
© 2018 UPMC सर्वाधिकवर सुरक्षित 

 

UPMC 1 

नीति िथा कार्यविधि सम्बन्िी म्र्ानुअल 2 

 3 

                  नीति: HS-RE0722 * 4 

 सूचकाांक शीर्यक: आर् 5 

 6 

विर्र्: वित्िीर् सहार्िा प्रक्रिर्ा 7 

मिति: िे 9, 2018 8 

 9 

I.   नीति 10 

 11 

UPMC ले स्र्वस््य स्यवहवर आर्श्यकतव भएकव तथव बीमव नभएकव, बीमव भन्दव बवहहर 12 

रहेकव, सरकवरी कवयाक्रमको लवधि अयोग्य, सरकवरी सहवयतवको लवधि योग्य नभएकव 13 

व्यक्ततहरू (उदवहरणको लवधि Medicare र्व Medicaid) र्व Medicaid को लवधि स्र्ीकृत प्रवप्त 14 

तर मेडिकल सहवयतवले वर्शिष्ट धिककत्सविवस्र द्र्वरव अननर्वया िरेकव सेर्वलवई खलु्लव 15 

रूपमव शलइएको छ भने र्व अन्यथव धिककत्सकीय रूपमव आर्श्यक स्यवहवरको लवधि 16 

भुततवन िना अयोग्य व्यक्ततहरूलवई वर्त्तीय सहवयतव उपलब्ि िरवउन प्रनतबद्ध छ।  17 

UPMC ले स्र्वस््य स्यवहवर सेर्वहरू आर्श्यक भएकव व्यक्ततहरूको आधथाक िमतवको 18 

कवरणले िदवा उनीहरूलवई स्यवहवर खोज्न र्व प्रवप्त िनाबवट र्क्चित िदैन भनी सुननक्श्ित 19 

िने प्रयवस िदाछ।   20 

 21 

UPMC ले यसकव संसविनहरूलवई क्िम्मेर्वरीपूणा तररकवले व्यर्क्स्थत िना र आर्श्यकतव 22 

परेको बेलव अधिकतम संख्यवमव रहेकव व्यक्ततहरूलवई उपयुतत स्तरको सहवयतव उपलब्ि 23 

िरवउनकव लवधि बबरवमीहरूले आफ्नो व्यक्ततित भुततवन िमतवको आिवरमव उनीहरूको 24 

स्यवहवर िुल्कमव योिदवन पुरय्वउने अपेिव रवखखएको छ।   25 

 26 

वर्त्तीय सहवयतवकव लवधि आर्ेदन हदएकव बबरवमीहरूले वर्त्तीय सहवयतव र्व अन्य 27 

प्रकवरको भुततवनी प्रवप्त िनाकव लवधि UPMC कव कवयावर्धिहरूमव सहयोि िने अपेिव पनन 28 

िररएको छ, स्र्वस््य बीमव खररद िने आधथाक िमतव भएकव बबरवमीहरूलवई यो सहकवया 29 

िना प्रोत्सवहन िररन्छ।   30 

 31 

संघीय आकक्स्मक मेडिकल उपिवर र श्रम ऐेन (EMTALA) ननयमहरू अनुसवर, मेडिकल 32 

क्स्क्रननङ िवाँिको प्रनतपवदन पूर्ा कुनै पनन बबरवमीहरू वर्त्तीय सहवयतव र्व भुततवनी 33 

िवनकवरीको लवधि र उपयुतततव अनुसवर बबरवमीको उपिवर र्व ट्रवन्सफरकव लवधि 34 
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नतनीहरूको क्स्थनत क्स्थर बनवउन आर्श्यक सेर्वहरूको आर्श्यक हदसम्म िवाँि िररनेछैन। 35 

उमेर, शलङ्ि, िवनत, सवमवक्िक र्व बसवइसरवई क्स्थनत, यौन झुकवर्, लैंधिक पहहिवन र्व 36 

िवशमाक संबद्धतवको आिवरमव वर्त्तीय सहवयतव प्रदवन िररनेछैन।  37 

 38 

यस नीनत अन्तिात सन्दशभात िररएकव नीनतहरूको शलङ्कहरू सेतसन VIII मव फेलव पवना सककन्छ। 39 

 40 

II.  उदे्दश्र् 41 

 42 

नीनतले वर्त्तीय सहवयतवकव योग्यतव आर्श्यकतवहरूको वर्शभन्न प्रकवर र स्तरहरू, 43 

समवर्ेि िररएकव र्व निररएकव सेर्वहरू र सुरक्षित वर्त्तीय सहवयतवको प्रकक्रयवलवई 44 

संबोिन िछा।  45 

 46 

 47 

III.   कार्यक्षेत्र 48 

 49 

यो नीनत संयुतत रवज्य आिवररत सब ैपूणा एकीकृत UPMC अस्पतवल र धिककत्सक 50 

प्रदवयकहरूमव लविू हुन्छ। (संलग्नहरू हेनुाहोस ्- सुवर्िवस्थल र प्रदवयक सूिीहरू)।  51 

 52 

IV.  परिभार्ा 53 

 54 

यस नीनतको उदे्दश्यको लवधि, तलकव िताहरू ननम्न बमोक्िम पररभववित िररएको छ:  55 

 56 

आकक्स्मक स्यवहवर र्व आकक्स्मक उपिवर: EMTALA (आकक्स्मक मेडिकल उपिवर र 57 

सकक्रय श्रम ऐेन) ले पररभववित िरे अनुसवर आकक्स्मक स्र्वस््य अर्स्थवहरूकव लवधि 58 

स्यवहवर र्व उपिवर। 59 

 60 

वर्त्तीय सहवयतव: वर्त्तीय सहवयतव स्थववपत मवपदण्ि पूरव िने व्यक्ततहरूलवई नन:िुल्क 61 

र्व छुटमव स्र्वस््य स्यवहवर सेर्वहरूको प्रवर्िवन हो।  62 

 63 

पररर्वर: संयुतत रवज्यको िनिणनव ब्यूरोले पररभववित िरे अनुसवर, एकसवथ बसोबवस 64 

िने र िन्म, अिंीकरण, वर्र्वह, समशलङ्धि वर्र्वह, अवर्र्वहहत र्व पवररर्वररक सवझदेवरको 65 

सम्बन्ि भएकव दईु र्व दईु भन्दव िेरै व्यक्ततको समूहलवई िनवउाँछ।    66 

  67 

अबीमवकृत: UPMC बवट प्रवप्त स्र्वस््य स्यवहवर सेर्वहरूको लवधि उसको/उनको भुततवन 68 

क्िम्मेर्वरीहरू पूरव िना सहयोि िना बबरवमीसाँि कुनै पनन बीमव स्तर छैन (ननिी र्व 69 
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सरकवरी) र्व हहसंव अपरविकव पीडितहरू, स्र्त: बीमव, तेस्रो पि क्िम्मेर्वरी, इत्यवहद िस्तव 70 

