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I.

HS-RE0724*
आर्

तिरवमीको तितलङ र सङ्कलन
जुन 29, 2018
नीति
र्स तिरवमीको तितलङ र सङ्कलन नीति UPMC को लक्ष्र्सँग समनुरूप र सांघीर् र्हनीर् स्र्वहवर
ऐन (Federal Affordable Care Act) अनुसवर छ। आकतस्मक र्व तचककत्सकीर् रूपमव आर्श्र्क
स्र्वहवर प्रवप्त गरे कव सिै तिरवमीहरूलवई सांघीर् तिरवमी सुरिव र र्हनीर् स्र्वहवर ऐन र र्सकव
कवर्वान्र्र्नकव तनर्महरूसँग अनुकूल तन:शुल्क र्व कम गररएको मूल्र् स्र्वहवरको लवतग आर्ेदन गना
अर्सर उपलब्ि गरवइनेछ। UPMC ले आफ्नव सेर्वहरू उपलब्ि गरवउँ दव जवति, र्र्ा, उत्पति रवष्ट्र,
नवगररकिव, र्वसस्थवन, िमा, सम्प्रदवर्, तलङ्ग, लैंतगक प्रवथतमकिव, उमेर र्व अिमिव को आिवरमव
भेदभवर् गनेछैन।
सम्ितन्िि तर्तिर् सहवर्िव नीति सतहिको र्स नीतिले तिरवमी खविवहरूको सङ्कलनको
तर्र्र्मव UPMC कव कवर्ातर्तिहरू स्थवपनव गछा। र्स नीतिको उदेश्र् भनेको आफ्नव खविवहरू
भुक्तवन गना असमथा र्व अतनच्छु क हरेक तिरवमीहरूको आर्श्र्किवहरू सतहि तर्तिर् प्रिन्िनको
समझदवरीकव सवथ सन्िुलन गनुा हो।
UPMC ले र्सकव सांसविनहरूलवई तजम्मेर्वरीपूर्ा िररकवले व्यर्तस्थि गना र आर्श्र्किव परे को
िेलव अतिकिम सांख्र्वमव रहेकव व्यतक्तहरूलवई उपर्ुक्त स्िरको सहवर्िव उपलब्ि गरवउनकव लवतग
तिरवमीहरूले आफ्नो िीमवको आर्श्र्किवहरूको आिवरमव र्व आफ्नो व्यतक्तगि भुक्तवन िमिवको
आिवरमव अिीमवकृ ि/िीमव पूरव नभएकव तिरवमीहरूले उनीहरूको स्र्वहवर शुल्कमव र्ोगदवन
पुर्र्वउने अपेिव रवतखएको छ।
र्स नीति अन्िगाि सन्दर्भाि गररएकव नीतिहरूकव तलङ्कहरू सेक्सन VIII मव फे लव पवना सककनेछ।
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II.

उद्देश्र्
तिरवमीको तितलङ र सङ्कलन नीतिले तिरवमीको तितलङ र सेर्वहरूको भुक्तवनी सङ्कलनको लवतग
सवमवन्र् मवगातनदेशनहरू उपलब्ि गरवउँ छ। र्ो उद्देश्र् सिै उपर्ुक्त स्रोिहरूिवट खविवहरूको उतचि
सङ्कलन तनतिि गना र व्यतक्तले सहवर्िव चवहँदव सिैभन्दव चवँडक
ै ो सम्भवव्य तिन्दुमव पतहचवन गना
र/र्व मेतडकल सहवर्िव र्व तन:शुल्क स्र्वहवर, छु ट गररएको स्र्वहवर र्व खरवि ऋर्कव लवतग र्ोग्र्
हुन सक्ने खविवको तनतिि गनाको लवतग हो। र्स नीति फे र्र डेब्ट कलेक्सन प्रवतक्टसेज एक्ट सतहिकव
उपर्ुक्त रवज्र् र सांघीर् आर्श्र्किवहरूसँग UPMC अनुर्तृ ि प्रवप्त गना अभीष्ट गररएको हो।

III.

कवर्ािेत्र
र्ो नीति सांर्ुक्त रवज्र्मव रहेकव िल नवम उतल्लतखि UPMC अस्पिवलहरूमव लवगू हुन्छ ।
[लवगू हुने सिैमव तचन्ह लगवउनुहोस्]

☒ UPMC तचल्रेन्स हतस्पटल तपट्सिगा
☒ UPMC म्र्वगी-र्ुमन्स हतस्पटल
☒ UPMC अल्टुनव
☒ UPMC िेडफोडा
☐ UPMC च्र्वटवकु आ
☒ UPMC इस्ट
☒ UPMC हवमोट
☒ UPMC होरवइजन
☒ UPMC जेम्सन
☒ UPMC के न
☒ UPMC म्र्वकीस्पोटा
☒ UPMC मसी
☒ UPMC नथार्ेस्ट
☒ UPMC पवसर्ेन्ट
☒ UPMC तप्रस्िवइटेररर्न सेडीसवइड
☒ तप्रस्िवइटेररर्न क्र्वम्पस
☒ सेडीसवइड क्र्वम्पस
☒ UPMC र्ेस्टना सवइकवइरिक हतस्पटल
☒ UPMC सेन्ट मवगारेट
IV.

