आर्थिक सहयोग (नीर्ि 2614)
भाग: वित्त
नेतृत्व माविक: मुख्य विवत्तय अविकृत
पुनराििोकन गररएको/संशोवित वमवत:05/19/2022
वनयामक वनकाय: CARF

र्नम्न व्यवस्थाहरुको सम्बन्धमा :
➢

५०१R

➢

CARF १F६

नीर्ि
दर्िनर्ास्त्र
अल्ट्रु हेल्थ र्सस्टम (एएचएस) हाम्रा र्िरामीको स्वास्थ्य र यसले सेवा गने क्षेत्रको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन प्रर्ििद्ध छ
। हाम्रो सामार्िक र्मर्नको समथिनमा, अल्ट्रु हेल्थ र्सस्टमले अवरोधहरू कम गने र सिैको हेरचाह मा पहुँच सुधार
गने प्रयास गदि छ।
हामीले र्दने सामुदार्यक कायिक्रमहरू हाम्रा मूल्य, र्नष्ठा, भण्डारे त्व, उत्कृष्टिा र अनुकम्पाको िार्हरी र ठोस
अर्भव्यक्ति हन्। आर्थिक सहायिा भनेको हाम्रो समुदायका र्वपन्न मार्नसहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गनि मद्दि गनुि
हो – साथै कम सेवा प्राप्त िनसंख्यालाई उनीहरूलाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गनि प्रोत्साहन गनुि हो।
Altru Health System ले र्सर्मि साधनका िीर्मि र कम िीमा भएका व्यक्तिहरूलाई वंर्, रङ, यौन, रार्ष्टिय मूल,
अपाङ्गिा, धमि, उमेर, यौन अर्भमुखिा वा र्लङ्गको वास्ता नगरी आर्थिक सहायिा र परामर्ि प्रदान गदि छ। आर्थिक
सहयोगमा पूर्ि वा आं र्र्क रूपमा िन्द गनुि, सामुदार्यक दे खभाल वा मार्सक भुिानीमा कटौिी गनुि समावेर् छ िर
यसमा मात्र सीर्मि छै न।
नीर्ि
अन्य सामुदार्यक कायिक्रमहरूको समन्वयमा, AHS ले कुनै पर्न Altru Health System सुर्वधा र/वा प्रदायकमा
सेवा प्राप्त गने प्रदर्िन र प्रलेक्तखि र्वत्तीय आवश्यकिा भएका र्िरामीहरूलाई अस्थायी आर्थिक सहायिा प्रदान
गदि छ।
खाुँचोमा परे का र स्रोिसाधनको संरक्षर् गने सिैभन्दा धेरै र्िरामीहरूलाई आवश्यक सहायिाको स्तर प्रदान गनि
र्नम्न र्नदे र्नहरू लागू हन्छन्:
• सेवाहरू emergent वा र्चर्कत्सकीय रूपमा आवश्यक ठार्नएपर्छ र र्िरामीहरूले सिै र्वत्तीय
मापदण्डहरू पूरा गरे को पाइएपर्छ आर्थिक सहायिा प्रदान गररन्छ। ए एच एस-ले र्िरामीको उपचार मा
पर्न मदि गनि सक्छ। िस्तै: होम हेल्थ नर्सिङ केयर, घाउको हेरचाह आर्द। यर्द यस्तो हेरचाहले र्िरामीको
स्वास्थ्यलाभमा राम्रो काम गछि र र्िरामीको हेरचाह गनि समग्र खचि कम गछि भन्ने र्नधािरर् गररएको छ भने।
• र्िरामीहरूले आफ्नो व्यक्तिगि आर्थिक अवस्थाको आधारमा उपचारको लार्ग भुिानी गने आर्ा गररन्छ;
िसथि, प्रत्येक मुद्दालाई छु ट्टाछु ट्टै पुनरावलोकन गररनेछ। र्वत्तीय सहायिालाई आवश्यक भुिानीको लार्ग
आवश्यक भुिानी हरू प्राप्त गनि नर्मल्ने गरी स्थर्गि गनि सर्कन्छ।
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•

•

•

•

र्वत्तीय सहायिा भुिानीको वैकक्तिक र्वकि मार्नएको छै न; िसथि, र्िरामीहरूलाई र्वत्तीय सहायिाको
लार्ग अनुमर्ि र्दनुअर्घ भुिानी वा र्वत्तीय सहायिाका अन्य साधनहरू खोज्न सहयोग गनि सर्कन्छ।
र्िरामीहरूले आवर्् यक र्वत्तीय कागिाि उपलब्ध गराउन पूर्ि सहयोग गने अपेक्षा गररएको छ िुन आवर््
यक छ र/वा आर्थिक सहायिा प्राप्त गनि आवश्यक छ ।
