
 

 

बिरामी लेखा सेवाहरू,  

बिरामी बवबिय सहायता काययक्रम 

मेबिना शल्यबक्रया केन्द्र बविीय सहायता नीबत 

उदे्दश्य : यस नीतिको उदे्दश्य भनेको लागू गननको लातग मेतिना शल्यतिया केन्द्र तितिय  

 सहायिा कायनिम र प्रतियाको पररभाषा गननन हो। 

 

नीबत: मेतिना शल्यतिया केन्द्र तितकत्सकीय रूपमा आिश्यक स्याहार भएका तिरामीहरूको लातग समनदायका 

आिश्यकिाहरूमा उिरदायी आतथनक सहायिा उपलब्ध गराउनको लातग प्रतििद्ध छ िर तिनीहरूको स्याहारको लातग भनक्तान 

गने सीतमि माध्यम छ। मेतिना शल्यतिया केन्द्रले यस नीति अन्तगनि तिनीहरूको भनक्तान गने क्षमिा िा तिनीहरूको योग्यिालाई 

ध्यान नतदएर भेदभाि तिना व्यक्तक्तहरूलाई तितकत्सकीय रूपमा आिश्यक स्याहार उपलब्ध गराउने छ। 

 

नीबतहरू सम्बन्धी बविीय सहायता: 

मेतिना शल्यतिया केन्द्रले यस तििीय सहायिा नीति अन्तगनि तितिय सहायिाको लातग योग्य नहुने अिीमाकृि िा िीमा 

पूरा नभएका तिरामीहरूका लातग अन्य तिकल्पहरू को प्रस्ताि गदनछ । थप जानकारीका लातग, कृपया तनम्न सनम्मा 

स्वास्थ्य प्रणालीका नीतिहरू हेनननहोस्: 

• मेतिना शल्यतिया केन्द्रको तितलङ र सङ्कलन गने नीति - यस नीति अन्तगनि तिरामी तििीय सहायिाको लातग योग्य छ 

भनी यसले तनर्ानरण गननको लातग कारणयोग्य प्रयास गनननअति, मेतिना शल्यतिया केन्द्र िेतिट एजेन्सी(हरू)लाई ररपोटन 

गने, व्यक्तक्तको ऋण अको पक्षलाई िेचे्न, स्वीकार गने, अस्वीकार गने िा कानूनी िा न्यातयक प्रतिया आिश्यक हुने 

पतछल्लो तिल िा कायनहरूको गैर-भनक्तानीको कारणले तितकत्सकीय रूपमा आिश्यक स्याहार उपलब्ध गराउननअति 

भनक्तानी आिश्यक हुने जस्ता असार्ारण सङ्कलन गने कायनहरूमा संलग्न हुनेछैन। कन नै पतन असार्ारण सङ्कलन गने 

कायनहरू सतहि सङ्कलन गने तियाकलाप मेतिना शल्यतिया केन्द्रको तितलङ र सङ्कलन गने नीतिद्वारा िणनन 

गररएअननसार अगाति िढाइने छ। 

• मेतिना शल्यतिया केन्द्र अिीमाकृि छन ट नीति –तिरामीहरू तितकत्सकीय रूपमा आिश्यक सेिाहरूका लातग 

अिीमाकृि छन टको लातग योग्य हुननहुन्छ। गैर-तितकत्सकीय रूपमा आिश्यक सेिाहरू तििीय सहायिा नीति अन्तगनि 

समातिष्ट गररिँ दैन।  

 

थप, यस नीतिले:  

• आतथनक सहायिाको लातग योग्यिा मानदण्ड समािेश गछन  

• यस नीति अन्तगनि आतथनक सहायिाको लातग योग्य तिरामीहरूलाई लगाइएको शनल्क गणनाको आर्ार िणनन गछन   

• आतथनक सहायिाको लातग आिेदन तदने व्यक्तक्तहरूको लातग प्रतियाको िणनन गछन   

• आतथनक सहायिाको आिेदन प्रतियाको अितर्मा तलइएका कायनहरूको िणनन गछन   



• Summa Health System ले समनदाय तभत्र कसरी व्यापक रूपमा नीति प्रिार प्रसार गनेछ भनी िणनन गछन   
 

1. आतथनक सहायिाको लातग योग्यिा  

आतथनक सहायिा यस नीति अननसार आतथनक आिश्यकको तनर्ानरणमा आर्ाररि तितकत्सा लागिहरूसिँग अिीमाकृि र 

िीमा पूरा नभएका र तिनीहरूको स्याहारको लातग भनक्तान गनन असमथन भएका िी व्यक्तक्तकरूको लातग सनतििाररि 

