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I.

नी�त
यस �बरामीको �ब�लङ र सङ्कलन नी�त UPMC को ल�यसँग समनुरूप र संघीय वहनीय स्याहार
ऐन (Federal Affordable Care Act) अनुसार छ। आकिस्मक वा �च�कत्सक�य रूपमा आवश्यक

स्याहार प्राप्त गरे का सबै �बरामीहरूलाई संघीय �बरामी सुर�ा र वहनीय स्याहार ऐन र यसका

कायार्न्वयनका �नयमहरूसँग अनुकूल �न:शुल्क वा कम ग�रएको मूल्य स्याहारको ला�ग आवेदन
गनर् अवसर उपलब्ध गराइनेछ। UPMC ले आफ्ना सेवाहरू उपलब्ध गराउँ दा जा�त, वणर्, उत्प��
राष्ट्र, नाग�रकता, वासस्थान, धमर्, सम्प्रदाय, �लङ्ग, ल��गक प्राथ�मकता, उमेर वा अ�मता को

आधारमा भेदभाव गन�छैन।

सम्बिन्धत �व�ीय सहायता नी�त स�हतको यस नी�तले �बरामी खाताहरूको सङ्कलनको

�वषयमा UPMC का कायर्�व�धहरू स्थापना गछर् । यस नी�तको उदे श्य भनेको आफ्ना खाताहरू

भक्
ु तान गनर् असमथर् वा अ�नच्छुक हरे क �बरामीहरूको आवश्यकताहरू स�हत �व��य प्रबन्धनको
समझदार�का साथ सन्तुलन गनुर् हो।

UPMC ले यसका संसाधनहरूलाई िजम्मेवार�पूणर् त�रकाले व्यविस्थत गनर् र आवश्यकता परे को
बेला अ�धकतम संख्यामा रहे का व्यिक्तहरूलाई उपयुक्त स्तरको सहायता उपलब्ध गराउनका

ला�ग �बरामीहरूले आफ्नो बीमाको आवश्यकताहरूको आधारमा वा आफ्नो व्यिक्तगत भक्
ु तान
�मताको आधारमा अबीमाकृत/बीमा पूरा नभएका �बरामीहरूले उनीहरूको स्याहार शुल्कमा

योगदान पुरय
् ाउने अपे�ा रा�खएको छ।

यस नी�त अन्तगर्त सन्द�भर्त ग�रएका नी�तहरूका �लङ्कहरू सेक्सन VIII मा फेला पानर्

स�कनेछ।
II.

उद्दे श्य
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�बरामीको �ब�लङ र सङ्कलन नी�तले �बरामीको �ब�लङ र सेवाहरूको भुक्तानी सङ्कलनको ला�ग
सामान्य मागर्�नद� शनहरू उपलब्ध गराउँ छ। यो उद्दे श्य सबै उपयक्
ु त स्रोतहरूबाट खाताहरूको
उ�चत सङ्कलन �निश्चत गनर् र व्यिक्तले सहायता चाहदा सबैभन्दा �छटो सम्भाव्य �बन्दम
ु ा

प�हचान गनर् र/वा मे�डकल सहायता वा �न:शल्
ु क स्याहार, छुट ग�रएको स्याहार वा खराब ऋणका
ला�ग योग्य हुन सक्ने खाताको �निश्चत गनर्को ला�ग हो। यस नी�त फेयर डेब्ट कलेक्सन

प्रािक्टसेज एक्ट स�हतका उपयक्
ु त राज्य र संघीय आवश्यकताहरूसँग UPMC अनव
ु �ृ � प्राप्त
गनर् अभीष्ट ग�रएको हो।

III.

कायर्�ेत्र
यो नी�त संयक्
ु त राज्यमा रहे का तल नाम उिल्ल�खत UPMC अस्पतालहरूमा लागू हुन्छ ।
[लागू हुने सबैमा �चन्ह लगाउनुहोस ्]
☒ UPMC �चल्ड्रेन्स हिस्पटल �पट्सबगर् ☐ UPMC �पनाकल हिस्पटल्स
☒ UPMC म्यागी-वुमन्स हिस्पटल

☒ UPMC Altoona
☒ UPMC बेडफोडर्

☐ UPMC Pinnacle Memorial
☐ UPMC �पनाकल �ल�टट्ज

☐ UPMC �पनाकल हनोवर

☒ UPMC चौटौक्वा

☒ UPMC इस्ट

☒ UPMC सुस्कवेना मुन्सी

☒ UPMC हामोट

☒ UPMC सुस्कवेना सोल्जसर् एण्ड सेलसर्

☒ UPMC होराइजन
☒ UPMC जेम्सन

☐ UPMC �पनाकल का�लर्स्ले

☒ �व�लयमस्पोटर् �रजनल मे�डकल सेन्टर
☒ �डभाइन प्रो�भडेन्स क्याम्पस

☒ UPMC केन

☒ सनबर� कम्यू�नट� हिस्पटल

☒ UPMC मस�

☐ UPMC कोल

☒ UPMC म्या�कस्पोटर्
☒ UPMC नथर्वेस्ट

☒ UPMC पासवेन्ट

☒ लक हे भन हिस्पटल

☐ UPMC सोमरसेट

☒ UPMC �प्रस्बाइटे �रयन सेडीसाइड
☒ �प्रस्बाइटे �रयन क्याम्पस
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☒ UPMC वेस्टनर् साइकाइ�ट्रक हिस्पटल

☒ UPMC सेन्ट मागर्रेट
IV.