अन्य सम्भववर्त सहवयतव वर्कल्पहरू छैन। 71 

 72 

बीमव पूरव नभएको: बबरवमीसाँि केही बीमव स्तर (ननिी र्व सरकवरी) र्व हहसंव अपरविकव 73 

पीडितहरू, स्र्त: बीमव, तेस्रो पि क्िम्मेर्वरी, इत्यवहद िस्तव अन्य सम्भववर्त सहवयतव 74 

वर्कल्पहरू छ तर बबरवमीको आफ्नो व्यक्ततित खिाहरू हुन्छ िुन खिा UPMC कव स्र्वस््य 75 

स्यवहवर सेर्वहरूकव लवधि भुततवन िने उसको/उनको आधथाक िमतवभन्दव बढी हुन्छ। 76 

 77 

आम्दवनी/पवररर्वररक आम्दवनी: आम्दवनी/पवररर्वररक आम्दवनी सब ैयोग्य पवररर्वररक 78 

सदस्यहरूको आम्दवनीको ननम्न स्रोतहरूको िणनव िरी ननिवारण िररन्छ।  79 

 80 

• ज्यवलव, तलब, हटप्स   81 

• व्यर्सवयको आम्दवनी 82 

• सवमवक्िक सुरिव आम्दवनी 83 

• पेन्सन र्व सेर्वननर्कृ्त्त आम्दवनी 84 

• लवभवंिहरू र ब्यवि 85 

• भविव र रविस्र्हरू 86 

• बेरोििवरी भत्तव 87 

• कमािवरी िनतपूनत ा आम्दवनी 88 

• ननर्वाह व्यय र बवल सहवयतव 89 

• कवनूनी ननणायहरू 90 

• निद, बैंक खवतव र मुद्रव बिवर खवतवहरू 91 

• बितकव पररपतक प्रमवण परहरू, सवझव कोिहरू, प्रतिज्ञा पत्र र्व बबनव रविस्र् 92 

सशलिैसाँि निदमव सवना शमल्ने अन्य लिवनीहरू  93 

• समथान धिठ्ठीहरू 94 

• अन्य आम्दवनी, िस्तै ट्रस्ट कोिहरू, परोपकवरी फवउन्िसेनहरू, इत्यवहद बवट प्रवप्त 95 

आम्दवनी। 96 

 97 

आम्दवनी ननिवारण िना समवर्ेि निररएकव ननम्न र्स्तुहरू: 98 

 99 

• प्रवथशमक बवसस्थवन 100 

• सेर्वननर्कृ्त्त कोि 101 

• प्रवथशमक सर्वरी 102 

 103 
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िरीबी: संघीय िरीबी ननदेशिकवको 250% भन्दव कम आम्दवनी। 104 

 105 

छुटप्रवप्त स्यवहवर: बीमव नभएको र आम्दवनी संघीय िरीबी ननदेशिकवको 251% देखख 400% 106 

को बीिमव पछा।  107 

 108 

वर्त्तीय र्व मेडिकल कहिनवई: संघीय िरीबी ननदेशिकवको 250% भन्दव बढी र्वविाक 109 

पवररर्वररक आम्दवनी र UPMC द्र्वरव उपलब्ि मेडिकल सेर्वहरूको पररणवम स्र्रूप 110 

व्यक्ततित खिा र्व बबरवमीको दवनयत्र् पवररर्वररक आम्दवनीको 15% भन्दव िेरै हुन े111 

बबरवमीहरूलवई छुटको रूपमव प्रदवन िररने वर्त्तीय सहवयतव। 112 

 113 

संघीय िरीबी ननदेशिकव: संघीय िरीबी ननदेशिकव संयुतत रवज्य कोिको िीिाक 42 को 114 

खण्ि 9902 को उपखण्ि (2) को प्रभुत्र् अन्तिात संयुतत रवज्यको स्र्वस््य तथव मवनर् 115 

सेर्व वर्भविको संघीय रक्िष्टरमव र्वविाक रूपमव अद्यवर्धिक हुन्छन।् हवलको संघीय 116 

िरीबी ननदेशिकव  http://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines मव सन्दशभात िना सककन्छ। 117 

 118 

सम्भववर्त परोपकवरी स्यवहवर: बबरवमीको भुततवन िमतवको िवनकवरी उपलब्ि िरवउने 119 

सवर्ािननक रूपमव उपलब्ि बवह्य िवटव स्रोतहरूको प्रयोि। 120 

 121 

V.  र्ोग्र्िा 122 

 123 

A. र्स नीति अन्िर्यि र्ोग्र् सेिाहरू।  UPMC प्रदवयकबवट आकक्स्मक तथव 124 

धिककत्सकीय रूपमव आर्श्यक अन्य स्यवहवर खोज्ने र्व प्रवप्त िने योग्य 125 

व्यक्ततहरूको लवधि वर्त्तीय सहवयतव उपलब्ि छ। वर्त्तीय सहवयतव नीनत (FAP) ले 126 

पेनशसलभवननयव को Commonwealth ले पररभववित िरे अनुरूप धिककत्सकीय रूपमव 127 

आर्श्यक स्यवहवरलवई समवर्ेि िछा।  पेनशसलभवननयवको Commonwealth 55 Pa 128 

कोि § 1101.21a ले ननम्न बमोक्िम मेडिकल अननर्यातवको व्यवख्यव िछा : 129 

 130 

बबमवरी, िोटपटक र्व अितततवको उधित उपिवर र्व व्यर्स्थवपनको लवधि 131 

आर्श्यक सेर्व, र्स्तु, कवयावर्धि र्व स्यवहवरको स्तर हो िसले:   132 

 133 

(1)  बबमवरी, अर्स्थव, िोटपटक र्व अितततवको िवर्वलवई रोकथवम िनेछ र्व 134 

वर्श्र्सनीय रूपमव रोकथवम िने अपेिव िररएको छ; र्व 135 

http://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
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(2)  बबमवरी, अर्स्थव, िोटपटक र्व अितततवको िवरीररक, मवनशसक र्व 136 

