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UPMC 

नीति र प्रक्रिया म्यानुअल 

 

   नीति:  HS-RE0724 * 

 सचूक शीर्षक:  राजस्व 

 

ववर्य: बिरामी बिललङ र सङ्कलन 

लमति: जनु 12, 2020 (जलुाई 1, 2020 देखि प्रभावकारी) 
 

I. नीति 

 

यो बिरवमी बिलिङ र सङ्किन नीतत UPMC को लमसनसँग लमल्दो छ र सङ्घीय ककफवयती हेरचवह ऐनको 
अनुपविनवमव छ।  सिै बिरवमीहरू जसिे आपतकविीन र्व धचककत्सकीय आर्श्यक हेरचवह प्रवप्त गरेकव 
छन,् उनीहरूिवई सङ्घीय बिरवमी सरंिण र सस्तो देखभवि ऐन र यसकव कवयवान्र्यन तनयमवर्िीकव 
अनुरुप तनिःशलु्क र्व कम िवगत हेरचवहकव िवधग आरे्दन ददन अर्सर प्रदवन गररनेछ।  UPMC िे आफ्नव 
सेर्वहरू प्रदवन गदवा जवतत, रङ, रवष्ट्रिय उत्पष्ट्त्त, नवगररकतव, परवइपन, िमा, आस्थव, लिङ्ग, यौन 

प्रवथलमकतव, उमेर र्व अशक्ततवकव आिवरमव भेदभवर् गने छैन।  

यस नीततिे, सम्िष्ट्न्ित आधथाक सहवयतव नीततकव सवथ, बिरवमी खवतवहरूको सङ्किनकव िवरेमव 
UPMC कव प्रकियवहरू स्थवपनव गदाछ। यस नीततको उद्देश्य छुट्टवछुटै्ट बिरवमीहरूको आर्श्यकतवकव सवथ 

वर्त्तीय पररचवरकको आर्श्यकतवको सन्तुिन कवयम गनुा हो जो आफ्नव खवतवहरूको भकु्तवन गना 
असमथा र्व अतनच्छुक छन।्  

UPMC कव िवधग ष्ट्जम्मेर्वर भई यसको श्रोत व्यर्स्थवपन गना र ठूिो सङ््यवमव आर्श्यकतवमव रहेकव 
व्यष्ट्क्तहरूिवई उधचत स्तरमव सहवयतव प्रदवन गना, बिरवमीहरूिे उनीहरूको िीमवको आर्श्यकतवको 
आिवरमव ततनीहरूको हेरचवह िवगतमव योगदवन गना अपेिव गररन्छ र्व िीमव गरेकव र न्यून मलू्यको 
िीमव गरेकवहरूको हकमव, भकु्तवन गने ततनीहरूको व्यष्ट्क्तगत िमतवकव आिवरमव योगदवन गना अपेिव 
गररन्छ।  

यस नीततलभत्र सन्दभा गररएकव नीततहरूकव लिङ्कहरू खण्ड VIII मव फेिव पवना सककन्छ। 

II. उद्देश्य 

बिरवमी बिलिङ र सङ्किन नीततिे बिरवमी बिलिङ र सेर्वहरूकव भुक्तवन सङ्किनकव िवधग सवमवन्य 

तनदेशहरू प्रदवन गदाछ। यसको उद्देश्य सिै उपयुक्त स्रोतहरूिवट खवतवहरूको उधचत सङ्किनको 
आश्र्वसन ददनु र एक व्यष्ट्क्तिवई कदहिे सहयोग चवदहन्छ र/र्व एउटव खवतव धचककत्सव सहवयतव र्व 
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तनिःशुल्क हेरचवह, छुटयुक्त हेरचवह र्व खरवि ऋणकव िवधग कदहिे योग्य हुन सक्दछ भन्ने कुरव 
सम्भर् भएसम्म चवँडो वर्न्दमुव पदहचवन गनुा हो।  यो नीतत तनरपि ऋण सङ्किन अभ्यवस ऐन 

िगवयतकव िवग ूरवज्य र सङ्घीय आर्श्यकतवहरूकव सवथ UPMC अनुपविन प्रवप्त गना अलभपे्रररत छ।  

III. क्षेत्र 

यो नीतत सयंकु्त रवज्यमव आिवररत UPMC अस्पतविहरूमव िवग ूहुन्छ जनु ति उल्िेख गररएकव 
छन।् 

 [िवग ूहुने सिैमव धचन्ह िगवउनुहोस]् 

 

☒ UPMC Children’s Hospital of Pittsburgh ☐ UPMC Pinnacle Hospitals 

☒ UPMC Magee-Womens Hospital  ☐ UPMC Carlisle 

☒ UPMC Altoona    ☐ UPMC Memorial 

☒ UPMC Bedford    ☐ UPMC Lititz  

☒ UPMC Chautauqua    ☐ UPMC Hanover 

☒ UPMC East     ☒ UPMC Muncy 

☒ UPMC Hamot    ☒ UPMC Wellsboro 

☒ UPMC Horizon    ☒ UPMC Williamsport 

☒ UPMC Jameson     ☒ Divine Providence Campus 

☒ UPMC Kane     ☒ UPMC Lock Haven 

☒ UPMC McKeesport     ☐ UPMC Cole 

☒ UPMC Mercy      ☒ UPMC Somerset 

☒ UPMC Northwest     ☐ UPMC Western Maryland 

☒ UPMC Passavant     

☒ UPMC Presbyterian Shadyside 

  ☒ Presbyterian Campus 

 ☒ Shadyside Campus 

 ☒ UPMC Western Psychiatric Hospital 

☒ UPMC St. Margaret 

 

