒ Geisinger Lewistown Hospital (GLH)

☐ Family Health Associates of GLH (FHA)

☒ Geisinger Medical Center (GMC)

☒ Geisinger Clinic (GC)

☐ Geisinger Pharmacy, LLC

☒ Geisinger Bloomsburg Hospital (GBH)

☐ Geisinger Community Health Services (GCHS)
☐ Geisinger Encompass Health, LLC

☒ Geisinger Medical Center Muncy (GMCM)
☒ Geisinger Wyoming Valley Medical Center (GWV)
☒ GMC Outpatient Surgery - Woodbine;
GMC को एउटा संस्था

☐ Geisinger Endoscopy-Montoursville;

☐ GWV Outpatient Surgery – CenterPoint; Geisinger

☒ Geisinger Gray's Woods Outpatient Surgery and

☐ Lewistown Ambulatory Care Corporation (LACC)

1
☒ Geisinger-HM संयक्
ु त उद्यम (G-HM)

☐ Marworth

G-HM को एउटा संस्था

Endoscopy Center; GC को एउटा संस्था
0

☒ Geisinger Healthplex State College Outpatient
Surgery and Endoscopy Center, Geisinger
Lewistown Hospital को एक �वभाग

1

☒ Geisinger Jersey Shore Hospital (GJSH)

Wyoming Valley Medical Center को एउटा संस्था

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

Geisinger-HM संयुक्त उद्यम Geisinger Medical Center र Highmark Health बीचको संयक्
ु त उद्यमको प्र�त�न�धत्व गन� LLC हो।
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नी�त

यहाँ नी�तको नाम टाइप गनुर्होस ् (आवश्यक)
पष्ृ ठ 2 को 5

गैर-िक्ल�नकल संस्थाहरू (स्वास्थ्य हे रचाह सेवाहरू प्रदान नगन� Geisinger व्यवसाय/कप�रे ट संस्थाहरू समावेश छन ्)
☐ Geisinger Commonwealth School of Medicine

☐ Geisinger System Services (GSS)

☐ Geisinger Health (GH वा GHF)

☐ GNJ Physicians Group (GNJ)

☐ Geisinger Quality Options, Inc. (GQO)

☐ Keystone Health Information Exchange, Inc.

(GCSOM)

☐ Geisinger Health Plan (GHP)

☐ ISS Solutions, Inc. (ISS)
(KeyHIE)

उद्देश्य
यस नी�तको उद्देश्य Geisinger �भत्र �च�कत्सक�य रूपमा सेवाहरू प्राप्त गन� सबै योग्य बीमा नग�रएका �बरामीहरूलाई
प्रदान ग�रएको छुट प�रभा�षत गनुर् हो।

प्रभ�वत व्यिक्तहरू
यो नी�त Geisinger र यसका सबै सहायक संगठनहरू र Geisinger �भत्रै सबै कयर्क्रमहरूमा लागु हुन्छ।

नी�त
Geisinger को �वत्तीय सहायता नी�त अन्तगर्त योग्य नभएका बीमा नग�रएका �बरामी जनसंख्यालाई
�नम्न चाटर् अनुसार जम्मा शुल्कबाट छुट �दएर Geisinger सहायता गनर् प्र�तबद्ध छ:
ENTITY
GBH, GCMC, GMC, GWV, GMCM, GJSH

GLH
Geisinger िक्ल�नक
Geisinger िक्ल�नक (Orthotics/DME w/ मल्ट�प्लाइयर)

छुट
30%
50%
30%
55%

1. छुटहरू आधारभूत मे�डकल सेवाहरूमा मात्रै लागू हुनेछन ्। यस नी�त अन्तगर्त कस्मे�टक तथा �निश्चत

वैकिल्पक सेवाहरू समे�टएका छै नन ्। यो छुट नी�त आफ्नै छुट नी�तको अ�धन रहे का Amish/Mennonite

�बरामीहरूमा लागू हुँदैन।
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2. यो नी�त Geisinger �वत्तीय सहायता नी�त (Financial Assistance Policy, FAP) को ला�ग
पारस्प�रक रूपमा �व�शष्ट छ।