वर्कवसवत्मक प्रभवर्लवई कम िनेछ र्व सुिवर िनेछ र्व वर्श्र्सनीय रूपमव 137 

कम िने र्व सुिवर िने अपेिव िररएको छ; र्व 138 

(3)  प्रवपकको प्रकवया िमतव र समवन उमेरको प्रवपककव लवधि उपयुतत ती प्रकवया 139 

िमतवहरू दबैुलवई ध्यवनमव रवखेर दैननक कक्रयवकलवपहरू िना अधिकतम 140 

प्रकवया िमतव प्रवप्त िना र्व कवयम रवख्न प्रवपकलवई सहवयतव िनेछ। 141 

 142 

B.  धचक्रकत्सकीर् रूपिा आिश्र्क भएको िा नभएको स्र्ाहािको बाबजुद र्स नीति 143 

अन्िर्यि वित्िीर् सहार्िाका लाधर् र्ोग्र् नहुन ेसिेाहरूिा तनम्न सिािेश छन:् 144 

 145 

a. कस्मेहटक िल्यकक्रयवलवई धिककत्सकीय रूपमव आर्श्यक मवननएको छैन 146 

b. सबै प्रत्यवरोपण र सम्बक्न्ित सेर्वहरू 147 

c. ब्यवरीएहट्रतस र सबै सम्बक्न्ित सेर्वहरू 148 

d. प्रिनन ्सम्बक्न्ित कवयावर्धिहरू (इन-शभट्रो उर्ारण, भ्यवसेतटोमी, इत्यवहद) 149 

e. अतकुपचिर 150 

f. भिुाअल वर्ििेज्ञतव स्यवहवर र परवमिा सेर्वहरू सहहत अनलवइन भिुाअल 151 

स्र्वस््य स्यवहवर भ्रमणहरू र सम्बक्न्ित टेशलमेडिशसन सेर्वहरू 152 

g. कुन ैपनन UPMC आकक्स्मक स्यवहवर स्थवनमव सम्पन्न िररने सेर्वहरू 153 

h. प्यवकेिको मूल्य ननिवारण - प्यवकेि मूल्यमव समवर्ेि िररएकव सेर्वहरू 154 

एकमुष्ि हुन्छन ्र कुनै पनन रूपमव छुट नहुन ेसंयुतत दर लविू हुन्छ। 155 

i. प्रवइभेट ड्यूटी नशसाङ 156 

j. िैर UPMC संस्थवद्र्वरव उपलब्ि र बबशलङ िररएकव सेर्वहरू िसमव प्रयोििवलव 157 

र्व ननदवनवत्मक परीिण, दन्त धिककत्सव, दृक्ष्ट र बोली, पेिवित र्व कफक्िकल 158 

थेरवपीहरू समवर्ेि हुन सतछन ्159 

k. UPMC मव सम्पन्न सेर्वहरूको िुल्कको आिवरमव स्र्वस््य लवभ पहलसाँि 160 

सम्बक्न्ित र्व यसको पररणवम ल्यवउन सतने वर्िवरविीन मवशमलवमव समवर्ेि 161 

भएको बबरवमीले प्रवप्त िरेकव बबरवमी खवतव र्व सेर्वहरू 162 

l. लेिर आइ सिारी, श्रवण यन्त्त्र, इत्यवहद िस्तव अन्य िैर-समवर्ेि सेर्वहरू। 163 

 164 

 165 

 166 

 167 

 168 
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VI.  र्ोग्र्िा िथा सहार्िा िापदण्ड 169 

 170 

A. UPMC को लक्ष्य र मवन्यतव अनुसवर वर्त्तीय सहवयतव प्रदवन िररनेछ। अबीमवकृत 171 

र बीमव पूरव नभएकव बबरवमीहरू र UPMC द्र्वरव उपलब्ि िरवइएकव सेर्वहरूको 172 

लवधि आफ्नो व्यक्ततित खिामव पूणा भुततवन िना आधथाक रूपमव कहिनवई हुनेछ 173 

भनी अपेिव िररएकव व्यक्ततहरूकव लवधि वर्त्तीय सहवयतव योग्य मवनननेछ।   174 

संघीय, रवज्य र स्थवनीय कवनूनको अनुसवर वर्त्तीय सहवयतव प्रदवन िररनछे।  175 

यहद योग्य भएमव वर्त्तीय सहवयतवकव लवधि आर्देन हदने आर्ेदकले उपलब्ि 176 

कभरेिकव लवधि सवथ ैUPMC द्र्वरव उपलब्ि िरवइएको स्यवहवरकव लवधि 177 

सवर्ािननक र्व ननिी स्र्वस््य बीमव भुततवनी वर्कल्पहरूकव लवधि सवर्ािननक 178 

कवयाक्रमहरूमव आर्ेदन हदन आर्श्यक हुन्छ। आर्देकहरूको स्र्वस््य स्यवहवर 179 

सेर्वहरूको भुततवनी िने कवयाक्रमहरूकव लवधि आर्ेदन हदन सहकवया निने 180 

बबरवमीहरूको वर्त्तीय सहवयतव अस्र्ीकवर िना सककनेछ।  UPMC ले सवर्ािननक र 181 

ननिी कवयाक्रमहरूकव लवधि आर्ेदन हदन बबरवमीहरूको मद्दतमव सकवरवत्मक 182 

प्रयवसहरू िनेछ।  183 

 184 

वर्ििेिरी, कोपे मवर समवर्ेि िने रकममव बबरवमीकव लवधि र्व बीमव 185 

आर्श्यकतवहरू (िस्तै अधिकवर र/र्व ररफरलहरू प्रवप्त िने) मव वर्श्र्सनीय रूपमव 186 

अनुपवलनव िना व्यक्तत असफल हुाँदव र्व बबरवमीले योग्यतव आर्श्यकतवहरू पूरव 187 

िरेको छ र्व छैन भनी त्यसको पर्वाह बबनव उपलब्ि बीमव कभरेि अप्ट आउट 188 

िने व्यक्ततहरूकव लवधि वर्त्तीय सहवयतव उपलब्ि छैन।   189 

 190 

यसकव सवथ,ै सेर्व िेर बसोबवस िने व्यक्ततहरूमव यो नीनत लविू हुनेछैन र 191 

UPMC प्रदवयकबवट उपिवर िरवउनकव लवधि यवरव िना आर्श्यक हुनेछ। सेर्व 192 

िेरमव UPMC केन्द्रकव सबै ननकटर्ती कवउण्टीहरू समवर्ेि छन।् बबरवमीलवई 193 

आकक्स्मक उपिवर िररएको अर्स्थवमव बवहेक िैर-आर्वसीय अन्तरवाक्ष्ट्रय 194 

बबरवमीहरू वर्त्तीय सहवयतवबवट र्क्िात छन।् UPMC ले आफ्नो एकल ननणायमव 195 

सबै सम्बक्न्ित त्य र पररक्स्थनतहरूको लेखविोखव िरेपनछ यी अपर्िानहरूमव 196 

छुट हदन सतनेछ। सवथ,ै UPMC ले प्रकक्ल्पत परोपकवर स्यवहवर प्रयोि िन े197 

बबरवमीहरूकव लवधि वर्त्तीय सहवयतव स्र्ीकृत िना सतनेछ।   198 

 199 

B. बबिािी वित्िीर् सहार्िाका र्ोग्र्िा िार्यदशयनहरू। यहवाँ अन्यथव उल्लेख िररएको 200 

बवहेक, यस नीनत अन्तिात योग्य सेर्वहरू संयुतत रवज्यको स्र्वस््य तथव मवनर् 201 
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सेर्व वर्भविद्र्वरव प्रकवशित संघीय िरीबी स्तर ननदेशिकवको सन्दभामव ननिवाररत 202 

