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☒ यस नीतिमा एक या बढी काययविधिहरू रहेका छन ्जसले तिनका िररका र उपयोधििा स्पष्ट पाछयन।् 

☒ यो नीति तनम्न Geisinger तनकायहरूमा लािू हुन्छन:्  

क्ललतनकल तनकायहरू (स्िास््य सेिाहरू प्रिान गन ेGeisinger तनकायहरू पििछन,् जस्तै, अस्पतालहरू, सामूदहक अभ्यासहरू, क्ललतनकहरू) 

☒ Community Medical Center (CMC िा GCMC) ☒ Geisinger Jersey Shore Hospital (GJSH) 

☒ Endoscopy Center of Geisinger Lewistown Hospital; 
GLH अन्तगितको एक तनकाय 

☒ Geisinger Lewistown Hospital (GLH) 

☒ 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 अन्तगितको 
एक तनकाय 

☒ Geisinger Endoscopy-Montoursville; G-HM अन्तगितको 
एक तनकाय 

☒ GWV Outpatient Surgery – CenterPoint; Geisinger 
Wyoming Valley Medical Center अन्तगितको एक तनकाय 

☒ Geisinger Gray's Woods Outpatient Surgery and Endoscopy 
Center; GC अन्तगितको एक तनकाय 

☐ Lewistown Ambulatory Care Corporation (LACC) 

☒ Geisinger-HM Joint Venture (G-HM)1 ☒ मारिथि 
☒ Geisinger Healthplex State College Outpatient Surgery 

and Endoscopy Center, Geisinger Lewistown Hospital 
अन्तगितको एक विभाग 

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

 

िैर-क्ललतनकल तनकायहरू (स्िास््य सेिाहरू प्रिान नगने Geisinger व्यिसाय/कपोरेट ससं्थाहरू पििछन)् 

☐ Geisinger Commonwealth School of Medicine (GCSOM) ☐ Geisinger System Services (GSS) 

☐ Geisinger Health (GH िा GHF) ☐ GNJ Physicians Group (GNJ) 

☐ Geisinger Health Plan (GHP) ☐ ISS Solutions, Inc. (ISS) 

☐ Geisinger Quality Options, Inc. (GQO) ☐ Keystone Health Information Exchange, Inc. (KeyHIE) 

                                                             
1 Geisinger-HM Joint Venture Geisinger Geisinger Medical Center र Highmark Health बबचको सयंुलत उद्यमको प्रतततनर्धत्ि गन ेLLC हो। 

शीर्िक:  

GEISINGER आधथयक सहायिा नीति 

संयुलत आयोगको अध्याय सेलसन: 

 1.0 व्यिस्थापकीय  

मूल नीतत बनाइएको ममतत: 

मे 14, 2009 

यो नीततसुँग तनम्न विर्यसुँग सम्बक्न्धत छः 
राजस्ि व्यिस्थापन 

सममतत/पररर्द्को स्िीकृतत(हरू): 

राजस्ि व्यिस्थापन आर्थिक सममतत 

सममततले स्िीकृतत(हरू) दिएको ममतत: 

मदहना ममतत, िर्ि 
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उद्देश्य 

Geisinger बबरामीहरूको क्रयक्षमताको िाबजुि उनीहरूले आफूले भुलतानी गनि नसकेको िेखाउन सलने बबरामीहरूलाई तनःशुल्क िा 
छुटमा सेिा दिन कदटिद्ध छ। यस वित्तीय सहायता नीतत (Financial Assistance Policy, FAP) को उिेश्य बबरामी स्याहार तथा िहनीय 

स्याहार ऐन 2010 को खण्ड 9007 र टे्रजरी तनयमनहरू 26 C.F.R. § 1.501(r)-4 को अनुपालन गनुि र ती सेिाहरूको लार्ग को योग्य छन ्

भनेर तनणिय मलन तनिेमशकाहरू स्थापना गराउनु हो। यस नीतत वित्तीय सहायतालाई च्याररटी स्याहारको नामबाट पतन सम्बोधन 

गररएको छ। यस तनिेमशकाले बबरामीको गाहिस्थ आम्िानी र गाहिस्थ र पररिार आकारको उपयोगले यी तनणियहरू तनमािण गििछ भन्ने 

