नीति शीर्षक:

स्वास््यस्याहार सेवाहरूका लागि आगथषक

प्रमुख शब्दहरू

बिरामी, आगथषक, सहयोि, दान दािव्य, स्याहार, आवश्यक भएको, स्याहार, एनएसए, वन्चचि,

सहयोि नीति

नीति आइडि

(पररचय संख्या):

१७९

आगथषक सहयोि अपवर्षनहरू, एफएए

१. नीतिको उद्देश्य
स्वास््य स्याहार काययक्रमका लागि Dartmouth-Hitchcock (डि-एच) को र Cheshire Medical
Center (सिएमसि) को आगथयक िहयोि िञ्चालन प्रशािनको ननसमत्त एउटा नीनत कायम िननय । यि
नीनतले िबै डि-एच/सिएमसि िवन वधाहरूद्वारा प्रदान िररएका िबै आकस्स्मक वा अन्य गचककत्िकीय
रूपमा आवश्यक स्याहारहरूका ववषयमा ननम्नसलखित कनराहरूको रुपरे िा इंगित िदय छ:


आगथयक िहयोिका लागि योग्यताको मापदण्ि



ववगध, जिद्वारा बबरामीहरूले आगथयक िहयोिका लागि आवेदन िनय िक्छन ्



यि नीनत अन्तियत आगथयक िहयोिका लागि योग्य बबरामीहरूबाट अिनल िररने रकमका लागि

आधार र आकस्स्मक वा अन्य आवश्यक गचककत्िकीय स्याहारहरूका लागि लिाइने शनल्कहरूको

िीसमतता, र


िेवा ददइने िमनदायसित्र यो नीनत प्रचार िनय डिएच-सिएमसिले अपनाउने उपायहरू ।

यो नीनतको उद्देश्य NH RSA 151:12-b, Internal Revenue Code Section 501(r) र Patient
Protection and Affordable Care Act of 2010 का आवश्यकताहरूको पालना िननय रहे कोछ र

प्रचसलत कानून बमोस्जम आवश्यक िएिम्म आवगधक रूपमा अद्यावगधक

िररनेछ ।

२. नीतिको दायरा
यो नीनत आकस्स्मक तथा अन्य कननै गचककत्िकीय रूपमा आवश्यक स्याहार प्रदान िनयका लागि कननै
पनन डि-एच/सिएमसि िनववधामा काम िने डि-एच/सिएमसि प्रदायकका लागि लािू हननेछ र डिएच/सिएमसि प्रदायकद्वारा यिको बबजक जारी िररनेछ ।

यि नीनतको उद्देश्यका लागि, "आगथयक िहयोि" अनरन ोधहरू कननै डि-एच िवन वधामा डि-एचले प्रदान

िरे का वा डि-एचले ननयक्
न त िरे का अन्य प्रदायकहरूले प्रदान िरे का आकस्स्मक तथा अन्य आवश्यक

गचककत्िकीय स्याहारका प्रावधानहरू िंि िम्बस्न्धत छन ् ।
३. पररभार्ाहरू

आगथषक सहयोि ("परोपकार स्याहार" िनेर पनन गचननने) यि नीनत अननिार

स्थावपत मापदण्िहरू

पूरा िने व्यस्क्तहरूका लागि नन:शनल्क वा छूट दरमा स्वास््यस्याहार िेवाहरूको प्रावधान हो ।
1

U.S. Census Bureau (अमेररकी जनिणना बबिाि) ले िँिै बस्ने र जन्म, वववाह, वा दत्तक
ग्रहणद्वारा िम्बस्न्धत दई
न वा दईन िन्दा बढी व्यस्क्तहरूको िमूहलाई पररवार िनी पररिावषत िरे को छ
।



पररवारमा को िामेल हननिक्छ िनी ननधायरण िनय वववाह वा सिसिल यनननयनिँि िम्बस्न्धत
state law (राज्य कानन
न ) र Federal Guidelines (िंघीय माियदशयनहरू) लाई प्रयोि िररन्छ
।



यदद आवेदकहरूले आफ्नो घरमा अिक्त वयस्कहरूको िेवा िरे र आय आजयन िछय न ् िने ती

अिक्त वयस्कहरूलाई पनन पररवारको िदस्यका रूपमा िणना िररन्छ र नतनको त्यस्तो
आयलाई आवेदकको आयमा िामेल िररन्छ।


आगथयक िहयोि स्वीकृत िदाय पररवारको आकारलाई वैधता ददन कर प्रयोजनका लागि किलाई
आगित िनन दावी िनय िककन्छ िन्ने कनरा पररिावषत िने Internal Revenue Guidelines

