गाइसिन्गर आर्थिक िहयोग नीति
नीतिको उद्दे श्य:
बिरामीहरूको तिने क्षमिा जेिुकै भएिा पतन गाइसिन्गर उनीहरूलाई मेडिकल िेवाहरू प्रदान गनिका लार्ग प्रतििद्ध छ, िी बिरामीहरूलाई छूटमा
वा तनशुल्क मेडिकल िेवाहरू प्रदान गनि जिले तिनि नचाहने इच्छा प्रकट नगरी तिनि निक्ने क्षमिा प्रदसशिि गछि न ्। यि आर्थिक िहयोग नीति

(एफएपप) को उद्दे श्य त्यस्िो आर्थिक िहयोगका लार्ग को योग्य हुन्छन ् भन्ने कुरा स्थापपि गरे र २०१० को बिरामी िंरक्षण र वहनयोग्य स्याहार
अर्धतनयमको खण्ि ९००७ को िथा २६ सि.एफ.आर.§१.५०(आर)-४का लागय
ू ोग्य ट्रे जरी तनयमनहरूका सलखखि आर्थिक िहयोग नीतिका आवश्यकिाहरू
पालना गनु ि रहे को छ। यो तनधािरण गनिका लार्ग मागिदशिनहरू बिरामीको घरपररवारको आय, िम्पपि र घरपररवार वा पररवारको आकारमा आधाररि
छन ्। अझ, यि नीतिको आय आवश्यकिा खण्ि प्रकासशि फेिेरल गररिी मागिदशिनहरू (एफपपजज) उपयोग गने िूत्रमा आधाररि छ। िी आवश्यकिाहरू

कम्िीमा वापषिक रूपमा अपिेट गररन्छन ् जिले गदाि तिनको समलान स्वास््य र मानव िेवाहरूको अमेररकी िर्चवद्वारा जारी गररएको एफपपजजिँ ग
समलान गनि िककयोि ्।

पूरा खचि तिनिका लार्ग आर्थिक स्रोि नभएका र िोको योग्यिाका लार्ग मागिदशिनहरू पूरा गने बिरामीहरूले यि एफएपप अन्िगिि आर्थिक िहयोगका

लार्ग आवेदन गनि िक्छन ्। आर्थिक िहयोग पवकल्पहरूमा राज्य मेडिकेिमा भनाि, फेिेरल स्वास््य िीमा पवतनमय योजनामा भनाि, वा गाइसिन्गर
अवैितनक स्याहार कायिक्रममा स्वीकृतिका लार्ग आवेदन िामे ल छन ्। यि एफएपपले तनम्नानि
ु ार िेवा ददन्छ:
•

गाइसिन्गर बिरामीहरूलाई गुणस्िरीय स्वास््य योजना पवकल्पहरू (क्युएचपप) िथा िीमा वहनयोग्यिा कायिक्रमहरू िारे जानकारी
ददन्छ, जिका लार्ग उनीहरू योग्य हुनिक्छन ्;

•

योग्य बिरामीहरूलाई िामद
ु ातयक रूपमा उपलब्ध स्रोिहरूिाट कभरे जका लार्ग िथा िरकारी अनद
ु ान र वा राज्य मेडिकेि जस्िा िीमा
वहनयोग्य कायिक्रमहरूका लार्ग िहयोग िक्छ;

•

आंसशक रूपमा, गाइसिन्गरको परोपकारी ध्ये य पूरा गछि ;

•

योग्य बिरामीहरूका लार्ग आर्थिक िहयोगको पदहचानलाई िीव्रिा ददन्छ।

•

अवैितनक स्याहार माफी स्वीकृति र ररपोदटिङ प्रकक्रयालाई औपचाररक िनाउँ छ; र

•

अवैितनक स्याहारलाई उपयुक्ि रूपमा वगीकरण गछि ।

प्रभापवि हुने व्यजक्िहरू:
यो आर्थिक िहयोग नीति कुनै पतन गाइसिन्गर िुपवधामा स्याहार प्राप्ि गने ििै गाइसिन्गर बिरामीहरूका लार्ग लागू हुन्छ, िी बिरामी िाहे क जिलाई यि एफएपपले
कभर नगरे को प्रदायकद्वारा उपचार गररएको छ (त्यस्िा प्रदायकहरू यि एफएपपको अन्त्यमा पदहचान गररएको छ)।