उपयोग गछि। यसका साथै यस नीततका आम्िानीका आिश्यकताहरू संिीय गरीबी तनिेमशकाहरू (Federal Poverty Guidelines, FPG) 

उपयोग गरी बनाइएका सूत्रमा आधाररत छन।् यी आिश्यकताहरू कम्तीमा िर्िको एक पटक संयुलत राज्य स्िास््य तथा मानि 

सेिाका सर्चिद्िारा साििजतनक गररने FPG सुँग मेल खाने गरी अद्यािर्धक गररन्छ।  

पूणि भुलतानी गने स्रोत नभएका र यसका मापिण्डहरू पूरा गने बबरामीहरूले FAP अन्तगित वित्तीय सहायता आिेिन गनि सलनेछन।् 
वित्तीय सहायताका विकल्पहरूमा राज्य Medicaid मा नामाकंन गनुि, यस FAP अन्तगित च्याररटी स्याहारको स्िीकृततका लार्ग 

आिेिन दिनु िा पेक्न्सलभातनया स्िास््य बीमा वितनमय योजना(Pennsylvania Health Insurance Exchange plan) मा नामांकन 

गनुि समािेश छन।् यस FAP ले तनम्नलाई सेिा दिनेछ:  

• योग्य बबरामीहरूलाई साििजतनक रूपमा उपलब्ध स्रोतहरूबाट कभरेज प्राप्त गनि र इन्स्योरेन्स िहनीयता कायिक्रमहरू जस्तै 

सरकारी अनुिानहरू र स्टेट Medicaid आिेिनमा सहायता गने;  

• Geisinger बबरामीहरूलाई गुणस्तरीय स्िास््य योजनाका विकल्पहरू (Quality Health Plan, QHP) को बारेमा जानकारी 
दिने र बीमा िहनीयताको बारेमा जानकारी दिने जसमा उनीहरू योग्य हुन सलछन;्  

• योग्य बबरामीहरूलाई Geisinger आर्थिक सहायता आिेिनहरू उपलब्ध गराउने छ र सहयोग गने छ; 

• आर्थिक सहायता राइट-अफ स्िीकृतत र ररपोदटिङ प्रकक्रयाहरूलाई औपचाररक बनाउने छ;   

• वित्तीय सहायताको उर्चत रूपमा िगीकरण।   
 
 

प्रभाविि व्यक्लिहरू 

यस वित्तीय सहायता नीतत (FAP) सम्पूणि Geisinger बबरामीहरूमा लागू हुन्छ या Geisinger मा कुनै पतन स्याहार पाइरहेका बबरामीहरू 

तर ती बबरामीहरू जसलाई यस FAP ले कभर नगने प्रिायकहरूबाट उपचार सेिा मलइरहेका छन ्भने (ती प्रिायकहरूलाई यस FAP को 
अन्तमा उल्लेख गररएको छ)। 

भुलतानी गनि सलने क्षमताको िाबजुि Geisinger बबरामीहरूलाई र्चककत्सकीय सेिाहरू प्रिान गनि प्रततबद्ध छ। कुनै पतन बखत 

सेिाहरूको भूलतानी कफताि हुने खण्डमा, ती सेिाहरूको भुलतानी कफतािको लार्ग Geisinger ले बबरामीहरूलाई उलत सेिाको कफताि मलने 

प्रकक्रया अनुपालन गनिको लार्ग अनुरोध गििछ जस्तै बीमाको पूणि जानकारी प्रिान गने। त्यसो गनि असफल भएमा उपलब्ध गराइएका 
सेिाहरूको भुलतानी गने क्जम्मेिारी बबरामीको हुन जान्छ।   
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नीति  

 

पररभाषाहरू 

• राज्य Medicaid काययक्रम: संिीय Medicaid कायिक्रमहरूको साथमा राज्य सरकारले व्यिस्थापन गरेको स्िास््य अग्रसरता 
कायिक्रम जसले योग्य न्यून आय व्यक्लत र पररिारहरूलाई स्िास््य हेरचाहसुँग सम्बद्ध भुलतानी गनि सहायता गछि। राज्य Medicaid 