3. यो नी�त ती �बरामीहरूको ला�ग लागू हुँदैन जसको गोजी बा�हरको िजम्मेवार� सह-भुक्तानी, सह-बीमा
र/वा अनब
ु िन्धत प्रदायक(हरू) द्वारा कटौतीको आवेदनबाट प्राप्त हुन्छ।

4. यस नी�त अन्तगर्त बाह्य �वक्रेता/प्रदायकले प्रदान गन� सेवाहरु समे�टएको छै न र छूटसँग सम्बिन्धत
प्रश्नहरु �वक्रेता/प्रदायकलाई प्रत्य� (जस्तै, सम्झौता ग�रएको रे नल डायलाइ�सस स�ु वधा, द�घर्काल�न
तीव्र स्याहार सु�वधा) मा पठाउनुपछर् ।

5. योग्य �बरामीहरूलाई प्रदान ग�रएका सेवाहरूका ला�ग जम्मा शुल्कहरू �लइने छै न।

6. लागु हुने �ब�लङ प्रणाल�मा र �बरामी वा िजम्मा �लनेवालासँग �लइएको समायोिजत रकममा �ब�लङ
�ववरण �लँ दा शुल्कहरू समायोिजत ग�रनेछन ्।

प�रभाषाहरू
• अनब
ु िन्धत प्रदायक: कुनै प�न भक्
ु तानीकतार् जसले हालसालै Geisinger सँग करार मल्
ू य �नधार्रण गदर् छ जहाँ

Geisinger लाई भक्
ु तानीकतार्सँग “इन नेटवकर्” मान्न स�कन्छ वा स�कं दै न र जसबाट मल्
ू य �नधार्रण भत्ताहरू

लागु हुनेछन ्।

• �वत्तीय सहयाता: परोपकार� हे रचाह। स्था�पत मापदण्ड पुरा गन� व्यिक्तहरूलाई छुट ग�रएको दरमा �नःशुल्क प्रदान

ग�रने स्वास्थ्य हे रचाह सेवाहरू।

• आधारभूत मे�डकल सेवाहरू: कुनै आपतकाल�न कोठाको से�टङमा प्रदान ग�रएको मे�डकल सेवाहरू; तुरुन्त उपचार

नग�रंदाको अवस्थाहरूको ला�ग सेवाहरूले स्वास्थ्य अवस्थामा प्र�तकुल प�रवतर्न ल्याउनेछन ्; जीवनको जो�खमपूणर्

प�रिस्थ�तहरूको प्र�त�क्रयामा प्रदान ग�रने गैर-वैकिल्पक सेवाहरू; जो�खमपूणर् प�रिस्थ�तहरूको प्र�त�क्रयामा प्रदान ग�रने
वैकिल्पक सेवाहरूमा मुल्यांकन ग�रएका मे�डकल रूपमा आवश्यक सेवाहरू; Geisinger को �ववेकले केस-बाइ-केस

आधारमा मुल्यांकन ग�रएको मे�डकल रूपमा आवश्यक सेवाहरू।

कस्मे�टक सेवाहरू, इन- �भट्रो फ�टर् लाइजेसन, ठोस अंग र बोन-म्यारो प्रत्यारोपण र/ वा कस्मे�टक दन्त
पुन�नर्मार्णलाई छोड्नुहोस ्

• बीमा नभएका �बरामी: एक व्यिक्त जो कुनै प�न लागू राज्य, सरकार�, वा अन्य तेस्रो-प� बीमा कायर्क्रम
द्वारा कभर ग�रएको छै न।
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• न्यून बीमा भएको �बरामी: बीमा भएको तर गोजी बा�हरको मे�डकल खचर्हरू समेट्न आ�थर्क श्रोतहरू नभएको
व्यिक्त।

िजम्मेवार�हरू
राजस्व व्यवस्थापनले यस नी�तको प्रबन्धन गन�छ।
उपकरण/आपू�तर्हरू
लागू नहुने

प्र�क्रया/कायर्�व�ध
योग्यताको ला�ग मापदण्ड
1. Geisinger �वत्तीय सहायता नी�त अन्तगर्त �बरामी छुटको ला�ग योग्य हुँदैन।