बिरामीहरूको तिने क्षमिा जेिुकै भएिा पतन गाइसिन्गर उनीहरूलाई मेडिकल िेवाहरू प्रदान गनि प्रतििद्ध छ। यद्यपप, कफिाि भुक् िानी हुनिक्ने गरी
िेवाहरू प्रदान गररएका िेलाहरूमा, िी िेवाहरूका लार्ग भुक्िानी कफिाि गराउन गाइसिन्गरले बिरामीहरूलाई गाइसिन्गर आर्थिक नीतिको पालना गनि
अनुरोध गदिछ। त्यिो नगनािको नतिजास्वरूप बिरामीले िी प्राप्ि गरे का िेवाहरूका लार्ग भुक् िानीको जजम्मेवारी सलएको भन्ने िुखझनेछ।

पररभाषाहरू:
अवैतनिक स्याहार: परोपकार स्याहार। स्थापपि मापदण्ि पूरा गने व्यजक्िहरूलाई सििैमा वा छू टमा प्रदान गररने स्वास््यस्याहार िेवाहरू।

राज्य मेडिकेि काययक्रम: फेिेरल मेडिकेि कायिक्रमिँगै राज्य िरकारहरूद्वारा िञ्चासलि स्वास््य पहलहरू जिले न्यून आय भएका व्यजक्िहरू र
पररवारहरूलाई उनीहरूको स्वास््यस्याहारिँग िम्िजन्धि खचिको भुक्िानी गनि मद्दि गछि । राज्य मेडिकेि कायिक्रमहरूले योग्य व्यजक्िहरूलाई

आवश्यक स्वास््य िेवाहरू प्रदान गनिका लार्ग आफ्नो राज्यको फजन्िङ िाथिाथै फेिेरल फजन्िङको प्रयोग गछि न ्, जिका लार्ग योग्यिा आय,
अिक्ििा र नागररकिा िदहि अनेकन ् कारकहरूमा आधाररि हुन्छ।

आधारभूत मेडिकल वा मेडिकल रूपमा आवश्यक सेवाहरू: आकजस्मक कक्षमा प्रदान गररने आकजस्मक मेडिकल िेवाहरू; त्यस्िो अवस्थाका लार्ग िेवा

जिलाई िुरन्ि उपचार गररएन भने, त्यिले स्वास््य जस्थतिमा प्रतिकूल पररवििन गराउँ छ; जीवन खिरामा पाने पररजस्थतिहरूको प्रतिकक्रयामा प्रदान गररने
गैर-वैकजल्पक िेवाहरू; गाइसिन्गरको तनणिय अनुिार हरे क केिका आधारमा मूल्याङ्कन गररएका मेडिकल रूपमा आवश्यक िेवाहरू। कस्मेदटक िेवाहरू,
कृबत्रम गभािधान, ठोि अङ्ग र हािे-मािी प्रत्यारोपण, तनयसमि दन्ि स्याहार र/वा कस्मेदटक दन्ि पुनतनिमािण िामे ल छै नन ्।

इएमटिएएलए: गाइसिन्गरले आकजस्मक मेडिकल उपचार र कक्रयाशील श्रम अर्धतनयम (इएमदटएएलए) पालना गछि र यि नीतिमा त्यस्िो केही
छै न जिले त्यस्िो पालनालाई तनषेध गरोि ्। इएमदटएएलए नीति अनुिार, बिरामीले भुक्िानी गने पवर्ध वा बिरामीको िीमा जस्थतिका पवषयमा