स्वास्थ्य र्िमा गनि सक्ने आर्थिक क्षमिा भएको र्वश्वास गररने र्िमा नगररएको र्िरामीलाई सीर्मि रकम
र्िम्मेवार ढं गमा प्रयोग गनि प्रोत्साहन र्दन सर्कन्छ। प्रभावकारी र्िमा कवरे ि नपुर्गएको र्वत्तीय सहायिा
स्थर्गि गनि सर्कन्छ।
ए एच एस-को आर्थिक सहयोगमा र्चर्कत्सा सेवार्सि सम्बक्तन्धि सिै खचिहरू समावेर् गररएका छै नन्।
यसमा समावेर् छ िर यसमा मात्र सीर्मि छै न: एएचएसद्वारा रोिगार र र्िल नभएका प्रदायकहरू, AHS
िार्हर पूरा वा मूल्याङ्कन गररएको प्रयोगर्ाला परीक्षर्, र्टकाउ र्चर्कत्सा उपकरर् र एएचएस िार्हर पूरा वा
मूल्याङ्कन गररएको रे र्ियोलोिी परीक्षर्।
र्वत्तीय सहायिा र्वचारको लार्ग आवेदन गने अर्धकार सेवाको र्मर्ििाट सुरु हन्छ र पर्हलो र्िर्लङ र्ववरर्
र्िरामी टोर ग्वारे न्टरलाई पठाएपर्छ २४० औं र्दनसम्म र्वस्तार हन्छ। िथार्प, र्िरामी र गारलाई सकेसम्म
चाुँिै एफ ए ए पेर् गनि प्रोत्सार्हि गररन्छ

र्िरामीले र्िनुिपने रकम र प्रदान गररने र्वत्तीय सहायिाको रकम यस नीर्िको योग्यिा खण्डमा उल्लेख भए िमोर्िम
र्िरामीको र्िमा कवरे ि र आयमा र्नभिर हन्छ। र्वत्तीय सहायिाको लार्ग योग्य र्िरामीहरूलाई आकक्तिक िथा
र्चर्कत्सकीय रूपमा आवश्यक सेवाका लार्ग चािि गररएको रकम साधारर्िया र्िमा कवर गने व्यक्तिहरूलाई
र्दइने रकमभन्दा िढी हनेछैन। यो रकम एएचएस र्वत्त र्वभागले लुक-ब्याक र्वर्ध प्रयोग गरे र प्रत्येक वर्ि र्हसाि
गरे को हन्छ।
Altru Health System ले यस नीर्ि िमोर्िम संचालन हने र्क्रयाकलापहरुमा लागू हन सक्ने सिै संघीय, राज्य र
स्थानीय कानुन, र्नयम र र्नयमहरुको पालना गनेछ । एएचएस कमिचारीहरूले प्रत्येक र्िरामीको गोपनीयिा र
व्यक्तिगि मयािदालाई समथिन गनेछन् र व्यक्तिगि स्वास्थ्यसम्बन्धी िानकारी ह्यान्डल गनिका लार्ग सिै HIPAA
आवश्यकिाहरू पूरा गनेछन्। अल्ट्रु हेल्थ र्सस्टमले र्िरामीको भुिानी गने क्षमिा िस्तोसुकै भए िापर्न आकक्तिक
सेवा प्रदान गने इएमटाला र्नयमहरू पालन गछि ।
पररभाषाहरू
साधारर्िया र्िल गररएको रकम (एिीिी): एजीबी िाई २६ सीएफआरमा संघीय रवजस्ट्र ीमा पररभावषत गररएको छ, भाग १
सािारणतया त्यस्तो दे खभाि किर गने वबमा भएका व्यक्तिहरूिाई आकक्तिक िा अन्य विवकत्सकीय रूपमा आिश्यक
दे खभािको िावग वबि गररएको रकम हो।
खराि कजाा : वबरामी/गुजारा गने व्यक्तििे वतना निाहँदा (क्रेविट बढाइएपवछ) रकम जम्मा गना सवकने अिस्था नरहेको
अिस्थामा हुने खिा ।
आकक्तिक र्चर्कत्सा अवस्था: सामावजक सुरक्षा ऐनको िारा १८६७ (४२) मा पररभावषत अनुसार
संयुि राज्य अमेररका.C १३९५dd) पयााप्त गम्भीरता (गम्भीर पीिा सवहत) का तीव्र िक्षणहरूद्वारा आफूिाई प्रकट हुने
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विवकत्सा अिस्था हो जसिे गदाा तत्काि विवकत्सा उपिारको अभािको उवित अपेक्षा गना सवकन्छ: (१) व्यक्तिको स्वास्थ्य (िा,
गभािती मवहिाको सम्बन्धमा, मवहिा िा उसको गभामा रहेको बच्चाको स्वास्थ्य) गम्भीर खतरामा राख्नु, (२) शारीररक कायामा
गम्भीर हावन िा (३) कुनै पवन शारीररक अंग िा भागको गम्भीर अङ्गको खराबी ।
असाधारर् सङ्कलन कायि (ECA): आन्तररक रािस्व सेवा र अमेररकी खिाना र्वभागद्वारा पररभार्र्ि एक सङ्कलन