गररनेछ। यसले तनम्न अिस्थाहरू मधे्य कन नै पतन समािेश गनन सक्छ:  

a. व्यक्तक्तसिँग कन नै पतन िेस्रो-पक्ष िीमा कभरेज छैन  

b. व्यक्तक्त सािनजतनक सहायिाको लातग योग्य हुननहुन्छ िर तितशष्ट सेिा समातिष्ट गररएको छैन  

c. मेतिकेयर िा मेतिकेि लाभहरू कमजोर भएका छन् र व्यक्तक्तसिँग  

भनक्तान गने थप क्षमिा छैन।  

d. व्यक्तक्त तिमाकृि हुननहुन्छ िर तिमापतछ व्यक्तक्तको िािँकी रकमको लातग भनक्तान गनन आिश्यक आतथनकको आर्ारमा 

सहायिाको लातग योग्य ठहराइएको हो।  
 

2. योग्यिा मानदण्ड 

a. पररिारको सङ्या र पाररिाररक आम्दानीको पररभाषा, संिीय गरीिी सीमा मागनतनदेशनहरू व्यक्तक्तको योग्यिा 

तनर्ानरण गननको लातग प्रयोग गररन्छ (संलग्न कागजाि A हेनननहोस्) 

b. मेतिना शल्यतिया केन्द्रले 12 मतहनाको रोतलङ अितर्मा मेतिकेयर सेिा शनल्कद्वारा अननमति तदइएका दािीहरूको 

आर्ारमा लनक-ब्याक तितर् प्रयोग गरेर सामान्यिया तिल गररएको रकम गणना गछन । सामान्यिया तिल गररएका रकम 

कसरी गणना गररन्छ भने्निारे तिसृ्ति स्पष्टीकरणको लातग पररतशष्ट A हेनननहोस्। 

c. मेतिना शल्यतिया केन्द्रको आतथनक सहायिा- व्यक्तक्तको पाररिाररक आम्दानी कटौिीको लातग योग्य हुन हालको संिीय 

गरीिी सीमाहरू (FPL) को 250% िन्दा िढी र सो भन्दा कम िा यसको 400% िरािरको हुननपनेछ (संलग्न कागजाि A 

हेनननहोस्)। आतथनक सहायिाको लातग कन नै योग्य तिरामीलाई सामान्यिया तिल गररएका रकम (AGB) भन्दा िढी शनल्क 

लगाइनेछैन। यसको पररणाम स्वरुप तिमा नभएका व्यक्तक्तहरूका लातग तिल गररएका शनल्कहरूमा आंतशक समायोजन 

हुन्छ िा तिमा भएका व्यक्तक्तहरूका लातग तिमाको भनक्तानीपतछ िािँकी तिरामीको तजमे्मिारी सतहि तिल गररएका 

शनल्कहरूमा आंतशक समायोजन हुन्छ। 

d. मेतिना शल्यतिया केन्द्रको आतथनक सहायिा- व्यक्तक्तको पाररिाररक आम्दानी लागूयोग्य शनल्कहरूिाट कटौिीको 

लातग 100% योग्य हुन हालको संिीय गरीिी सीमाहरू (FPL) को 250% मा िा सोभन्दा कम हुननपछन । यसको पररणाम 

स्वरुप तिमा नभएका व्यक्तक्तहरूका लातग तिल गररएका शनल्कहरूमा पूणन समायोजन हुन्छ िा तिमा भएका 

व्यक्तक्तहरूका लातग तिमाको भनक्तानीपतछ िािँकी तिरामीको तजमे्मिारी सतहि तिल गररएका शनल्कहरूमा पूणन 

समायोजन हुन्छ। 

e. आतथनक सहायिाका आिेदन फारामहरू पतहलो पोस्ट तिस्िाजनको तितलङ कथन पतछको नू्यनिम 240 तदनसम्म 

मातननेछ र आिेदन स्वीकृतिको अक्तन्तम तमति पतछको छ (6) मतहनासम्म मान्य मतननेछ। 

f. व्यक्तक्तगि आतथनक कथनको लातग अननरोर् गरेर िा आिेदकहरूको सिैभन्दा हालैको फाराम W-2, कर फाराम, 

िैंकको कथनहरू िा रपोटन गररएको आम्दानी समथनन गने तलक्तिि प्रमाणको अन्य कन नै पतन फारामको प्रतितलतपहरू 

प्राप्त गरेर आम्दानी प्रमातणि गनन सतकन्छ। Summa Health System ले आम्दानी, पाररिाररक सङ्या िा आिेदनमा 

अस्पष्ट हुन सके्न कन नै पतन जानकारीको मौक्तिक स्पष्टीकरण स्वीकार गनन सक्छ। 

g. आम्दानी प्रमाणीकरण र उपलब्ध सम्पतिलाई समतथनि प्राप्त तलक्तिि प्रमाणलाई भािी सन्दभनको लातग तिरामीका 