िोधपुछका कारणले गदाि कुनै पतन मेडिकल जस्क्रतनङ जाँच वा उपचार दिला गररनु हुँदैन। आकजस्मक पवभागमा, इएमदटएएलएका आवश्यकिाहरू
अनुिार, आकजस्मक िेवाहरू प्राप्ि गने ििै बिरामीहरूको प्राथसमकिा तनधािरण गररने र रजजस्टर गररनेछ। यदद कुनै बिरामी गैरअत्यावश्यक/आकजस्मक जस्थतिमा भएको

तनधािरण गररयो भने र िो बिरामीको िीमा कभरे ज नभएको पाइयो भने, िो बिरामीलाई गैर-अत्यावश्यक/आकजस्मक व्यवस्थामा फलो-अप गनिका
लार्ग तनदेसशि गररनेछ।
एससए: बिरामी िंरक्षण िथा वहनयोग्य स्याहार अर्धतनयम, िामुदातयक कानुन १११-१४८ माचि २३, २०१० मा राष्ट्ट्रपति िाराक ओिामाले हस्िाक्षर
गरी कानुन िनाएको अमेररकी फेिेरल अध्यादे श।

एससए अिुदािहरू: एसिएले नयाँ कर क्रेडिट र वा खचि िाझा कटौिी प्रदान गदि छ जिले िपाईँले गोजी िादहरिाट तिने रकमलाई घटाउँ छ र वा
कर क्रेडिट प्रदान गदिछ जिले स्वास््य िीमा पवतनमय (एचआइएक्ि) माफिि स्वास््य कभरे ज वहन गनि िपाईँलाई मद्दि गदिछ।
एचआइएक्स: स्वास््य िीमा पवतनमय।
एफएफएम: फेिेरल िुिाध्य िजार।
एफपपजि: फेिेरल गररिी मागिदशिन
एफएपप: आर्थिक िहयोग नीति
पपएफसस: बिरामीको आर्थिक परामशिदािा
पपपपएससए: बिरामी िंरक्षण र वहनयोग्य स्याहार अर्धतनयम
एडिसस: आर्श्रि िच्चाहरूका लार्ग िहायक
जिम्मेवारीहरू:
राजस्व व्यवस्थापनले यो नीति कायािन्वयन गनेछ

नीति:
क. आवेदि

•

यि एफएपपका प्रावधानहरू अन्िगिि आर्थिक िहयोग चाहने गाइसिन्गरका बिरामीहरूले आर्थिक वक्िव्य आवेदन फाराम भरी िुझाएर

त्यस्िो िहयोगका लार्ग आवे दन गनि िक्नेछन ् (आर्थिक वक्िव्य आवेदन फारामको एउटा प्रति िल पररसशष्ट्ट 'क'मा िूचीकृि गररएको
छ)। यि एफएपप अन्िगिि कभरे जका लार्ग आवेदन, परू ा र िंलग्न कागजािहरू िदहि, िमीक्षाका लार्ग गाइसिन्गर आर्थिक पवभागमा
िुझाइनेछ।

ख. योग्यता मापदण्ि

•

कुनै बिरामीको भुक्िानी गने अक्षमिा स्याहारको आर्थिक तनरन्िरिािीच कुनै पतन िेला तनधािरण गनि िककनेछ। यि एफएपप अन्िगििको

कभरे ज आधारभूि मेडिकल िेवाहरूमा िीसमि रहनेछ। एफएपपले मेडिकल रूपमा आवश्यक नठातनएका कुनै भनािहरू वा प्रकक्रयाहरूका लार्ग
कभरे ज प्रदान गनेछैन (जस्िै व्यजक्िगि रूप वा व्यजक्िगि आइटमहरू िुधार गने मनिायका कस्मेद टक िेवाहरू)।

•

अवैितनक स्याहारका लार्ग पवचार गररने रकमको उपयुक्ििाको िमीक्षा र तनधािरण "आय मागिदशिन म्यादट्रक्ि" को उपयोग गरी प्राप्ि
गररनेछ। (िो म्यादट्रक्िको एक प्रति पररसशष्ट्ट खमा िंलग्न छ)।