2. कस्मे�टक वा अन्य ब�हष्कृत वैकिल्पक प्र�क्रयाहरू प्राप्त गन�हरूलाई बाहेक सबै योग्यता नभएका
�बरामीहरूले सेवाहरू प्रदान ग�रसकेप�छ कुल शल्
ु कबाट मा�थ सच
ू ीबद्ध छुट प्राप्त गन�छन ्।

3. यस नी�तको ला�ग �नम्न बुँदामा बीमा नभएका छुटहरू लागू हुनेछैनन ्:
a.
न्यून बीमा भएको रूपमा वग�कृत �बरामीहरू
b.
c.

राज्य, संघीय वा अन्य तेस्रो प� बीमा कायर्क्रमको ला�ग योग्य �बरामीहरू।

Amish and Mennonite �बरामीहरू (�कनभने यो समुहलाई Amish and Mennonite नी�त

अन्तगर्त छुट प्रदान ग�रन्छ)

d.

एक अनुबं�धत प्रदायक द्वारा प्रशोधन को प�रणामस्वरूप बकाया सह-बीमा, सह-भुक्तानी वा कटौती
योग्य रकम संग बीमाकृत �बरामीहरु।

4. बीमा नभएको छुट प्रदान ग�रएको र कुनै भुक्तानी व्यवस्थामा प्र�वष्ट ग�रएको कुनै प�न �बरामीले बीमा
नभएको भक्
ु तानी करार वा ��त चक
ु ाउनेलाई सम्मान गनर् एक राम्रो �वश्वासको प्रयास गनुर् पदर् छ
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छुट मागर्�नद� शनहरू
1. बीमा नभएको पिु ष्ट भएका �बरामीहरूलाई बीमा नभएका छुट नी�तको मुख्य बँद
ु ाहरू हाइलाइट गरे र
एक शै��क ब्रोसर प्रस्तुत ग�रनेछ।

2. �बरामीहरूलाई बीमा नभएको छुटको ला�ग योग्यता दशार्उने स्व-भुक्तान �वत्तीय श्रेणी तथा बीमा
योजना स�हत लागू हुने �ब�लङ प्रणाल�मा दतार् ग�रनेछ।

3. PFC ले बीमा नभएका �बरामीहरूलाई मे�डकल सहायता वा अन्य लागू हुने कभरे ज �वकल्पहरू

(उदाहरण, कोब्रा, CHIP, वा कुनै अन्य व्यवसा�यक वा सरकार� योजना) प्राप्त गनर् मद्दत गन�छ।
योग्य लाभहरू खोज्न नचाहने �बरामीहरू बीमा नग�रएको छुटको ला�ग योग्य नहुन सक्छन ्।

4. प�छ बीमा नभएको हुने �निश्चत भएका तेश्रो प� कभरे ज स�हत प्रस्तुत गन� �बरामीहरूले पूवस
र् ु�चत
रूपमा छुट पाउनेछन ्।

5. बीमाले पूणर् रूपमा अस्वीकार गरे को तेस्रो प� कभरे जको साथ प्रस्तुत गन� �बरामीहरूलाई छुट पूवव्र् यापी
प्रदान गनर् स�कन्छ।

6. प्रदान ग�रएको छुट रकम �बरामीको �ववरणमा "स्व-भुक्तानी छूट" को रूपमा प्रद�शर्त हुनेछ।
7. संशोधनमा �वचार गनर्लाई किम्तमा वा�षर्क रूपमा छुट प्र�तशत स�म�ा ग�रनेछ।

संलग्नहरू
लागू नहुने

अनलाइन सन्दभर्को सामना गद� बाह्य �बरामी:
Geisinger �वत्तीय सहायता नी�त (Financial Assistance Policy, FAP)
�नमार्ण गन�

संशोधन/पुनरावलोकन स्रोत

गन� *

10/15/2018
05/16/2014

1/25/21
6/22/22

राजस्व व्यवस्थापन
�वभाग �नद� शक

स्वीकृ�त �दने व्यिक्त तथा
�म�त

AVP, राजस्व व्यवस्थापन
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