☐ UPMC तपनवकल हतस्पटल्स
☐ UPMC तपनवकल कवर्लास्ले
☐ UPMC तपनवकल मेमोररर्ल
☐ UPMC तपनवकल तलरटट्ज
☐ UPMC तपनवकल ल्र्वनकवस्टर
☐ UPMC तपनवकवल हनोर्र
☒ तडभवइन प्रोतभडेन्स हतस्पटल
☐ UPMC सस्के चन मुन्सी
☒ UPMC सस्के चन सोल्जसा एण्ड सेइलसा
☒ तर्तलर्मस्पोटा ररजनल मेतडकल सेन्टर
☒ सनिरी कम्र्ूतनटी हतस्पटल
☒ लक हेर्न
☐ UPMC कोल

खविव ररजोल्र्ूसन
A.

र्स UPMC तर्तिर् सहवर्िव नीतिले िीमव नगररएकव, िीमव गदै गरे कव, सरकवरी स्र्वस््र्
स्र्वहवर सुतर्िव कवर्ाक्रमहरूको लवतग अर्ोग्र् र उनीहरूको स्र्वहवरको पूर्ा खचा भुक्तवन गना
करिनवई हुने र्ोग्र् तिरवमीहरूलवई सहवर्िव उपलब्ि गरवइन्छ। र्ो UPMC नीति र्ी
सेर्वहरूको भुक्तवन गने िमिव भएकव तिरवमीहरूिवट तिनीहरूको िवँकी रकमको सङ्कलन
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अनुसरर् गनाको लवतग हो। UPMC तितलङ िथव सङ्कलन नीति िीमव तस्थतिको र्वस्िव
नगरर सिै तिरवमीहरूलवई लगविवर रूपमव लवगू गरवइनेछ। सङ्कलन कवर्ातर्तिहरूले उपर्ुक्त
कवनूनहरू र UPMC कव लक्ष्र् र मवन्र्िवहरूको पवलनव गनेछन्। र्स नीतिसँग समनुरूप र
UPMC तर्तिर् सहवर्िव प्रकक्रर्व, नीति HS-RE0722, UPMC ले सम्भर् भएसम्म
तनर्ुतक्त र तितलङ प्रकक्रर्वभन्दव पतहले तर्तिर् सहवर्िव आर्श्र्किवहरू र भुक्तवनी
अपेिवहरूको तर्र्र्मव तिरवमीसँग स्पष्टसँग सञ्चवर गनेछ।

V.

B.

तिरवमीले सेर्वहरू प्रवप्त गनुा अतघ आपिकवलीन तचककत्सव अर्स्थवहरूको लवतग भुक्तवनी
आर्श्र्किव र्व आपिकवलीनआपिकवलीन तचककत्सव स्र्वहवरको प्रिन्िसँग हस्ििेप गना
सक्ने सांकलन कक्रर्वकलवपहरूलवई उपक्रम गनेलवई UPMC नीतिले तनर्ेि गरेको छ।
(UPMC नीति HS-LE0007, आपिकवलीन मेतडकल उपचवर र एतक्टभ लेभर एक्ट
(EMTALA) मव तसफवररस गनुाहोस्।

C.

UPMC को आचवर सांतहिवले UPMC र र्सकव सांिद्धहरूले तनर्ुतक्त गरे कव र्व तर्नीहरूसँग
सम्ितन्िि कमाचवरीहरूको कवर्ाहरूको तनर्मन गछा। UPMC को लक्ष्र्, दृतष्ट, मूल्र्हरू र
नीतिहरूको आिवरमव रहेकव आचवर सांतहिवको तलतखि मवगादशानहरूले UPMC को िफा िवट
कु नै पतन सेर्व उपलब्ि गरवउँ दव व्यतक्तहरूले कसरी व्यर्हवर गनुापछा भन्ने कु रवको ढवँचव
प्रस्िुि गछा।

D.

तिरवमीिवट प्रवप्त गररएकव सिै तर्तिर् जवनकवरी गोपनीर् रवतखनेछ। UPMC कव नीतिहरू
HS-HR0736 मव तसफवररस गनुाहोस्, तर्श्वसनीर् जवनकवरी र HS-AD0811, उपचवरको
लवतग सम्झौिव र उपचवर/भुक्तवनी/स्र्वस््र् स्र्वहवर सांञ्चवलनकव लवतग प्रर्ोग र प्रकवशन।

तितलङ र सङ्कलन अभ्र्वसहरू
A.