•

फेिेरल गररिी मागिदशिन (एफपपजज) को १३८% भन्दा िल घरपररवारको आय र पररवारको आकार भएका बिरामीहरूलाई मेडिकल िहयोगका
लार्ग आवेदन गनि गाइसिन्गर बिरामी आर्थिक परामशिदािा वा स्थानीय मेडिकेि कायािलयमा रे फर गररनेछ।

•

एफपपजजको ३००% भन्दा िल घरपररवारको आय र पररवार आकार हुने स्वीकृि बिरामीहरूले आधारभूि मेडिकल िेवाहरूका लार्ग उत्पन्न
कुल खचिहरूिाट १००% छूट प्राप्ि गनेछन ्।

•

घरपररवारको आय ििै आजिनहरूिाट प्राप्ि आय प्रयोग गरे र तनधािररि गररन्छ जिमा िेरोजगार भिा, कामदारको क्षतिपूत िि, िामाजजक

िुरक्षण भुक्िानीहरू, पेन्िन वा अवकाश आय, डिसभिेन्टहरू, भािाहरू, रोयल्टीहरू, एसलमनी, िच्चा िहयोग, घरपररवार िादहरिाट प्राप्ि

िहयोग र अन्य पवपवध स्रोििाट प्राप्ि आयहरू िामेल छन ्। आयको तनधािरण कर-पव
ू ि आधारमा गररन्छ। यदद कुनै व्यजक्ि घरपररवारमा
िस्छन ् भने, घरपररवारका ििै िदस्यहरूको आय िामेल गनह
ु ि ोि ्।

•

यि नीतिअन्िगिि एफपपजजको ३००% िरािर वा ििी घरपररवारको आय र पररवारको आकार हुने बिरामीहरू आर्थिक िहयोगका लार्ग योग्य

हुँदैनन ्। गाइसिन्गरको ब्याजरदहि भुक्िानी योजना र/वा उपलब्ध छूटहरूजस्िा भुक्िानी पवकल्पहरूको िमीक्षामा थप बिरामीहरूलाई एसिए
माफिि उपलब्ध स्वास््य स्याहार पवकल्पहरूको िमीक्षा गनिका लार्ग गाइसिन्गर बिरामी आर्थिक परामशिदािाकहाँ रे फर गररन्छ।

•

अवैितनक स्याहारका लार्ग बिरामी योग्य छछै न भनी तनधािरण गनिका लार्ग िम्पपि जानकारी पतन आवश्यक छ। उल्लेखखि िम्पपि पववरण
आर्थिक वक्िव्य आवेदन फाराम, क्रेडिट ररपोटिहरू, मेडिकल िहयोग आवेदनहरू, िेस्रो पक्ष िङ्कलन एजेन्िीहरू, आदद िदहि पवसभन्न
आर्थिक स्रोिहरूिाट प्राप्ि गररनेछ। यदद बिरामीिँग उल्लेखखि बिरामी दातयत्वको रकमभन्दा न्युनिम दि(१०) गुणा ििी "शुद्ध िम्पपि"
भए, गाइसिन्गर राजस्व व्यवस्थापनद्वारा अवैितनक स्याहारका लार्ग पववेकाधीन िमीक्षा गनि अनुरोध गररनेछ।

•

गाइसिन्गरले कुनै पतन बिरामी र/वा पररवारका िदस्यको िैङ्क अकाउन्ि "रोक्का" गनेछैन, पदहलेनै प्राप्ि गरे का ग्रहणार्धकार लागू
गराउनेछैन, र ज्याला अलङ्कृि गनेछैन।

