
 

बिरामीका लेखाविधि सेिाहरू, बिरामी बिललङ तथा  

सङ्कलन नीतत 

उदे्दश्य: 

मेडिना शल्यक्रिया केन्द्र रेन्द्िर गररएको सेवाहरूको लागग भकु्तानीको बिललङ तथा सङ्कलनसँग सम्िन्न्द्ित हुने भएकाले 

यो बिरामीहरू र उत्तरदायी व्यन्क्तहरूलाई लशक्षा प्रदान गननमा प्रततिद्ध छ। जातत, उमेर, ललङ्ग, रङ, रान्रियता परृठभूमी, 
रान्रिय मूल, नागररक, प्राथलमक भाषा, िमन, लशक्षा, रोजगार वा ववद्याथी न्थथतत, थवभाव, सम्िन्द्ि, िीमा कभरेज, 

सामुदातयक न्थथतत वा कुनै पतन अन्द्य ववभेदपूर्न कारक जे जथतो भएतापतन खाताहरूमा भुक्तानी गने कायनलाई तनरन्द्तर 

रूपमा अनसुरर् गररने छ। अन्द्त्यसम्म, मेडिना शल्यक्रिया केन्द्र व्यन्क्त मेडिकेि वा छुटको लागग योग्य हुनुहुन्द्छ वा 
हुनुहुन्द्न भनी तनिानरर् गनन उगित प्रयासहरू गररन ुअति थयाहारको लागग भकु्तानी प्राप्त गनन व्यन्क्तको ववरूद्ध कुन ैपतन 

असािारर् सङ्कलन कायनवाही (वा “ECAs” यहाँ पररभावषत गररए अनुसार) मा संलग्न हुने छैन। 
 

हरेक उत्तरदायी व्यन्क्तलाई आफ्नो ववत्तीय न्जम्मेवारी िारे सिेत रहन र िझु्न उगित समय र सञ्िार ददइने छ। 
उत्तरदायी व्यन्क्तलाई वाथतमा उपलब्ि गराइएको र पयानप्त मात्रामा कागजात गराइएको सेवाहरूको लागग ववत्तीय 

रूपमा न्जम्मेवार ठहराइने छ। प्रत्येक बिरामीको िीमा कभरेज िारे िझु्न ुनीततिारकको न्जम्मेवारी हो। िीमा कभरेजमा 
कुनै तनवासीको सहायक दातयत्वलाई उत्तरदायीको िीमा कभरेज र लाभ डिजाइनद्वारा पररभावषत गररएको छ। 
 

मेडिना शल्यक्रिया केन्द्र लाभहरूको थपरटीकरर् र उत्तरदायीिाट अन्द्य जानकारी र योग्यता बिमा वाहक, अगितनर्नयको 
दािी र बिरामीको व्यन्क्तगत खिनभन्द्दा िादहरको न्जम्मेवारी तनिानरर्हरूमा आिाररत हुन्द्छ। 
 

व्यापकता 
  

उत्तरदायी व्यन्क्तले मेडिना शल्यक्रिया केन्द्रमा बिललङ तथा सङ्कलन नीतत लागू गदनछन।् 
 

पररभाषाहरू 

 

मेडिना शल्यक्रिया केन्द्र-सुम्मा थवाथ्यसँगको गैर-नाफामूलक एकीकृत औषिालय शल्यक्रिया केन्द्र हो। Northeast 

Ohio, United States मा न्थथत।  
 



असािारर् सङ्कलन कायनवाहीहरूले (ECAs)-1 समावेश भएको) व्यन्क्तको ऋर् अको पक्षलाई बििी गछन। 2) व्यन्क्तगत 

उपभोक्ता िडिट ररपोदटङ एजेन्द्सी वा िडिट ब्यूरोहरूको िारेमा प्रततकूल वववरर् ररपोटन गने। 3) अतिल्ला बिलहरूको गैर-