(आन्तररक राजस्व िेवा ननदे सशका) लाई माियदशयकका रूपमा प्रयोि िररन्छ।

आनुमातनक आगथषक सहयोि: िहयोिी दस्तावेजको कमी वा बबरामीबाट जवाफ प्राप्त निएका कारण

अधरन ा डि-एच/सिएमसि आगथयक िहयोि फाराम प्राप्त बबरामीहरूका लागि आवश्यक गचककत्िकीय

िेवाहरूका ननस्म्त आगथयक िहयोिको प्रावधान हो । िहयोिका लागि योग्यताको ननधायरण आगथयक

आवश्यकता प्रदसशयत िने व्यस्क्तित जीवनका पररस्स्थनतहरूमा आधाररत हनन्छ । आननमाननक आगथयक
िहयोि मेडिकेयर पनछको बक्यौता (बचत) रहनेका लागि उपलब्ध छै न।

घरपररवार: प्राथसमक रूपमा एउटै घरपररवारमा बस्ने वैध िम्बन्ध (रित, वैवादहक, दत्तक ग्रहण)
िएकाहरूको िाथै िाझा बच्चा वा बच्चाहरूका अवववादहत िाझा आमाबाबह
न रूको एउटा िमह
ू हो ।

एउटा बबरामीको घरपररवारमा बबरामी, एक जन पनत वा पत्नी, एक जना आगित बच्चा, एउटै

छानोमनन न बस्ने आगित िाझा बच्चा िदहतका अवववादहत जोिीहरू, िमसलंिी जोिीहरू (वववादहत वा
सिसिल यनन नयन), र वयस्क बच्चाको दावी वा कर दाखिला िदाय दावी िररएका असििावकहरू ।

पररवाररक आय: अमेररकी स्वास््य र मानव िेवा वविािले वावषयक रूपमा प्रकासशत िरे को Federal
Poverty Level - FPL (िंघीय िररबी तह) माियदशयन अननिार पररिावषत िदय छ जनन ननम्न कनरामा

आधाररत हनन्छ:


कमाईहरू, बेरोजिार ित्ता, कामदार ित्ता, िामास्जक िनरक्षण, पररपूरकीय िनरक्षा आय,

िावयजननक िहयोि, िेटेरानका िनक्तानीहरू, अनतजीवी लािहरू, ननवस्ृ त्तिरण (पेन्िन) वा

अवकाश आय, ब्याज लािांशहरु, िािाहरू, लेिकस्वहरू, स्थीर जायजेथाबाट आय, िनठी (ट्रस्ट)

हरू, शैक्षक्षक िहयोि, ननवायह िरण, बच्चा िहयोि, घरपररवार बादहरबाट िहयोि, र अन्य
ववववध स्रोतबाट प्राप्त आय;
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िैरनिद लािहरू (जस्तै फनि स््याम्पहरू र आवाि अननदानहरू) िणना हुुँदैनन ्;
कर-पूवय आय;

िबै पररवारका िदस्यहरूको आय (िैर-िम्बन्धी, जस्तै घरमा िंिै बस्ने (हाउिमेट) हरू िणना
हुुँदैनन ्)।

अिीममि बिरामी: उिको/उनको गचककत्िकीय स्याहारका लागि िक्
न तानी िनय बीमा निएको वा तेस्रो
पक्ष स्रोत निएको बबरामी।

अल्पिीममि बिरामी: िनक्तानीका लागि केही बीमा वा अन्य तेस्रो-पक्ष स्रोत िएको बबरामी, तथावप,

जिको िोजी बादहरका िचयहरू यि नीनत अननिार ननणयय िएको रकम िनक्तानी िने क्षमतािन्दा बढी
हनन्छ।

कुल शल्
ु कहरू: बबरामीको स्वास््यस्याहार िेवाहरूका लागि िङ्िठनको कायम पण
ू य दरहरू बमोस्जम

लाग्ने जम्मा शनल्क।

आकन्स्मक गचककत्साका पररन्स्थतिहरू:

Social Security Act (िामास्जक िनरक्षण ऐन िण्ि १८६७

(42 U.S.C.1395dd) को अथयसित्र पररिावषत िररए अननिार, एउटा त्यस्तो गचककत्िा अवस्था जिमा
पयायप्त िम्िीर तीब्र लक्षणहरू (अनत पीिा िदहत) दे िा पछय न ् कक तत्काल गचककत्िा िनेतफय ध्यान