गर्िर्वर्ध, र्क स्वास्थ्य सेवा संगठनहरूले व्यक्ति र्वत्तीय सहायिाको लार्ग योग्य छ र्क छै न र्नधािरर् गनि उर्चि
प्रयास गरे पर्छ मात्र दे खभालको लार्ग भुिानी प्राप्त गनि व्यक्तिर्वरुद्ध लाग्न सक्छन्। यी कायिहरू यसप्रकार छन्:
• क्रेर्िट ब्यूरोलाई प्रर्िकूल िानकारी प्रर्िवेदन गदै
• गुन्िाराको िग्गामा मौिदाि राख्ने
• गारर्नर्र्ङ अगारन्टरको ज्याला
• एक िना उिुरीकिािर्वरुद्ध नागररक कारवाही सुरु
• िसले गदाि र्नकाय को संलग्निा को एक लेख को अधीनमा हन एक प्रत्याभूर्ि
• अको पाटीलाई गुिाराको ऋर् िेच्दै
• गाउं को िैंक खािा वा व्यक्तिगि सम्पर्त्त संलग्न गने वा िफि गने
• र्चर्कत्सकको आवश्यक उपचार वा स्थगन सेवा र्दनुअर्घ भुिानी गनुिपने
• कारर् िन्दकिाि पक्राउ
एफएपी योग्य व्यक्ति: सुवििाको वित्तीय सहायता नीवत अन्तगात वित्तीय सहायताका िावग योग्य व्यक्ति, व्यक्तििे एफएपी
अन्तगात सहायताको िावग आिेदन गरे को छ वक छै न भन्ने कुरामा ध्यान नवदई।
आर्थिक सहायिा : आफ्नो वबि वतना नसक्ने वबरामीमावथ आवथाक सहायता नीवतको शताअनुसार योग्य वबरामीको खाता
सन्तुिनमा कटौती गने । वित्तीय सहायतामा अस्पतािहरूिे न त भुिानी पाउने आशा नै गरे का सेिाहरू हुन्छन् वकनभने
वतनीहरूिे वबरामीको भुिानी गना असमथाता वनिाारण गरे का वथए।
र्वत्तीय सहायिा नीर्ि (FAP): एक र्लक्तखि नीर्िले आकक्तिक िथा र्चर्कत्सकीय रूपमा आवश्यक स्वास्थ्य सेवाको
लार्ग र्वत्तीय सहायिा वा िट्टाई उपचारका लार्ग सू चना प्रदान गने, र्नष्पक्ष, एकरूप, सम्मानिनक, िथा वस्तुर्नष्ठ,
र्चर्कत्सकीय रूपमा र्नमिम, िीमाकृि वा कम िीमाकृि र्िरामीहरूलाई र्नष्पक्ष, एकरूप, सम्मानिनक र वस्तुर्नष्ठ
ढं गले अस्पिालिाट प्राप्त हने स्वास्थ्य सेवा प्रदान गदि छ।
सकल र्ुल्क: राजस्वबाट कटौती िागू हुनुभन्दा पवहिे वबरामीको दे खभाि सेिाको प्राििानका िावग सङ्गठनको पूणा स्थावपत
दरमा कुि शुल्क।
ग्वारन्टर : वबरामीको वबि वतना अन्ततः आवथाक वजम्मेिारी स्वीकार गने व्यक्ति/कम्पनी । प्रायजसो अिस्थामा ियस्क वबरामीिे
नै यो सेिा पाउँ छन्। यवद वबरामी बच्चा हो भने, वजम्मेिार पक्ष बच्चाको आमाबाबु िा कानुनी अवभभािक हुन सक्छ।
आय: पररभावषत अनुसार, आं वशक रुपमा, अमेररकी जनगणना ब्यू रोद्वारा व्यक्तिगत आयकर, सामावजक सुरक्षा, संघ दे य,
मेविकेयर कटौती आवदका िावग भुिानी गनुा भन्दा पवहिे वनयवमत रूपमा प्राप्त आय हो। यसमा पाररश्रवमक, तिब,
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कवमसन, बोनस र वटप्सबाट प्राप्त आय समािेश छ; स्वरोजगार आय, ब्याज, िाभांश, शुद्ध भािा आम्दानी, राजश्व आम्दानी िा
सम्पवत्त तथा टर स्ट्बाट प्राप्त आय; सामावजक सुरक्षा िा रे ि ररटायरमेन्ट आय; पूरक सुरक्षा आय (SSI); राज्य िा स्थानीय
कल्याण कायााियबाट कुनै नगद सािा जवनक सहायता िा कल्याणकारी भुिानी; वनिृवत्तभरण, जीवित िा अपाङ्गता िाभ; र
वनयवमत रूपमा प्राप्त हुने आम्दानीका अन्य कुनै स्रोतहरू जस्तै: Veterans's (VA) भुिानी, बेरोजगारी र/िा कामदारको
क्षवतपूवता, बाि समथान, र alimony.