कायिक्रमले संिीय बजेट र आफ्नो राज्यको बजेट प्रयोग गरेर योग्य व्यक्लतहरूलाई स्िास््य सेिाहरू प्रिान गछि  जुन आय, असक्षमता 
र नागकररकता जस्ता धेरै आधारमा योग्यता तनधािरण गररन्छ।  
• ACA: िहनीयता स्याहार ऐन, सङ्िीय स्िास््य स्याहार सुधार साििजतनक कानून 111-148 हो। यसले िहनीय स्िास््य बीमा थप 

मातनसलाई उपलब्ध हुने सुतनक्श्चत गछि , Medicaid कायिक्रम विस्तार गछि  र कम लागतमा निीन र्चककत्सा स्याहार वितरण विर्धहरू 

समथिन गछि।.  
• HIX: स्िास््य बीमा वितनमय, व्यक्लत, पररिार र साना व्यिसाय पसलहरूलाई सस्तो र्चककत्सा बीमामा नामाङ्कन गनि मद्दत गने 

हरेक राज्यमा उपलब्ध सेिा हो।.  
• Pennsylvania हेल्थ इन्स्योरेन्स एलस्चेन्ज: 2020 मा, पेक्न्सभातनया आर्धकाररक रूपमा राज्य-आधाररत वितनमय-सङ्िीय 

प्लेटफमि (state-based exchange-federal platform, SBE-FP) मा सरय्ो। प्रभािकारी 2021 खुला नामाङ्कन अिर्ध, पेक्न्सभातनया 
पूणितया राज्य-आधाररत वितनमय (State-Based Exchange, SBE) मा रूपान्तरण हुनेछ र FFM माफि त सस्तो स्िास््य स्याहार 

कभरेज प्रस्ताि गनि आिेिनहरू पूरा गनेछैन।  
• FFM: संिीय अनुिानप्राप्त माकेटप्लेस  

• FPG: संिीय गरीबी तनिेमशका भनेको अमेररकी सरकारद्िारा प्रयोग गररने अनुिान सहायता कायिक्रम र लाभहरूमा को-को योग्य 

छन ्भन्ने कुरा तनधािरण गनि आम्िानीको मापन हो।  
• ACA अनुदान: ACA ले विशेर्गरी रोजगार िाता, Medicaid िा Medicare का माध्यमबाट िहनीय कभरेज नभएका न्यून र मध्यम 

न्यून आय भएका मातनसहरू िहनीय स्िास््य बीमामार्थको पहुुँच बढाउन मामसक वप्रममयम र खल्ती बादहरको खचि िटाउन 

अनुिानहरू प्रिान गििछ।  
• धचककत्सकीय हहसाबले आिश्यक सेिाहरू: सम्बक्न्धत कक्रयाकलापहरू जसलाई प्रमाणमा आधाररत र्चककत्सकीय स्तरको स्याहार 

लाई आिश्यक, उपयुलत र ममल्िो भनेर व्याख्या गनि सककनेछ। यसको विपरीत, अनािश्यक स्िास््य सेिामा त्यस्तो और्चत्य हुुँिैन।  
• ऐक्छछक सेिाहरू: स्िेक्च्छक (रोजाइको) सेिा तथा प्रोमसड्युर बबरामी या डालटरले छानेको सेिा हो जुन बबरामीको लार्ग लाभप्रि हुन्छ 

तर अत्यािश्यक हुुँिैन। स्िेक्च्छक शल्यकक्रया बबरामी या उनका डालटरद्िारा तनधािररत हुन्छ। केही उिाहरणहरूमा कस्मेदटक सेिाहरू, 

इन-मभट्रो फदटिलाइजेसन (गभिधारण), ठोस अङ्ग र बोन-म्यारो प्रत्यारोपण र/िा कस्मेदटक िन्त पुनतनिमािण पििछन।्  
• EMTALA: Geisinger ले आकक्स्मक र्चककत्सा उपचार तथा सकक्रय प्रसि ऐन (Emergency Medical Treatment and Active Labor 

Act, EMTALA) का आिश्यकताहरूको अनुपालन गििछ र यस नीततमा त्यस्ता अनुपालनलाई रोलने कुनै कुरा उल्लेख छैन। यो एक 

संिीय कानुन हो जसअनुसार बीमाको क्स्थतत िा भुलतानी गनि सलने क्स्थतत जे भएता पतन आकक्स्मक विभागमा आउने कुनै पतन 