तिरवमीको तर्तिर् तजम्मेर्वरी स्थवपनव गदै
1. UPMC ले तिरवमीहरूलवई तिनीहरूको तिलहरू तनिर् गना सहवर्िव गना िेस्रो पि
दविवको पतहचवन गना उतचि प्रर्वस गनेछ। UPMC ले तनम्न कदमहरू पतन तलनेछ:
a. तिरवमीले िवँकी तिलहरूको चवहनव रवख्छ भनी पुतष्ठ गनुाहोस्।
b. िस्रो-पि दविवहरूिवट अनुमति कदइएको रकम सङ्कलन गना।
c. िवँकी िीमव दविी भुक्तवनी समस्र्वहरूको समविवन प्रति तिरवमीहरूसँग
सहकवर्ा गनुह
ा ोस्।
d. UPMC द्ववरव प्रस्िवर् गररएको तर्तिर् सहर्ोगको लवतग तनर्ेदन गनामव
उतचि सहर्ोगको सवथ तिरवमीहरूलवई जवनकवरी गरवउनुहोस् र उपलब्ि
गरवउनुहोस्।
e. मवतथ उल्लेतखि चरर्हरू तलइसके पतछ तिरवमीहरूमव भएकव तर्िर्
उिरदवतर्त्र्को लवतग सेर्वहरूको शुल्कको रकमको लवतग उनीहरूलवई तिल
पिवउनुहोस्।
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B.

तिरवमीको जवनकवरी सांकलन गररदै
1. तनजी िीमव मवफा ि र्व सवर्ाजतनक सहर्ोग कवर्ाक्रमहरू मवफा ि दुई मध्र् एकको तनिवारर् गना
स्र्वस््र् िीमव (प्रथम र तद्वतिर्ी र्वहकहरू सतहि), िे गवनव र उतचि तर्तिर् स्रोिहरूसँग
सम्ितन्िि र्थवाथ जवनकवरी UPMC लवई उपलब्ि गरवउनु तिरवमीको उिरदवतर्त्र् हुन्छ।
तिरवमीले कु नै पतन िीमव र्वहकहरू िवट फवइदवहरू तलने अपेिव रवखेको हुन्छ।
2. UPMC को दिवा गने कमाचवरीले उपलब्ि िीमव िेत्रको प्रकवरहरू अनुरूप सुतनतिि
र्र्ान सतहि, सेर्वहरू प्रस्िुि गनुापूर्ा र्व उक्त समर्मव जनसवांतख्र्कीर् र तर्तिर्/िीमव
जवनकवरी प्रवप्त गने छ।
3. तिरवमीहरूलवई जनसवांतख्र्कीर्हरूको शुद्धिव सुतनिि गना सर्वरी लवइसेन्स, मोिवइल
फोनहरू सतहि टेतलफोन नम्िर, इमेल िे गवनवहरू आकद जस्िव पररचर्हरू उपलब्ि गरवउन
अनुरोि गररन सक्छ र मवन्र् िीमव कवडा प्रस्िुि गरी िीमवको िेत्रको प्रमवर् उपलब्ि गरवउन
सोतिने छ।
4. UPMC ले सेर्वहरू तनिवाररि गदवा र्व तिरवमीले सेर्वहरू प्रवप्त गदवाको समर्मव
तिरवमीले उपलब्ि गरवएको जवनकरीलवई प्रमवतर्ि गना उतचि कवर्ाहरू िनवउने छ।
5. तिरवमी र्व कु रूर्वले जनसवांतख्र्कीर् र िीमव जवनकवरी सतहि आर्श्र्क तिल र
सांकलन गररएको जवनकवरी उपलब्ि गरवउन असिम भए, UPMC ले व्यतक्तको
लवतग जवनकवरी प्रवप्त गने प्रर्वस गने छ।
6. UPMC ले सेर्वहरू उपलब्ििवको भुक्तवनीको लवतग िेस्रो पिकव स्रोि उिरदवर्ी हुन सक्ने
भएिव पतन तनरीिर् गना उतचि र करिन कवर्ाहरू िनवउने छ।
7. UPMC कव उतचि र मेहनिी कवर्ाहरूले स्र्वस््र् स्र्वहर दविी तिलको भुक्तवनमव
नतिजव तनकवल्छ, भुक्तवनी िवँकी खविवमव लवगू हुनेछ।
8. UPMC ले सेर्वहरूको लवतग भुक्तवनी तलन सहर्ोग गना ितहरी ऐजेन्सीहरूको प्रर्ोग गने
अतिकवरको सांरिर् गछा।
9. पतहचवनमव के ही तिरवमीले उनीहरूको तर्तिर् चवसोहरू तसिै उनीहरूकव तचककत्सक, नसा
र्व अन्र् उपचवर प्रदवर्कहरू लवई भन्छन, UPMC को तर्तिर् सहर्ोग कवर्ाक्रमको
अतस्ित्र् र तिरवमीले र्सको थप जवनकवरी कसरी प्रवप्त गछान् भन्ने िवरे मव कवमाचवरी भनवा,
तितलङ र प्रत्र्ि तिरवमीको उपचवरको लवतग UPMC कव िवतलम प्रवप्त कमाचवरी उिरदवर्ी
हुन्छन्। UPMC ले भनवा/चेकइन प्र्वके टको तहस्सवको रूपमव आफ्नो समिल भवर्व सवरवांश
आफ्नव सिै अन्िरां गकव तिरवमीलवई सल्र्कक्रर्वको कदन र आकतस्मक सेर्वहरूमव तर्िरर्
पतन गनेछ।
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C.