फाइलहरूमा राक्तिननपने छ।  

i. Medina शल्यतिया केन्द्रले यस नीतिमा तनर्ानरण गररएका प्यारातमटरहरू भन्दा िातहर पनन सके्न, शल्यतिया केन्द्रको 

एकल तनणनयमा पतहिान गररएका र अपिादात्मक तितकत्सा पररक्तस्थतिहरू (जसै्त, टतमननल तिमारी, अत्यातर्क तितकत्सा 

तिलहरू र/िा औषतर्हरू, आतद) हेरररहेका CEO र/िा एम्बनल्याटोरी र सहायक सेिाहरूको उपाध्यक्षद्वारा अननमति 

तदइएका कन नै पतन व्यक्तक्तलाई छूट िा छूट गररएको स्याहार तििार गने अतर्कार सनरतक्षि राख्दछ। 



 

3. आतथनक सहायिाको लातग आिेदन गने  

a. तिरामीले Medina शल्यतिया केन्द्रको तििीय सहायिा आिेदन फाराम भननन पने छ।  

i. पूरा गररएको आतथनक सहायिाको आिेदन फारामको अननपक्तस्थतिमा तनतिि पररक्तस्थतिहरू (उदाहरण, 

तिरामी िरतिहीन हुननहुन्छ) का आतथनक सहायिालाई पनतष्ट गनन र दस्तािेज गननको लातग अननमातनि योग्यिा 

प्रयोग गनन सतकन्छ। 

ii. Medina शल्यतिया केन्द्रले तिरामी आतथनक सहायिाको लातग प्रकक्तल्पि योग्य हुननहुन्छ िा हुननहुन्न भनी 

तनर्ानरण गननमा सहायिा गननको लातग भनक्तान गने इच्छाको रूपमा िी जानकारी प्राप्त गननको लातग उपलब्ध 

स्रोिहरू (उदाहरण, प्रातितर्क समार्ान, सेिा संगठनहरू, आतद) उपयोग गनन सक्छ। 

b. तिरामीका तििीय सल्लाहकारहरू तििीय सहायिा फाराम भननमा सहायिा उपलब्ध गराउनका लातग उपलब्ध 

हुननहुन्छ। तिरामीका तििीय सल्लाहकारहरू िारे थप जानकारीका लातग पृष्ठ 6 मा हेनननहोस्। 
 

 

4. Medina शल्यतिया केन्द्रले आतथनक सहायिाको आिेदन प्रतिया अितर्मा तलइएका कायनिाहीहरू  

a. Medina शल्यतिया केन्द्रको तििीय सहायिा नीतिले तनम्न कन राहरूको प्रस्ताि गरेको छ: 

i. दिान फारामको अिस्थाहरूमा समािेश गररएको। 

ii. तिरामीको तितलङ कथनमा समािेश गररएको। 
iii. https://www.summahealth.org/medinasurgerycenter  

 

यतद कन नै आतथनक सहायिाको आिेदन फाराम पतहलो पोस्ट-तिस्िाजनको तिलङ कथन पतछको तमति लगिै कम्तीमा 120 

तदनको अितर्मा पेश गररएन भने, Medina Surgery Center ले तितलङ िथा सङ्कलन नीतिमा सूिीिद्ध गररएका 

कायनिाहीहरू पालना गनन सक्छ। 

b. अपूणन आतथनक सहायिाको आिेदन फाराम पेश गररएको- पतहलो पोस्ट-तिस्िाजनको तिलङ कथन पतछको तमति 

लगिै नू्यनिम 2 20 तदनको समय अितर् (आिेदन अितर्)मा अपूणन आतथनक सहायिाको आिेदन फाराम पेश गररयो 

भने, Medina शल्यतिया केन्द्रले:  

i. व्यक्तक्तलाई आतथनक नीति र फाराम अन्तगनि आिश्यक थप जानकारी र/िा तलक्तिि प्रमाण िारे व्याया 

गने तलक्तिि सूिना उपलब्ध गराउनेछ।  

ii. व्यक्तक्तले उपयनक्त टाइमफे्रममा आतथनक सहायिाको मूल्याङ्कन पूरा गननको लातग आिश्यक हुने जानकारी 

उपलब्ध गराउननहुन्न भने, शल्यतिया केन्द्रले छूटको लाभ तिना तितलङ र सङ्कलन गने नीतिमा नोट 

गररएका कायनहरू सनरु गनन िा पनन: आरम्भ गनन सक्छ। 

 

c. पेश गररएको आतथनक सहायिाको आिेदन फाराम भनननहोस्- Medina शल्यतिया केन्द्रले तनम्न कदमहरू िाल्ने छ:  

i. यतद गररएको छ भने कन नै पतन असार्ारण असूली कायनिाहीहरू हटाउननहोस् 

ii. Medina शल्यतिया केन्द्रको आतथनक सहायिा आिेदन फाराम प्रतिया गने िममा कन नै पतन 