IV. िािा समाधान 
 

A. UPMC वर्त्तीय सहवयतव नीततिे योग्य बिरवमीहरूिवई सहयोग प्रदवन गदाछ जो िीलमत 

छैनन,् न्यून िीमव गरेकव छन,् सरकवरी स्र्वस््य सेर्व िवभ कवयािमको िवधग अयोग्य छन ्र 

ततनकव िवधग जसिवई आफ्नो हेरचवहको पूणा खचा ततना गवह्रो हुन्छ।  यी सेर्वहरूको िवधग 

भकु्तवन गने िमतव भएकव बिरवमीहरूिवट बिरवमी शेष रकम सङ्किनको कोलशस गनुा 
UPMC को नीतत हो। UPMC बिरवमी बिलिङ र सङ्किन नीतत जस्तोसकैु िीमव ष्ट्स्थतत भए 

पतन सिै बिरवमीहरूमव ददएर िगवतवर िवग ूगररनेछ।  सङ्किन प्रकियवहरू िवग ूहुने 
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कवनूनहरू र UPMC को लमसन र मलू्यमवन्यतवहरूकव सवथ अनुपविन गनेछन।्  यो नीतत र 

UPMC वर्त्तीय सहवयतव प्रकियव, नीतत HS-RE0722 सगं अनुरूप भएर, UPMC िे स्परट 

रूपमव यथवसम्भर् चवँडो भेटघवट र बिलिङ प्रकियवमव वर्त्तीय सहवयतव आर्श्यकतव र 

भकु्तवनी अपेिवकव सम्िन्िमव बिरवमीहरूसँग कुरवकवनी गनेछ।  
 

B. UPMC नीततिे आपतकविीन धचककत्सव अर्स्थवहरूकव िवधग बिरवमीको िवधग सेर्वहरू प्रवप्त 

गररसक्न ुपदहिे भकु्तवनको मवग गना र्व आपतकविीन धचककत्सव सेर्वको प्रवर्िवनमव हस्तिपे 

गना सक्ने सङ्किन गततवर्धिहरू गना तनषेि गदाछ। (UPMC नीतत HS-LE0007, 

आपतकविीन धचककत्सव उपचवर र सकिय श्रम ऐन (EMTALA) को सन्दभा लिनुहोस।् 
 

C. UPMC को आचवर सदंहतव नीततिे UPMC र यसकव सम्िद्ध सङ्गठनहरूद्र्वरव रोजगवर प्रदवन 

गररएकव र्व सम्िष्ट्न्ित व्यष्ट्क्तहरूकव कवयाहरू तनयन्त्रण गदाछ। तनयवमवर्िीकव लिखखत 

तनदेशहरू, जनु UPMC कव लमशन, दशान, मवन्यतव र नैततकतवमव आिवररत छन,् UPMC कव 
तफा िवट कुनै सेर्व प्रदवन गने समयमव मवतनसहरूिे कसरी व्यर्हवर गनुापछा  भन्ने रूपरेखव 
प्रदवन गदाछ। 

 

D. बिरवमीहरूिवट प्रवप्त सिै वर्त्तीय जवनकवरी गोप्य रवखखनेछ। उपचवर/भकु्तवनी/स्र्वस््य सेर्व 
सञ्चविनकव िवधग UPMC नीतत HS-HR0736, गोपनीय जवनकवरी र HS-AD0811, 

उपचवरको िवधग सहमतत र जवनकवरीको र प्रयोग र खिुवसवमव सन्दभा गनुाहोस।् 
 

V. बिललङ र सङ्कलन अभ्यासहरू 

 

A. बिरामी ववत्िीय उत्िरदातयत्व स्थापना गने 

 

1. UPMC िे बिरवमीहरूिवई उनीहरूको बिि समविवन गना मद्दत गनाकव िवधग तेस्रो पि 

भकु्तवनकतवाहरूको पदहचवन गना उधचत प्रयवस गनेछ।  UPMC िे तनम्न कदमहरू पतन 

चवल्नेछिः  
 

a. बिरवमीिे बििहरू ततना िवकँी छन ्भनी पुष्ट्रट गने। 
b. तेस्रो-पि भकु्तवनीकतवाहरूिवट अनुमतत प्रवप्त सि ैरकमहरू सङ्किन गने। 
c. ततना िवँकी िीमव दवर्ी भकु्तवनी मदु्दवहरूको समविवनकव िवधग बिरवमीहरूसँग कवम गने। 
d. बिरवमीहरूिवई UPMC िे प्रस्तवर् गरेको वर्त्तीय सहयोगकव िवधग सधूचत गने र 

उनीहरूिवई आरे्दन ददन उधचत सहयोग प्रदवन गने। 
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e. सेर्वहरूको िवगतको रकमकव िवधग बिरवमीहरूिवई बिलिङ गने जसकव िवधग उनीहरूिे 

मवधथ उष्ट्ल्िखखत कदमहरू चविेपतछ उनीहरूको आधथाक उत्तरदवतयत्र् हुन्छ। 
 

B. बिरामीको जानकारी सङ्कलन गने 

 

1. स्र्वस््य िीमव सम्िन्िी सही जवनकवरी (प्रवथलमक र द्वर्तीय र्वहक सदहत), ठेगवनव र 