खाता �रजोल्यूसन
A.

यस UPMC �व�ीय सहायता नी�तले बीमा नग�रएका, बीमा गद� गरे का, सरकार� स्वास्थ्य
स्याहार स�ु वधा कायर्क्रमहरूको ला�ग अयोग्य र उनीहरूको स्याहारको पण
ू र् खचर् भुक्तान

गनर् क�ठनाई हुने योग्य �बरामीहरूलाई सहायता उपलब्ध गराइन्छ। यो UPMC नी�त यी

सेवाहरूको भक्
ु तान गन� �मता भएका �बरामीहरूबाट �तनीहरूको बाँक� रकमको

सङ्कलन अनस
ु रण गनर्को ला�ग हो। UPMC �ब�लङ तथा सङ्कलन नी�त बीमा

िस्थ�तको वास्ता नग�र सबै �बरामीहरूलाई लगातार रूपमा लागू गराइनेछ। सङ्कलन

कायर्�व�धहरूले उपयुक्त कानूनहरू र UPMC का ल�य र मान्यताहरूको पालना गन�छन ्।

यस नी�तसँग समनुरूप र UPMC �व��य सहायता प्र�क्रया, नी�त HS-RE0722, UPMC

ले सम्भव भएसम्म �नयुिक्त र �ब�लङ प्र�क्रयाभन्दा प�हले �व��य सहायता

आवश्यकताहरू र भुक्तानी अपे�ाहरूको �वषयमा �बरामीसँग स्पष्टसँग सञ्चार गन�छ।
B.

�बरामीले सेवाहरू प्राप्त गनुर् अ�घ आपत्काल�न �च�कत्सा अवस्थाहरूको ला�ग भुक्तानी

आवश्यकता वा आपत्काल�न �च�कत्सा स्याहारको प्रबन्धसँग हस्त�ेप गनर् सक्ने

संकलन �क्रयाकलापहरूलाई उपक्रम गन�लाई UPMC नी�तले �नषेध गरे को छ। (UPMC

नी�त HS-LE0007, आपत्काल�न मे�डकल उपचार र स�क्रय श्रम ऐन (EMTALA) मा

�सफा�रस गनह
ुर् ोस ्।
C.

UPMC को आचार सं�हताले UPMC र यसका सम्बद्धहरूले �नयुिक्त गरे का वा

�यनीहरूसँग सम्बिन्धत कमर्चार�हरूको कायर्हरूको �नयमन गछर् । UPMC को ल�य,

दृिष्ट, मूल्यहरू र नी�तहरूको आधारमा रहे का आचार सं�हताको �ल�खत मागर्दशर्नहरूले

UPMC को तफर्बाट कुनै प�न सेवा उपलब्ध गराउँ दा व्यिक्तहरूले कसर� व्यवहार गनप
ुर् छर्

भन्ने कुराको ढाँचा प्रस्तुत गछर् ।
D.

�बरामीबाट प्राप्त ग�रएका सबै �व�ीय जानकार� गोपनीय रा�खनेछ। UPMC का नी�तहरू

HS-HR0736 मा �सफा�रस गनह
ुर् ोस ्, �वश्वसनीय जानकार� र HS-AD0811, उपचारको
ला�ग सम्झौता र उपचार/भुक्तानी/स्वास्थ्य स्याहार सञ्चालनका ला�ग प्रयोग र

प्रकाशन।
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V.

�ब�लङ र सङ्कलन अभ्यासहरू
A.

�बरामीको �व�ीय िजम्मेवार� स्थापना गद�
1. UPMC ले �बरामीहरूलाई �तनीहरूको �बलहरू �नश्चय गनर् सहायता गनर् तेस्रो प�

दाताको प�हचान गनर् उ�चत प्रयास गन�छ। UPMC ले �नम्न कदमहरू प�न �लनेछ:

a. �बरामीले बाँक� �बलहरूको चाहना राख्छ भनी पुिष्ट गनुह
र् ोस ्।

b. तेस्रो-प� दाताहरूबाट अनुम�त �दइएको रकम सङ्कलन गनर्।

c. बाँक� बीमा दाबी भुक्तानी समस्याहरूको समाधान प्र�त �बरामीहरूसँग सहकायर्
गनह
ुर् ोस ्।

d. UPMC द्वारा प्रस्ताव ग�रएको �व�ीय सहयोगको ला�ग �नवेदन गनर्मा उ�चत
सहयोगको साथ �बरामीहरूलाई जानकार� गराउनुहोस ् र उपलब्ध गराउनुहोस ्।

e. मा�थ उिल्ल�खत चरणहरू �लइसके प�छ �बरामीहरूमा भएका �व�ीय

उ�रदा�यत्वको ला�ग सेवाहरूको शुल्कको रकमको ला�ग उनीहरूलाई �बल
पठाउनुहोस ्।

B.