•

यि एफएपप अनुिारको घाटा बिरामी दातयत्व रकमका लार्ग मात्र लागू हुनेछ। स्वीकृ ि रकमहरू तनम्न कुराहरूको नतिजा हुन िक्नेछ:

o

बिरामीिँग िीमा कभरे ज छै न र उिलाई मेडिकल िहयोग लाभहरू अस्वीकृ ि गररयो।

o

खचिको एउटा अंश िदहि बिरामीिँग मेडिकल िहयोग लाभहरू छन ्।

o

बिरामीले आफ्नो िीमा लाभहरू िककिकेको छ (अर्धकिम कभर गररएका ददन नातघिकेको वा, मेडिकेयरका लार्ग, जीवनपयिन्ि
जगेिा ददन िककिकेको)।

o

बिरामीिँग प्राथसमक िीमा छ जिले भक्
ु िानी ददइिकेको छ िर दोस्रो दातयत्व िाँकी नै छ जिका लार्ग कभरे ज छै न।

o

एफएपप स्वीकृति र भुक्िानी योजना पतछ िाँकी बिरामीको ब्यालेन् ि स्वीकृ ि भएको छ।

•

यि एफएपप अनुिारको घाटा िाँकी रहे का िेवाहरूका लार्ग लागू हुनेछैन, जहाँ गाइसिन्गरले भुक्िानी गनप
ु ि ने िीमा लाभहरू िोझै बिरामीलाई
भुक्िानी गररएको र्थयो।

•

अवैितनक स्याहारका लार्ग योग्य हुनभ
ु न्दा अतघ बिरामीले अन्य ििै िीमा कभरे ज आवश्यकिाहरू र/वा िहयोग कायिक्रमहरूमा आवेदन
गरे को र पालना गरे को हुनुपनेछ।

•

पररवारको आकार र आयिँग िम्िजन्धि कुनै पतन िङ्कलन प्रकक्रयाद्वारा िङ्कसलि ि्याङ्क गाइसिन्गरको आय मागिदशिन म्यादट्रक्ििँग
िुलना गररनेछ र १००% छूटका लार्ग योग्य ठातनएका बिरामीहरूका लार्ग योग्य हुने अकाउन्ट ब्यालेन्िहरू पदहलेको िकाया (िाँकी)
जस्थतििाट अवैितनक स्याहारमा स्थानान्िररि गररनेछ। आर्थिक िहयोगका लार्ग िपाईँको योग्यिा मल्
ू याङ्कन गनि गाइसिन्गरले
आनुमातनक पवश्लेषणात्मक औजारहरू प्रयोग गनि िक्नेछ।

•

िङ्कलन न्याय तनणिय अवर्धको अन्त्यमा अिङ्कसलि कफिाि गररएका बिरामीका ब्यालेन्िहरू अवैितनक स्याहारमा वगीकरण गनिका लार्ग
मूल्याङ्कन गररनेछ। पररवारको आकार र आयिँग िम्िजन्धि िङ्कसलि ि्याङ्क गाइसिन्गरको आय मागिदशिन म्यादट्रक्ििँग िुलना

•

गररनेछ र योग्य हुने अकाउन्ट ब्यालेन्िहरू पदहलेको अशोध्य ऋणको जस्थतििाट अवै ितनक स्याहारमा स्थानान्िररि गररनेछ।

िङ्कलन एजेन्िीहरूलाई ददइएको ब्यालेन्िहरूलाई बिरामीले आर्थिक िहयोगका िम्िन्धमा पयािप्ि कागजपत्र िुझाएका खण्िमा अवैितनक
स्याहारमा पन
ु विगीकरण गनि िककनेछ।

•

यदद बिरामीले मेडिकल िहयोगका लार्ग आवेदन गरे को छ र मेडिकेि अिक्ििा कायिक्रम अन्िगिि योग्यिा अस्वीकृि भएको छ भने, त्यस्िा

बिरामीहरूलाई गाइसिन्गरको अवैितनक स्याहार कायिक्रमका लार्ग मल्
ू याङ्कन गररनेछ (अपवादहरू िल नोट गरे अनि
ु ार)। मेडिकेि आवेदन
र/वा त्यिपतछको अिक्ििा अस्वीकृतििाट प्राप्ि कागजपत्रहरूलाई यि नीतििँग िम्िजन्धि कागजपत्रका आवश्यकिाहरू पूतिि गनिका लार्ग
प्रयोग गररनेछ।