र्चर्कत्सर्कय रूपमा आवश्यक: मेविकेयरद्वारा पररभावषत अनुसार रोग िा िोटपटकको वनदान िा उपिारका िावग
आिश्यक सेिा िा िस्तुहरू हुन् र यो स्वास्थ्य सेिाको पेशागत मान्यता प्राप्त स्तरहरू अनुरूप वनिाारण गररन्छ।
थिि पाटी पेयर: (१) वबमा कम्पनी िा अन्य स्वास्थ्य िाभ योजना प्रायोजक जसिे वबरामीिाई प्रदान गररने विवकत्सा सेिाको
िावग भुिानी गदा छ। (२) विवकत्सा सेिाका िावग भुिानी वदने वबरामी (पवहिो पक्ष) िा स्वास्थ्य सेिा प्रदायक (माध्यवमक पक्ष)
बाहेक को बीमा कम्पनी िा संगठन (तेस्रो पक्ष) ।
कम र्िमा: वबरामीवसत केही मात्रामा वबमा िा तेस्रो पक्षको सहयोग हुन्छ तर अझै पवन वतनीहरूको आवथाक क्षमताभन्दा
बावहरको खिा हुन्छ।
र्िमा नगररएको: वबरामीिे प्रदान गररने विवकत्सा सेिाको िावग भुिानी गना कुनै वबमा िा तेस्रो पक्षको सहायता छै न।
आवथाक सहायता योग्यता
एक जना वगजरको भुिानी गने क्षमता वनिाारण गदाा, अल्ट्रु हेल्थ वसस्ट्मिे विवभन्न कारकहरूको वििार गदाा राम्रो वनणाय को
प्रयोग गनुा आिश्यक छ। जस्तै: पाररिाररक पररिार र महत्वपूणा अन्यको आय, रोजगार क्तस्थवत, पररिारको आकार, वित्तीय
दावयत्व, स्वास्थ्य सेिा आिश्यकता र भुिानीका अन्य स्रोतहरू। मापदण्ड मा आिाररत वनदे वशकाहरू योग्यता वनिाारण गना
सहयोग गना प्रयोग गररनेछ र मापदण्डको प्रयोग िे वित्तीय सहायता कोषको उपिब्धता र सूिनाको सत्यापनमा वििार
गनुापछा । वित्तीय सहायताको िावग योग्यता वनिाारण गनाका िावग समयमै कुनै सीमा हुन सक्दै न, तथावप, आफ्नो/आफ्नो AHS
ऋणको िावग सबैभन्दा राम्रो सहयोग गना यथासम्भि समयानुकुि हुनेछ।
एएिएस सङ्किन नीवतमा उल्लेख गररएझैं सङ्किन प्रयास सहायताको िावग योग्यता वनिाारण गना प्रयोग गररने जानकारी
सङ्किनको उपयुि भाग हुन सक्छ। अल्ट्रु हेल्थ वसस्ट्मिे सहायताको िावग योग्यता वनिाारण गने सबै ज्ञात पक्षहरूमा वििार
गनेछ।
जहाँ भुिानी गना असमथा व्यक्तिहरूिाई विवकत्सा सेिा प्रदान गना अन्य संगठनहरू उपिब्ध छन् (अथाात, जेम्सटाउन को
राज्य अस्पतािमा मानवसक स्वास्थ्य सेिा िा भेटेरन्स एिवमवनस्ट्र े शन अस्पताि/सुवििा), Altru Health System िे उपिब्ध
सेिाहरूमा पररितानको समयमा वबरामी, पररिार र विवकत्सकहरूिाई सहयोग गना हर प्रयास गनेछ र वबरामीिाई आिश्यक
अन्तररम सेिा प्रदान गने प्रयास गनेछ। अल्ट्रु हेल्थ वसस्ट्मिे सेिा प्रदान गनुाभन्दा पवहिे अविम भुिानी गनुापने हुन सक्छ र
वबमा किरे ज वििरणअनुसार फरक-फरक हुन सक्छ। आिश्यक रकम भविष्यको से िासँग मात्र सम्बक्तन्धत हुनेछ र बकाया
वबना भुिानी गररएको सन्तुिनद्वारा प्रभावित हुने छै न।
Altru Business Center, 2401 Demers Ave, Grand Forks ND 58201 िा कुनै AHS Regional Clinic Business
Office location मा आवथाक सहयोगको िावग अनुरोि गना सवकनेछ । वित्तीय सल्लाहकारहरु ७०१-७८०-५०६० िा १-८००-
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४६४-७५७४ मा फोन गरी उपिब्ध छन् । http://www.altru.org/patient-vistors/finances/financial-assist/