�बरामीको जानकार� संकलन ग�रदै
1. �नजी बीमा माफर्त वा सावर्ज�नक सहयोग कायर्क्रमहरू माफर्त दईु मध्य एकको

�नधार्रण गनर् स्वास्थ्य बीमा (प्रथम र द्�वतीय वाहकहरू स�हत), ठे गाना र उ�चत
�व�ीय स्रोतहरूसँग सम्बिन्धत यथाथर् जानकार� UPMC लाई उपलब्ध गराउनु

�बरामीको उ�रदा�यत्व हुन्छ। �बरामीले कुनै प�न बीमा वाहकहरू बाट फाइदाहरू �लने

अपे�ा राखेको हुन्छ।

2. UPMC को दतार् गन� कमर्चार�ले उपलब्ध बीमा �ेत्रको प्रकारहरू अनुरूप सु�नश्च�त
वणर्न स�हत, सेवाहरू प्रस्तत
ु गनुर् पूवर् वा उक्त समयमा जनसांिख्यक�य र

�व��य/बीमा जानकार� प्राप्त गन� छ।

3. �बरामीहरूलाई जनसांिख्यक�यहरूको शुद्धता सु�नश्चत गनर् सवार� लाइसेन्स,

मोबाइल फोनहरू स�हत टे �लफोन नम्बर, इमेल ठे गानाहरू आ�द जस्ता प�रचयहरू

उपलब्ध गराउन अनरु ोध ग�रन सक्छ र मान्य बीमा काडर् प्रस्तत
ु गर� बीमाको �ेत्रको

प्रमाण उपलब्ध गराउन सो�धने छ।
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4. UPMC ले सेवाहरू �नधार्�रत गदार् वा �बरामीले सेवाहरू प्राप्त गदार्को समयमा

�बरामीले उपलब्ध गराएको जानकर�लाई प्रमा�णत गनर् उ�चत कायर्हरू बनाउने छ।

5. �बरामी वा कुरूवाले जनसांिख्यक�य र बीमा जानकार� स�हत आवश्यक �बल र

संकलन ग�रएको जानकार� उपलब्ध गराउन अस�म भए, UPMC ले व्यिक्तको

ला�ग जानकार� प्राप्त गन� प्रयास गन� छ।

6. UPMC ले सेवाहरू उपलब्धताको भक्
ु तानीको ला�ग तेस्रो प�का स्रोत उ�रदायी हुन
सक्ने भएता प�न �नर��ण गनर् उ�चत र क�ठन कायर्हरू बनाउने छ।

7.

UPMC का उ�चत र मेहनती कायर्हरूले स्वास्थ्य स्याहर दाबी �बलको भुक्तानमा

न�तजा �नकाल्छ, भुक्तानी बाँक� खातामा लागू हुनेछ।

8. UPMC ले सेवाहरूको ला�ग भक्
ु तानी �लन सहयोग गनर् ब�हर� ऐजेन्सीहरूको प्रयोग
गन� अ�धकारको संर�ण गछर् ।

9. प�हचानमा केह� �बरामीले उनीहरूको �व�ीय चासोहरू �सध� उनीहरूका �च�कत्सक,
नसर् वा अन्य उपचार प्रदायकहरू लाई भन्छन ्, UPMC को �व�ीय सहयोग

कायर्क्रमको अिस्तत्व र �बरामीले यसको थप जानकार� कसर� प्राप्त गछर् न ् भन्ने

बारे मा कमर्चार� भनार्, �ब�लङ र प्रत्य� �बरामीको उपचारको ला�ग UPMC का

ता�लम प्राप्त कमर्चार� उ�रदायी हुन्छन ्। UPMC ले भनार्/चेकइन प्याकेटको

�हस्साको रूपमा सबै �बरामीहरूलाई �भत्रको �बरामी, समान �दन शल्य�क्रया र

आपत्काल�न सेवाहरूका ला�ग सरल भाषा सारांश प�न �वतरण गन�छ।
C.