भुक्तानीका कारर् गिक्रकत्सक्रकय रूपमा आवश्यक थयाहार उपलब्ि गराउनअुति भकु्तानी थवीकार गने, अथवीकार गने वा 
अनुरोि गने। 4) व्यन्क्तको ववरूद्धमा नागररक कायन सुरु गने र व्यन्क्तको सम्पन्त्तमा हक जमाउने जथता कानूनी वा 
न्द्यायीक प्रक्रिया आवश्यक पने कायनवाहीहरू (यद्यवप अपवादहरूमा व्यन्क्तगत िोटपटकको फैसला/सम्झौतामा 
ददवाललयापन वा हकको दािीको प्रमार् भने कुराहरू पदनछन।् 
 

नीतत 

 

शल्यक्रिया केन्द्रका सेवाहरूको वववरर् ववृद्धशील बिललङ ििहरूका आमािुवा/अलभभावकलाई पठाइन्द्छ। बिरामीको िीमा 
कभरेज नभएका मालमलामा, उहाँ थवयम ्भुक्तानी बिरामी हुनुहुन्द्छ, कथन सेवाहरू रेन्द्िर गररसकेपतछ पठाइन्द्छ। िेरैजसो 
अवथथाहरूमा, बिरामीहरूसँग िीमा वाहकमाफन त कभरेज हँुदा, सेवाहरू रेण्िर भएपतछ, दािी पेश गरेपतछ र िीमा 
क्याररयरद्वारा दािीको तनर्नयतछ सम्झौताहरू पठाइन्द्छ। केही अवथथाहरू छन,् उदाहरर्का लागग, बिरामीलाई थप 

जानकारी उपलब्ि गराउन आवश्यक भएको कारर् दािीको तनर्नय रोक्रकँदा, दािी प्रक्रिया गनुनअति बिरामी र/वा 
उत्तरदायीलाई सम्झौता पठाइने छ। 
 

Medina शल्यक्रिया केन्द्रका प्रतततनगि र/वा ततनीहरूका डिजाइनीहरूले सङ्कलनहरू जारी राख्नका लागग सम्झौता 
बिललङ ििको अवगिमा (टेललफोन/सेल फोन, मेल वा इमेल माफन त सम्पकन  गने सदहत तर यततमा मात्र सीलमत नभएर) 

बिरामी/उत्तरदायीलाई सम्पकन  गने प्रयास गनन सक्छन।् सङ्कलन प्रयासहरू बिरामीको खातामा कागजातीकरर् गररएका 
छन।् 
 

सम्झौता चक्र: 

 

बिरामीलाई पठाइएको पदहलो सम्झौतािाट र उल्लेख गररए अनुसार सम्झौता र खराि ऋर्को छुट िि मापन गररन ेछ: 

 

बिरामीको ततनन िाँकी 
ब्यालेन्द्स, दृन्रट 

तनमानर् सम्झौता 

सम्झौता #1 

0-30 Days 
 

सम्झौता #2 

31-60 Days 

सम्झौता #3 

61-90 Days 

सम्झौता #4 

91-120 Days 

नोट: 120 ददनको असमान भकु्तानी वा 60 ददनको तनन्रियतापतछ खराि ऋर् तनददनरट गररन्द्छ।  
 

असािारण असलूी कारिाही (ECAs): 

गररिी तनदेलशकाको आिारमा व्यन्क्त Medicaid वा छुटका लागग योग्य हुनहुुन्द्छ वा हुनुहुन्द्न भनी तनिानरर् गननका लागग 

उपयुक्त प्रयासहरू गनुनअति थयाहारका लागग भुक्तानी हालसल गनन व्यन्क्तको ववरूद्धमा ECA हरू (पररभाषाहरूमा नोट 

गररए अनुसार) मा संलग्न नहुनु Medina ASC को नीतत हो। 
 



Medina ASC ले कानूनी वा न्द्यातयक प्रक्रिया आवश्यक पने कायनहरू सदहत अपराि खाताहरूको सङ्कलनमा सि ैउपलब्ि 

माध्यमहरूलाई जारी राख्न सक्छ। यद्यवप, कानूनी कायनवाहीमा िैंक ऋर्ानुिन्द्ि, सम्पन्त्तको जफत र प्रततिन्द्ि 

समावेश हँुदैनन।् Medina ASC लाई अपराि खाताहरूको सङ्कलनमा Medina AS को तफन िाट काम गने कुनै पतन 

बििेताहरूद्वारा िाललएको कुन ैपतन कदम िारे सूगित गनुनपछन  र त्यसलाई थवीकृतत ददनुपछन। 
 