नपनिेमा त्यिले ननम्न पररणाम ल्याउन िक्छ:


व्यस्क्तको स्वास््य (वा, िियवती मदहलाको हकमा, मदहला वा उनको नजस्न्मएको बच्चाको
स्वास््य) लाई िम्िीर ितरा पनग्छ



शरीरको काययप्रणालीलाई िम्िीर रूपले बबिाछय



शरीरको कननै अङ्ि वा िािमा िम्िीर दस्न रक्रय ल्याउँ छ



िियवती मदहलाको िन्दियमा:

o प्रिव अिाडि अन्य अस्पतालमा प्रिावकारी रूपमा स्थानान्तरण िने अपयायप्त िमय
o स्थानान्तरण वा डिस्चाजय िएका िण्िमा मदहला वा नजस्न्मएको बच्चाको स्वास््य वा
िनरक्षाको त्राि
गचककत्सकीय रूपमा आवश्यक: स्वास््यस्याहार वस्तनहरू वा िेवाहरूका िम्बन्धमा मेडिकेयरले

पररिावषत िरे अननिार, बबरामी वा चोटपटकको ननदान वा उपचारका लागि आवश्यक वा शरीरको
ववकृत अंिको िनधारका लागि यनस्क्तिङ्ित र आवश्यक ।

इच्छागिन: स्वास््य स्याहार वस्तनहरू वा िेवाहरू जिलाई गचककत्िकीय रूपमा आवश्यक माननँदैन ।
आगथषक सहयोि िन्चचतिकरण:

गचककत्िकीय रूपमा आवश्यक नठाननएका िेवाहरू वा इच्छागधन

माननएका िेवाहरू यो नीनत डि-एचद्वारा कननै पनन डि-एच िनववधामा वा डि-एचद्वारा ननयनक्त िररएको

कननै पनन प्रदायकद्वारा ददइने स्याहारका लागि लािू हनन्छ। यिका अनतररक्त, प्रदायकहरूले डि-एच
स्थलमा एउटा िैर डि-एच िंस्थाको अंशका रूपमा स्याहार प्रदान िनय िक्छन ् । यी िेवाहरू डि3

एच/सिएमसि आगथयक िहयोि नीनतले िमेटदै नन ् ।
४. नीति बिवरण
Dartmouth-Hitchcock (डि-एच) र Cheshire Medical Center (सिएमसि) स्वास््यस्याहार
आवश्यक पने व्यस्क्तहरूका लागि आगथयक िहयोि प्रदान िनयमा प्रनतबद्ध छन ्, तर बबरामीहरूको

स्जम्मेवारीमा पने िेवाहरू वा बक्यौता िनक्तानी िने आगथयक िोत नयनीहरूिँि छै न । स्वास््य स्याहार

िेवाहरू आवश्यक पने व्यस्क्तहरूलाई नतनको आगथयक क्षमताको कारणले स्याहार िोज्न वा प्राप्त
िनयबाट वस्ञ्चत निरोि ् िन्ने कनरा िनननस्श्चत िने प्रयाि डि-एच ले िदय छ । कननै पनन बबरामीले

बबरामी हननन अिावै, बबरामी हनँदै वा िेवा प्रदान िररिकेपनछ, र दहिाब बादहरी िंकलक िंस्थालाई
स्थानान्तरण िररिकेपनछ िमेत कननै पनन बेला आगथयक िहयोिका लागि आवेदन िनय िक्छन ्।

बबरामीहरूको िक्
न तानी िने क्षमता वा आगथयक वा िरकारी िहयोिका लागि योग्यताको अवस्था जे िए

पनन र उनीहरूको उमेर, सलङ्ि, जात, िामास्जक वा आप्रवाशी स्स्थनत, यौननक झनकाव वा धासमयक
आबद्धता जे िए पनन डि-एच/सिएमसिले व्यस्क्तहरूलाई आकस्स्मक गचककत्िा स्स्थनतहरू र

गचककत्िकीय रूपमा आवश्यक िेवाहरूका लागि स्याहार प्रदान िनेछ। Emergency Medical
Treatment and Active Labor Act (इएमदटएएलए) अननिार, कननै पनन व्यस्क्तलाई आकस्स्मक

गचककत्िा अवस्थाहरूका लागि िेवाहरू प्रदान िररननपूवय आगथयक िहयोि वा िनक्तानी जानकारीको लागि