िररए अनुसवर आधथाक आर्श्यकतव अनुसवर स्लवइडिङ िुल्क स्केलको आिवरमव 203 

बबरवमीलवई उपलब्ि िरवइनेछ।  1 204 

 205 

1. दररद्रतव:    206 

 207 

A. िब बबरवमी अबीमवकृत छ र बबरवमीको र/र्व उत्तरदवयी पि 208 

(उदवहरणमव, अशभभवर्क, िीर्नसवथी, इत्यवहद) को आम्दवनी संघीय 209 

िरीबी ननदेशिकवमव तोककएको स्तरको 250% र्व सोभन्दव मुनन भएमव, 210 

बबरवमीलवई प्रदवयकद्र्वरव प्रदवन िररने स्यवहवरमव 100% छुटकव लवधि 211 

स्र्ीकृत िररनेछ। यसको अथा सेर्वको िुल्क पूणा रूपमव छुट हुन्छ।  212 

 213 

B. िब बबरवमीको बीमव पूरव भएको छैन र बबरवमीको र/र्व उत्तरदवयी पि 214 

(उदवहरणमव, अशभभवर्क, िीर्नसवथी, इत्यवहद) को आम्दवनी संघीय 215 

िरीबी ननदेशिकवमव तोककएको स्तरको 250% र्व सोभन्दव मुनन भएमव, 216 

बबरवमी वर्त्तीय सहवयतवकव लवधि योग्य हुन्छ। बबरवमीको बीमव 217 

कम्पनीलवई िुल्क लिवइनेछ, यहद स्र्ीकृत भयो भने, यो को-पेमेन्ट 218 

हुाँदवको अर्स्थवमव बवहेक, बबरवमीले बीमवपनछ कुनै पनन बबरवमी दवनयत्र् 219 

र्हन िनुापनेछैन। यहद पयवाप्त बीमव नभएको बबरवमीको आम्दवनी 220 

संघीय िरीबी ननदेशिकवमव तोककएको स्तरको 250 प्रनतितभन्दव िेरै छ 221 

भने, बबरवमी वर्त्तीय र्व मेडिकल कहिनवईको रूपमव वर्त्तीय 222 

सहवयतवकव लवधि योग्य हुन सतनेछ। 223 

 224 

2. छुटप्रवप्त स्यवहवर: सहवयतव बबरवमीको र/र्व उत्तरदवयी पिको आम्दवनी 225 

अनुसवर छुटको रूपमव र्व बबरवमीको दवनयत्र्मव कमीको रूपमव हुन सतछ।   226 

 227 

 अबीमवकृत बबरवमी र/र्व उत्तरदवयी पि (उदवहरणमव, अशभभवर्क, 228 

िीर्नसवथी, इत्यवहद) को आम्दवनी संघीय िरीबी ननदेशिकवमव तोककएको 229 

                                                           

1 िवलू र्िाको लवधि संघीय िरीबी ननदेशिकव http://aspe.hhhs.gov/poverty-guidelines मव उपलब्ि छन.  प्रदवयकको 
संघीय िरीबी ननदेशिकवको प्रयोिलवई संयुतत रवज्यको स्र्वस््य तथव मवनर् सेर्व वर्भविद्र्वरव प्रकवशित संघीय 
िरीबी ननदेशिकव अद्यवर्धिकहरूको संयोिनमव र्वविाक रूपमव अद्यवर्धिक िररनेछ।  
 

http://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
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स्तरको 250%  भन्दव बढी तथव 400%  र्व सोभन्दव कम छ भने, उतत 230 

बबरवमीले तल ननिवाररत िररए बमोक्िम सवमवन्यतयव शलइने िुल्क (AGB) 231 

को सबै खवतवमव बबरवमीको दवनयत्र् कटौतीको रूपमव वर्त्तीय सहवयतव 232 

रवप्त िना योग्य हुन्छ।  233 

 234 

3.  वर्त्तीय र्व मेडिकल कहिनवई: यहद बबरवमी र र्व उत्तरदवयी पि 235 

(उदवहरणको लवधि, अशभभवर्क, िीर्नसवथी, इत्यवहद) को आम्दवनी संघीय 236 

िरीबी स्तरभन्दव 250% ले बढी छ भने, उनीहरूलवई वर्त्तीय र्व मेडिकल 237 

कहिनवई सहवयतवकव लवधि वर्िवर िना सककनेछ। बबरवमीको व्यक्ततित 238 

खिा र्व बबरवमीको दवनयत्र् पररर्वरको आम्दवनी भन्दव 15% ले बढी छ र्व 239 

बबरवमीको मेडिकल बबल यनत िेरै छ कक त्यसलवई नतदवा बबरवमीको वर्त्तीय 240 

अर्स्थव अत्यन्तै खरवब हुने िोखखम छ भने, UPMC ले त्यस्तव बबरवमीलवई 241 

सहवयतव प्रदवन िनाकव लवधि वर्िवर िनेछ। पररर्वरको दवनयत्र् पररर्वरको 242 

आम्दवनी को 15% र्व AGB मध्ये िुन कम हुन्छ त्योभन्दव बहढ हुन नहदन 243 

वर्त्तीय सहवयतवको रूपमव िुल्कमव समवयोिन िररनेछ। 244 

 245 

यस नीनतमव िे सुकै उल्लेख िररएको भए तवपनन, यहद सेर्वको 100% िुल्क ितुतव 246 

िना पयवाप्त नहुने वर्त्तीय सहवयतव प्रदवन िररयो भने, यो नीनत अन्तिात 247 

छुटप्रवप्त स्यवहवर प्रवप्त िना योग्य बबरवमीहरूबवट असुल िना बवाँकी रकम तल 248 

ननिवाररत िरे अनुसवर सवमवन्यतयव शलइने िुल्क (AGB) भन्दव बढी हुनेछैन।  249 

UPMC ले आफ्नो स्र्वर्र्केमव वर्त्तीय स्रोतहरूको कमी भएकव बबरवमीलवई 250 

मेडिकल स्यवहर उपलब्ि िरवउने यस नीनतको मूलभूत उदे्दश्य हवशसल िनाको लवधि 251 

सबै सम्बक्न्ित त्य तथव पररक्स्थनतहरूमवधथ वर्िवर िरेर योग्यतव मवपदण्िहरूमव 252 

छुट हदन र्व पररमविान िना सतछ। 253 

 254 

VII.    सािान्र् रूपिा बबलिा लेखिएको िकि  255 

 256 

UPMC ले यस्तो स्यवहरको लवधि बीमव िेरमव भएकव कोहीपनन योग्य व्यक्ततलवई 257 

आकक्स्मक र्व अन्य धिककत्सव िवस्र अनुसवर अननर्वया िरेकव सेर्वहरूको लवधि सवमवन्यतयव 258 