Medicaid िा छुट योग्यता तनिाारण गने प्रयासहरू: 

 Medina ASC ले बिरामीहरूलाई कन्म्तमा 90 ददनको आवेदनको अवगिमा भररएका Medicaid वा छुट 

आवेदनहरू पेश गनन अनुमतत ददनेछ। 
 Medina ASC Medicaid वा छुट नीतत अन्द्तगनत बिरामीको योग्यता तनिानरर् गननका लागग उपयुक्त प्रयासहरू 

नगररकन बिरामी वा उत्तरदायीको ववरूद्धमा ECA हरूमा संलग्न हुने छैन। 
 Medina ASC ले ECA हरू जारी राख्ने अलभप्राय राख्नुहुन्द्छ भने, तनम्न कुराहरू पदहलो सुरुवात वा थप ECA 

हरूभन्द्दा कन्म्तमा 30 ददन अगाडि हुने छन।् 
o Medina ASC ले व्यन्क्तलाई ववन्त्तय सहायता योग्य व्यन्क्तहरूलाई उपलब्ि हुन्द्छ, थयाहारका लागग 

भुक्तानी हालसल गने सुवविा (वा अन्द्य अगिकृत पक्ष) मा ECA हरू पदहिान गछन  र ललखखत सूिना प्रदान 

गररएको लमततदेखख 3 ददन सम्ममा त्यथता ECA हरूको सुरुवात गनन सक्रकन्द्छ भनी ललखखत रूपमा 
सूगित गने छ। मागथको सूिनामा Medicaid र Medina ASC छुट नीततको पयानप्त भाषा सारांश समावेश 

हुने छन।् Medina ASC ले बिरामीहरूलाई Medicaid र छुट नीतत िारे र व्यन्क्तले आवेदन प्रक्रियामा 
कसरी सहायता प्राप्त गनन सक्छन ्भन्द्ने िारे सूगित गनन मौखखक रूपमा उपयुक्त प्रयास गने छ। 

o Medina ASC ले ती बिलहरूका लागग भकु्तानी हालसल गनन एक वा सोभन्द्दा िढी ECA हरू गनन सुरु 

गनुनअति थयाहारका िहु श्ृखंलाहरूका लागग व्यन्क्तका िाँकी बिलहरूलाई संग्रह गछन  भने, यो संग्रहमा 
समावेश गररएको सिैभन्द्दा हालको थयाहारको श्ृखंलाका लागग यसले पदहलो पोथट-इन्द्काउण्टर बिललङ 

वववरर् उपलब्ि गराएपतछ कम्तीमा 120 ददनसम्म ECA हरू सुरु गननिाट टाढा रहन्द्छ। 
o Medina ASC ले व्यन्क्तलाई पदहले नै उपलब्ि गराइएको थयाहारका लागग एक वा सोभन्द्दा िढी िाँकी 

बिलहरूसँग गिक्रकत्सक्रकय रूपमा आवश्यक थयाहार उपलब्ि गराउन ुअति भकु्तानी थवीकार वा 
अन्थवकार गरेमा वा आवश्यक परेमा, Medina ASC ले व्यन्क्तलाई Medicaid र/वा छुट आवेदन फाराम 

र ववत्तीय सहायता योग्य व्यन्क्तहरूलाई उपलब्ि छ भनी सङ्केत गने र Medina ASC ले अि उपरान्द्त 

पदहले नै उपलब्ि गराइएको थयाहारका लागग व्यन्क्तहरूद्वारा पेश गररएको छुट आवेदन थवीकार र 

प्रक्रिया गने छैन, यदद कुन ैभएमा अन्न्द्तम लमतत उल्लेख गने ललखखत सूिना उपलब्ि गराउने छ। 
म्याद समान्प्त लमतत ललखखत सूिना उपलब्ि भएको लमततपतछ 30 ददन वा पदहले न ैउपलब्ि गराइएको 
थयाहारका लागग पदहलो पोथट-इकाउन्द्टर बिललङ कथन उपलब्ि भएको 90 ददनभन्द्दा तछटो हुने छैन। 
Medina ASC ले व्यन्क्तलाई ललखखत सूिनाका साथ छुट नीततको पयानप्त भाषा साराशं पतन उपलब्ि 