छानबीन िररनेछैन।

आगथयक िहयोिलाई व्यस्क्तित स्जम्मेवारीको प्रनतस्थापन माननने छै न । बबरामीहरूले आगथयक िहयोि
वा अन्य ककसिमका िक्
न तानीहरू प्राप्त िनयका लागि डि-एच/सिएमसि प्रकक्रयाहरूलाई िहयोि िने र

आफ्नो िक्
न तानी िने क्षमतामा आधाररत रहे र आफ्नो स्याहारका लागि योिदान िने अपेक्षा िररन्छ।

स्वास््य बीमा िरीद िने आगथयक क्षमता िएका व्यस्क्तहरूले स्वास््य स्याहार िेवाहरूमा पहनँच
िनन नस्श्चत िने एउटा उपायका रूपमा तथा उनीहरूको िमग्र व्यस्क्तित स्वास््य र व्यस्क्तित
िम्पस्त्तहरूको िरन क्षाथय पनन स्वास््य बीमा िननय जरूरी छ।

डि-एच/सिएमसिले बबरामी आगथयक िहयोिका लागि योग्य छ कक छै न िनी ननधायरण िनय िवयप्रथम
यनस्क्तिङ्ित प्रयािहरू निरी अिामान्य िङ्कलन कारवाही लाद्नेछैन। कननै पनन अपवादहरू प्रमनि

आगथयक अगधकारीद्वारा स्वीकृत िररएको हनननपनेछ । िनक्तानी निएको िण्िमा डि-एच/सिएमसिले सलन
िक्ने कारवाहीहरूको जानकारीका लागि कृपया हाम्रो उधारो र िङ्कलन नीनत हे नह
नय ोि । उधारो र

िङ्कलन नीनतका प्रनतहरू अनलाइन उपलब्ध छन ् अथवा बबरामी आगथयक िेवाहरूको कायायलयमा

अननरोध िरी प्राप्त िनय िककन्छ वा तपाईँले ८४४-८०८-०७३० मा फोन िननय िएमा हनलाकद्वारा पठाईने
छ ।
क. आगथषक सहयोिका लागि योग्यिाको मापदण्ि। यि नीनतअन्तियत आगथयक िहयोिका लागि योग्य
हनन बबरामीहरूले ननम्नसलखित मापदण्ि पूरा िरे को हनननपनेछ:
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एनएच वा सिदट ननवाि, वा त्यो िैर ननवािी जस्ले डि-एच/सिएमसिमा आकस्स्मक उपचार
प्राप्त िछय ।



अबीसमत वा अल्पबीसमत, कननै पनन िरकारी स्वास््य स्याहार लाि काययक्रमका लागि अयोग्य,

र क्रेडिट (उधारो) र िङ्कलन नीनतमा रे िाङ्ककत िररएका उनीहरूका स्याहारका लागि िनक्तानी
िनय अिमथय, यि नीनत अन्तियत आगथयक आवश्यकताको ननधायरणमा आधाररत ।



बबतेका १२ मदहनाको अवगधमा बबरामीको घरपररवारका िबै िदस्यहरूको िदहत कूल पाररवाररक

आय िंघीय िररबी तहको ३००% िन्दा कम ।


कूल पाररवाररक आय िंघीय िररबी तहको ३००% नाघेको र डि-एच/सिएमसिमा प्रदान िररएका

िेवाहरूका लागि २ वषयको पाररवाररक आयको कनल योि वचत ् १०% िन्दा बढी, थप पेश

िररएको घर पररवारको िम्पस्त्तको मूल्यको १०% िन्दा बढी आगित (िेल्टर) रकम (तल
व्याख्या िररए अननिार) ।


िम्पस्त्तको मूल्यांकन िने उद्देश्यका लागि िम्पस्त्तमा ननम्न कनरा िामेल छन ् तर यनतमै

िीसमत छै नन ्: बचतहरू, िरण पोषण िचय, ननक्षेप प्रमाणपत्रहरू, आइआरएहरू, स्टकहरू,
बोन्िहरू, ४०१केहरू, र म्यनचअ
न ल फन्िहरू । मागथ उल्लेखित दातव्यको लागि बबरामीको
योग्यताको प्रयोजनको ननसमत्त िम्पस्त्तहरूक रकम िणना िदाय:

o बचतहरू (जिमा बचत अकाउन्ट, िरण पोषण िचय (एसलमनी), वा ननक्षेपका प्रमाणपत्र(हरू)
िामेल छन ्)) लाई िंघीय िररबी तह (एफपीएल) को १००% िम्म िेल्टर (आिय) िररन्छ।

o अवकाश दहिाबहरू (जिमा आइआरएहरू, स्टकहरू, बोन्िहरू, ४०१केहरू र म्यच
न अ
न ल

फन्िहरू िामेल छन ्) लाई $१००,००० िम्म आिय िररन्छ, ५४ वषयको उमेरिम्म प्राथसमक
आवािमा इस्क्वटी २००,००० िम्म आिय) िररन्छ, र ५५ वषय वा मागथको उमेरका लागि