बबरामी क्स्थर हुनुपने र उपचार गराउनु पने हुन्छ।  
• FAP: वित्तीय सहायता नीतत ले तनक्श्चत योग्यताका मापिण्डहरू गने र आफ्नो र्चककत्सा उपचारहरूको भुलतानी गनि नसलने 

बबरामीहरूलाई तनःशुल्क र्चककत्सा सेिाहरू उपलब्ध गराउन मद्दत गछि।  
• PFC: बबरामीको वित्तीय सल्लाहकारले बबरामीहरूलाई र्चककत्सा बबलको बारेमा वित्तीय सुझाि र सहायता र सुझाि प्रिान गििछन।्   
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• ADC: बालबामलकाहरूका लार्ग सहायता कायिक्रमले कम आय भएका िा आय नभएका पररिारका बालबामलकाहरूलाई वित्तीय 

सहायता उपलब्ध गराउुँछ।.   
• घरिुरी: Geisinger ले गाहिस्थलाई बबरामी, बबरामीको िम्पती/ मसमभल युतनयन सहकमी, बबरामीको अमभभािक तथा आमाबुिा 
(बबरामी नाबालक भएमा) र कुनै पतन तनभिर मातनस जो आमाबुिाको या आमाबाबुको कर चुलता र आमाबुिा या आमाबुिाको 
गाहिस्थमा बमसरेका व्यक्लतहरूलाई पररिारको रूपमा पररभावर्त गििछ।  
• नेटिकय  बाहहरका लाभहरू: कुनै डालटर या स्िास््य संस्थासुँग बबरामीको स्िास््य बीमा योजना (Health Insurance Plan)  
प्रिायकसुँग कुनै प्रकारको साझेिारी छैन भने। 

क्जम्मेिारीहरू 

राजस्ि व्यिस्थापनले यस नीततको प्रबन्धन गनेछ। 

उपकरण/आपूतियहरू 

लागू नहुने 

कायिविर्ध   

A. वित्िीय सहायिाका लाधि आिेदन हदने काययविधि      

 

• 6-18 िर्ि उमेरका अबीममत बालबामलका र ियस्क बबरामीहरू िा FPG को 138% िा सोभन्िा कम आय भएका ग्यारेन्टरले 

प्रान्तीय Medicaidका लार्ग आिेिन पूरा गनुिपने हुन्छ (प्रमाण C)।   
• FPG को 157% िा सोभन्िा न्यून िरेलु आय भएका 1-5 िर्िका अबीममत बालबामलकाले प्रान्तीय Medicaid का लार्ग 

आिेिन पूरा गनुिपने हुन्छ (प्रमाण C)।   
• FPG को 215% िा सोभन्िा न्यून िरेलु आय भएका िरपररिारबाट आएका अबीममत गभििती मदहला र 1 िर्ि मुतनका 
बालबामलकाले प्रान्तीय Medicaid का लार्ग आिेिन पूरा गनुिपने हुन्छ (प्रमाण C)।   
• आिश्यक आर्थिक सहायता आिेिन बबरामी िा ग्यारेन्टरले पूरा गने छन।्     
• आिश्यक पूरा गररएको आर्थिक सहायता आिेिनको अततररलत, बबरामीले Medicaid अस्िीकृतत पत्र र आय कागजातहरू 

प्रिान गनुिपििछ (प्रमाण A हेनुिहोस)्।  
• पदहले परोपकारी सेिाका लार्ग स्िीकृतत पाएका बबरामीहरूले प्रारक्म्भक स्िीकृततपतछ विचार गररनका लार्ग त्यसपतछका 
सेिाहरूका लार्ग आर्थिक सहायता आिेिन फारम भनुिपने हुन सलछ।     
• 100% परोपकारी सेिाका लार्ग विचार गररन बबरामीको सकल आय अमेररकी स्िास््य तथा मानिीय सेिा विभाग द्िारा 
संिीय िताि ककताबमा िावर्िक रूपमा प्रकामशत संिीय गरीबी आय दिशातनिेशहरूको 300% भन्िा बढी हुनु हुुँिैन 

(प्रमाण B हेनुिहोस)्।  
 अपिािहरूका लार्ग, “कदठनाइ” (Hardship) िस्तािेजीकरण आिश्यक हुन सलछ (जस्तै अत्यर्धक 