गराउने छ र व्यन्क्तलाई Medina ASC को छुट नीतत िारे र व्यन्क्तले छुट आवेदन प्रक्रियामा कसरी 
सहायता प्राप्त गनन सक्नुहुन्द्छ भन्द्ने िारे मौखखक रूपमा सूगित गनन उपयकु्त प्रयास गने छ। Medina 

ASC ले छुट आवेदन समयम ैप्राप्त गदनछ भन,े यसले आवेदनलाई शीघ्र आिारमा प्रक्रिया गने छ। 



छुट आिेदन प्रक्रक्रया गने 

 व्यन्क्तले आवेदनको अवगिमा अपूर्न छुट आवेदन पेश गरेको खण्िमा, Medina ASC ले 

o छुट आवेदन फाराम अन्द्तगनत अततररक्त जानकारी र/वा कागजात आवश्यक पछन  भनी व्याख्या गने 

ललखखत सूिना उपलब्ि गराउने छ जुन परृठ 5 मा उल्लेख गररएको Medina ASC सम्पकन  जानकारी 
समावेश गने आवेदन एन्द्ट परूा गनन पेश गनुनपछन।  

 व्यन्क्तले आवेदनको अवगिमा पूर्न छुट आवेदन पेश गनुनहुन्द्छ भने, Medina ASC ले 

o व्यन्क्त थयाहारका लागग छुट-योग्य हुनुहुन्द्छ वा हुनुहुन्द्न भनी योग्यता तनिानरर् गनेछ र (लागूयोग्य 

भएमा, योग्य व्यन्क्तका लागग सहायता सदहत) योग्यता तनिानरर् र यो तनिानरर्को आिार िारे 

व्यन्क्तलाई ललखखत रूपमा सगूित गने छ। 
 व्यन्क्तलाई आफ्नो थयाहारका लागग छुट-योग्य भएको तनिानरर् गररएको छ भने, Medina ASC ले तनम्न कायन 

गनेछ: 

o व्यन्क्तलाई तन:शुल्क थयाहारभन्द्दा अन्द्य सहायताका लागग योग्य भएको तनिानरर् गररएको छ भने, 
व्यन्क्तलाई छुट-योग्य व्यन्क्तको रूपमा थयाहारका लागग ततनुनपने रकम िारे र उक्त रकम कसरी 
तनिानरर् र उल्लेख गने भन्द्ने िारे र थयाहारका लागग शल्यक्रिया सेवाको ददन सामान्द्य रूपमा बिल 

(AGB) लगाइएको रकमका सम्िन्द्िमा व्यन्क्तले कसरी जानकारी प्राप्त गनन सक्नुहुन्द्छ भन्द्ने िारे 

व्याख्या गने कुराहरूलाई सङ्केत गने बिललङ वववरर् उपलब्ि गराउनुहुन्द्छ। 
o व्यन्क्तलाई उहाँले थयाहारका लागग भकु्तान गनुनभएको कुन ैपतन रकम क्रफतान गनुनहोस ्जसले अगिक 

रकम $5 भन्द्दा कम नभएसम्म, उहाँलाई छुट-योग्य व्यन्क्तको रूपमा भुक्तानी गननका लागग 

व्यन्क्तगत रूपमा न्जम्मेवार भएको भनी तनिानरर् गररएको रकमलाई िढाउँछ। 
 

कुनै पतन छुट आवेदन पेश नगररएको अवथथामा, Medina ASC ले आवेदनको समयावगिमा छुट आवेदन प्राप्त नगरेसम्म 

र नगदानसम्म, Medina ASC ले यहाँ व्याख्या गररए अनुसार छुट नीतत िारे व्यन्क्तलाई सूगित गररसकेपतछ थयाहारका 
लागग८ भकु्तानी हालसल गनन ECA हरू सुरु गनन सक्छ। 
 

सन्दभाहरू 

 

Medina ASC ले यसको छुट नीतत अन्द्तगनत ववत्तीय सहायताका लागग योग्य नहुने अिीमाकृत वा िीमा परूा नभएका 
बिरामीहरूका लागग ववलभन्द्न ववकल्पहरूको प्रथताव गछन। थप जानकारीका लागग, कृपया तनम्न Medina ASC नीततहरू 