प्राथसमक आवािमा इस्क्वटी $२५०,००० िम्म आिय िररन्छ।
o कर कफतीमा लािांशहरू उल्लेििरे को पाइएमा त्यस्तो लािांिका स्रोतहरूलाई तत्कालीन
बजार मल्
ू यको बबवरण िदहत पेश िनय अनरन ोध िररनेछ।

o िबै ट्रस्ट कोष िनक्तानीहरू र ती कोषहरूमा पहनँचको क्षमताका िबै दस्तावेजहरू आवश्यक


हनन्छन ्।
न्यन ह्याम्पिायर वा िरमोन्ट स्वास््यस्याहार ववननमय काययक्रम जस्तो योग्य स्वास््य योजना

किरे जका लागि आवेदन िदाय यदद तपाईँ यी काययक्रमहरूका लागि योग्य हनननहनन्छ िने
आवश्यकताहरूको पालना िरे को दे िाउनन होि ् । प्रत्येक केिको आधारमा अिल कारणका लागि
यि आवश्यकतामा अपवाद वरररट नेतत्ृ वले स्वीकृत िनय िक्नेछन ् । "अिल कारण" त्यहरू

र पररस्स्थनतहरूमा आधाररत हननेछ र त्यिमा ननम्न िामेल हनन िक्नेछ:
o ती व्यस्क्तहरू जिले िल
न ा नाम दताय अवगध छनटाएका छन ् र िल
न ा नाम दताय बादहर जीवन
पररवतयन िने घटना वियमा पदै नन ्।
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o ती व्यस्क्तहरू जिका लागि बबरामीपदाय योग्य स्वास््य योजनामा नाम दताय िननय त्यिो
निनि
नय न्दा बढी आगथयक िार पनय जाने हनन्छ ।

यदद बबरामीिँि आगथयक िहयोिका बारे मा अन्तरकक्रया िएको छै न, वा बबरामीले यि नीनत
अन्तियत आवश्यक आवेदन प्रकक्रया परन ा िनय िक्तैनन ् िने, त्यस्ता बबरामीहरूलाई यद्यवप
आनम
न ाननक आगथयक िहयोिका लागि ववचार िनय िककनेछ।

ख. बिरामीले आगथषक सहयोिका लागि आवेदन िनष सक्ने ववगि
१. डि-एच/सिएमसिले िंघ, राज्य वा अन्य काययक्रमहरूबाट किरे जका वैकस्ल्पक स्रोतहरूको
अन्वेषण िनेछ र बबरामीहरूलाई त्यस्ता काययक्रमहरूमा आवेदन िनयका लागि िहयोि िनेछ।
त्यस्ता अन्य स्रोतहरू िककएपनछको बचतका िम्बन्धमा, डि-एच/सिएमसिले ननम्न प्रकक्रयाहरूको
प्रयोि िरे र यि नीनत अन्तियत व्यस्क्त आगथयक िहयोिका लागि योग्य हनन्छ कक हनँदैन िनी
ननधायरण िनय बबरामीको आगथयक आवश्यकताको व्यस्क्तित मूल्याङ्कन िने छ।
o बबरामी वा प्रत्यािूतकताय (ग्यारें टर) ले डि-एच/सिएमसि व्यवस्थापनले स्वीकृत िरे को

फाराममा आवेदन बनझाउनन पने हनन्छ र त्यिमा िो व्यस्क्त िहयोिका लागि योग्य हनन्छ
कक हनँदैन िनेर ननधायरण िनय व्यस्क्तित, आगथयक र अन्य जानकारी तथा दस्तावेजहरू डिएच/सिएमसिलाई पेश िनप
नय ने हनन्छ जिमा पाररवाररक आय, उपलब्ध िम्पस्त्त वा अन्य
स्रोतहरू प्रमाणीकरण िने दस्तावेजहरू िामेल छन ्, तर यनतमै िीसमत छै नन ् । यदद डिएच/सिएमसिले बबरामी वा बबरामीको प्रत्याित
ू कताय बाट कननै आवेदन वा कननै आवश्यक