•

मेडिकल िहयोगका लार्ग आवेदन गरे को बिरामी जिलाई िलका मध्ये कुनै एक कारणले मेडिकेि कायिक्रमका लार्ग योग्यिा अस्वीकृि
गररएको छ, तिनलाई गाइसिन्गरको अवैितनक स्याहार कायिक्रमका लार्ग मल्
ू याङ्कन गररनेछ;

•

o

गहृ पवहीन

o

कैद गररएको

o

मि
ृ क जगाजसमन नभएको

o

बिरामीका लार्ग कायिक्रम योग्यिा नभएको

o

स्रोि िीमा मार्थको बिरामी (काम गने गररि)

o

मेडिकेि द्पविीय ब्यालेन्िहरू

जनवरी १, २०१४ दे खख लागू हुनेगरर, मेडिकल िहयोग कायिक्रम अन्िगिि लाभहरूका लार्ग योग्य नहुने बिरामीहरूले पपपपएसिए अनि
ु ार

फेिेरल वा राज्य िीमा एक्स्चेन्जहरूमाफिि िेस्रो पक्ष लाभहरूका लार्ग आवेदन गनप
ु ि नेछ। आवेदन वा छूट को प्रमाण यि एफएपप अन्िगिि
स्वीकृि हुनअ
ु तघनै प्रदान गनप
ु ि नेछ।
ग. आर्थयक सहयोगका लार्ग आवेदि प्रक्रक्रया

•

६-१८ का अिीसमि िच्चाहरू र वयस्क बिरामीहरू वा एफपपजजको १३८% िरािर वा कम आय भएको ग्यारे न्टीकिाि ले राज्य मेडिकेिका लार्ग
आर्थिक िहयोग आवेदन पूरा गनु ि आवश्यक छ (पररसशष्ट्ट ग)।

•

घरपररवारको आय एफपपजजको १५७% िरािर वा कम आय भएको घरपररवारका १-५ वषिका अिीसमि िच्चाहरूले राज्य मेडिकेिका लार्ग
आर्थिक िहयोग आवेदन पूरा गनु ि आवश्यक छ। (पररसशष्ट्ट ग)।

•

एफपपजजको २१५% िरािर वा कम घरपररवारको आय भएका अिीसमि गभिविी मदहलाहरू र एक वषि मुतनका िच्चाहरूले राज्य मेडिकेिका
लार्ग आर्थिक िहयोग आवेदन पूरा गनु ि आवश्यक छ (पररसशष्ट्ट ग)

•

एफपपजजको १३८% भन्दा ििी आय भएका अिीसमि बिरामी वा ग्यारे न्टीकिाि ले एसिएि अनुिार फेिेरल िुपवधाप्राप्ि
िजार(एफएफएम)माफिि िीमाका लार्ग आवेदन पूरा गनु ि आवश्यक छ।

•

ििै ब्यालेन्िहरूमा बिरामी वा ग्यारे न्टीकिािले आवश्यक आर्थिक वक्िव्य आवेदन पूरा गछि न ्।

•

ििै ब्यालेन्िहरू र/वा बिरामीको कु ल ब्यालेन्िहरूमा आवश्यक पूरा गररएको आर्थिक िहयोग आवेदन अतिररक्ि, बिरामीले आय र
िम्पपिका कागजपत्रहरू प्रदान गदिछन ् (पररसशष्ट्ट क हे नह
ु ि ोि ्)।

•

अवैितनक स्याहारका लार्ग पदहले नै स्वीकृि भएका बिरामीहरूले िुरुको स्वीकृति पतछ पवचार गररने िेवाहरूका लार्ग आर्थिक वक्िव्य
आवेदन पूरा गनप
ु ि ने आवश्यकिा हुनिक्छ।

•

१००% अवैितनक स्याहारका लार्ग पवचार गररन कुनै पतन बिरामीको कुल आय अमेररकी स्वास््य र मानव िेवा पवभागले फेिेरल रजजस्टरमा
वापषिक रूपमा प्रकासशि गने फेिेरल गररिी आय मागिदशिनको ३००% भन्दा ििी हुनुहुनेछैन (पररसशष्ट्ट ख हे नह
ु ि ोि ्)। छूटका लार्ग "कदठनाइ"
कागजपत्र आवश्यक हुनिक्छ (जस्िै अत्यार्धक औषर्धहरू, मरणान्ि रोग वा धे रै अस्पिाल भनाि भएका केिहरू)।