और्र्ध, आिर्धक बबरामीपना िा बहु अस्पतालमा भनाि भएका माममलाहरू) 
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B. आधथयक सहायिा आिेदन   

 

• यो FAP का प्रािधानहरू अन्तगित वित्तीय सहायता खोज्ने Geisinger का बबरामीहरूले वित्तीय आिेिन फाराम पूरा गरी 
पेश गरेर त्यस्तो सहायताका लार्ग आिेिन दिन सलछन ्(प्रिशिनी A को रूपमा तल सूचीकृत वित्तीय सहायता आिेिन 

फारामको प्रततमलवप)। पूणि र सहयोगी कागजातहरूको साथमा यो FAP अन्तगित कभरेजका लार्ग आिेिनलाई समीक्षा र 

अनुमोिनका लार्ग Geisinger को वित्तीय विभागमा पेश गररनेछ।    
 

C. योग्यिा मापदण्ड    

 

• बबरामीको भुलतानी गने असक्षमता स्याहार र वित्तीय प्रकक्रयाको अिर्धमा कुनै पतन समयमा तनधािरण गनि सककन्छ। यो 
FAP अन्तगितको कभरेज आधारभूत मेडडकल सेिाहरूमा सीममत हुन्छ। FAP ले र्चककत्सकीय दहसाबले आिश्यक नहुने कुनै 

पतन भनाि िा प्रकक्रयाहरूका लार्ग कभरेज प्रिान गिैन (जस्तै, व्यक्लतगत रूप िा व्यक्लतगत िस्तुहरू सुधार गनि अमभपे्रररत 

कस्मेदटक सेिाहरू)।    
• परोपकारी सेिाका लार्ग समीक्षा र तनधािरण "आय दिशातनिेश म्यादट्रलस" (Income Guideline Matrix) को उपयोग गरेर 

गररन्छ। (म्यादट्रलसको प्रततमलवप प्रमाण B को रूपमा संलग्न गररएको छ)।  
• पररिारको आय र पररिारको आकार संिीय गरीबी दिशातनिेश (FPG) को 138% भन्िा कम भएका बबरामीहरूलाई 

Medicaidका लार्ग आिेिन दिन Geisinger बबरामी आर्थिक परामशििाता, Geisinger Medicaid विके्रता िा स्थानीय 

Medicaid कायािलयमा ररफर गररने छ।    
• Geisinger माफि त आर्थिक सहायताका लार्ग आिेिन दिन बबरामीले Medicaid बाट अस्िीकृतत पत्र प्रिान गनुिपने हुन्छ।    
• पाररिाररक आम्िानी र पररिारको आकार FPG को 300% सम्म हुने स्िीकृत बबरामीहरूले आधारभूत र्चककत्सा सेिाहरूका 
लार्ग लाग्ने कुल शुल्कमा 100% छुट पाउने छन।्  
• बेरोजगार क्षततपूतति, कामिारको क्षततपूतति, सामाक्जक सुरक्षा भुलतानी, पेन्सन िा अिकाश आय, लाभाशं, भाडा, रोयल्टी, 
तनिािह भत्ता, बाल सहायता, िर बादहरबाट आउने सहयोग र अन्य विविध स्रोतहरू लगायत सबै आयको प्रयोग गरी 
िरपररिारको आय तनधािरण गररन्छ। आय कर-पूिि आधारमा तनधािरण गररन्छ।  
• यस आिेिनको प्रयोजनका लार्ग, Geisinger ले 'िरपररिार' लाई बबरामी, बबरामीको पतत/पत्नी/साझेिार, बबरामीका 
आमाबुिा िा अमभभािक (नाबामलग बबरामीको हकमा) र बबरामीको िा आमाबाबुको आयकर िाखखलामा िाबी गररएका कुनै 

पतन आर्ितहरू र बबरामीको िा तनजको आमाबाबु िा अमभभािकको िरमा बस्ने मातनसहरू भनी पररभावर्त गरेको छ।  
• पररिारको आय र पररिारको आकार FPG को 300% भन्िा बढी भएका बबरामीहरू यस नीतत अन्तगित आर्थिक सहायताका 
लार्ग योग्य हुने छैनन।् बबरामीहरूलाई पेक्न्सल्भेतनया हेल्थ इन्स्योरेन्स एलसचेन्ज माफि त उपलब्ध स्िास््य सेिा 
विकल्पहरू समीक्षा गनुिका साथसाथै Geisinger को भुलतानी योजना (Geisinger’s payment plan) र/िा उपलब्ध छुटहरू 