�बरामीका उ�रदा�यत्वहरू
1. �बरामीमा उ�चत �च�कत्सकहरूको �सफा�रस(हरू) वा अन्य अ�धकारहरू प्राप्त गन�
उ�रदा�यत्व हुन्छ र बीमा प्रदायकबाट अ�धकार प्राप्त गनर् बाँक� दाबीहरूका

प�रणामको ला�ग उ�रदायी प�न हुन सक्छन ्। (UPMC को नी�त HS-RE0706 मा
�सफा�रस गनह
ुर् ोस ्, �न�दर् ष्ट/अ�धकार)

2. व्यिक्तलाई उसको/उनको हालको स्वास्थ्य बीमा कम्पनी (सम्भव भए) वा

पा�रवा�रक आय वा बीमा िस्थ�तमा कुनै प�न प�रवतर्नहरूको सावर्ज�नक स्वास्थ्य
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बीमा कायर्क्रममा �बरामीको योग्यताको िस्थ�त �नधार्रण गन� ऐेजेन्सीको जानकार�
गराउन आवश्यक हुन्छ।

3. बीमा वाहक वा अन्य उ�रदायी प�बाट फाइदाहरूको अस्वीकारको �णमा, �बरामीले
अ�नवायर्को रूपमा कुनै प�न अ�पलमा UPMC को सहयोग गन� अपे�ा गरे को हुन्छ।

4. �बरामीहरूलाई UPMC द्वारा उपलब्ध गराइएका सेवाहरूको शल्
ु क असल
ु हुने वा
सक्ने कुनै प�न अ�भयोग वा बीमा दाबीको कुनै प�न सावर्ज�नक स्वास्थ्य बीमा
कायर्क्रमको स�ू चत गनर् आवश्यक हुन्छ।

5. UPMC ले �बरामीहरूको बाँक� रकमहरू समयमा भुक्तान गर� उनीहरूबाट UPMC
का नी�त तथा मागर्दशर्नहरू पालना गन� अपे�ा गरे को हुन्छ।

D.

�बरामी �ब�लङ जानकार� / प्र�क्रया
1. UPMC शुल्कहरूको समय अनुरूप संकलन उपलब्ध गराउन र UPMC को �व�ीय

�मता ममर्त गनर्को ला�ग �बरामीलाई सेवाहरू उपलब्ध गराउनको ला�ग शुल्कहरूको
द्रत
ु प्र�क्रया र एक�करणको ला�ग िजम्मेवार� रहन्छ।

2. UPMC ले एकदम धेरै सेवाहरूको ला�ग बीमा वाहक (भक्
ु तान कतार्) को घो�षत गछर् ।
सहायक भक्
ु तानहरू र अन्य �बरामी उ�रदा�यत्वको रकमहरू सेवाको समयमा बाँक�
हुन्छन ्। व्यिक्त बीमा द्वारा असल
ु नग�रएको सेवाहरूको कुनै प�न शल्
ु कहरूको
भुक्तानीको ला�ग उ�रदायी हुन्छन ्।

3. § IV.B, मा प्रदान गरे बाहे क भुक्तानी अ�ग्रम वा सेवाको समयमा आवश्यक हुन

सक्छ, �वशेष रूपमा असुलनभएको सेवाहरू, सह-भुक्तानहरू र अन्य कटौतीहरू वा
UPMC नी�त HS-RE0723 मा व्याख्या ग�रएको अनुरूप कस्मे�टक प्र�क्रयाहरू

जस्ता चयन ग�रएका सेवाहरू, वैकिल्पक रूपमा सूचीबद्ध ग�रएका सेवाहरूको ला�ग
�व�ीय शुद्धता। अ�ध�नयन्त्रण गन� �नयमावल�हरूद्वारा सञ्जाल-�भत्रको योजना

सुर��त गनर् अनुम�त �दइएको छै न वा सञ्जाल-�भत्रको योजनामा रूपान्तरण गनार्ले

UPMC को �नधार्रण अनस
ु ार �बरामी मा�थ बढ� आ�थर्क भार लाग्ने भएमा UPMC ले
सञ्जाल-बा�हरको बीमा कभरे ज भएको �बरामीहरूलाई पव
ू र् भक्
ु तानी आवश्यकता
दायर गनर् सक्छ।
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4. �बरामी �ब�लङ कथनहरू

a. UPMC ले �च�कत्सा स्याहार र �च�कत्सा सहायता (CMS) र बीमा उद्योग

�नयमहरूको ला�ग केन्द्रहरूका नी�तहरूको आधारमा �बरामीलाई �बल पठाउँ छ।
बीमा वाहकहरूका UPMC सँग बीमा कम्पनीको करारको आधारमा �व�भन्न

आवश्यकताहरू हुन सक्छन ्। �ब�लङ यस करारको सतर्हरूसँग समरूपता हुने छ।

b. �बरामीहरूले UPMC मा अस्पताल सेवाहरू, �च�कत्सा सेवाहरू वा बा�हर� सेवा
जस्तै एम्बुलेन्स जस्ता सेवाहरू प्रस्तुत को ला�ग �भन्न �बलहरू प्राप्त गनर्