तिरवमीकव उिरदवतर्त्र्हरू
1. तिरवमीमव उतचि तचककत्सकहरूको तसफवररस(हरू) र्व अन्र् अतिकवरहरू प्रवप्त गने
उिरदवतर्त्र् हुन्छ र िीमव प्रदवर्किवट अतिकवर प्रवप्त गना िवँकी दविीहरूकव पररर्वमको
लवतग उिरदवर्ी पतन हुन सक्छन्। (UPMC को नीति HS-RE0706 मव तसफवररस
गनुाहोस्, तनर्दाष्ट/अतिकवर)
2. व्यतक्तलवई उसको/उनको हवलको स्र्वस््र् िीमव कम्पनी (सम्भर् भए) र्व पवररर्वररक आर् र्व
िीमव तस्थतिमव कु नै पतन पररर्िानहरूको सवर्ाजतनक स्र्वस््र् िीमव कवर्ाक्रममव तिरवमीको
र्ोग्र्िवको तस्थति तनिवारर् गने ऐेजेन्सीको जवनकवरी गरवउन आर्श्र्क हुन्छ।
3. िीमव र्वहक र्व अन्र् उिरदवर्ी पििवट फवइदवहरूको अस्र्ीकवरको िर्मव, तिरवमीले
अतनर्वर्ाको रूपमव कु नै पतन अतपलमव UPMC को सहर्ोग गने अपेिव गरे को हुन्छ।
4. तिरवमीहरूलवई UPMC द्ववरव उपलब्ि गरवइएकव सेर्वहरूको शुल्क असुल हुने र्व सक्ने
कु नै पतन अतभर्ोग र्व िीमव दविीको कु नै पतन सवर्ाजतनक स्र्वस््र् िीमव कवर्ाक्रमको
सूतचि गना आर्श्र्क हुन्छ।
5. UPMC ले तिरवमीहरूको िवँकी रकमहरू समर्मव भुक्तवन गरी उनीहरूिवट UPMC कव
नीति िथव मवगादशानहरू पवलनव गने अपेिव गरे को हुन्छ।

D.