घ. सहयोगी कागिपत्रहरू

•

यि कायिक्रमका िम्िन्धमा योग्यिाका लार्ग िहयोगी कागजपत्रहरूमा आय र िम्पपिको जानकारी हुनेछ जिमा तनम्नसलखखि िामे ल छन ्
िर त्यतिमै िीसमि छै नन ्: अतघल्लो वषिको फेिेरल आयकर फाराम १०४०, पे स्टिका प्रतिहरू (अतघल्ला चारवटा िलि अवर्धिाट), प्राप्ि
गररएको अन्य कुनै आयको सलखखि प्रमाणीकरण (जस्िै, िामाजजक िुरक्षण, एडिसि, िच्चा िहयोग, एलीमनी, आदद), वििमान क्रेडिट
ररपोटिहरू र िम्पपि प्रमाणीकरण।

•

गाइसिन्गरले अवैितनक स्याहारका लार्ग बिरामीहरूलाई योग्य िनाउन उद्योग परीक्षक्षि वाह्य पवश्लेषण औजारहरूको उपयोग गनि िक्नेछ
(उफि आनम
ु ातनक परोपकार)।

•

"एिेिमेन्ट(मूल्याङ्कन) फाराम": यि फाराममा प्रदान गररएको अतिररक्ि जानकारीले शङ्कास्पद वा िीमान्ि स्वीकृतिहरू, कदठनाइ केिहरू
र ठूला ब्यालेन्िहरूको गहन िमीक्षा गने अविर ददन्छ।

•

यि एफएपप अन्िगिि अवैितनक स्याहारका लार्ग बिरामीहरू लाई स्वीकृि गररयो वा अस्वीकृि गररयो भनी उनीहरूलाई सलखखिमा िूचीि
गररनेछ।

•

अन्य ककसिमका राजस्व कटौिीहरूिाट अवैितनक स्याहार छूटहरू पिा लगाउन सभन्न कारोिार कोिहरू प्रयोग गररनेछ।

ङ. प्रदायकहरूको सूची:

•

गाइसिन्गर िहभागी प्रदायकहरू: यो िी प्रदायकहरूको िूची हो जिले गाइसिन्गर िुप वधासभत्र मेडिकल रूपमा आवश्यक स्याहार प्रदान गदिछन ्
र जिका बिरामीहरू यि एफएपप अन्िगिि अवै ितनक स्याहार कायिक्रमका लार्ग आवे दन गनि योग्य छन ्। (पररसशष्ट्ट घ)

•

गाइसिन्गर गैर-िहभागी प्रदायकहरू: यो िी प्रदायकहरूको िच
ू ी हो जिले गाइसिन्गर िपु वधासभत्र मेडिकल रूपमा आवश्यक स्याहार प्रदान
गदिछन ् र जिका बिरामीहरू यि एफएपप अन्िगिि अवैितनक स्याहार कायिक्रमका लार्ग आवेदन गनि योग्य छै नन ्। (पररसशष्ट्ट ङ)

•

आकजस्मक िेवाहरू, पप.सि.ले गाइसिन्गर िामुदातयक मेडिकल केन्र (जजसिएमसि) मा आकजस्मक िेवाहरू प्रदान गदिछ, जिका
बिरामीहरूलाई यि एफएपपले कभर गदै न।

•
•

गाइसिन्गर होली जस्पररट मेडिकल ग्रुप (जजएचएिएमजज) ले गाइसिन्गर होली जस्पररटमा िे वा प्रदान गदिछ
प्राइम मेि मेडिकल ग्रुप गाइसिन्गर जक्लतनकिँग िहकायि गदै