िवग ूहुने आधथाक स्रोतहरूको जवनकवरी ददनु रोगीको उत्तरदवतयत्र् UPMC हो जसिे गदवा 
बिरवमी तनजी िीमव मवफा त र्व उपिब्ि सवर्ाजतनक सहवयतव कवयािमहरूको मवध्यमिवट 

कभरेजकव िवधग योग्य छ र्व छैन भन्ने कुरव तनिवारण गना सककन्छ। बिरवमीिे कुनै पतन 

िीमव र्वहककव िवँकी सवुर्िवहरू तनददारट गने अपेिव गररएको छ। 
   

2. UPMC दतवा कमाचवरीिे जनसवङ्ष्ट््यकीय र वर्त्तीय र िीमव सम्िन्िी, उपिब्ि िीमव 
कभरेजकव प्रकवरहरूको िवरेमव तनददारट जवनकवरी सदहत, सेर्वहरू प्रदवन गनुाभन्दव पदहिे 

र्व प्रदवन गने समयमव जवनकवरी प्रवप्त गनेछन।्  
 

3. बिरवमीहरूिवई जनसवङ्ष्ट््यकीको सटीकतव सतुनष्ट्श्चत गनाकव िवधग चविक अनुमततपत्र, 

सेिफोन सदहत टेलिफोन नम्िरहरू, इमेि ठेगवनवहरू, आदद जस्तव पदहचवनहरू प्रदवन गना 
अनुरोि गना सककन्छ र र्ैि िीमव कवडा प्रस्तुत गरेर िीमव कभरेजको प्रमवण प्रदवन गना 
पतन आग्रह गररनेछ।  

 

4. UPMC िे बिरवमीिे प्रदवन गरेकव जवनकवरी प्रमवखणत गना उधचत प्रयवस गनेछ जि 

सेर्वहरू तवलिकविद्ध हुन्छन ्र्व जनु समयमव बिरवमीिे सेर्वहरू लिन्छन।्  
 

5. यदद बिरवमी र्व जमवनीकतवा बिलिङ र सङ्किन जवनकवरी प्रदवन गना असिम छ भने, 

जनसवङ्ष्ट््यकीय र िीमव जवनकवरी सदहत, UPMC िे व्यष्ट्क्तकव िवधग सचूनव प्रवप्त गना 
कोलशस गनेछ।  

 

6. UPMC िे यदी तेस्रो पिीय ससंविन प्रदवन गररएकव सेर्वहरूको भुक्तवनीकव िवधग 

ष्ट्जम्मेर्वर हुन सक्छ कक भनेर अनुसन्िवन गना उधचत र िगनशीि प्रयवस गनेछ। 
   

7. जहव ँUPMC को उधचत र िगनशीि प्रयवसको पररणवम स्र्वस््य बिि दवर्ी भकु्तवनीमव 
पररणत हुन्छ, भकु्तवनी िवँकी खवतवमव िवग ूहुनेछ।  
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8. UPMC िे सेर्वहरूको भकु्तवनी गनाकव िवधग मद्दत गना िवदहरी एजेन्सीहरूको उपयोग गने 

अधिकवर सरुक्षित रव्दछ।  
 

9. केही बिरवमीहरूिे लसिव आफ्नव धचककत्सकहरू, नसा र्व अन्य उपचवर प्रदवयकहरू समि 

आफ्नो वर्त्तीय धचन्तव व्यक्त गछान ्भन्ने मवन्यतव रव्दै, UPMC िे भनवा, बिलिङ र 

प्रत्यि बिरवमी उपचवर प्रदवन गना ष्ट्जम्मेर्वर कमाचवरीहरूिवई UPMC को वर्त्तीय सहयोग 

कवयािमको अष्ट्स्तत्र्कव िवरेमव र कसरी बिरवमीिे यस िवरे थप जवनकवरी प्रवप्त गना 
सक्दछन ्भन्ने वर्षयमव तवलिम ददन्छ। UPMC िे भनवा/चेक-इन प्यवकेटको एक 

दहस्सवकव रूपमव, यसको सरि भवषवको सवरवंश सि ैबिरवमीहरूिवई, त्यही ददनको 
शल्यकियव र आपतकविीन सेर्वहरू लिने बिरवमीहरूिवई वर्तरण गनेछ।  
 

C. बिरामीका जजम्मेवारीहरू 

 

1. बिरवमीसँग उधचत धचककत्सकहरूकव ररफेरि(हरू) र्व अन्य प्रवधिकरणहरू प्रवप्त गने 

ष्ट्जम्मेर्वरी छ र िीमव प्रदवयकिवट प्रवधिकरण प्रवप्त गना असफितवको पररणवमस्र्रूप 

भकु्तवन नगररएकव दवर्ीहरूको िवधग ष्ट्जम्मेर्वर हुन सक्दछ।  (UPMC नीतत HS-RE0706, 

ररफेरि/प्रमवणीकरणमव ररफर गनुाहोस)् 

 

2. व्यष्ट्क्तिे पररर्वरको आय र्व िीमव ष्ट्स्थततमव कुनै पररर्तानको िवरे सवर्ाजतनक स्र्वस््य 

िीमव कवयािममव बिरवमीको योग्यतव ष्ट्स्थतत तनिवारण गरेको उसको/उनको हविको 
स्र्वस््य िीमवकतवा (यदद िवग ूभएमव) र्व एजेन्सीिवई सधूचत गनुा आर्श्यक छ। 

 

3. िीमव र्वहक र्व अन्य ष्ट्जम्मेर्वर पििवट िीमव िवभ अस्र्ीकृत भएको खण्डमव, बिरवमीिे 