तिरवमी तितलङ जवनकवरी / प्रकक्रर्व
1. UPMC शुल्कहरूको समर् अनुरूप सांकलन उपलब्ि गरवउन र UPMC को तर्तिर् िमिव
ममाि गनाको लवतग तिरवमीलवई सेर्वहरू उपलब्ि गरवउनको लवतग शुल्कहरूको द्रुि प्रकक्रर्व
र एकककरर्को लवतग तजम्मेर्वरी रहन्छ।
2. UPMC ले एकदम िेरै सेर्वहरूको लवतग िीमव र्वहक (भुक्तवन किवा) को घोतर्ि गछा।
सहवर्क भुक्तवनहरू र अन्र् तिरवमी उिरदवतर्त्र्को रकमहरू सेर्वको समर्मव िवँकी हुन्छन्।
व्यतक्त िीमवद्ववरव असुल नगररएको सेर्वहरूको कु नै पतन शल्कहरूको भुक्तवनीको लवतग
उिरदवर्ी हुन्छन्।
3. भुक्तवनी अतिम र्व सेर्वको समर्मव आर्श्र्क हुनसक्छ, तर्शेर्ि: असुल‐नभएको सेर्वहरू,
सह-भुक्तवनहरू र अन्र् कटौिीहरू र्व UPMC नीति HS-RE0723 मव व्यख्र्व गररएको
अनुरूप कस्मेरटक प्रकक्रर्वहरू जस्िव चर्न गररएकव सेर्वहरू, र्ैकतल्पक रूपमव सूचीिद्ध
गररएकव सेर्वहरूको लवतग तर्तिर् शुद्धिव।
4. तिरवमी तितलङ कथनहरू
a. UPMC ले तचककत्सव स्र्वहवर र तचककत्सव सहवर्िव (CMS) र िीमव उद्योग
तनर्महरूको लवतग के न्द्रहरूकव नीतिहरूको आिवरमव तिरवमीलवई तिल पिवउँ छ। िीमव
र्वहकहरूकव UPMC सँग िीमव कम्पनीको करवरको आिवरमव तर्तभन्न आर्श्र्किवहरू
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हुन सक्छन्। तितलङ र्स करवरको सिाहरूसँग समरूपिव हुने छ।
b. तिरवमीहरूले UPMC मव अस्पिवल सेर्वहरू, तचककत्सव सेर्वहरू र्व िवतहरी सेर्व जस्िै
एम्िुलेन्स जस्िव सेर्वहरू प्रस्िुि को लवतग तभन्न तिलहरू प्रवप्त गना सक्छन्।
c. अस्पिवलको तिलले कोिव दर, और्ति, मेतडकल आपूर्िाहरू र अस्पिवलमव आिवररि
तक्लतनकद्ववरव उपलब्ि गरवइएकव सेर्वहरू सतहि तर्तभद कु रवहरूको प्रतितिम्ि गछा।
अस्पिवल तिललवई कतहलेकवही सुतर्िव तिलको रूपमव पतन उल्लेख गररन्छ, जसले
सुतर्िव सञ्चवलन गने शुल्कको र अन्र् तशर्ाक शुल्कहरूको असुली गछा।
d. तचककत्सवको तिल पेशेर्र सेर्वहरू र्व तचककत्सकद्ववरव प्रकक्रर्व प्रस्िुि गनाको लवतग हो।
5. िवहक सेर्व तर्भवग तिरवमी तितलङको िवरे मव जवनकवरी उपलब्ि गरवउने र्व प्रश्न उिरको
लवतग उपलब्ि छ। सम्पका जवनकवरी तिरवमी कथनहरूमव उपलब्ि गरवइएको छ र्व UPMC
को र्ेिसवइटमव पतन सूतचि छ र तर्तभन्न तिरवमी जवनकवरी स्रोिहरूमव प्रकवतशि छ।
6. गम्भीर उजुरीर्ोग्र् िर्हरू (SRE) िवट प्रवप्त गररएको पररर्वमलवई UPMC ले तनिवारर्
गना तर्तशष्ट सेर्वहरू र्व पुन: प्रर्ेशको लवतग गैर तितलङको आिवरमव र्ोग्र् आर्श्र्किवहरूको
पवलनव गने छ। सम्ितन्िि सेर्वहरूको लवतग तितलङिवट UPMC मव नआउने र्व UPMC मव
प्रतििन्ि नहुने गतम्भर उजुरीर्ोग्र् िर्हरू (SRE)। र्ोग्र् सांघीर् र रवज्र् नीति, सुरिव र ID
चोरी कवनूनहरूको आिवरमव सिै तिरवमी सम्ितन्िि UPMC को अतिररक्त ममािहरूको
जवनकवरी।
7. UPMC को तितलङ कथनहरू, भुक्तवन र्ोजनव कथनहरू र अस्पष्ट तचठ्ठीहरूले तर्तिर्
सहर्ोगको उपलब्ििवको िवरे मव तिरवमीहरूलवई जवनकवरी गरी तर्तशष्ट तलतखि सूचनव
समवर्ेश गछा जसमव तनम्न कु रवहरू रहेको हुन्छ:

E.

1)

तर्तिर् सहर्ोगको सुचनव,

2)

तर्तिर् सहर्ोगको लवतग कसरी तनर्ेदन गने भनी,

3)

समस्र्सँग सम्ितन्िि जवनकवरी कसरी प्रवप्त गने भनी

4)

UPMC को फोन नम्िर र र्ेिसवइट िे गवनव

5)

अनुर्वद सेर्वहरूसँग सम्ितन्िि जवनकवरी

तिरवमीको रकमहरूको समविवन
एकपटक तिरवमीको तर्तिर् उिरदवतर्त्र् स्थवपनव भएपतछ, UPMC ले तिरवमीको रकमहरू
सम्िोिन गना उपलब्ि तर्कल्पहरूमव जवनकवरी सतहि तिरवमी उपलब्ि गरवउने छ।

F.

तर्र्वकदि तिलहरू
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तिरवमीहरूले गना सक्ने प्रश्न र्व तर्र्वकदि तिलहरू द्ववरव प्रकक्रर्वको जवनकवरी उनीहरूलवई गरवइने
छ। UPMC द्ववरव पिवइने सिै तिरवमी तिल िथव सांकलन सूचनवहरूमव सूचीिद्ध गरी द्वन्दहरू
तनदेतशि गररने कवर्वालर्को नवम, र्सको िे गवनव र टोल फ्री नम्िर। UPMC ले द्वन्द्व प्रवप्त भए
पिवि 5 व्यर्सवर् कदन तभत्र तिरवमीहरूद्ववरव आएकव सोिपुछहरूको लेखनमव र्व फोनद्ववरव
प्रतिकक्रर्व गने छ। द्वन्द्वको लवतग अतिररक्त अन्र्ेर्र् आर्श्र्क हुनुपछा, सिै सांकलन कवर्ाहरू र्स
तर्र्र्मव अतन्िम तनर्ार् अनुर्वदन नहुँदवसम्म स्थतगि हुनेछन्।
G.