जस्ता भुलतानी विकल्पहरूको समीक्षा गनिका लार्ग Geisinger बबरामी आर्थिक परामशििाताकोमा ररफर गररने छ।  
• Geisinger ले बैंक खाताहरू रोलका गने छैन, पदहले प्राप्त गरेको ग्रहणार्धकारहरू लागू गने छैन िा बबरामी र/िा पररिारका 
सिस्यको पाररिममक गणना गने छैन।    
• यस FAP बमोक्जम राइट-अफहरू बबरामी िातयत्ि रकमहरूमा मात्र लागू हुन्छन।् अनुमोदित रकमले तनम्न पररणाम 

ल्याउन सलछ:     
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o बीमा कभरेज नभएको र Medicaid िा कुनै अन्य र्चककत्सकीय सहायता लाभहरू अस्िीकृत भएको बबरामी।     
o बबरामीसुँग लगतको साझेिारीमा Medicaid िा र्चककत्सा सहायता लाभहरू छन।्  
o बबरामीले आफ्ना बीमा लाभहरू समाप्त गरेको छ (अर्धकतम कभर दिन िा Medicare, जीिनभरको आरक्षण 

दिन समाप्त भएको)।     
o बबरामीसुँग भुलतानी प्रिशिन गने बीमा छ, तर बबरामीका लार्ग बीमापतछको ब्यालेन्स वित्तीय कदठनाइ हुन्छ।    
o FAP अनुमोिनपतछ बाुँकी बबरामी भुलतानी योजना ब्यालेन्स   

 यस FAP बमोक्जम राइट-अफहरू Geisinger ले पाउनुपने बीमा लाभहरू मसधै बबरामीहरूलाई भुलतानी गररएका 
सेिाहरूमा लागू हुने छैनन।्  
• बबरामीले आर्थिक सहायताका लार्ग योग्य हुनु अति अन्य सबै बीमा कभरेज मापिण्डहरू र/िा सहायता 
कायिक्रमहरूमा लागू गरेको र पालना गरेको हुनुपछि।  
• आिेिकले आफ्ना बीमा तनयमहरू र/िा सञ्जालको पालना नगरेकोले उत्पन्न हुने मौज्िात यस FAP अन्तगित 

समेदटएको छैन, सञ्जाल प्रािधानहरू नभए पतन:    

o एकमात्र अपिाि भनेको आपतकालीन र्चककत्सा उपचार हो।  
o त्यसकारण, स्याहारको लागतको तनक्श्चत दहस्सा िा पूरै लागतका लार्ग बबरामी क्जम्मेिार हुनेछन।्   
o सञ्जाल बादहरका प्रािधानहरू नभएका योजनाहरूका लार्ग सेिाहरूको कुल लागतका लार्ग बबरामी 

क्जम्मेिार हुनेछन।्    
o केही योजनाहरूमा सञ्जाल बादहरको प्रािधान हुन्छ, तर सामान्यतया यसको अथि बबरामीको उच्च आउट अफ 

पकेट वित्तीय क्जम्मेिारी छ भन्ने हुन्छ।    
• अनुमोिनपतछ, हालको कुनै बबरामीको ब्यालेन्सको साथै विलम्ब भएको क्स्थतत भएका लगायत कुनै पदहलेका 

ब्यालेन्स 100% छुटका लार्ग योग्य हुनेछ।  
• Geisinger ले सूचना प्राप्त ममततको आधारमा आर्थिक सहायताका लार्ग योग्य भएका र आफ्नो मौज्िातमा 

भुलतानी गरेका बबरामी(हरू)लाई शोधभनाि गनुिपछि। 
• Geisinger ले वित्तीय सहायताका लार्ग तपाईंको योग्यता आुँकलन गनि अनुमातनत विश्लेर्णात्मक 

उपकरणहरू प्रयोग गनि सलछ।  सङ्कलन न्यातयक तनणिय अिर्धको समाक्प्तको समयमा सङ्कलन गनि 
नसककने बबरामीको कफताि गररएको ब्यालेन्स वित्तीय सहायताका लार्ग मूल्याङ्कन गररनेछ।      