सक्छन ्।

c. अस्पतालको �बलले कोठा दर, औष�ध, मे�डकल आप�ू तर्हरू र अस्पतालमा

आधा�रत िक्ल�नक द्वारा उपलब्ध गराइएका सेवाहरू स�हत �व�वध कुराहरूको
प्र�त�बम्ब गछर् । अस्पताल �बललाई क�हलेकाह�ँ सु�वधा �बलको रूपमा प�न

उल्लेख ग�रन्छ, जसले सु�वधा सञ्चालन गन� शुल्कको र अन्य शीषर्क
शुल्कहरूको असुल� गछर् ।

d. �च�कत्साको �बल पेशव
े र सेवाहरू वा �च�कत्सकद्वारा प्र�क्रया प्रस्तुत गनर्को
ला�ग हो।

5. ग्राहक सेवा �वभाग �बरामी �ब�लङको बारे मा जानकार� उपलब्ध गराउने वा प्रश्न

उ�रको ला�ग उपलब्ध छ। सम्पकर् जानकार� �बरामी कथनहरूमा उपलब्ध गराइएको
छ वा UPMC को वेबसाइटमा प�न सू�चत छ र �व�भन्न �बरामी जानकार� स्रोतहरूमा
प्रका�शत छ।

6. गम्भीर उजुर�योग्य �णहरू (SRE) बाट प्राप्त ग�रएको प�रणामलाई UPMC ले

�नधार्रण गनर् �व�शष्ट सेवाहरू वा पुन: प्रवेशको ला�ग गैर �ब�लङको आधारमा योग्य

आवश्यकताहरूको पालना गन� छ। सम्बिन्धत सेवाहरूको ला�ग �ब�लङबाट UPMC

मा नआउने वा UPMC मा प्र�तबन्ध नहुने गम्भीर उजुर�योग्य �णहरू (SRE)। योग्य

संघीय र राज्य नी�त, सरु �ा र ID चोर� कानन
ू हरूको आधारमा सबै �बरामी
सम्बिन्धत UPMC को अ�त�रक्त ममर्तहरूको जानकार�।
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7. UPMC को �ब�लङ कथनहरू, भुक्तान योजना कथनहरू र अस्पष्ट �चठ्ठ�हरूले
�व�ीय सहयोगको उपलब्धताको बारे मा �बरामीहरूलाई जानकार� गर� �व�शष्ट
�ल�खत सच
ू ना समावेश गछर् जसमा �नम्न कुराहरू समावेश हुन्छ:
1)
2)
3)
4)
5)
E.

�व�ीय सहयोगको सूचना,

�व��य सहयोगको ला�ग कसर� �नवेदन गन� भनी,

समस्यसँग सम्बिन्धत जानकार� कसर� प्राप्त गन� भनी

UPMC को फोन नम्बर र वेबसाइट ठे गाना
अनुवाद सेवाहरूसँग सम्बिन्धत जानकार�

�बरामीको रकमहरूको समाधान
एकपटक �बरामीको �व�ीय उ�रदा�यत्व स्थापना भएप�छ, UPMC ले �बरामीको

रकमहरू सम्बोधन गनर् उपलब्ध �वकल्पहरूमा जानकार� स�हत �बरामी उपलब्ध गराउने
छ।

F.

�ववा�दत �बलहरू
�बरामीहरूले गनर् सक्ने प्रश्न वा �ववा�दत �बलहरू द्वारा प्र�क्रयाको जानकार� उनीहरूलाई

गराइने छ। UPMC द्वारा पठाइने सबै �बरामी �बल तथा संकलन सूचनाहरूमा सूचीबद्ध
गर� द्वन्दहरू �नद� �शत ग�रने कायार्लयको नाम, यसको ठे गाना र टोल फ्र� नम्बर।

UPMC ले द्वन्द्व प्राप्त भए पश्चात ् 5 व्यवसाय �दन �भत्र �बरामीहरूद्वारा आएका

सोधपुछहरूको लेखनमा वा फोनद्वारा प्र�त�क्रया गन� छ। द्वन्दको ला�ग अ�त�रक्त
अन्वेषण आवश्यक हुनुपछर् , सबै संकलन कायर्हरू यस �वषयमा अिन्तम �नणर्य
अनुवादन नहुँदा सम्म स्थ�गत हुनेछन ्।
G.