आर्श्यकतव अनुसवर कुनै पतन अवपिमव UPMC िवई सहयोग गने अपेिव गररन्छ।  
 

4. बिरवमीहरूिे कुनै पतन मदु्दव र्व िीमव दविीको िवरेमव सवर्ाजतनक स्र्वस््य िीमव 
कवयािमिवई जवनकवरी गरवउनु आर्श्यक छ जसिे UPMC द्र्वरव प्रदवन गररएकव 
सेर्वहरूको िवगतिवई कभर गनेछ र्व गना सक्दछ।  

 

5. UPMC िे बिरवमीहरूिवई समयम ैउनीहरूको िवँकी शेष रकम भकु्तवन गनाकव िवधग 

UPMC नीतत र तनदेशहरूको पविनव गने अपेिव गदाछ।  
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D. बिरामी बिललङ जानकारी / प्रक्रिया 
 

1. समयम ैशुल्क सङ्किन गना र UPMC को वर्त्तीय तरितव कवयम रव्नकव िवधग 

UPMC बिरवमीिवई प्रदवन गररएकव सेर्वहरूको शुल्कको शीघ्र प्रशोिन र एकत्रीकरणकव 
िवधग ष्ट्जम्मेर्वर छ। 
 

2. UPMC िे प्रवयिः सेर्वहरूकव िवधग िीमव र्वहक (भकु्तवनीकतवा) िवई बिि गदाछ। सह-

भकु्तवनी र अन्य कुनै पतन बिरवमीकव दवतयत्र् रकम सेर्वको समयमव िवँकी हुन्छन।्   
व्यष्ट्क्त िीमविे कभर नगरेकव सेर्वहरूको िवधग कुनै पतन शुल्कहरू ततना ष्ट्जम्मेदवर हुनेछ, 

जसमव सम्पूणा शुल्क िगवइएको हुन सक्दछ।  
 

3. UPMC नीतत HS-RE0723, र्ैकष्ट्ल्पक अनुसधूचत सेर्वहरूको िवधग वर्त्तीय तनकवसी मव 
पररभववषत गररए िमोष्ट्जम § IV.B मव उपिब्ि गरवइएकव िवहेक, भकु्तवनीहरू अधग्रम र्व 
सेर्वको समयमव आर्श्यक हुन सक्दछन,् वर्शषे गरी न‐समेदटएकव सेर्व र्व नेटर्का  
िवदहरकव, सहभकु्तवनीहरू र अन्य डडडष्ट्क्टििहरू र्व चयन गररएकव सेर्वहरू जस्त ैसौन्दया 
प्रसविन प्रकियवहरू।  UPMC िे नेटर्का  िवदहरको बिमव कभरेज भएकव बिरवमीहरूकव िवधग 

अधग्रम भकु्तवनी आर्श्यकतव छुट गना सक्दछ, यदद तनयमनद्र्वरव नेटर्का  लभत्रकव 
योजनवको अनुमतत छैन भने र्व यदद एक नेटर्का  लभत्रको योजनवमव रूपवन्तरण गदवा, 
UPMC को तनणायमव, बिरवमीमव पयवाप्त आधथाक कदठनवइ पना जवन्छ। 

 

4. बिरवमी बिलिङ वर्र्रणहरू 

 

a. UPMC िे Medicare र Medicaid सेर्व केन्र (CMS) कव तनयमहरू र िीमव उद्योग 

तनयमहरूकव अनुसवर बिरवमी बिि पठवउँदछ।   UPMC सँग िीमवकतवाको सम्झौतवको 
आिवरमव िीमव र्वहकहरूकव वर्लभन्न आर्श्यकतवहरू हुन सक्दछन।्  बिलिङ यो 
सम्झौतवको सताहरूसँग अनुरूप हुनेछ। 
 

b. बिरवमीहरूिे UPMC मव लिएकव सेर्वहरूकव िवधग छुटै्ट बििहरू प्रवप्त गना सक्दछन ्

जस्त ैअस्पतवि सेर्वहरू, धचककत्सक सेर्वहरू र्व िवह्य सेर्व, जस्त ैएम्िुिेन्स। 
 

c. अस्पतवि बिििे कोठवको दर, औषधि, धचककत्सव आपूतत ा र अस्पतविमव आिवररत 

ष्ट्क्ितनकद्र्वरव प्रदवन गररएकव िगवयतकव सेर्वहरू दशवाउँछ।  कदहिेकवदहँ सवुर्िव 
बििकव रूपमव पतन धचतनने अस्पतवि बिििे सवुर्िव सञ्चविनको िवगत र अन्य 

ओभरहेड िवगतहरू समेट्दछ। 
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d. धचककत्सकको बिि धचककत्सकद्र्वरव प्रदवन गररएकव व्यवर्सवतयक सेर्वहरू र्व 
प्रकियवहरूकव िवधग हो।  
 

5. ग्रवहक सेर्व वर्भवगहरू जवनकवरी प्रदवन गना र्व बिरवमी बिलिङकव िवरेमव प्रश्नहरूको उत्तर 

ददन उपिब्ि छन।्  सम्पका  जवनकवरी बिरवमीकव वर्र्रणहरूमव प्रदवन गररएको छ र 

UPMC रे्िसवइटमव सचूीिद्ध गररएको छ र िेरै बिरवमी सचूनव स्रोतहरूमव प्रकवलशत 

गररएको छ।  
 

6. UPMC िे वर्लशरट सेर्वहरू र्व पुनिः भनवाकव िवधग गैर-बिलिङकव सन्दभामव िवग ू

आर्श्यकतवहरूको पविनव गनेछ जनु UPMC िे गम्भीर ररपोटा गररएकव घटनवहरू (SRE) 