शलइने िुल्क (AGM) भन्दव बढी िुल्क लिवउने छैन।  UPMC ले AGB ननिवारण िना  259 

लुक-ब्यवक वर्धि प्रयोि िनेछ। AGB को हहसवब मेडिकेयरको कफ-फर-सशभास र (मेडिकेिद्र्वरव 260 

व्यर्क्स्थत भुततवनीकतवाहरू सहहत) नीक्ि स्र्वस््य बीमवहरूले स्र्ीकवने सबै दवबीहरूलवई 261 

प्रयोि िरेर िररन्छ। यसकव लवधि, UPMC ले यस नीनतले समववर्ष्ट िरेको कुनै पनन 262 
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अस्पतवलको न्यूनतम िुल्क ियन िरेर त्यसलवई यस नीनत अन्तिात समववर्ष्ट सम्पूणा 263 

आकक्स्मक र्व अन्य धिककत्सकीय रूपमव आर्श्यक स्यवहवरमव लविू िनेछ। हवल हहसवब 264 

िररएको न्यूनतम रकम 13% हो र पररणवमस्र्रूप 87% छुट पवइन्छ।  265 

 266 

VIII.  वित्िीर् सहार्िाको लाधर् तनिेदन र्दै 267 

 268 

UPMC को नीनत र बबरवमीको वर्त्तीय आर्श्यकतवको मूल्यवङ्कनको आिवरमव योग्यतव 269 

ननिवारण िररनेछ।  अबबमवकृत र बबमव भन्दव बहहरकव बबरवमीहरूलवई वर्त्तीय सहवयतव 270 

नीनत र ननर्ेदन पेि िनाको लवधि प्रकक्रयवको िवनकवरी िरवइने छ। यहद योग्य भएमव 271 

वर्त्तीय सहवयतवकव लवधि आर्ेदन हदने आर्ेदकले उपलब्ि कभरेिकव लवधि र सवथ ै272 

UPMC द्र्वरव उपलब्ि िरवइएको स्यवहवरकव लवधि सवर्ािननक र्व ननिी स्र्वस््य बीमव 273 

भुततवनी वर्कल्पहरूकव लवधि सवर्ािननक कवयाक्रमहरूमव आर्ेदन हदन आर्श्यक हुन्छ।  274 

UPMC ले आर्ेदन प्रवप्त िरेको शमनतबवट 30 हदनशभरमव वर्त्तीय सहवयतवको अनुरोिलवई 275 

प्रकक्रयवमव लैिवनेछ। यहद कुन ैकवििवत छुटेको छ भने, बबरवमीलवई यस अनुरोिको 276 

प्रनतकक्रयव हदन थप 30 हदनको समय हदइनेछ। 277 

 278 

UPMC ले बबरवमीहरूलवई स्र्वस््य सहवयतव र अन्य उपलब्ि सवर्ािननक तथव ननिी 279 

कवयाक्रमहरूको फवइदवहरू र्णान िना उधित कवयाहरू बनवउाँछ र सेर्वहरूको लवधि कवयािेर 280 

उपलब्ि िरवउने नत कवयाक्रमहरूमव िवनकवरी उपलब्ि िरवउाँछ।  281 

 282 

सवर्ािननक तथव ननिी कवयािेरमव िवनकवरी र UPMC कव वर्त्तीय सहवयतव नीनत 283 

सक्िलोसाँि बुझन सतने, संस्कृनत रूपमव उधित भविव र उपयुतत अस्पतवल सेर्व िेर 284 

समुदवयहरूमव बोशलने अनत प्रिशलत भविवहरूमव बबरवमीहरूलवई सधूित िरवइने छ।  285 

 286 

A. आिेदन प्रक्रिर्ा:   287 

 288 

सवमवन्यतयव, बबरवमीले लविू हुने संघीय तथव कनर्ले्थ सरकवरी सहवयतव कवयाक्रमहरूको 289 

लवधि ननर्ेदन हदएर ती कवयाक्रममव सहभविी हुन अयोग्य िहर नहुाँदवसम्म बबरवमी 290 

वर्त्तीय सहवयतवको लवधि योग्य हुाँदैन। UPMC ले संघीय र कमनर्ेल्थ सरकवरी 291 

कवयाक्रमहरूको लवधि सूधित िना र/र्व ननर्ेदन िना बबरवमीहरूलवई सहयोि िना स्रोतहरू 292 

उपलब्ि िरवउने छ। UPMC ले मेडिकल सहवयतव र्व अन्य सवझव सरकवरी सहवयतव 293 

कवयाक्रमहरूको लवधि कवििवतहरू बबनव वर्त्तीय सहवयतवको प्रकक्रयव िना बबरवमी अयोग्य 294 

छ भनी ननणाय िना सतछ।  295 

 296 



नीति HS-RE0722 

पषृ्ठ 10 

© 2018 UPMC सर्वाधिकवर सुरक्षित 

 

सबै ननर्ेदकहरूले UPMC को वर्त्तीय सहवयतव ननर्देन फवरवम (संलग्न हेनुाहोस)् पुरव िने 297 

र अनुरोि िररएकव कवििवतहरू उपलब्ि िरवउनको लवधि अपेक्षित िरेकव हुन्छन।्  298 

ननर्ेदनसाँि कवििवतहरू समवर्ेि िररएको छैन भने, ननर्ेदनमव सवझव िररएको वर्त्तीय 299 

िवनकवरी वर्त्तीय सहवयतव ननिवारण बनवउनको लवधि प्रयोि हुन सतनेछ। बबरवमीको 300 

हस्तविर उपलब्ि िरवइएको िवनकवरीको मवन्यतवमव सविीको रूपमव प्रयोि हुनेछ।  301 

थपमव, पूणा ननर्ेदनहरू र सहवयक कवनूनी कवििवतहरू थप उपयुतत ननर्ेदन प्रकक्रयवमव 302 

ननतिव प्रकविन िने बढी संभवर्नव ह ुँदा, संभववर्त वर्त्तीय सहवयतव (तल पररभववित) र्व 303 

अन्यथव UPMC को कवया स्र्तन्रतवमव यस नीनत द्र्वरव उपलब्ि िरवइए बमोक्िम पूणा ननर्ेदन र 304 

सहवयक कवनूनी कवििवतहरूको अनुपक्स्थनतमव वर्त्तीय सहवयतव ननणवायक हुन सतछ।     305 

 306 

वर्त्तीय सहवयतवकव आर्देनहरू ननम्न कवयवालयमव पेि िररनुपछा :  307 

 308 

बबरवमी वर्त्तीय सेर्व केन्द्र 309 

UPMC 310 
Quantum 1 Building 311 

2 Hot Metal Street 312 
Pittsburgh, PA 15203 313 

1-800-371-8359 वर्कल्प 2 314 

 315 

वर्त्तीय सहवयतवको लवधि अनुरोि प्रकक्रयव तुरून्त हुने छ र UPMC ले पूणा ननर्ेदन प्रवप्त 316 