गैर-भुक्तनीको �णमा �लइने कायर्हरू
1. बाँक� खाताहरू- �बरामी कथनमा सू�चत ग�रएको बाँक� �म�त सम्म प�न भुक्तानी

नग�रएको खण्डमा �बरामीको खाता बाँक� खाताको रूपमा हुन सक्नेछ। दईु �ब�लङ

चक्र भन्दा बढ� सम्म प�न भक्
ु तान भएको छै न भने वा �कस्तामा भक्
ु तानी भएको छ
भने, उक्त खाता बाँक� खाताको रूपमा हुन सक्नेछ।
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2. सञ्चार

a. अपराधी खाताहरू भएका �बरामहरूलाई बाह्य संकलन एजेन्सीहरूमा सन्दभर्
रोक्नको ला�ग भुक्तानी योजनाहरूसँग प्र�तबद्ध हुन प्रोत्सा�हत गनर् सञ्चार
गनर्को ला�ग चरणहरू �लइनेछन ्। UPMC ले �व�ीय सहायता र भुक्तानी

�वकल्पहरूमा �बरामीहरूलाई बाँक� रहे को रकम बारे सू�चत गर� जानकार�
उपलब्ध गराउने छ।

b. UPMC ले अस�ू चत खाताहरू साथ �बरामीहरू बाट भक्
ु तानी संकलन गनर्को
ला�ग �नम्न त�रकाहरू प्रयोग गनर् सक्छ: भक्
ु तानी अनरु ोध गन� कथन तथा
�चठ्ठ�हरू; फोन कलहरू; रे कडर् ग�रएका संदेशहरू; र �ल�खत सच
ू नाहरू।

c. कुनैप�न आम्दानी चक्र प्र�क्रयाको अव�धमा, �बरामीहरूले �व�ीय सहायता

अनुरोध गरे अनुरूप �नधार्रण बन्छ भने, सबै संकलन कायर्हरू �नलिम्बत हुने

छन ्। UPMC को �व�ीय सहायताको ला�ग �बरामीहरूले आवेदन गछर् न ् भने, सबै
संकलन कायर्हरू �नवेदन सु�वचा�रत हुँदा �नलिम्बत हुनेछन ् र �बरामी योग्यता

�नधार्रणको बारे मा सू�चत हुन्छन ्।
H.

भुक्तान योजनाहरू
1. UPMC ले शून्य प्र�तशत, छोटो मा�सक भुक्तान योजनाको प्रयोग गर� उनीहरूको
खाता(हरू) चक्
ु ता गन� योग्यता भएका �बरामीहरूलाई उपलब्ध गराउँ छ। भुक्तानी
योजना �वकल्प अनुसार, �बरामीहरूले आफ्ना खाताहरू चक्
ु ता गनर् छ�ीस

म�हनासम्म �लन सक्छ, यो लम्बाइ ब्यालेन्स र भुक्तानी योजना मागर्दशर्नको
आधारमा �नधार्रण ग�रन्छ र प्रत्येक म�हना कथन प्राप्त गछर् जसमा मा�सक

भक्
ु तानी रकम र भक्
ु तानी गनर् बाँक�को रकम दे खाउँ छ। UPMC सँग अनलाइन
पोटर् ल छ जन
ु �बरामीहरूले भक्
ु तानी योजनाहरू सेट अप र व्यवस्थापन गनर्

उनीहरूको MyUPMC खाता माफर्त पहुँच गनर् सक्छन ्।

2. �बरामीको खातामा भुक्तानी वा �कस्ता योजना �नमार्ण ग�रएको छ भने, �कस्ता

योजनाको सतर् तथा अवस्थाहरूको वणर्न �बरामीलाई पत्रद्वारा, �वद्युतीय रूपमा वा

रे कडर् ग�रएको लाइनबाट मौ�खक रूपमा उपलब्ध गराइनेछ। सतर् तथा �नयमहरूमा
अथर् ग�रएको जम्मा रकम, भुक्तानीहरूको समयता�लका, समािप्त �म�त र जम्मा
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भुक्तानीहरू जसले समयमा नै �बरामीद्वारा पूणर् रूपमा सम्झौता चक्
ु ता गदार् क�त
भक्
ु तानी ग�रएको �थयो भनी स्पष्ट डलर सङ्ख्या �दन्छ समावेश गछर् ।

3. �बरामीले कारण वा �बना कारण, मौ�खक वा �ल�खत सञ्चारको माध्यमद्वारा
भक्
ु तानी योजना सहम�तलाई रद्द गनर् सक्छ।

VI.

संकलन �सद्धान्तहरू
A.

खराब ऋण समाधान
प्रारिम्भक �बल जार� गन� 3 �दन �भत्र र प�हले आ�थर्क सहयोगको ला�ग �बरामी योग्य छ
�क छै न भ�न �नधार्रण गनर्को ला�ग ता�कर्क प्रयासहरू नगर�कन कुनै प�न खाता खराब

ऋण संकलन �क्रयाको �वषय बन्नेछैन। य�द �बरामीले आफूले मे�डकेड, वा अन्य

सावर्ज�नक रूपमा प्रायोिजत स्वास्थ्य स्याहार कायर्क्रम बमोिजम स्वास्थ्य स्याहार

आवरणको ला�ग �नवेदन गरे को छ भ�न दे खाउने कागजात प्रदान गरे को छ भने UPMC
ले �बरामीको �वरुद्ध संकलन �क्रयाहरू आरम्भ गन�छैन।

B.