अनिाइनबाट पवन जानकारी उपिब्ध छ । योग्यतािाई असर गने कारक तत्वहरु यस प्रकार छन् :
• वबरामी/ग्वारान्टरिे मेविवसटी र मेविवसटी िगायत आिश्यक परे मा सहयोगको िैकक्तिक माध्यम पत्ता िगाउन अल्ट्रु
हेल्थ वसस्ट्मसँग सहकाया गनुापछा । वबरामीिे आिेदन र/िा त्यस्ता कायाक्रमहरू अस्वीकार गरे को प्रमाण प्रदान गनुापने
हुन सक्छ।
• वबरामीिे कुनै पवन वबमा दािा प्रस्तुत गना सहयोग गनुापछा र वित्तीय सहायताको िावग योग्य हुनुभन्दा पवहिे आफ्नो
वबमा िा सम्भावित वबमा किरे ज समाप्त गनुापछा ।
• संघीय गररबी मागादशानको २५०% मा िा सो भन्दा तिको आय स्तर ।
• वबरामी/ग्यारे न्टरिाई आफ्नो पूणा रुपमा Altru Health System विवत्तय सहायता आिेदन पुरा गरी पुनराििोकनका
िावग वबजनेसी कायााियमा पेश गना हुन अनुरोि गना सवकनेछ ।
• आयको प्रमाणको रूपमा आिश्यक सबै कागजातहरू, स्थायी अमेररकी वनिासको प्रमाण, िा बीमा किरे ज प्राप्त
गनुापछा । यसमा वनम्न कुराहरू समािेश हुन सक्छन् तर यसमा मात्र सीवमत छै न: बैंक वििरण, हािैको कर वििरण,
भुिानी स्ट्ब र/िा बाह्य सािा जवनक स्रोतहरू जुन विवकत्सा क्रेविट स्कोरिगायत प्रयोग गना सवकन्छ।
• कुनै पवन गित जानकारी प्रदान गदाा आिे दकिाई काया क्रम सहभावगताबाट अयोग्य ठहररनेछ ।
• विशेष वििारिे मापदण्डको व्याख्यािाई असर गना सक्छ। अनुमोदन वदशावनदे शको अपिादमा पना सक्ने विवशष्ट
विषयहरू यसप्रकार छन्:
▪ आयसँग सम्बक्तन्धत AHS वबिको साइज
▪ भुिानी आिश्यकताको सम्बन्धमा खाताको क्तस्थवत
▪ वबरामी/उजुरीकतााको स्वास्थ्य र रोजगारीको अिस्था
▪ वबरामीको भािनात्मक क्तस्थरता सम्बन्धमा मानवसक स्वास्थ्य प्रदायकको वसफाररस
▪ व्यिसाय व्यिस्थापन सवमक्षा टोिी(हरू) द्वारा सवमक्षा गररएको
समय वबत्दै जाँदा एउटा ग्वारन्टरको वित्तीय क्तस्थवत पररितान हुन सक्छ र एएिएसिाई यस्ता पररितानहरूबारे जानकारी वदनु नै
यो नै हो। अल्ट्रु हेल्थ वसस्ट्मिे कुनै पवन समयमा भनाा भएका आिेदकको योग्यता पुनराििोकन गने अविकार सञ्चय गछा ।
समीक्षा प्रवक्रयाको दौिान आम्दानीको िावग ग्यारान्टरको सम्भाव्यतािाई वििार गररन्छ र यसिे भविष्यको आयसँग पूणा
भुिानीको अपेक्षाका साथ अस्थायी भुिानी प्रबन्धहरू गना सक्छ।
वनिेदक(हरु) िाई विक्तखत रुपमै वनिेदकिाई वनिेदकको वनरसनको सूिना उपिब्ध गराइने छ । १००% भन्दा कम को िावग
आिेदन स्वीकृत भएमा िा अस्वीकृत भएमा, वबरामी र/िा वजम्मेिार पक्षिे AHS सँग तुरुन्तै भुिानी प्रबन्ध हरू स्थापना गनुा
पदा छ।
यवद व्यक्तििे िाजाको समयसम्म पूणा एफएपी आिेदन पेश गरे को छै न र अस्पताि सुवििािे िागू हुने समय अिविको दौिान
व्यक्ति एफएपी योग्य छ वक छै न वनिाारण गना उवित प्रयास जारी राखे को छ भने अस्पताि सुवििािे आकक्तिक िा अन्य
विवकत्सकीय रूपमा आिश्यक दे खभािका िावग एजीबी भन्दा बढी िाजा गदाा सुरवक्षत बन्दरगाह प्रदान गररन्छ।
Altru िे Altru मा काम निाग्ने (जस्तै: वनजी र/िा गैर-Altru विवकत्सा र विवकत्सक पेशेिरहरू) प्रदायकहरूसँ ग साझेदारी
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गदा छ। वबरामीहरूिाई आफ्नो अभ्यास द्वारा उपिब्ध हुन सक्ने कुनै पवन उपिब्ध सहयोग र उपिब्ध भुिानी योजना जस्ता