असूली कायनिाहीहरू हटाउननहोस् 

iii. यतद िािा सङ्कलन तनकायसिँग राक्तिएमा, तनकायलाई तनर्ानरण गदान सङ्कलन प्रयासहरू समाप्त 

गनन सूतिि गराइनेछ  

iv. योग्यिा तनणनयको तनर्ानरण िनाउननहोस् र दस्तािेज गनननहोस्  

v. व्यक्तक्तलाई योग्यिा तनर्ानरण िारे सामतयक आर्ारमा सूतिि गराउननहोस् 

vi. लागूयोग्य हुिँदा, तिरामीलाई तितलङ तििरण उपलब्ध गराउननहोस् जसले तििीय सहायिाको 

आिेदनपतछ ब्यालेन्सलाई सङे्कि गछन  

vii. व्यक्तक्तलाई अतिररक्त भनक्तानीहरू तफिान गनननहोस् 

viii. व्यक्तक्त तिपररि तलइएका कन नै पतन असार्ारण असूली कायनिाहीहरू उल्टाउन उपयनक्त कदम 

िाल्ननहोस् 

https://www.summahealth.org/medinasurgerycenter


 

5. आतथनक सहायिा नीति, आतथनक सहायिा आिेदन फाराम र आतथनक सहायिा नीतिको सरल भाषाको सारांश पारदशी छन् र 

अङ्रेजी, से्पतनश, अरिी, नेपाली, िमेली र करेन भाषाहरूमा सेिा तदइने व्यक्तक्तहरूका लातग उपलब्ध छन्। यी Summa Health 

System सेिा के्षत्रका लातग उपयनक्त भाषाहरू हुन्।  

a. िेिसाइट: Medina शल्यतिया केन्द्रले तितशष्ट र स्पष्ट रूपमा आफ्नो िेिसाइटमा तनम्न कन राहरूको पूरा र 

ििनमान संस्करण पोस्ट गनेछः  

i. आतथनक सहायिा नीति (FAP) 

ii. आतथनक सहायिा आिेदन फारम 

iii. आतथनक सहायिा नीतिको सरल भाषामा सारांश 

iv. Medina शल्यतिया केन्द्रको तिरामी तििीय सल्लाहकारहरूका लातग सम्पकन  जानकारी 

 

b. तिन्ह: Medina Surgery Center को तिन्हलाई भनान र दिान के्षत्रहरूको सिै पोइन्टहरू सतहि यो 

सनतिर्ास्थलका सािनजतनक स्थानहरूमा तनरन्तर रूपमा प्रदशनन गररनेछ। 

c. व्यक्तक्तगि रूपमा: तिरामीका आतथनक अतर्िक्ताहरूले तिरामीहरूलाई सिै सहायिा कायनिमहरूका 

लातग योग्यिा तनर्ानरण गनन प्रयोग गररने आतथनक सहायिा आिेदन तनःशनल्क रूपमा प्रस्ताि गनेछन्। सीतमि 

रूपमा/अङ्रेजी निोल्ने व्यक्तक्त िा सनन्नमा कतठनाई भएका व्यक्तक्तलाई तन: शनल्क, दोभाषे तितर् उपलब्ध 

गराइनेछ। 

 

आपतकालीन अवस्थाहरूका 

लाबि आबथयक सहायता: 
 

Medina शल्यतिया केन्द्रले आपिकालीन अिस्थाहरूलाई कूल िातषनक पररिार आम्दानीको 25% भन्दा रे्रै ऋणका लातग तिरामी 

उिरदायी हुने मेतिकल ििनहरूको रूपमा पररभातषि गछन । 

बिरामीका बविीय सल्लाहकारहरू 

तिरामीका आतथनक सल्लाहकारहरू आतथनक सहायिा, भनक्तानी प्रिन्धहरू, िीमा कभरेज, मेतिकेयर र अन्य आतथनक 

सोर्पनछहरूको िारेमा िपाईंका प्रश्नहरूको जिाफ तदन उपलब्ध छन्। सीतमि रूपमा/अङ्रेजी निोल्ने व्यक्तक्त िा सनन्नमा 

कतठनाई भएका व्यक्तक्तलाई तन: शनल्क, दोभाषे तितर् उपलब्ध गराइनेछ। 

 

तििीय सहायिा िारे थप जानकारीका लातग, कृपया तनम्नमा फोन गनननहोस् िा भेट्ननहोस्ः 

 

 मेतिना शल्यतिया केन्द्र क्याम्पस  
  (330) 952-0014 

  केन्द्रीय दिान (Central Registration) 

  3780 Medina Rd. Ste 120, Akron, OH 44309 