संकलन
1. �नम्न कोट�हरूमा खाताहरूसँग �बरामीहरूबाट भुक्तानीहरू पछ्याउने क्रममा UPMC
द्वारा संकलन �क्रयाहरू �नयुिक्त गनर् स�कन्छ:

a. अपरा�ध खाताहरूलाई यस नी�तको धारा V, G, 1 मा प�रभा�षत ग�रएका छन ्।
b. आ�थर्क सहयोगको ला�ग योग्य खाताहरू।

c. आ�थर्क सहयोग बमोिजम छूटहरू प्रदान ग�रएका खाताहरू तर �बरामीले बाँक�
रकम भुक्तानी गन� असल �वश्वासमा उप्रान्त सहकायर् नग�ररहे को।

d. �बरामीहरूसँग उनीहरूको खडा रकमलाई समाधान गनर्को ला�ग कुनै प�न
प्रबन्धहरू नग�रएको।

e. �बरामीहरूले वास्त�वक सम्पकर् जानकार� उपलब्ध नगराएका खाताहरूलाई

असहकायर् गरे को मा�नन्छन ् र जसकारण 3 �ब�लङ �ववरण चक्र समय दायराबाट
हटाइन्छ।

2. सङ्कलन �नकायहरू
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a. संकलन एजेन्सीहरूलाई �बरामीका रकमहरूलाई संकलन गनर्मा UPMC द्वारा
प्रयोग गनर् स�कन्छ। सामान्य रूपमा, आन्त�रक संकलन प्रभावहरू �नःशेष
नगरे सम्म खाताहरूलाई पण
ू र् सेवा संकलन एजेन्सीमा रा�खनेछैनन ्।

b. बाह्य प�हरूले or UPMC लाई प्रस्तत
ु गदार् वा त्यसको प�मा काम गदार्
UPMC को पालना गनर् आवश्यक छ।

c. प्रमा�णत UPMC �बरामी �ब�लङ र संकलन नी�तको एक प्र�त�ल�पलाई नी�तसँग

सहम�त �नश्चय गनर्को ला�ग UPMC खाताहरूमा भएका �बरामीहरूबाट संकलन

गनर्मा कायर्रत सबै संकलन एजेन्सी(हरू) लाई �दइनेछ।
3. संकलन �क्रयाहरू

a. �नम्न संकलन �क्रयाहरूलाई UPMC द्वारा पछ्याउन स�कन्छ:
1) �बरामीको व्यिक्तगत आ�थर्क दा�यत्वहरूको ला�ग िजम्मेवार प�लाई एक
प्रारिम्भक �बल पठाइनेछ।

2) बाह्य संकलन एजेन्सीलाई खाता सन्दभर् गनुर् अ�घ UPMC ले अनुवत�
�बरामी �ब�लङ जार� गन�छ। �बरामी �ब�लङ कथनहरूलाई व्यिक्तलाई

UPMC आ�थर्क सहयोगको उपलब्ध र कायर्क्रममा कसर� �नवेदन �दने भन्ने
�वषयमा जानकार� गराउनेछ।

3) �बरामीलाई टे �लफोन र आ�थर्क दा�यत्वको ला�ग िजम्मेवार प�लाई सम्पकर्
गन� एक असल र ता�कर्क प्रयास समावेश गन� अन्य कुनै प�न सूचना

�व�धद्वारा सम्पकर् गनर् स�कन्छ।

4) दा�यत्वको ला�ग िजम्मेवारलाई फेला पानर् वा हुलाक कायार्लयबाट “गलत
ठे गाना” वा “�वतरण गनर् अस�म” भ�न �फतार् ग�रएको �बरामीको

�ब�लङहरूमा सह� ठे गाना �नधार्रण गनर्को ला�ग UPMC ले वैकिल्पक

�व�धहरूको प्रयोग गन�छ। वैकिल्पक �व�धहरूमा िस्कप ट्रे �सङ, इन्टरनेटको

प्रयोग, हुलाक कायार्लय रे कडर्हरू वा �बरामीको उ�रदायीको �नवास वा

सम्पकर् प�ा लगाउने अन्य कुनै प�न आ�थर्क उपलब्ध �व�धहरू समावेश हुन
सक्छन ्।

5) स्वीकार जनक भुक्तानी प्राप्त नहुँदा वा उ�चत भुक्तानी योजना स्था�पत

नभएको बेला खातालाई बाह्य संकलन एजेन्सीलाई सन्दभर् ग�रनेछ भ�न

तोक्ने एक “अिन्तम सूचना” �बरामीले प्राप्त गन�छ।
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6) �बरामीहरूलाई भुक्तानी योजना स्थापना गन� अ�धकार र �च�कत्सा

सहयोगको ला�ग �नवेदन गन� �वकल्प, UMPC आ�थर्क सहयोग र UPMPC
को �बरामीको सच
ू ना र अ�धकार र उ�रदा�यत्वहरूको �बल बारे जानकार�
गराइनेछ।