गैर-भुक्तनीको िर्मव तलइने कवर्ाहरू
1. िवँकी खविवहरू- तिरवमी कथनमव सूतचि गररएको िवँकी तमतिसम्म पतन भुक्तवनी नगररएको
खण्डमव तिरवमीको खविव िवँकी खविवको रूपमव हुन सक्नेछ। दुई तितलङ चक्र भन्दव िढीसम्म
पतन भुक्तवन भएको छैन भने र्व ककस्िवमव भुक्तवनी भएको छ भने, उक्त खविव िवँकी खविवको
रूपमव हुन सक्नेछ।
2. सञ्चवर
a. अपरविी खविवहरू भएकव तिरवमहरूलवई िवह्य सांकलन एजेन्सीहरूमव सन्दभा रोक्नको
लवतग भुक्तवनी र्ोजनवहरूसँग प्रतििद्ध हुन प्रोत्सवतहि गना सञ्चवर गनाको लवतग चरर्हरू
तलइनेछन्। UPMC ले तर्तिर् सहवर्िव र भुक्तवनी तर्कल्पहरुमव तिरवमीहरूलवई िवँकी
रहेको रकम िवरे सूतचि गरी जवनकवरी उपलब्ि गरवउने छ।
b. UPMC ले असूतचि खविवहरूसवथ तिरवमीहरू िवट भुक्तवनी सांकलन गनाको लवतग
तनम्न िररकवहरू प्रर्ोग गना सक्छ: भुक्तवनी अनुरोि गने कथन िथव तचठ्ठीहरू; फोन
कलहरू; रे कडा गररएकव सन्देशहरू; र लतखि सूचनवहरू।
c. कु नैपतन आम्दवनी चक्र प्रकक्रर्वको अर्तिमव, तिरवमीहरूले तर्तिर् सहवर्िव अनुरोि गरे
अनुरूप तनिवारर् िन्छ भने, सिै सांकलन कवर्ाहरू तनलतम्िि हुने छन्। UPMC को
तर्तिर् सहवर्िवको लवतग तिरवमीहरूले आर्ेदन गछान् भने, सिै सांकलन कवर्ाहरू
तनर्ेदन सुतर्चवररि हुँदव तनलतम्िि हुनेछन् र तिरवमी र्ोग्िव तनिवारर्को िवरे मव सूतचि
हुन्छन्।

H.

भुक्तवन र्ोजनवहरू
1. UPMC ले शुन्र् प्रतिशि, छोटो मवतसक भुक्तवन र्ोजनवको प्रर्ोग गरी उनीहरूको
खविव(हरू) चुक्तव गने र्ोग्िव भएकव तिरवमीहरूलवई उपलब्ि गरवउँ छ। भुक्तवन र्ोजनव
तर्कल्प अनुसवर, तिरवमीहरूले उनीहरूको खविव(हरू) चुक्तव गना चौंतर्स मतहनवसम्म पवउन
सक्नेछन् र प्रत्र्ेक मतहनव मवतसक भुक्तवन रकम र तिना िवँकी रहेको िवँकी रकमको तर्र्रर्
प्रवप्त गनेछन्।
2. तिरवमीको खविवमव भुक्तवनी र्व ककस्िव र्ोजनव तनमवार् गररएको छ भने, ककस्िव र्ोजनवको
सिा िथव अर्स्थवहरूको र्र्ान तिरवमीलवई पत्रद्ववरव, तर्द्युिीर् रूपमव र्व रे कडा गररएको
लवइनिवट मौतखक रूपमव उपलब्ि गरवइनेछ। सिा िथव अर्स्थवहरूमव कू ल तर्ि व्यर्स्थव
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गररएको रकम, भुक्तवनीको िवतलकव, देर् तमति र कू ल भुक्तवनी रकम समवर्ेश हुन्छन् जसले
समर्मै तिरवमीले कति भुक्तवनी गनुाभर्ो र िवँकी भुक्तवनी कतहले हुनेछ भन्ने र्वस्ितर्क डलर
ि्र्वङ्क कदनेछ।
3. तिरवमीले कवरर् र्व तिनव कवरर्, मौतखक र्व तलतखि सञ्चवरको मवध्र्मद्ववरव भुक्तवनी र्ोजनव
सहमतिलवई रद्द गना सक्छ।
VI.

सांकलन तसद्धवन्िहरू
A.