भएको 30 हदन शभर शलखखत रुपमव बबरवमी र्व ननर्ेदकलवई सूधित िने छ। कुनैपनन 317 

वर्त्तीय सहवयतवको लवधि योग्यतव अस्र्ीकवर भयो भने, बबरवमीले कुनैपनन समयमव पुन: 318 

ननर्ेदन िना सतछन।् बबरवमीलवई वर्त्तीय सहवयतव अस्र्ीकवर िररएको खण्िमव र बवाँकी 319 

रकम ितुतव िने स्रोत र्व भुततवन योिनव स्थववपत िररएको छैन भने, ननरन्तरतवको 320 

लवधि खवतव तेस्रो पि संकलन ऐिेन्सीमव हस्तवन्तरण हुन सतनेछ। कृपयव UPMC को 321 

बबशलङ र संकलन नीनत HS-RE0724 हेनुाहोस।्    322 

 323 
If the patient is approved for financial assistance, the eligible patient balances will be 324 
adjusted accordingly for services up to one year prior to the approval of the application. 325 

The application will remain on file for 3-months and may be used to grant financial 326 

assistance within the3-month time period without requesting additional financial 327 

information.  Cancer patient’s applications will be approved for a 6month forward time 328 
period to ensure a continuation of care. 329 
 330 

वर्त्तीय सहवयतव योग्यतवको लवधि स्र्ीकृत समयवर्धि बबरवमीलवई सहयतवको लवधि 331 

योग्य िहर िररएको शमनत र योग्य िहर भएको शमनतभन्दव एक र्िा अिवडि सुरु हुनेछ।  332 
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एक र्िाभन्दव पहहलेको सेर्व शमनतलवई UPMC को स्र्वर्र्ेकमवअर्स्थव हेरेर वर्िवर िना 333 

सककनेछ। 334 

 335 

यहद कुनै बबरवमीलवई आर्ेदन प्रकक्रयव मवफा त वर्त्तीय सहवयतवकव लवधि स्र्ीकृत िररयो र 336 

बबरवमीले वर्त्तीय सहवयतवकव लवधि योग्य खवतवहरूमव भुततवनी िरेको भएमव;  337 

सह-भुततवनीहरू बवहेक, $5 भन्दव बढीकव भुततवनीलवई स्र्ीकृत वर्त्तीय सहवयतवको 338 

स्तरलवई कवयम रवख्दै कफतवा िररनेछ। 339 

 340 

B.  सांभाविि वित्िीर् सहार्िा र्ोग्र्िा: 341 

 342 

संभववर्त दररद्रतव: 343 

 344 

UPMC ले वर्त्तीय सहवयतव पुरव िना र्व आर्श्यक कवििवतहरू उपलब्ि िरवउन सबै 345 

बबरवमीहरू योग्य छैन्न भनी पहहिवन िछा। यस नीनतमव पररभववित िररएकव सवमवन्य 346 

ननर्ेदनहरू र आय मूल्यवङ्कनको अभवर् हुाँदव पनन वर्त्तीय सहवयतव अनुबद्ध हुाँदव वर्शभन्न 347 

अर्स्थवहरू हुन सतछन ्र बबरवमीहरू सहवयतवको लवधि िनुनन्छन।्   भुततवनको लवधि 348 

बबरवमीको योग्तवको मूल्यवङ्कनको सवमवन्य पवठ्यक्रममव, UPMC, यसकव एकल कवया 349 

स्र्तन्रवमव संकलन िने नसतने बबरवमीको खवतवको रूपमव घोवित हुन सतछ र योग्यतव 350 

मवपदण्ि पुरव िरेको रूपमव र्िीकरण हुन्छ। संभववर्त योग्यतव क्िर्न पररक्स्थनतको 351 

आिवरमव बबरवमीलवई स्र्ीकृत हुन सतनेछ िस्तै:  352 

 353 

1. घरवर्हहन र्व घरवर्हहन क्तलननकर्वट स्यवहर प्रवप्त; 354 

2. महहलव, नर्िवत शििु, र बवलबवशलकव कवयाक्रममव सहभवधितव (WIC); 355 

3. (पुरक पोिण सहवयतव कवयाक्रम) SNAP कव फवइदवहरू प्रवप्त िदै;   356 

4. अन्य रवज्य र्व स्थवनीय सहवयतव कवयाक्रहरूको लवधि योग्तव, िस्तै अन्यवयपूणा 357 

अपरविहरूकव पीडितहरू;   358 

5. कुनैपनन ज्ञवत र्ैयक्ततक सम्पक्त्त नभएकव मतृक बबरवमी। 359 

 360 

संभववर्त वर्त्तीय योग्यतव स्थववपत हाँदव, पूणा 100% छुट उपलब्ि हुनेछ।   361 

 362 

अन्य संभववर्त योग्यतव: 363 

 364 

UPMC को ननर्ेदन प्रकक्रयवमव िैर क्िम्मेर्वर हुने बबरवमीहरूको लवधि, हवलैको मेडिकल 365 

सहवयतव ननर्ेदनबवट संभववर्त ढवाँिव र्व िवनकवरीद्र्वरव उपलब्ि िरवइएको अनुमवननत 366 
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आय र पररर्वरको आकवर िस्तव िवनकवरीकव अन्य स्रोतहरू वर्त्तीय आर्श्यकतवको 367 

व्यक्ततित मूल्यवङ्कन बनवउन प्रयोि िररन सतछ। यस िवनकवरीले बबरवमीद्र्वरव प्रत्यि 368 

उपलब्ि िरवइएकव िवनकवरीको अनुपक्स्थनतमव उत्कृष्ट उपलब्ि अनुमवनहरूको प्रयोि िरी 369 

िैर क्िम्मेर्वरी बबरवमीहरूको वर्त्तीय आर्श्यकतवमव सूधित ननणाय बनवउन UPMC लवई 370 

सिम पवने छ।  371 

  372 

वर्त्तीय रूपमव आर्श्यक परेकव बबरवमीहरूको सहयोिको उद्येश्यको लवधि, UPMC ले 373 

वर्त्तीय आर्श्यकतव िवाँि िनाको लवधि बबरवमीहरूको िवनकवरी सशमिव िना तेस्रो पिको 374 

प्रयोि िना सतछ। यो सशमिवले स्र्वस््य स्यवहर उद्योि पहहिवन, सवर्ािननक रेकिा 375 

िवटवर्ेसमव आिवररत आिवमी ढवाँिवको प्रयोि िछा। ढवाँिवले सवमवक्िक-आधथाक र आम्दवनी, 376 

स्रोतहरू र सम्पक्त्तको लवधि अनुमवनहरू समवर्ेि िने वर्त्तीय िमतवको िणनव िना 377 

सवर्ािननक रेकिाको लितलवई शमधश्रत िछा। ढवाँिवको नीनत सेट प्रत्येक बबरवमीलवई एउटै 378 