7) अ�भयोगहरू, �नवास वा सम्प��मा अ�धकार, �गरफ्तार�हरू, शर�र

संलग्नताहरू, क्रे�डट एजेन्सीहरूलाई प्र�तवेदन गन� वा अन्य समान संकलन

प्र�क्रयाहरूमा UPMC संलग्न हुनेछैन।

8) UPMC ले आवश्यक परे का सबै �बरामीहरूलाई तत्पर र �शष्ट आ�थर्क

सल्लाह प्रदान गन� र यी �बरामीहरूलाई UPMC मा उनीहरूका आ�थर्क

दा�यत्वहरू पूणर् गनर्को ला�ग संघीय, राज्य, वा �नजी एजेन्सीहरूबाट कुनै

प�न उपलब्ध आ�थर्क सहयोग प्राप्त गनर्मा सहयोग गन�छ। आफ्ना खाताका
सबै वा आं�शक भुक्तानी गनर् अस�म कुनै प�न �बरामीहरूको ला�ग

�च�कत्सा सहयोग वा �न:शुल्क स्याहार/अवैत�नक स्याहारको ला�ग
�वकल्पहरू उपलब्ध गराइनेछ।
4. तेस्रो प� संकलन एजेन्सीहरू
a. �बरामीको खातालाई �नरन्तर संकलन प्रयासहरूको ला�ग तेस्रो प� संकलन
एजेन्सीलाई सन्दभर् गनर् स�कन्छ।

b. सामान्यत:, य�द तेस्रो प� �ब�लङ साइकलद्वारा भुक्तानी सन्दभर् ग�रएन भने

वा य�द भक्
ु तानी योजना स्था�पत ग�रएको छै न भने खातालाई सन्दभर् ग�रनेछ।

c. संकलन एजेन्सीहरूले 1.501(r) लाई पालना गनर् आवश्यक छ।
VII.

धन-वापसी
उ�चत समयमा �बरामी धन-वापसीहरू ग�रएका छन ् भ�न �नश्चय गनर्को ला�ग UPMC ले सबै
�बरामी अ�धक भुक्तानीहरू अनुसन्धान गन�छ। �बरामीको धन-वापसीहरूको अनुसन्धान र
प्र�क्रया, �नय�मत सीमाहरूलाई ननाघ्ने न्यून समय अव�ध �भत्र पूणर् ग�रनेछ।

VIII. यस नी�त�भत्र उिल्ल�खत नी�तहरू
HS-RE0722

�व�ीय सहायता प्र�क्रया
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HS-RE0723

इलेिक्टभ ता�लकाबद्ध सेवाहरूको ला�ग �व� पूरा ग�रएको

HS-LE0007

आपत्काल�न �च�कत्सा उपचार र स�क्रय श्रम ऐन (EMTALA)

HS-HD-PR-01 �बरामीको सच
ू ना र अ�धकार र उ�रदा�यत्वहरूको �बल
HS-EC1603

HIPAA को अनुसरणमा सुर��त स्वास्थ्य जानकार� (PHI) को ला�ग गोपनीयता
चलनहरूको सूचना

HS-HR0736

गोप्य जानकार�

HS-AD0811 उपचार र उपचार/भुक्तानी/स्वास्थ्य स्याहार सञ्चालनहरूका ला�ग जानकार�को
प्रयोग र खल
ु ासाको ला�ग सहम�त

00108}HS-RE0706

सन्दभर्/प्रमाणीकरण

HS-PT1204

रोकथामयुक्त गम्भीर �वपर�त घटनाहरू

HS-EC1900

आचार सं�हता

HS-MM0300 सामग्री, वस्तु र सेवाहरूको खर�द बारे मागर्दशर्नहरू

हस्ता�र:
मल
ू :

जेफ्रे पोटर् र

उप-राष्ट्रपप�त, आम्दानी चक्र

अगस्त 11, 2014

स्वीकृ�तहरू:

नी�त समी�ा सह-स�म�त: अ�प्रल 11, 2019

कायर्कार� स्टाफ: कायर्कार� कमर्चार�: अ�प्रल 26, 2019

सवर्प्रथम:
प्रायोजक:

माचर् 29, 2019 (प्रभावकार� अ�प्रल 6, 2019)
सह-�नद� शक, आम्दानी चक्र

* कायर्�ेत्र नामक खण्डमा उल्लेख ग�रएका UPMC का व्यावसा�यक एकाइहरूका सन्दभर्मा, यस नी�तले एउटै �वषयवस्तुलाई
समेट्ने व्यिक्तगत व्यावसा�यक एकाइका नी�तहरूलाई प्र�तस्थापन गन�छ। व्यवसाय एकाइ नी�तहरूको �ेत्रमा सोह� �वषय

वस्तु �नधार्रण गर� सबै म्यानअ
ु लहरू बाट ता�नएको हुनप
ु छर् ।
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