िवट उत्पन्न भएको तनिवारण गदाछ। UPMC मव नघट्ने SRE हरूिे सम्िष्ट्न्ित 

सेर्वहरूकव िवधग बिलिङ गनािवट UPMC िवई रोक्दैन। UPMC िे अगवडड सि ैबिरवमी 
सम्िन्िी जवनकवरीहरू रव्ने कवया िवग ूसङ्घीय र रवज्य गोपनीयतव, सरुिव र आइडी 
चोरी कवनूनहरू िमोष्ट्जम गदाछ।  
 

7. UPMC को बिलिङ वर्र्रणहरू, भकु्तवन योजनव वर्र्रणहरू र नक्किी पत्रहरूमव एक 

वर्लशरट लिखखत सचूनव हुन्छ, जसिे बिरवमीहरूिवई वर्त्तीय सहयोगको उपिब्ितवकव 
िवरे सधूचत गदाछ जसमव तनम्न कुरवहरू समवरे्श हुन्छन:्  

 

1) वर्त्तीय सहवयतवको सचूनव, 
2) वर्त्तीय सहयोगकव िवधग कसरी आरे्दन गने,  

3) कवयािमकव िवरेमव जवनकवरी कसरी प्रवप्त गने 

4) UPMC को फोन नम्िर र रे्िसवइट ठेगवनव 
5) अनुर्वद सेर्वहरूकव िवरेमव जवनकवरी 

 

 

E. बिरामी शेर्हरूको समाधान गने 

 

एक पटक बिरवमीको आधथाक उत्तरदवतयत्र् स्थववपत भएपतछ, UPMC िे बिरवमीिवई बिरवमीको 
िवँकी शेषहरूिवई सम्िोिन गना उपिब्ि वर्कल्पहरूकव िवरेमव जवनकवरी प्रदवन गदाछ। 
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F. वववादास्पद बिलहरू 

 

बिरवमीहरूिवई प्रकियवको िवरे जवनकवरी ददइनेछ जसद्र्वरव उनीहरूिे बििहरू मवधथ प्रश्न गना 
र्व सन्देह प्रकट गना सक्दछन।्  कवयवाियको नवम, यसको ठेगवनव र एक टोि फ्री फोन नम्िर 

जसमव वर्र्वदहरू तनदेलशत गनुापनेछ सि ैबिरवमीको बिि र UPMC द्र्वरव पठवइएकव 
सङ्किन सचूनवहरूमव सधूचत गररनपुदाछ।  UPMC िे यस नम्िरमव बिरवमीिे गरेको 
सोिपुछ वर्र्वदको सचूनव प्रवप्त भएको 5 व्यर्सवय ददनलभत्र लिखखत रूपमव र्व फोनद्र्वरव 
जर्वफ ददनेछ।  यदद वर्र्वदिवई थप छवनबिनको आर्श्यकतव परेमव, यस वर्षयमव अष्ट्न्तम 

तनणाय नभएसम्म सिै सङ्किन कवयाहरू िन्द हुनेछन।्  
 

G. गैर-भकु्िानी भएको िण्डमा गररने कायषवाहीहरू  

 

1. वर्िष्ट्म्ित खवतवहरू – यदद भकु्तवनी बिरवमी वर्र्रणमव उल्िेख गररएको अष्ट्न्तम 

लमततसम्म नगररएमव बिरवमीको खवतव वर्िष्ट्म्ित हुन सक्दछ।  यदद भकु्तवनी दईु भन्दव 
िढी बिलिङ चिकव िवधग गररएको छैन र्व यदद आलंशक भकु्तवनी गररयो भने, खवतव 
वर्िष्ट्म्ित हुन सक्दछ।  
 

2. सञ्चवर 

 

a. िवदहरी सङ्किन एजेन्सीहरूमव लसफवररसहरू रोक्नकव िवधग भकु्तवन योजनवहरूको 
पविनव गना प्रोत्सवदहत गदै वर्िष्ट्म्ित खवतवहरू भएकव बिरवमीहरूसँग कुरवकवनी गना 
कदमहरू चवलिनेछ।  UPMC िे िवँकी रहेको भकु्तवनीको जवनकवरी गरवउँदै 

बिरवमीहरूिवई वर्त्तीय सहयोग र भकु्तवन वर्कल्पकव िवरेमव जवनकवरी प्रदवन गनेछ।   
 

b. UPMC िे वर्िष्ट्म्ित खवतवहरू भएकव बिरवमीहरूिवट भकु्तवनी सङ्किन गना तनम्न 

वर्धिहरू प्रयोग गना सक्दछिः वर्र्रणहरू र भकु्तवनी अनुरोि पत्रहरू; फोन किहरू; 

रेकडा गररएकव सन्देशहरू; र लिखखत सचूनवहरू। 
 

c. रवजस्र् चि प्रकियवको कुनै पतन चरणमव, यदद बिरवमीिे आधथाक सहयोगको िवधग 

अनुरोि गरेको छ भन्ने तनिवारण गररन्छ भने, सङ्किनकव सि ैप्रयवसहरू तनिष्ट्म्ित 

गररनेछन।्  यदद बिरवमीिे UPMC को वर्त्तीय सहयोगको िवधग आरे्दन गरेमव, सि ै

सङ्किन प्रयवसहरू तनिष्ट्म्ित हुनेछन ्जिकक आरे्दनमवधथ वर्चवर गरररहेको र 

योग्यतवको तनिवारणकव सम्िन्िमव बिरवमीिवई सधूचत गररएको हुन्छ। 
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H. भकु्िानी योजनाहरू 