अन्य स्रोतहरूको सम्भाव्यताबारे छिफि गना यी प्रदायकहरूवसत सीिै सम्पका गना प्रोत्सावहत गररन्छ। Altru को Financial
Assistance Policy को िावग के-कस्ता प्रदायकहरु स्वीकृत छन् भन्ने हेनाको िावग कृपया यो विंक
(https://www.altru.org/app/files/public/18918/financial-assistance-policy_employed-list.xls) लाई
पछ्याउनुहोला । Altru को Financial Assistance Policy को गुणस्तर नहुने non-Altru providers को सूिीको िावग
कृपया यो विंक (https://www.altru.org/app/files/public/18919/financial-assistance-policy_non-providerswith-privileges-only.xls) पछ्याउनुहोिा
एएिएसमा िेरै वित्तीय सहायता कायाक्रमहरू छन् र रावष्टरय स्वास्थ्य सेिा कोर (एन एि एस सी) कायाक्रमका िावग, एएिएसिे
सम्पवत्त सङ्किन गने छै न र पररिारको साइज र आय मात्र सङ्किन गनेछ।
सा. यु.
तेस्रो पक्षको विक्रेतािाई आवथाक आिश्यकताको मूल्यांकन गना वबरामीको जानकारीको इिेक्ट्रोवनक पुनराििोकन गना प्रयोग
गररन्छ। यस समीक्षािे सािाजवनक रे किा िाटाबेसमा आिाररत स्वास्थ्य सेिा उद्योगको मान्यता प्राप्त मोिे िको प्रयोग गछा ।
हाम्रो पूिाानुमावनत मोिे ि अन्तगात उपिब्ध सहायता पूणा आवथाक सहायताको िावग न्यूनतम सीमा तोवकएको छ। तथावप, यो
आं वशक सहयोगको िावग प्रयोग गररएको होइन। भविष्यिाणी मोिे ि पूणा िा आं वशक वित्तीय सहायता को वनिाारण को िावग
एक अपूणा आिेदन थप गना प्रयोग गना सवकन्छ।
Presumptive charity को िावग योग्यता प्राप्त गना वनम्न मापदण्ड हरू पूरा गनुापछा :
• वबरामी को बीमा गनुा पछा
• अिैवँ िको संकिन नीवतमा उल्लेख भए अनुसारको संकिन प्रयास असफि भएको छ
• आवथाक प्रवतिेदनसहयोग गना कुनै पवन वनिेदन दस्ताबे ज जम्मा गने काया पु रा गनुा पदा छ*
*वनिेदनहरू व्यक्तिगत रूपमा प्रमावणत आिेदन सल्लाहकार टोिीद्वारा पुनराििोकन गना सवकन्छ
ALTRU COMMUNITY CARE (ACC) PROGRAM
Altru Community Care (ACC) Altru Health System Financial Assistance को एक भाग हो र वबमा नभएको र/िा
आफ्नो विवकत्सा सेिाको िावग भुिानी गने सीवमत सािन नभएका र अन्य कायाक्रमको िावग योग्य नहुनेहरूिाई वित्तीय
सहायता प्रदान गना को िावग विजाइन गररएको छ। एसीसीिे प्रत्येक दु ई (२) िषाको अिविमा अविकतम छ (६) मवहनाको
िावग आफ्नो AHS प्राथवमक उपिार विवकत्सक (PCP) बाट वनदे वशत, सुपररिेक्षण र समन्ववयत हेरिाह भएका योग्य
वबरामीहरूिाई प्रदान गदा छ। अवहिेका वबरामीिे आफ्नो ितामान प्राथवमक उपिार विवकत्सकिाई कायम राख्न सक्नेछन् भने
एएिएसमा नयाँ वबरामीिाई प्राथवमक उपिार विवकत्सक खटाइनेछ । कायाक्रमका योग्य सहभागीहरुिाई आफ्नो प्राथवमक
स्याहार प्रदायकसँग भेटघाटको ताविका बनाउन फोन नम्बर उपिब्ध गराइनेछ ।
घटाइएको मावसक भुिानी
अल्ट्रु हेल्थ वसस्ट्म बोिा अफ िाइरे क्ट्रिे उत्कृष्ट सन्तुिनको आिारमा वदशावनदे श मावसक भुिानी को स्थापना गरे को छ
जुन ग्वारन्टरिे राम्रो अिस्थामा रहनु आिश्यक छ। हामीिाई थाह छ, विवकत्सा खिाको आशा गररं दैन र यसिे आवथाक