तहमव िवाँिव िना बनवइएको हुन्छ र UPMC को लवधि ऐनतहवशसक वर्त्तीय सहवयतव 379 

स्र्ीकृनतहरू बबरूद्ध अिंिोनघत िछा। भवर्ी ढवाँिवले परम्परवित ननर्ेदन प्रकक्रयव अनुसवर 380 

वर्त्तीय सहवयतवको लवधि ऐेनतहवशसक रूपमव िनुनएकव अन्य बबरवमीहरूको नमूनवको रूपमव 381 

रहेकव बबरवमी छन ्भने पनन UPMC लवई सिम पवछा।    382 

  383 

बबरवमीले प्रत्यि रूपमव उपलब्ि िरवएको िवनकवरी नहुाँदवको अर्स्थवमव UPMC ले 384 

संभववर्त योग्यतवको प्रनतपवदन िना भवर्ष्यसूिक मोिलेबवट प्रवप्त िवनकवरीको प्रयोि िना 385 

सतछ। कवया िेर उपलब्ितव सुननक्श्ित िने कवयाहरू असफल भएकव छन भने, भवर्ी 386 

ढवाँिवले वर्त्तीय रूपमव आर्श्यक परेकव बबरवमीहरूमव संभववर्त योग्यतव प्रनतपवदन िना 387 

प्रणवलीित तररकव उपलब्ि िरवउाँछ। 388 

    389 

संभववर्त ननयमको सेट अन्तिात बबरवमी अधिकतम वर्त्तीय सहवयतव प्रवप्त िना योग्य 390 

नभएको अर्स्थवमव, बबरवमीले अझैपनन आर्श्यक िवनकवरी प्रदवन िरी परम्परवित 391 

वर्त्तीय सहवयतव ननर्ेदन प्रकक्रयवबवट ननर्ेदन हदन सतछन।् बबरवमीले संभववर्त योग्यतव 392 

प्रकक्रयव मवफा त वर्त्तीय सहवयतव अस्र्ीकवर िदवा, वर्त्तीय सहवयतव ननर्ेदनसाँिै बबरवमीलवई 393 

एउटव धिठ्ठी प्रेवित हुनेछ। तेस्रो पि संकलन एिेन्सीलवई खवतव पिवउनु पूर्ा बबरवमीसाँि 394 

ननर्ेदन प्रकक्रयव पूरव िना 30 हदन हुनेछ। 395 

 396 

संभववर्त क्स्क्रननङले UPMC लवई वर्त्तीय आर्श्यकतव रहेकव बबरवमीहरूलवई व्यर्क्स्थत 397 

ढङ्िले पहहिवन िना, प्रिवसननक भवर कम िना र वर्त्तीय सहवयतव ननर्ेदन प्रकक्रयवमव 398 
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क्िम्मेर्वर नभएकव बबरवमीहरूलवई वर्त्तीय सहवयतव उपलब्ि िरवउन सहवयतव िरेर 399 

समुदवयलवई लवभ हदन्छ।  400 

 401 

IX. वित्िीर् सहार्िा ि सम्बन्न्िि जानकािीको सूचना 402 

 403 

UPMC को वर्त्तीय सहवयतव नीनत (FAP), वर्त्तीय सहवयतव नीनत (FAP) को ननर्ेदन 404 

फवरवम र वर्त्तीय सहवयतव नीनत (FAP) को सरल भविवको सवरवंि (“FAP कवििवतहरू”) 405 

ननम्न बमोक्िम सबै UPMC बबरवमीहरूको लवधि उपलब्ि हुनेछ: 406 

 407 

A. वर्त्तीय सहवयतव नीनत, FAP ननर्ेदन फवरवम र FAP को सरल भविवको सवरवंि 408 

UPMC को र्ेबसवइट, (http://www.upmc.com/about/community-409 

commitment/financial-assistance/Pages/default.aspx) मव उपलब्ि छ, सवमवन्य 410 

रूपमव यस सवइटमव प्रयोिरत कवयावर्धिद्र्वरव खोिमूलक छ।     FAP कव 411 

कवििवतहरू र्ेबसवइटबवट वप्रन्ट िना सककनेछ। 412 

 413 

B. वर्त्तीय सहवयतव नीनत, FAP ननर्ेदन फवरवम र FAP को सरल भविवको सवरवंिहरू 414 

UPMC अस्पतवलहरू र मेल द्र्वरव दरु्ै सवर्ािननक स्थवनहरुमव अनुरोि मवफा त र 415 

बबनव िुल्क उपलब्ि हुन्छ।  416 

 417 

C. सुवर्िवमव ननरीिकहरूलवई FAP तथव FAP कव कवििवतहरूको उपलब्ितव बबरवमीकव 418 

बबलहरूमव सूिनवद्र्वरव र सुवर्िव पररसरहरूमव रहेकव आकक्स्मक कोिव, आकक्स्मक 419 

स्यवहर केन्द्र, भनवा तथव दतवा वर्भवि, अस्पतवल व्यर्सवय कवयालय र बबरवमी 420 

वर्त्तीय सेर्व कवयालयहरूमव र UPMC अनुसवर छनोट िने सतने अन्य सवर्ािननक 421 

िवउाँहरूमव प्रेवित िरेर सूधित तथव िवनकवरी िरवइन्छ। सवर्ािननक र्ेबसवइटहरूमव 422 

पनन िवनकवरी समवर्ेि िररनेछ। वर्त्तीय सहवयतवको लवधि बबरवमीहरूको 423 

शसफवररस धिककत्सक, नसा, वर्त्तीय पदवमिादवतव, सवमवक्िक कवयाकतवा, मवशमलव 424 

व्यर्स्थवपक, िरूहरू र अन्य िरी कोहीपनन  UPMC कव कमािवरी र्व मेडिकल 425 

कमािवरीद्र्वरव शसफवररस िछान।्   426 

 427 

X.  अवपल िथा द्िन्द पुन: सिािान 428 

 429 

यस वर्त्तीय सहवयतव नीनतको ननर्ेदममव द्र्न्द सककएको िणमव बबरवमीहरूले UPMC 430 

बवट सशमिव खोज्न सतछन।् बबरवमीहरूले अस्र्ीकवर िररएको वर्त्तीय सहवयतव पश्िवत 431 

उनीहरूको योग्यतवको पनन अवपल िना सतछन।्    432 

http://www.upmc.com/about/community-commitment/financial-assistance/Pages/default.aspx
http://www.upmc.com/about/community-commitment/financial-assistance/Pages/default.aspx
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द्र्न्द र अवपलहरू UPMC को आय िक्रकव ननदेिक, बबरवमी अधिर्ततव द्र्वरव सहकवया 433 

िरी समविवन हुन सतछ। द्र्न्द र्व अवपलकव आिवरहरू लेखनमव हुनुपछा र वर्त्तीय 434 

सहवयतव योग्यतवमव ननणायको द्र्न्द र्व सूिनलवई प्रकवशित िरी बबरवमीले भोिेको 30 हदन 435 