• सङ्कलन गने एजेन्सीहरूको साथमा राखखएका ब्यालेन्सहरूलाई बबरामीले वित्तीय सहायतासुँग सम्बक्न्धत 
पयािप्त कागजातहरू उपलब्ध गराउुँ िा परोपकारको रूपमा पुनः िगीकरण गनि सककन्छ।   

• यदि कुनै बबरामीले अशलतताको कारणले Medicaid मा आिेिन दिएको र Medicaid अशलतता कायिक्रम 
अन्तगित अक्स्िकार गररएको भए ती बबरामीहरूको FAP अन्तगितको आर्थिक सहायता मूल्याङ्कन गररने छ। 
(तल दिइएको जस्तै अपिािको विर्य बाहेक)। Medicaid आिेिन िा तत ्पश्चातको अशलतता अक्स्िकारलाई 
यस नीतत अन्तगित आिश्यकता पूरकको रूपमा उपयोग गररने छ।  

• कुनै पतन बबरामी जसले Medicaid को लार्ग आिेिन दिएको र तनम्न कारणले अक्स्िकार गररएको छ भने आर्थिक 

सहायताको लार्ग मूल्याङ्कन गररनेछ।    
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o िरबारबबहीन   

o कारागारमा रहेको 
o मतृ कुनै सम्पक्त्त नभएको   
o कुनै पतन योजनामा योग्यता नभएका बबरामी 
o ओभर ररसोसि मलममट भएका बबरामीहरू (काम गरररहेका गरीब) 

o Medicaid सेकेन्डरी ब्यालेन्स    

 

D. सहायक कािजाि 

    

 यस कायिक्रमको लार्ग सहायक कागजातमा आय जानकारीहरू र तनम्नसदहतका पछिन ्तर तनम्नमा मात्र सीममत नहुन 

सलछन:् गत िर्िको संिीय आय कर फाराम 1040, पे स्टब कपीहरू, अन्य आयहरूको मलखखत प्रमाणीकरण (जस्तै 

समाक्जक सुरक्षा, ADC, बाल सहायता, एमलमोनी, आदि) र हालका के्रडडट ररपोटिहरू।     
 Geisinger ले उद्योग स्तरीय र परीक्षण गररएको बाह्य विश्लेर्ण गने उपकरणहरू प्रयोग गरेर आर्थिक सहायता 

(aka Presumptive Charity पतन भतनने) प्राप्त गनि योग्य बबरामीहरू पदहचान गनि सलछ।    
 वित्तीय सहायता आिेिन “जाुँच फाराम”: यस फाराममा प्रिान गररने थप जानकारीले कुनै पतन प्रश्नमा रहेका या 

बोडिरलाइन स्िीकृततहरू असहज केसहरू र ठूला ब्यालेन्सहरूको गहन पुनरािलोकन गनि ममल्ने छ।     
 बबरामीहरूलाई FAP मा स्िीकृतत गररयो या अस्िीकृत गररयो भन्ने कुरा मलखखत जानकारी गराइने छ।    
 वित्तीय सहायता छुटहरूलाई हेलकामा राख्न अन्य आय डडडलसनहरू भन्िा फरक कारोबार कोडहरू प्रयोग गररन्छ।   
 

E. प्रदायकहरूको सूचीीः    
 

• Geisinger संलग्न प्रिायक: Geisinger फ्यामसमलटी मभत्र र्चककत्सकीय रूपमा आिश्यक सेिा प्रिान गने र ती बबरामीहरूले 

FAP अन्तगित वित्तीय सहायता प्राप्त गनि सलने प्रिायकहरूको सूची। (प्रमाण D)  

• Geisinger मा सहभागी नहुने प्रिायक: Geisinger फ्यामसमलटी मभत्र र्चककत्सकीय रूपमा आिश्यक सेिा प्रिान गने तर ती 
बबरामीहरूले FAP अन्तगित वित्तीय सहायता  
कायिक्रम प्राप्त गनि नसलने प्रिायकहरूको सूची। (प्रमाण E)   

 o असंलग्न प्रिायकहरूको सूची 501(r) संयोजकले व्यिस्थापन गििछन ्र Geisinger.org िेबसाइटमा प्रकाशन गररन्छ। 
बाह्यकरणको सूची पुनरािलोक गने Geisinger को प्रकक्रया हो, यस प्रकारको सूची चौमामसक रूपमा र सबै बबरामीले प्रयोग 