कवठनाइ वनम्त्त्याउन सक्छ। वित्तीय सहायता आिेदन र प्रत्याभूवतकतााको क्रेविट इवतहासको समीक्षा गदाा, स्थावपत
वदशावनदे शभन्दा ति मावसक भुिानी अनुमवत वदन सवकन्छ। भुिानी प्रबन्धको पूिावनिााररत पररणामस्वरूप सङ्किन गने
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प्रयास जारी राख्न सवकन्छ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेिाका अवतररि वबरामी/उजुरीकताािाई आफ्नो उपिार खिाको सम्बन्धमा आवथाक परामशा वदने व्यिस्था
गररएको छ। पूणा रूपमा भुिानी गना नसक्नेहरूका िावग अन्य सम्भावित समािानहरू पवन बुझ्न सक्ने व्यक्तििे आफ्नो
उपिार खिाको सम्बन्धमा आवथाक परामशा वदने व्यिस्था गररएको छ। वबरामीिे विवकत्सा सेिाहरूको दु रुपयोग र/िा पहुँिको
पररणामस्वरूप एसीसीबाट अस्वीकार िा हटाइनेछ।
विवकत्सा सम्बन्धी मापदण्ड
कुनै-कुनै अिस्थामा, ए एि एस आवथाक सहयोगको योग्यता वनिाारण गना विशेष ध्यान वदनु पने पररक्तस्थवतहरू हुन सक्छन्।
आउन सक्ने सबै पररक्तस्थवतको पूणा सूिी वदन सम्भि नभए तापवन वििार गनुापने केही महत्त्वपूणा पक्षहरू यसप्रकार छन्:
• आफ्नो/आफ्नो कुि सािनको सम्बन्धमा वबरामीिे वतनुापने रकम ।
• वबरामी िा वतनको पररिारको प्रबन्धकको विवकत्सा क्तस्थवत।
• आफ्नो/आफ्नो स्वास्थ्य अिस्था र/िा जावगर बजारमा दक्षतािाई ध्यानमा राखेर वबरामीको रोजगारी सम्भाव्यता
।
• आवथाक ऋणको कारण वबरामी र पररिारमा पना सक्छ ।
• विनाशकारी रोगिे वबरामीको काम गने क्षमतामा पाने असर।
भुिानी छूट नीवत
ए एि एस-िे वबमा नगररएको वबरामीिाई भुिानी छूट वदनेछ। कृपया भुिानी छूट नीवत २६२१
(https://www.altru.org/documents/2621-Payment-Discount-Policy.pdf) मा उल्लेख गनुाहोस्
FEDERAL POVERTY GUIDELINES/DISCOUNTS
संघीय सरकारिे संघीय गररबी सम्बन्धी वनदे वशका (एफवपएि) िावषाक रुपमा अद्यािविक गछा र नवतजा प्रकाशन गछा ।
प्रकावशत एफवपएििाई एएिएसिे प्रदान गना सक्ने सहयोगको स्तर वनिाारण गना वनम्नानुसार प्रयोग गररनेछ । हािै को FPL
फेिा पाना कृपया यो विंक पछ्याउनुहोस्: Poverty Guidelines | ASPE (hhs.gov)
आवथाक सहायता नीवत सािाजवनक गने उपायहरू
अल्ट्रु हेल्थ वसस्ट्मिे आफ्नो वित्तीय सहायता कायाक्रमको उपिब्धता र शताहरू सबै वबरामीहरूिाई सािनमाफात सञ्चार
गदा छ जसमा समािेश छ, तर यसमा मात्र सीवमत छै न:
• Business Office संिार िा फोन गरे र 701-780-1500 िा 800-464-7574
• वबरामीको वबि सम्बन्धी सूिना प्रकाशन
• आकक्तिक कक्ष र तत्काि उपिार विभागमा सूिनाहरू Posted
• AHS भरर विन्ह हरू र/िा पुक्तस्तकाहरू राक्तखएका छन्
• AHS िेबसाइटमा सूिना
• वबरामी को हाते पुक्तस्तका वभत्र सन्दभा
• वबरामीको प्रश्नको जिाफ वदने िा वबरामीिाई कायाक्रममा पठाउने वित्तीय सहायता नीवतमा जानकार
कमािारीहरू।
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एएिएसद्वारा सेिा प्रदान गररएको जनसंख्याद्वारा बोविने प्राथवमक भाषाहरूमा यस नीवतको सारांश पवन प्रकावशत र उपिब्ध