हेनुनहोस ्वा यो नीततको परृठ 5 मा सङ्केत गररए अनुसार Medina ASC मा सम्पकन  गनुनहोस।् 
 

 Medina ASC ववत्तीय सहायताको ववपन्त्तजनक नीतत 

 Medina ASC ववत्तीय सहायता नीतत 

 



विविि प्राििानहरू: 

 

दवु्यासनी-विरूद्धको तनयम- Medina ASC सँग ववश्वास गने कारर् अववश्वसनीय वा गलत छ भन्द्ने जानकारी वा दिाि 

ददएर व्यन्क्तिाट वा प्रततरोिी अभ्यासहरूको प्रयोगमाफन त प्राप्त गररएको जानकारीमा व्यन्क्त छुट-योग्य हुनुहुन्द्न भन्द्ने 

कुराको तनिानरर्मा आिाररत हुने छैन। 
 

Medicaid योग्यता तनिाारण गने-Medina ASC ले योग्यता तथा आवेदन समान्प्त तनिानरर् गनन वेिसाइट जानकारी 
उपलब्ि गराउने छ। व्यन्क्तको Medicaid आवेदन पूरा गरी पेश नगदानसम्म र व्यन्क्तको Medicaid योग्यता भएको 
तनिानरर् नगदानसम्म Medina ASC थथगगत हुन सक्छ। 
 

Medicaid िा छुट योग्यता तनिाारण गनाका लाधग अन्न्तम अधिकार-अन्न्द्तम अगिकार व्यन्क्त Medicaid वा छुट-

योग्यताका लागग योग्य हुनुहुन्द्छ वा हुनुहुन्द्न र त्यसपतछ Medina ASC व्यावसातयक कायानलयका िाँकी व्यन्क्तहरू ववरूद्ध 

ECA हरूमा संलग्न हुन सक्नुहुन्द्छ वा सक्नुहुन्द्न भनी तनिानरर् गनन Medina ASC ले उपयकु्त प्रयासहरू गरेको छ वा छैन 

भनी तनिानरर् गननको लागग हो। 
 

अन्य पक्षहरूसँगको सम्झौता-Medina ASC ले व्यन्क्तको थयाहारसँग सम्िन्न्द्ित ऋर् अको पक्षलाई बििी वा ररफर गछन  
भने, Medina ASC व्यन्क्त थयाहारका लागग Medicaid र छुट-योग्य हुनुहुन्द्छ वा हुनहुुन्द्न भनी तनिानरर् गनन उपयुक्त 

प्रयासहरू नगदानसम्म थयाहारका लागग भकु्तानी हालसल गनन कुनै ECA हरू िाललएका छैनन ्भनी सुतनन्श्ित गननका लागग 

उगित रूपमा डिजाइन गररएको पक्षसँग काननूी रूपमा िाँगिएको ललखखत सम्झौतामा प्रवेश गनेछ। 
 

कागजातहरू विद्युतीय रूपमा उपलब्ि गराउने-मेडिना ASC ले ललखखत सूिना वा सञ्िार ववद्युतीय रूपमा प्राप्त गनन मन 

पराउने सङ्केत गने कुन ैपतन व्यन्क्तलाई यस नीततमा व्याख्या गररएको ललखखत सूिना वा सञ्िार ववद्युतीय रूपमा 
(उदाहरर्को लागग, इमेल माफन त) उपलब्ि गराउन सक्छ। 
 

वित्तीय सल्लाहकारहरू 

मेडिना ASC व्यावसातयक कायानलय तपाईंको भकु्तानी व्यवथथाहरू, िीमा कभरेज, मेडिकेयर र अन्द्य ववत्तीय 

सोिपूछहरूको िारेमा रहेको प्रश्नहरूको उत्तर ददन उपलब्ि छ। 
 

ववत्तीय ववकल्पहरू र िीमा कभरेज िारे थप जानकारीका लागग कृपया तनम्नमा कल गनुनहोस:् 

 

 मेडिना ASC-(330) 952-0014 

 

व्यावसातयक कायानलय सोमिारदेखख शुििारसम्म बिहान 8 िजेदेखख-ददउँसोको 4 िजेसम्म उपलब्ि हुन्द्छ 