 

1. UPMC िे शून्य प्रततशत, छोटो अर्धिको मवलसक भुक्तवन योजनवको उपयोग गरेर 

बिरवमीहरूिवई उनीहरूकव खवतव(हरू) िवई भकु्तवन गने िमतव प्रदवन गदाछ। भकु्तवन 

योजनव वर्कल्प अन्तगात, बिरवमीहरूिे आफ्नव खवतव(हरू) भकु्तवन गना चौबिस 

मदहनवसम्म िगवउन सक्दछन,् शेष र भकु्तवनी योजनव ददशवतनदेशहरूको आिवरमव 
िम्िवई तनिवाररत गररन्छ र प्रत्येक मदहनवमव एक वर्र्रण प्रवप्त हुन्छ जसिे मवलसक 

भकु्तवनी रकम र भकु्तवन गना िवँकी रकम देखवउँदछ।  UPMC सँग एक अनिवइन पोटाि 

छ जनु बिरवमीहरूिे उनीहरूको MyUPMC खवतव मवफा त पहँुच भकु्तवन योजनवहरू सेट 

अप गना र प्रिन्ि गना सक्दछन।् 
 

2. यदद एक बिरवमी खवतवको िवधग भकु्तवनी र्व ककस्तव योजनव स्थववपत गररन्छ भने, ककस्तव 
योजनवको तनयम र सताहरूको वर्र्रण बिरवमीिवई मेि, इिेक्िोतनक मवध्यमिवट र्व 
मौखखक रूपमव रेकडा गररएको िवइनमव प्रदवन गररनेछ। तनयम र सताहरू कुि रकम, 

भकु्तवनीको अनुसचूी, ततनुपने लमतत र कुि भकु्तवनी जसिे बिरवमीद्र्वरव पूणा रूपमव 
समयमव भकु्तवन गरीएमव कतत ततनुापछा  भन्ने सही डिर आँकडव ददनेछ।  

 

3. एक बिरवमीिे कुन ैपतन समयमव मौखखक र्व लिखखत सञ्चवर मवफा त कवरण र्व बिनवकवरण 

भकु्तवनी योजनव सम्झौतव रद्द गना सक्दछ।  
 

VI. सङ्कलन लसद्धान्िहरू 

 

A. िराि ऋण समाधान 

 

कुन ैखवतव ति र्दहरकरण नगररएसम्म त्यो बिरवमी आधथाक सहयोगको िवधग योग्य छ कक 

छैन भनेर तनिवारण गना उधचत प्रयवस नगरी प्रवरष्ट्म्भक बिि जवरी गरेको 3 बिलिङ वर्र्रण 

चि लभत्र ऋण सङ्किन कवयाहरूको अिीनमव हुनेछैन।  UPMC िे बिरवमीकव वर्रुद्ध 

सङ्किन कवया आरम्भ गदैन यदद बिरवमीिे कवगजवत उपिब्ि गरवएको छ कक उसिे 

Medicaid र्व अन्य सवर्ाजतनक रूपमव प्रवयोष्ट्जत स्र्वस््य सेर्व कवयािम अन्तगात स्र्वस््य 

सेर्वको कभरेजकव िवधग आरे्दन ददएको छ। 
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B. सङ्कलन  

 

1. तनम्नलिखखत शे्रणीहरूमव खवतवहरू भएकव बिरवमीहरूको भकु्तवनी गना खोज्दव सङ्किन 

कवयाहरू UPMC द्र्वरव गना सककन्छ: 

 

a. यस नीततकव खण्ड V, G, 1, a मव पररभववषत गररए अनुरूप वर्िष्ट्म्ित खवतवहरू। 
b. वर्त्तीय सहवयतवकव िवधग अयोग्य खवतवहरू। 
c. वर्त्तीय सहवयतव अन्तगात छुट प्रवप्त खवतवहरू तर जहव ँबिरवमीिे अि शेष रकम 

भकु्तवन गना सही तनयतकव सवथ सहयोग गरररहेकव छैनन।् 
d. खवतवहरू जहव ँबिरवमीहरूिे ततनीहरूको शेष रकम समविवन गना कुनै व्यर्स्थव 

गरेकव छैनन।् 
e. खवतवहरू जहव ँबिरवमीहरूिे सही सम्पका  जवनकवरी उपिब्ि गरवएनन ्त्यसिेै 

असहयोगी मवतनन्छन ्र त्यसिेै 3 बिलिङ वर्र्रण चि समयसीमविवट हटवइएकव छन।् 
 

 

2. प्रवरष्ट्म्भक आउट एजेन्सीहरू 

 

a. बिरवमी शेष रकमहरूकोपदहिो पि सङ्किनमव सहयोग गना UPMC द्र्वरव 
प्रवरष्ट्म्भक आउट एजेन्सीहरू प्रयोग गना सककन्छन।्  

b. UPMC को तफा िवट प्रतततनधित्र् गने र्व कवम गने िममव िवह्य पिहरूिे UPMC 

नीततहरूको पविनव गनुापछा। 
c. स्र्ीकृत UPMC बिरवमी बिलिङ र सङ्किन नीततको प्रततलिवप नीततमव अनपुविन 