गराउनेछ। गैर-अंिेजी भाषी वबरामीहरूको िावग AHS Policy#2136 अनुसार सहायता उपिब्ध छ। आवथाक सहायताका
िावग वबरामीको सन्दभा विवकत्सक, नसा, वित्तीय सल्लाहकार, व्यापार कायााियका कमािारी, समाजसेिी, केस म्यानेजर र
पादरीिगायत एएिएस स्ट्ाफ िा मेविकि स्ट्ाफका कुनै पवन सदस्यिे गना सक्छन्। वबरामी िा पररिारको सदस्य, घवनष्ठ वमत्र
िा सहयोगीिे गोपनीयतासम्बन्धी िागू वनयमको अिीनमा रहेर अनुरोि गना सक्छन्।
सङ्किन नीवतमा सम्वन्ध
एएिएस व्यिस्थापनिे आन्तररक तथा बाह्य सङ्किन पद्धवतहरूका िावग नीवत तथा प्रवक्रयाहरू विकास गरे को छ (भुिानी
नभएको अिस्थामा अस्पताििे गना सक्ने कायाहरू सवहत, संकिन काया र क्रेविट एजेन्सीहरूिाई प्रवतिेदन सवहत) जसिे
वबरामी कुन हदसम्म वित्तीय सहायताको िावग योग्य हुन्छ भन्ने कुरािाई ध्यानमा राख्दै , वबरामीको सरकारी कायाक्रमको िावग
आिेदन गना िा एएिएसबाट वित्तीय सहायताको िावग राम्रो विश्वास को प्रयास, र एएिएससँग आफ्नो भुिानी सम्त्झौताहरू
पािन गना रोगीको असि विश्वास प्रयास। वित्तीय सहायताको िावग योग्य र आफ्नो छूट गररएको अस्पतािको वबि समािान
गना असि विश्वासमा सहयोग गरररहे का वबरामीहरूका िावग एएिएसिे विस्ताररत भुिानी योजना प्रदान गना सक्छ, बावहर
सङ्किन वनकायहरूिाई भुिानी नगररएका वबिहरू पठाउने छै न र सङ्किनका सबै प्रयासहरू बन्द गनेछ। एएिएसिे यस
वित्तीय सहायता नीवत अन्तगात त्यो वबरामी वित्तीय सहायताको िावग योग्य छ वक छै न भनी वनिाारण गना पवहिे उवित प्रयास
नगररकन कुनै पवन वबरामीको िावग मजदू री गावनाशमे न्ट, प्राथवमक आिासमा वनवहत, िा अन्य कानुनी कारबाही जस्ता
असािारण सङ्किन कायाहरू िागू गने छै न। व्यािहाररक प्रयासहरूमा यी कुराहरू समािेश हुनेछन् :
1. वबरामीिे भुिानी नगरे का वबिहरू वतनुापने र तेस्रो पक्षको भुिानीका सबै स्रोतहरू अस्पताििे पत्ता
िगाएर वबि गरे को प्रमावणत गने
2. एएिएसिे वबरामीिाई यस नीवत अनुसार वित्तीय सहायताको िावग आिेदन गने अिसर प्रदान गने प्रयास
गरे को िा गरे को कागजात र वबरामीिे अस्पतािको आिेदन आिश्यकताहरू पूरा गरे को छै न
3. वबरामीिाई भुिानी योजना वदइएको छ तर त्यस योजनाको शतािाई भने सम्मान गरे को छै न भन्ने कागजात।
सम्बक्तन्धि कागिािहरु
1. http://www.altru.org/patient-vistors/finances/financial-assist/
2. https://www.altru.org/app/files/public/18918/financial-assistance-policy_employed-list.xls
3. https://www.altru.org/app/files/public/18919/financial-assistance-policy_non-providerswith-privileges-only.xls
4. https://www.altru.org/documents/2621-Payment-Discount-Policy.pdf
5. गररिी सम्बन्धी र्नदे र्र्का | एस्पे (hhs.gov)
समीक्षाको इर्िहास
मौर्लक: िुलाई १, १९९७
सर्मक्षा र्मर्ििः ६/२७/२०७०, ९/१५/२०७४, ५/१७/२०७२
संर्ोर्धि र्मर्ििः ४/४/२००२, १२/२७/२००४, ७/७/२००५, ६/९/२००६, ८/२८/२००८, ३/१७/२००९, ५/१९/२०१०,
१०/५/२०११, ९/७/२०१२, १/१५/२०१३, १५/२०१३, १२/२१/२०१५, ७/२५/२०१७, १/२५/२०१७, १/४/२०२१, ३/११/२०२१,
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