िहयोिी दस्तावेज प्राप्त िनय िकेन िने, डि-एच/सिएमसिले बबरामी आनम
न ाननक आगथयक

िहयोिका लागि योग्य हनन्छ कक हनँदैन िनी ववचार िनय िक्नेछ।
o बबरामीबाट प्राप्त हनने आवेदन र िहयोिी दस्तावेजहरूको िाटो, आगथयक िहयोि

आवेदनको स्वीकृनतको सिफाररिलाई िहयोि िनयका लागि कमयचारीले ननम्नमध्ये कननै

एकको प्रयोि िनय िक्नेछन ्:

o डि-एच/सिएमसिले योग्यताका लागि व्यस्क्तहरूलाई जाँच िने क्रममा िक्
न तानी िनयका

लागि बबरामी वा प्रत्यािूतकतायको िनक्तानी क्षमताको जानकारी ददने ककसिमका

िावयजननक रूपमा उपलब्ध त्यांकको प्रयोि िनेिरर एक वा एकिन्दा बढी बबक्रेता
(िेन्िर) हरू प्रयोि िनय िक्नेछ ।
o मेडिकेिका लागि वतयमान योग्यता,
o िंघ वा राज्य आवाि प्रागधकरणबाट तत्कासलन बबवरण,
o कननै िह
ृ ववहीनको आिय वा िंघीय (िरकारबाट) योग्य प्रमाणीत स्वास््य केन्रबाट
प्रमाणीकरण,

o िनक्तानीको िोत ववहीनता िदहत िनधारिह
ृ बाट कैदको प्रमाणीकरण,
वा

o एकल बबरामीको हकमा, सलखित आय प्रमाणीकरणको िाटो आय र िम्पस्त्तहरूको
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बबरामीको मौखिक प्रमाणीकरण, एउटा (१) अकाउन्टको िन्दियमा स्वीकृत िनय

िककनेछ, तर िोका लागि त्यस्तो अकाउन्टको बचत $१,००० िन्दा कम हनननपनेछ।
२. िैर-आकस्स्मक आवश्यक गचककत्िकीय िेवाहरू प्रदान िनप
नय ूवय नै आगथयक िहयोिका लागि

अनरन ोध िररयोि ् र आगथयक आवश्यकताको ननधायरण होि ् िन्ने कनरालाई प्राथसमकता ददइन्छ
तर िो आवश्यक िने छै न । तथावप, कननै पनन बबरामीलाई िङ्कलन चक्रको कननै पनन

िमयमा आगथयक िहयोिका लागि ववचार िनय िककनेछ । एउटा स्वीकृत आगथयक िहयोि

आवेदन ती िबै बक्यौता हरूका लागि लािू हनन्छ जिको दातव्य (िहयोि) लागि बबरामीले
आवेदन िरे को छ र यिमा थप िमयको कननै अवगधका लागि आकस्स्मक वा अन्य

गचककत्िकीय रूपमा आवश्यक स्याहार, आगथयक िहयोि आवेदन प्राप्त हननि
न न्दा अनघका
िेवाका समनतहरू छन ् र यिमा िङ्कलन एजेन्िीमा राखिएका बक्यौताहरू, र तल िच
ू ीकृत

निएिम्मका िेवा बाहे क पत्र प्रास्प्तको जानकारी पत्रमा उल्लेखित म्याद िनज्रने समनत अनघ र

िो समनतमा प्रदान िररएका िेवाहरू िामेल छन ् । त्यि िमय पछाडि, वा जनन िमयमा

आगथयक िहयोिका लागि बबरामीको योग्यतािँि िान्दसियक अनतररक्त जानकारी प्राप्त हनन्छ,
डि-एच/सिएमसिले यि नीनत अननिार व्यस्क्तको आगथयक आवश्यकताको पननमूल्
य याङ्कन िनेछ।

डि-एच/सिएमसिले ननम्नसलखित िहयोि काययक्रमहरूले िरे का ननणययहरू आवेदनका प्रनतहरुको
लागि अननरोध निरीकनै मान्यता ददन्छ । ननम्न िूचीकृत िङ्िठनहरूद्वारा डि-एच/सिएमसि
माियदशयन बादहर िएर िररएका ननणययहरू स्वीकार िने वा अस्वीकार िने अगधकार डि-

एच/सिएमसिमा ननदहत छ। िबै लािय
ू ोग्य िह-िक्
न तानीहरू वा अन्य बबरामी स्जम्मेवारी
रकमहरू त्यस्ता काययक्रमहरूका आवश्यकता अनि
न ार अनरन ोध िररएको हननन पनेछ।