सतुनष्ट्श्चत गना UPMC खवतवमव बिरवमीहरूिवट सङ्किन गना कवयारत सिै प्रवरष्ट्म्भक 

आउट एजेन्सी(हरू) िवई ददइनेछ। 
 

3. सङ्किन एजेन्सीहरू 

 

b. बिरवमी शेष रकम सङ्किनमव सहयोग गना UPMC द्र्वरव सङ्किन एजेन्सीहरू 

प्रयोग गना सककन्छ।  सवमवन्यतयव, खवतवहरू पूणा सेर्व सङ्किन एजेन्सीिवई 

ददइनेछैनन ्जिसम्म आन्तररक सङ्किन प्रयवसहरू थककत हँुदैनन।्  
c. UPMC को तफा िवट प्रतततनधित्र् गने र्व कवम गने िममव िवह्य पिहरूिे UPMC 

नीततहरूको पविनव गनुापछा। 
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c. स्र्ीकृत UPMC बिरवमी बिलिङ र सङ्किन नीततको प्रततलिवप नीततमव अनपुविन 

सतुनष्ट्श्चत गना UPMC खवतवमव बिरवमीहरूिवट सङ्किन गना कवयारत सिै सङ्किन 

एजेन्सी(हरू) िवई ददइनेछ।  
 

4. सङ्कलन कायषहरू 

 

a. UPMC द्र्वरव तनम्न सङ्किन कवयाहरू अनुसरण गना सककन्छिः 
 

1) बिरवमीको व्यष्ट्क्तगत वर्त्तीय दवतयत्र्हरूको िवधग ष्ट्जम्मेर्वर पििवई एक 

आरष्ट्म्भक बिि पठवइनेछ। 
2) िवह्य सङ्किन एजेन्सीिवई खवतव लसफवररस गनुाअतघ UPMC िे पतछल्िव 

बिरवमी बिलिङहरू जवरी गदाछ। बिरवमी बिलिङ वर्र्रणहरूिे व्यष्ट्क्तिवई UPMC 

वर्त्तीय सहवयतवको उपिब्ितव र कवयािममव कसरी तनरे्दन गने भनेर सधूचत 

गदाछ। 
3) बिरवमीिवई वर्त्तीय दवतयत्र्कव िवधग ष्ट्जम्मेर्वर पििवई सम्पका  गना एक 

र्वस्तवर्क र उधचत प्रयवस गने टेलिफोन, लिखखत सन्देश, इमेि र्व कुनै अन्य 

सचूनव वर्धिद्र्वरव सम्पका  गना सककन्छ। 
4) UPMC िे दवतयत्र्कव िवधग ष्ट्जम्मेर्वर पि पत्तव िगवउन र्व डवकघर सेर्वद्र्वरव 

"गित ठेगवनव" र्व "वर्तरण गना नसककएकव" को रूपमव तनिवाररत गरी फकवाइएकव 
बिरवमी बिलिङहरूको सही ठेगवनव पत्तव िगवउन र्ैकष्ट्ल्पक वर्धिहरूको प्रयोग 

गनेछ। र्ैकष्ट्ल्पक वर्धिहरूिे ष्ट्स्कप िेलसङको प्रयोग, इन्टरनेटको प्रयोग, हुिवक 

कवयवािय रेकडा र्व बिरवमी र्व ग्यवरेन्टरको तनर्वस स्थवन र्व सम्पका  वर्न्द ुपत्तव 
िगवउने अन्य व्यवर्सवतयक रूपमव उपिब्ि सविनहरू समवरे्श गना सक्दछ।  

5) जि स्र्ीकवया भकु्तवनी प्रवप्त भएको छैन र्व जि उपयुक्त भकु्तवनी योजनव 
स्थवपनव भएको छैन भने बिरवमीिे "अष्ट्न्तम सचूनव" प्रवप्त गनेछ जसिे यो 
दशवाउँदछ कक खवतव िवह्य सङ्किन एजेन्सीिवई लसफवररस गररनेछ। 

6) बिरवमीहरूिवई भकु्तवनी योजनव स्थवपनव गने अधिकवर र धचककत्सव सहवयतव, 
UPMC वर्त्तीय सहवयतव र UPMC कव बिरवमीहरूको सचूनव र अधिकवर तथव 
उत्तरदवतयत्र्हरूको वर्िेयककव िवधग आरे्दन गने वर्कल्पकव िवरे जवनकवरी 
ददइनेछ। 

7) UPMC िवह्य सङ्किन कवयाहरूमव सिंग्न हुनेछैन जस्त ैमदु्दवहरू, तनर्वस र्व 
सम्पष्ट्त्तमव इजवजतपत्र, धगरफ्तवरी, शरीरको सिंग्नतव, िेडडट एजेन्सीहरूिवई 

ररपोटा गने र्व यस्तै अन्य सङ्किन प्रकियवहरू। 
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8) UPMC िे खवँचोमव परेकव सिै बिरवमीहरूिवई तुरुन्त र लशरट आधथाक परवमशा 
प्रदवन गनेछ र यी बिरवमीहरूिवई UPMC प्रततको उनीहरूको वर्त्तीय दवतयत्र् पूरव 
गना सङ्घीय, रवज्य र्व तनजी एजेन्सीहरूिवट कुनै पतन आधथाक सहयोग प्रवप्त गना 
सहयोग गनेछ। खवतवको सि ैर्व केही अशं भकु्तवन गना असमथा कुनै पतन 

बिरवमीहरूिवई धचककत्सव सहवयतव र्व तनिः शुल्क हेरचवह/िततपतूत ाबिनवको 
हेरचवहकव िवधग वर्कल्पहरू उपिब्ि गरवइनेछन।् 
 