शभर बुझवउनु पछा।   436 

 437 

वर्र्वद र्व अपीलहरू ननम्न कवयवालयमव पेि िनुापछा : 438 

 439 

ननदेिक, UPMC आय िक्र, बबरवमीको अधिर्ततव 440 

Quantum 1 Building 441 
2 Hot Metal Street 442 

Pittsburgh, PA  15203 443 

 444 

XI.   र्ैि-भुक्िानीको क्षणिा सांकलनहरू     445 

 446 

UPMC उपयुतत सघंीय कवनूनहरू द्र्वरव पररभववित िरेको अनतररतत संकलन कवयाहरूमव 447 

सवमेल हुने छैन। व्यक्तत पहहल्यै वर्त्तीय सहवयतव प्रवपक हो भने र उसले/उनले कहिन 448 

पररक्स्थनतमव पनन आ-आफ्नव बवाँकी रकम भुततवन िना असल आिरणमव सहकवया 449 

िरररहेको छ भने, UPMC ले वर्स्तवररत भुततवन योिनको प्रस्तवर् िने प्रयत्न िनेछ।   450 

 451 

UPMC बबशलङ र संकलन नीनत HS-RE0724 मव िैर-भुततवनीको िणमव अस्पतवल सुवर्िवले 452 

शलन कवयाहरूको लवधि उल्लेख िनुाहोस।् यो नीनत बबरवमी वर्त्तीय सेर्व केन्द्र 1-800-371-8359 453 

साँि सहकवया िरी नन:िुल्क प्रवप्त िनाे  सककन्छ।   454 

 455 

XII. तनर्ािक आिश्र्किाहरू 456 

 457 

यो नीनतको कवयवान्र्यनमव, UPMC व्यर्स्थवपन र सुवर्िवहरू सबै उपयुतत संघीय, रवज्य 458 

र स्थवनीय कवनून, ननयम र नीनतहरूसाँि पवलनव हुनेछ।   459 

 460 

XIII.   िेकडय िाख्न ु461 

 462 

UPMC ले उधित ननयन्रणहरू र िनाको लवधि र सब ैबवहहरी तथव शभर इिवित प्रवप्त 463 

आर्श्यकतवहरू प्रवप्त िना वर्त्तीय सहवयतवको दस्तवर्ेि िनेछ।   464 

 465 

XIV. र्स नीति मभत्र उन्ललखिि नीतिहरू 466 

HS-RE0724 बबरवमी बबशलङ तथव  संकलन   467 

https://infonet.upmc.com/UPMCPolicies/SYSPolicyDocuments/HSRE0724.pdf
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हस्िाक्षि: िेफे्र पोटार 468 

       उपाध्यक्ष, आम्दवनी िक्र 469 

िूल:  अतटोबर 1, 1999 470 

स्िीकृतिहरू:  471 

नीनत समीिव सह-सशमनत:  अवप्रल 12, 2018  472 

 473 

  कवयाकवरी कर्मचारी: अप्रप्रल 27, 2018 (र्े 9, 2018 देखि प्रभावकारी)    474 

सियप्रथि: नोभेम्बर 9, 2017 (नोभेम्बर 14, 2017 देखख प्रभवर्कवरी) 475 

प्रार्ोजक: सह-ननदेिक, आम्दवनी िक्र 476 

 477 

 478 

संलग्नकहरू 479 

 480 

 481 

*कार्यक्षेत्र नािक िण्डिा उललेि र्रिएका UPMC का व्र्ािसातर्क एकाइहरूका सन्दभयिा, र्स नीतिले एउटै 482 

विर्र्िस्िुलाई सिेट्ने व्र्न्क्िर्ि व्र्ािसातर्क एकाइका नीतिहरूलाई प्रतिस्थापन र्नेछ। व्र्िसार् एकाइ नीतिहरूको 483 

क्षेत्रिा सोही विर्र् िस्िु तनिायिण र्िी सबै म्र्ानुअलहरू बाट िातनएको हुनुपछय। 484 
 485 
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सुवििा सूची 

 UPMC Presbyterian Shadyside, Oakland campus 

UPMC Presbyterian Shadyside, Shadyside campus 

Western Psychiatric Institute and Clinic 

Children's Hospital of Pittsburgh of UPMC 

Magee-Women's Hospital of UPMC 

UPMC St. Margaret 

UPMC Passavant, McCandless campus 

UPMC Passavant, Cranberry campus 

UPMC McKeesport 

UPMC Mercy 

UPMC Bedford 

UPMC East 

UPMC Hamot 

UPMC Northwest 

UPMC Altoona 

UPMC Horizon, Shenango campus 

UPMC Horizon, Farrell campus 

UPMC Jameson 

UPMC Kane 

The Williamsport Hospital d/b/a Williamsport Regional Medical Center 

Divine Providence Hospital of the Sisters of Christian Charity d/b/a 

Divine Providence Hospital 

Muncy Valley Hospital 

Soldiers and Sailors Memorial Hospital 

UPMC Susquehanna Lock Haven d/b/a Lock Haven Hospital 

UPMC Susquehanna Sunbury d/b/a Sunbury Community Hospital 

Mon Yough Community Services 
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प्रदार्कको सूची 

 Butler Cancer Associates, Inc. 

Center for Emergency Medicine of Western Pennsylvania, Inc. 

Donahue & Allen Cardiology-UPMC, Inc. 

Erie Physicians Network-UPMC, Inc. 

Fayette Oncology Associates 

Fayette Physician Network, Inc. 

Great Lakes Physician Practice, P.C. 

Hematology Oncology Association 

Heritage Valley/UPMC Multispecialty Group, Inc. 

Jefferson/UPMC Cancer Associates 

Lexington Anesthesia Associates, Inc. 

Mountain View Cancer Associates, Inc.  

Oncology-Hematology Association, Inc. 

Passavant Professional Associates, Inc. 

Regional Health Services, Inc. 

Renaissance Family Practice-UPMC, Inc. 

Tri-State Neurosurgical Associates-UPMC, Inc. 

University of Pittsburgh Cancer Institute Cancer Services 

University of Pittsburgh Physicians, Inc. 

UPMC Altoona Partnership for a Health Community 

UPMC Altoona Regional Health Services, Inc. 

UPMC and the Washington Hospital Cancer enter 

UPMC Community Medicine , Inc. 

UPMC Complete Care, Inc. 

UPMC Emergency Medicine, Inc. 

UPMC Multispecialty Group, Inc. 

UPMC/HVHS Cancer Center 

UPMC/Jameson Cancer Center 

UPMC/St. Clair Hospital Cancer Center 

UPMC/Conemaugh Cancer Center 

Susqehanna Physician Services d/b/a Susquehanna Health 

Medical Group-SHMG 

Tioga Healthcare Providers-THCP 
 

 

 