NH Health Network Card बीसमत बबरामीहरूका लागि मात्र



Good Neighbor Health Clinic



Manchester Community Health Center



Nashua Area Health Clinic



Mobile Community Health



Teen Health Clinic



पदहलेका िेवाहरू िमे्न िूतप्रिावी निए वतयमान मेडिकेि योग्यता



कननै िूिम्पस्त्त निएको मत
ृ बबरामी (ननवायहक वा राज्यले प्रमाणीत िरे अननिार)

३. पूरा िररएको आवेदन प्राप्त िरे को ३० ददनसित्रमा आगथयक आवेदन प्रकक्रयामा लिी ननणययको
जानकारी बबरामीलाई िूचीत िननय डि-एच/सिएमसिको लक्ष्य रहे को छ।

४. पन
ु रावेदन (अपील) प्रकिया: यदद डि-एच/सिएमसिले आंसशक वा पण
ू य आगथयक िहयोि अस्वीकृत
िछय िने, बबरामी वा उिका/उनका प्रनतननगध (एजेन्ट) ले िो ननणययववरूद्ध ३० ददनसित्र

पन
न रावेदन िनय िक्नेछन ्। बबरामीले डि-एच/सिएमसिले िरे को ननणयय ककन अनप
न यक्
न त ियो
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िनी प्ररट पानय योग्यता र िनाय ननदे शकलाई पत्र लेख्नन पनेछ। डि-च/सिएमसिद्वारा िो

पननरावेदन पत्रको पननरावलोकन िररनेछ र िो पननरावेदनको लागि ननवेदन प्राप्त िरे को ३०

ददनसित्र बबरामीलाई अस्न्तम ननणयय प्रेवषत िररनेछ।
ि. आगथषक सहयोिको रकमको तनिाषरण

िबै बीमा िनक्तानीहरू र करारजन्य िमायोजनहरूका िाथै अबीसमत छूटहरूलाई आगथयक िहयोि
िमायोजन लािू िननय अिावै िणना िररनेछ । हे नह
नय ोि डि-एच/सिएमसि अबीसमत बबरामी छूट
नीनत: राजस्व व्यवस्थापन वविाि (तल सलङ्क ददइएको)

यदद कननै व्यस्क्तलाई आगथयक िहयोिका लागि स्वीकृती प्रदान िररएको िण्िमा लािू योग्य
स्याहारका लागि त्यस्तो िहयोिको रकम ननम्नानि
न ार हननेछ:






िंघीय िररबी तहको २२५% वा िोिन्दा कम पाररवाररक आय हननेहरूले १००% आगथयक
िहयोि प्राप्त िनेछन ्,
िंघीय िररबी तहको २२६% २५०% बीच पाररवाररक आय हननेले ७५% छूट पाउनेछन ्,
िंघीय िररबी तहको २५१%-२७५% बीच पाररवाररक आय हननेले ५०% छूट पाउनेछन ् र
िंघीय िररबी तहको २७६% - ३००% पाररवाररक आय हननेले २५% छूट पाउनेछन ्।
मागथ छलफल िररए अननिार, िंघीय िररबी तहको ३००% पाररवाररक आय नाघ्ने

बबरामीहरू स्व-िनक्तानी बक्यौतामा आधाररत रहे र छूट प्राप्त िनय योग्य हनन िक्छन ्।
छूटहरू यिरी प्रदान िररन्छन ् कक जम्मा स्व-िक्
न तानी बबलको रकम २ वषयको कनल

आयको १०% नाघ्नेछैन, िाथै यि नीनतमा अनघ व्याख्या िररए अनि
न ार आिय

िररएको िम्पस्त्त िणनाको थप १०% िन्दा बढी िएमा। मागथ व्याख्या िररएिन्दा
बाहे कका कननै पनन छूटहरू बबरामी वा स्जम्मेवार पक्षद्वारा सलखित पन
न रावेदनमा



आधाररत रहे र आगथयक िहयोि पन
न रावेदन िसमनतले स्वीकृत िरे को हननप
न नेछ।
आनम
न ाननक आगथयक िहयोिका लागि मापदण्िहरू परू ा िने बबरामीहरूले १००% आगथयक
िहयोि प्राप्त िनेछन ्।

बीमा निएका बबरामीहरूलाई, जिमा यि नीनत अन्तियत आगथयक िहयोिका लागि योग्य हनने
अबीसमत बबरामीहरू पनन िामेल छन ्, एउटै स्याहार िमे्ने बीमा िएका बबरामीहरूलाई बबल