5. िेस्रो पक्ष सङ्कलन एजेन्सीहरू 

 

a.   बिरवमी खवतविवई िगवतवर सङ्किन प्रयवसहरूकव िवधग तेस्रो पि सङ्किन 

एजेन्सीिवई सन्दलभात गना सककन्छ।  
 

b. सवमवन्यतयव, भकु्तवन तेस्रो बिलिङ चिसम्म गररएको छैन र्व यदद भकु्तवनी योजनव 
स्थववपत गररएको छैन भने खवतवमव सन्दभा गररन्छ।  

 

c.  सङ्किन एजेन्सीहरूिे 1.501(r) अनुपविन गना आर्श्यक छ 

 

VII. क्रििाषहरू 

 

UPMC िे बिरवमीकव रकम कफतवा उधचत िवँकीमव गररन्छ भनी सतुनष्ट्श्चत गना सि ैबिरवमीकव िढी 
भकु्तवनी अध्ययन गदाछ। बिरवमी रकम कफतवा सम्िन्िमव अनुसन्िवन र प्रकियव न्यूनतम समय 

सीमवलभत्र पूरव हुनेछ जसिे तनयवमक सीमव पवर गनेछैन। 
 

VIII. यो नीतिलभत्र सन्दलभषि गररएका नीतिहरू 

 

HS-RE0722 वर्त्तीय सहवयतव प्रकियव  

HS-RE0723 र्ैकष्ट्ल्पक अनुसधूचत सेर्वहरूकव िवधग वर्त्तीय तनकवसी 

HS-LE0007 आपतकविीन धचककत्सव उपचवर र सकिय श्रम ऐन (EMTALA) 

HS-HD-PR-01 बिरवमीहरूको सचूनव र अधिकवर तथव ष्ट्जम्मेर्वरीहरूको वर्िेयक 

HS-EC1603  HIPAA को अनुरूप सरुक्षित स्र्वस््य सचूनव (PHI) कव िवधग गोपनीयतव 
अभ्यवसको सूचनव 

HS-HR0736 गोप्य जवनकवरी 

https://infonet.upmc.com/UPMCPolicies/SYSPolicyDocuments/HSRE0722.pdf
https://infonet.upmc.com/UPMCPolicies/SYSPolicyDocuments/HSRE0723.pdf
https://infonet.upmc.com/UPMCPolicies/SYSPolicyDocuments/HSRE0723.pdf
https://infonet.upmc.com/UPMCPolicies/SYSPolicyDocuments/HSLE0007.pdf
https://infonet.upmc.com/UPMCPolicies/SYSPolicyDocuments/HSLE0007.pdf
https://infonet.upmc.com/UPMCPolicies/SYSPolicyDocuments/HSHDPR01.pdf
https://infonet.upmc.com/UPMCPolicies/SYSPolicyDocuments/HSHDPR01.pdf
https://infonet.upmc.com/UPMCPolicies/SYSPolicyDocuments/HSEC1603.pdf
https://infonet.upmc.com/UPMCPolicies/SYSPolicyDocuments/HSEC1603.pdf
https://infonet.upmc.com/UPMCPolicies/SYSPolicyDocuments/HSHR0736.pdf
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HS-AD0811 उपचवरको िवधग सहमतत र उपचवर/भकु्तवनी/स्र्वस््य सेर्व सञ्चविनकव िवधग 

जवनकवरीको प्रयोग र खुिवसव खुिवसव  

HS-RE0706 ररफेरि/प्रमवणीकरण 

HS-PT1204  रोकथवम गना सककने गम्भीर प्रततकूि घटनवहरू 

HS-EC1900 आचवर सदंहतव 

HS-MM0300 सवमग्री, सवमवन र सेर्वहरू खरीदकव िवधग तनदेशनहरू 

 

 

 

 

 

 

हस्िाक्षररि: Jeffrey Porter 

   उपवध्यि, रवजस्र् चि 
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*क्षेत्र िण्डमा वणषन गररएको UPMC व्यवसाय एकाइको सन्दभषमा, यो नीति उही ववर्यवस्िु समेट्ने छुट्टाछुटै्ट व्यवसाय एकाइ 

नीतिहरू प्रतिस्थापन गनष अलभपे्रि छ। उही ववर्यवस्िु समेट्ने क्षेत्र-लभत्रका व्यवसाय एकाइ नीतिहरूलाई सि ैम्यानुअलहरूिाट 

तनकाल्नुपछष। 
 

https://infonet.upmc.com/UPMCPolicies/SYSPolicyDocuments/HSAD0811.pdf
https://infonet.upmc.com/UPMCPolicies/SYSPolicyDocuments/HSAD0811.pdf
https://infonet.upmc.com/UPMCPolicies/SYSPolicyDocuments/HSRE0706.pdf
https://infonet.upmc.com/UPMCPolicies/SYSPolicyDocuments/HSRE0706.pdf
https://infonet.upmc.com/UPMCPolicies/SYSPolicyDocuments/HSPT1204.pdf
https://infonet.upmc.com/UPMCPolicies/SYSPolicyDocuments/HSPT1204.pdf
https://infonet.upmc.com/UPMCPolicies/SYSPolicyDocuments/HSEC1900.pdf
https://infonet.upmc.com/UPMCPolicies/SYSPolicyDocuments/HSEC1900.pdf
https://infonet.upmc.com/UPMCPolicies/SYSPolicyDocuments/HSMM0300.pdf
https://infonet.upmc.com/UPMCPolicies/SYSPolicyDocuments/HSMM0300.pdf