खरवि ऋर् समविवन
प्रवरतम्भक तिल जवरी गने 3 कदन तभत्र र पतहले आर्थाक सहर्ोगको लवतग तिरवमी र्ोग्र्
छ कक छैन भनी तनिवारर् गनाको लवतग िवर्का क प्रर्वसहरू नगरीकन कु नै पतन खविव
खरवि ऋर् सांकलन कक्रर्वको तर्र्र् िन्नेछैन। र्कद तिरवमीले आफू ले मेतडके ड, र्व अन्र्
सवर्ाजतनक रूपमव प्रवर्ोतजि स्र्वस््र् स्र्वहवर कवर्ाक्रम िमोतजम स्र्वस््र् स्र्वहवर
आर्हरर्को लवतग तनर्ेदन गरे को छ भतन देखवउने कवगजवि प्रदवन गरे को छ भने
UPMC ले तिरवमीको तर्रुद्ध सांकलन कक्रर्वहरू आरम्भ गनेछैन।

B.

सांकलन
1. तनम्न कोटीहरूमव खविवहरूसँग तिरवमीहरूिवट भुक्तवनीहरू पछ्यवउँ ने क्रममव
UPMC द्ववरव सांकलन कक्रर्वहरू तनर्ुतक्त गना सककन्छ:
a. अपरवति खविवहरूलवई र्स नीतिको िवरव V, G, 1 मव पररभवतर्ि गररएकव
छन्। आर्थाक सहर्ोगको लवतग र्ोग्र् खविवहरू।
b. आर्थाक सहर्ोग िमोतजम छू टहरू प्रदवन गररएकव खविवहरू िर तिरवमीले िवँकी
रकम भुक्तवनी गने असल तर्श्ववसमव उप्रवन्ि सहकवर्ा नगरीरहेको।
c. तिरवमीहरूसँग उनीहरूको खडव रकमलवई समविवन गनाको लवतग कु नै पतन
प्रिन्िहरू नगररएको।
d. तिरवमीहरूले र्वस्ितर्क सम्पका जवनकवरी उपलब्ि नगरवएकव खविवहरूलवई
असहकवर्ा गरे को मवतनन्छन् र जसकवरर् 3 तितलङ तर्र्रर् चक्र समर्दवर्रविवट
हटवइन्छ।
2. सङ्कलन तनकवर्हरू
a. सांकलन एजेन्सीहरूलवई तिरवमीकव रकमहरूलवई सांकलन गनामव UPMC द्ववरव
प्रर्ोग गना सककन्छ। सवमवन्र् रूपमव, आन्िररक सांकलन प्रभवर्हरू तनशेप
नगरे सम्म खविवहरूलवई पूर्ा सेर्व सांकलन एजेन्सीमव रवतखनेछैनन्।
b. UPMC को पिमव प्रस्िुि र्व कवर्ा गदवा िवह्य पिहरूले UPMC नीतिहरूलवई
पवलनव गना आर्श्र्क छ।
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c. प्रमवतर्ि UPMC तिरवमी तितलङ र सांकलन नीतिको एक प्रतितलतपलवई
नीतिसँग सहमति तनिर् गनाको लवतग UPMC खविवहरूमव भएकव
तिरवमीहरूिवट सांकलन गनामव कवर्ारि सिै सांकलन एजेन्सी(हरू) लवई कदइनेछ।
3. सांकलन कक्रर्वहरू
a. तनम्न सांकलन कक्रर्वहरूलवई UPMC द्ववरव पछ्यवउन सककन्छ:
1)

तिरवमीको व्यतक्तगि आर्थाक दवतर्त्र्हरूको लवतग तजम्मेर्वर पिलवई एक
प्रवरतम्भक तिल पिवइनेछ।

2)

िवह्य सांकलन एजेन्सीलवई खविव सन्दभा गनुा अतघ UPMC ले अनुर्िी
तिरवमी तितलङ जवरी गनेछ। तिरवमी तितलङ कथनहरूलवई व्यतक्तलवई
UPMC आर्थाक सहर्ोगको उपलब्ि र कवर्ाक्रममव कसरी तनर्ेदन कदने भन्ने
तर्र्र्मव जवनकवरी गरवउनेछ।

3)

तिरवमीलवई टेतलफोन र आर्थाक दवतर्त्र्को लवतग तजम्मेर्वर पिलवई
सम्पका गने एक असल र िवर्का क प्रर्वस समवर्ेश गने अन्र् कु नै पतन सूचनव
तर्तिद्ववरव सम्पका गना सककन्छ।

4)

दवतर्त्र्को लवतग तजम्मेर्वरलवई फे लव पवना र्व हुलवक कवर्वालर्िवट “गलि
िे गवनव” र्व “तर्िरर् गना असिम” भनी कफिवा गररएको तिरवमीको
तितलङहरूमव सही िे गवनव तनिवारर् गनाको लवतग UPMC ले र्ैकतल्पक
तर्तिहरूको प्रर्ोग गनेछ। र्ैकतल्पक तर्तिहरूमव तस्कप िेतसङ, इन्टरनेटको
प्रर्ोग, हुलवक कवर्वालर् रे कडाहरू र्व तिरवमीको उिरदवर्ीको तनर्वस र्व
सम्पका पिव लगवउने अन्र् कु नै पतन आर्थाक उपलब्ि तर्तिहरू समवर्ेश हुन
सक्छन्।