च. बिरामीहरूलाई लगाइिे शुल्क गणिा गिे आधार

•

यि नीति अन्िगिि िहयोगका लार्ग योग्य व्यजक्िहरूलाई प्रदान गररएको अस्पिाल आकजस्मक स्याहार वा अन्य मेडिकल रूपमा आवश्यक
अस्पिाल स्याहारका लार्ग लगाइने शुल्क त्यस्िा स्याहारका लार्ग लाग्ने मेडिकेयर शुल्कको रकमभन्दा ििी हुनेछैन। यि एफएपप अन्िगिि
अवैितनक स्याहारका लार्ग योग्य हुनेहरूले तनशुल्क स्याहार प्राप्ि गनेछन ् र गाइसिन्गरले प्रदान गरे का स्याहारहरूमा लाग्ने शुल्कहरू
१००%ले घटाइनेछ।

छ. स्व-भुक्तािी छू ि िीनत

•

यि एफएपपिाट स्विन्त्र रूपमा, गाइसिन्गरले यदद अिीसमि व्यजक्ि आर्थिक िहयोगका लार्ग योग्य हुन्छ भन्ने चाल पाएमा, लगाएको

शुल्कमा अर्ग्रम शुल्कमा ३०% को छू ट ददनेछ। त्यिपतछ िो व्यजक्िलाई िाँकी ७०% का लार्ग शुल्क लगाइनेछ, त्यि िमयिम्म जििम्म
उनीहरू आर्थिक िहयोगका लार्ग योग्य हुँदैनन ्। (पररसशष्ट्ट एफ हे नह
ु ि ोि ्)

•

यदद उनीहरू आर्थिक िहयोगका लार्ग योग्य भएको तनधािररि गररयो भने, िाँकी रहे को िम्पण
ू ि ब्यालेन्ि हाम्रो एफएपप कायिक्रम अन्िगिि
लेखखनेछ। उदाहरण: कुनै व्यजक्िलाई लगाईएको वास्िपवक शुल्क $१,००.०० छ। यदद िो व्यजक्ि अिीसमि भए, यो रकम ३०% ले वा $३०० ले
घटाइनेछ र नयाँ बिलको रकम $७००.०० हुनेछ। मदहनौँ पतछको बिसलङ र व्यजक्िगि अन्िरकक्रयापतछ, िी व्यजक्ि हाम्रो एफएपपका लार्ग
योग्य हुन्छन ्, पदहलेको $३०० लाई उल््याएर पूरा $१,००० परोपकार िफि लेखखनेछ।

ि. भुक्तािी िभएको खण्िमा गिय सक्रकिे कािायहीहरू

•

भक्
ु िानी नभएको खण्िमा गाइसिन्गरले गनि िक्ने कािािहीहरू गाइसिन्गरको बिरामी क्रेडिट नीतिमा व्याख्या गररएका छन ् (पररसशष्ट्ट
छ) गाइसिन्गरको बिरामी क्रेडिट नीति तनम्निररकाले प्राप्ि गनि िककन्छ:
फोन गरे र: १-८००-६४०-४२०६

•
•
•

www.geisinger.org मा अनलाइन
व्यजक्िगि रूपमा: कुनै पतन गाइसिन्गर अस्पिालको भनाि क्षेत्र वा आकजस्मक कक्षमा गएर

*पररसशष्िहरू
पररसशष्ि क: आर्थिक िहयोग आवेदन
पररसशष्ि ख: ितयमाि फेिेरल गररिी आय मागयदशयिहरू
पररसशष्ि ग: िििमान मेडिकेि आय िीमाहरू
पररसशष्ि घ: गाइसिन्गर िहभागी प्रदायक िूची
पररसशष्ि ङ: गाइसिन्गर गैर-िहभागी प्रदायक िूची
पररसशष्ि च: स्व-भुक्िानी छू ट नीति
पररसशष्ि छ: बिरामी क्रेडिट नीति

कागिपत्र िािकारी

पवकसिि

पररमाजजिि/िमीक्षा गररएको*

स्रोि

स्वीकृि गने र समति

पवभाग िुपररवेक्षक

सभपप, राजस्व चक्र (रे भेन्यु िाइकल)
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