गने कागजात अद्यािर्धक राखखन्छ।    
  

F. बबरामीहरूलाई लािू हुने शुल्कको हहसाब िने आिार    

 सहायताको लार्ग योग्य व्यक्लतहरूलाई प्रिान गररएको अस्पताल आकक्स्मक उपचार या अन्य र्चककत्सकीय रूपमा 
आिश्यक अस्पताल हेरचाहको लार्ग Medicare सेिा शुल्कले दिने भन्िा बढी शुल्क लगाइने छैन। FAP अन्तगित आर्थिक 

सहायताको लार्ग योग्य व्यक्लतहरूले Geisinger ले प्रिान गरेको हेरचाहमा आफ्नो लागू हुने शुल्कमा 100% कटौती हुनेछ। 
 



Geisinger आर्थिक सहायता नीतत  

Geisinger आर्थिक सहायता  
 पेज 8 को 8 

मे 15, 2019 अतिका नीतत संस्करणहरू, Geisinger Quality & Safety मा सम्पकि  गरेर अनुरोध गनि सककन्छ। 

Geisinger का नीतत, कायिविर्ध, दिशातनिेश र प्रोटोकलहरू गोप्य स्िाममत्ि सूचना हुन,् जुन Geisinger प्रणाली बादहर खुलासा गनुि हुुँिैन। 
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G. स्ि-भुलिान छुट नीति  

 FAP भन्िा बाहेक, Geisinger ले कुनै बीमा नभएको व्यक्लतले कुनै आर्थिक सहायता पाउुँछ या पाउुँ िैन भन्ने जान्नु पदहले 

नै सचेतता पूििक 30% रकम िटाउुँछ। अतन त्यस व्यक्लतले वित्तीय सहायताको लार्ग योग्य भएको नठहरेसम्म 70% 

रकम मात्र भूलतानी गनुि पनेछ। (एक्लजबबट F हेनुिहोस)् 

 यदि उनीहरू वित्तीय सहायताको लार्ग योग्य िेखखएमा FAP कायिक्रम अन्तरगत पूणि रकम ममनाहा गररन्छ। उिाहरण: 

कुनै व्यक्लतलाई दिइएको मूल बबल $1,000 छ। व्यक्लतको कुनै बीमा छैन त्यसैले बबल 30% ले या $300 ले िटेर नयाुँ 
बबल $700 भयो। केही मदहनाको बबमलङ र व्यक्लतगत अन्तरकक्रया पश्चात व्यक्लत FAP योग्य छन ्तत्पश्चात ्$300 को 
छुटलाई कफताि गरेर पूरै $1,000 िानमा िताि गररन्छ।  
 

H. भुलिानी निरेको अिस्थामा िररने काययिाहीहरू  

• भुलतान नगरेको अिस्थामा Geisinger ले गनि सलने कायििाहरीहरू Geisinger को बबरामी के्रडडट नीतत (प्रमाण G) मा 
िणिन गररएको छ। बबरामी के्रडडट नीतत तनम्नानुसार प्राप्त गनि सककन्छ:  

• फोन माफि त: 800-640-4206  

• अनलाइन: geisinger.org  

• आफैँ  उपक्स्थत भएर: Geisinger अस्पताल के्षत्रमा या आकक्स्मक कक्षमा गएर 

संलग्न कागजातहरू 

प्रमाण  A: आधथयक सहायिा आिेदन   

प्रमाण  B: 2022 संघीय िररबी आय हदशातनदेश   

प्रमाण  C: 2022 Medicaid आय सीमा   
प्रमाण  D: Geisinger मा सहभािी प्रदायक सूची  
प्रमाण  E: Geisinger मा सहभािी नहुने प्रदायक सूची  
प्रमाण  F: स्ि-भुलिानी छुट नीति  

प्रमाण  G: बबरामी के्रडडट नीति   

प्रमाण   H:  आकक्स्मक धचककत्सा उपचार प्रसि ऐन (EMTALA)   
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