5)

स्र्ीकवर जनक भुक्तवनी प्रवप्त नहुँदव र्व उतचि भुक्तवनी र्ोजनव स्थवतपि
नभएको िेलव खविवलवई िवह्य सांकलन एजेन्सीलवई सन्दभा गररनेछ भनी
िोक्ने एक “अतन्िम सूचनव” तिरवमीले प्रवप्त गनेछ।

6)

तिरवमीहरूलवई भुक्तवनी र्ोजनव स्थवपनव गने अतिकवर र तचककत्सव
सहर्ोगको लवतग तनर्ेदन गने तर्कल्प, UMPC आर्थाक सहर्ोग र
UPMPC को तिरवमीको सूचनव र अतिकवर र उिरदवतर्त्र्हरूको तिल
िवरे जवनकवरी गरवइनेछ।

7)

अतभर्ोगहरू, तनर्वस र्व सम्पतिमव अतिकवर, तगरफ्िवरीहरू, शरीर
सांलग्निवहरू, क्रेतडट एजेन्सीहरूलवई प्रतिर्ेदन गने र्व अन्र् समवन सांकलन
प्रकक्रर्वहरूमव UPMC सांलग्न हुनेछैन।

8)

UPMC ले आर्श्र्क परे कव सिै तिरवमीहरूलवई ित्पर र तशष्ट आर्थाक
सल्लवह प्रदवन गने र र्ी तिरवमीहरूलवई UPMC मव उनीहरूकव आर्थाक
दवतर्त्र्हरू पूर्ा गनाको लवतग सांघीर्, रवज्र्, र्व तनजी एजेन्सीहरूिवट कु नै
पतन उपलब्ि आर्थाक सहर्ोग प्रवप्त गनामव सहर्ोग गनेछ। आफ्नव खविवकव
सिै र्व आांतशक भुक्तवनी गना असिम कु नै पतन तिरवमीहरूको लवतग
तचककत्सव सहर्ोग र्व तन:शुल्क स्र्वहवर/अर्ैितनक स्र्वहवरको लवतग
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तर्कल्पहरू उपलब्ि गरवइनेछ।
4. िेस्रो पि सांकलन एजेन्सीहरू
a. तिरवमीको खविवलवई तनरन्िर सांकलन प्रर्वसहरूको लवतग िेस्रो पि सांकलन
एजेन्सीलवई सन्दभा गना सककन्छ।
b. सवमवन्र्ि:, र्कद िेस्रो पि तितलङ सवइकलद्ववरव भुक्तवनी सन्दभा गररएन भने
र्व र्कद भुक्तवनी र्ोजनव स्थवतपि गररएको छैन भने खविवलवई सन्दभा गररनेछ।
c. सांकलन एजेन्सीहरूले 1.501(r) लवई पवलनव गना आर्श्र्क छ।
VII.

िन-र्वपसी
उतचि समर्मव तिरवमी िन-र्वपसीहरू गररएकव छन् भतन तनिर् गनाको लवतग UPMC ले सिै
तिरवमी अतिक भुक्तवनीहरू अनुसन्िवन गनेछ। तिरवमीको िन-र्वपसीहरूको अनुसन्िवन र प्रकक्रर्व,
तनर्तमि सीमवहरूलवई ननवघ्ने न्र्ून समर् अर्ति तभत्र पूर्ा गररनेछ।

VIII.

र्स नीति तभत्र सन्दभा गररएकव नीतिहरू
HS-RE0722

तर्िीर् सहवर्िव प्रकक्रर्व

HS-RE0723

र्ैकतल्पक अनुसूतचि सेर्वहरूको लवतग आर्थाक तनकवस

HS-LE0007

आकतस्मक तचककत्सव उपचवर र सकक्रर् प्रसर्-र्ेदनव ऐन (EMTALA)

HS-HD-PR-01

तिरवमीको सूचनव िथव अतिकवर-पत्र र उिरदवतर्त्र्

HS-EC1603

HIPAA लवई पछ्यवउने सुरतिि स्र्वस््र् जवनकवरी (PHI) को लवतग
गोपनीर्िव चलनहरूको सूचनव

HS-HR0736

गोपनीर् जवनकवरी

HS-AD0811

उपचवर/भुक्तवनी/स्र्वस््र् स्र्वहवर सञ्चवलनहरूकव लवतग उपचवर र जवनकवरीको
प्रर्ोग र खुलवसव

HS-RE0706

सन्दभा/प्रमवर्ीकरर्

HS-PT1204

रोकथवमर्ोग्र् गम्भीर प्रतिकू ल घटनवहरू

HS-EC1900

आचवर सांतहिव

HS-MM0300

सवमिी, र्स्िु िथव सेर्वहरू खररद गना मवगातनदेशनहरू
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