िररनेिन्दा बढी शनल्क नलिाइन िक्छ । िाटय माउथ-दहचककले बीमा निएका बबरामीहरूका लागि

िबै बक्यौताहरूप्रनतका कनल शनल्कहरू वापत छूटहरू लािू िछय , पररणामस्वरूप बबरामीले िनक्तानी
िने अपेक्षा िररएको बक्यौता िनेको छूट िदहतको हनन्छ। यस्तो छूट आन्तररक राजस्व कोिको
िण्ि ५०१(आर) लािू िने लािूयोग्य ननयमनहरू अन्तियत व्याख्या िररए अननिार "आननमाननक
मेडिकेयर िेवा शल्
न क र ननस्ज िक्
न ताननकताय" ववगधमा आधाररत छ। यो छूट बबरामीलाई

बबजकीकरण िनि
नय न्दा अिावै र कननै पनन आगथयक िहयोि िमायोजनहरू लािू िननय अिावै लािू
िररन्छ। यो छूट कननै पनन िह-िक्
न तानीहरू, िह-बीमा, कटौती योग्य रकमहरू, पव
ू -य िक्
न तानी वा
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प्याकेज िेवाहरूमा लािू हनँदैन जिले पदहले नै आवश्यक छूट प्रनतबबस्म्बत िछय न, वा ती िेवाहरूमा
लािू हनँदैन जिलाई िबै बीमा कम्पनीहरूले निमे्ने िनी विीकृत िरे का छन ्।

आगथयक वषय ७/१/२०१७ – ६/३०/२०१८ का लागि ननम्न छूटका दरहरू लािू हनन्छन ्:
िाटय माउथ-दहचकक स्क्लननक ५८.१%
म्यारी दहचकक मेमोररयल अस्पताल ५८.१%
चेिायर मेडिकल िेन्टर ६४.७%
आगथयक िहयोिका लागि पव
ू ायनम
न ाननक योग्यता:
डि-एच/सिएमसिले आगथयक आवश्यकता मूल्याङ्कन िनयका लागि बबरामीको जानकारी िमीक्षा िनय

तेस्रो-पक्षको प्रयोि िनय िक्नेछ। यो िमीक्षाले स्वास््यस्याहार उद्योि-प्रमाणीत, आकलनीय ढांचा
(प्रेडिस्क्टि मोिल) प्रयोि िछय जनन िावयजननक असिलेि त्यांक (पस्ब्लक रे किय िेटाबेि) मा

आधाररत हनन्छ। यि मोिलले िामास्जक-आगथयक र आगथयक क्षमताप्राप्ताङ्क िणना िनयका लागि
िावयजनीक असिलेि त्याङ्क िमाववरट िछय जिमा आय, स्रोतहरू र तरलताका अननमानहरू
िामेल हनन्छन ्। यि मोिलको ननयम हरे क बबरामीलाई एउटै स्तरमा मूल्याङ्कन िनय ननमायण
िररएको हनन्छ र Dartmouth-Hitchcock का लागि ऐनतहासिक आगथयक िहयोि स्वीकृनतिँि

िनक्ष्म रूपमा समलान िररएको हनन्छ ।

आकलनीय ढाँचा प्राप्त जानकारीलाई डि-एच/सिएमसिले बबरामीले िोझै प्रदान िरे को जानकारीको
अिावका मासमलाहरूमा आननमाननक योग्यता स्वीकृत िनय प्रयोि िनय िक्नेछ । आननमाननक
आगथयक िहयोि मेडिकेयर पनछको बक्यौताका लागि उपलब्ध छै न।

बाँकी रकम जे जनत िए पनन आगथयक िहयोि आवेदन परू ा िने ववकल्पको िच
ू नाप्रनत

अप्रनतकक्रयाशील रहनेको हकमा ऋण िङ्कलन िनयका लागि बबवरण र िच
ू ना ददएपनछको १२०

ददन िन्दा बढीका दहिाबहरूका लागि र बादहरी िङ्कलन एजेन्िीहरूलाई सिफाररि िननय अिावै ती
बबरामीहरूका लागि आगथयक िहयोि प्रदान िनय आनम
न ाननक तहकककात िररन्छ । िमय िीमाहरू

नानघिकेका इच्छापत्र अकाउन्टहरू आनम
न ाननक तहकककातका लागि योग्य हनन्छन ्।
ररफन्ि (रकम कफताय) हरू:

यदद बबरामीले बाँकी बक्यौता िनक्तानी िरे को छ र तदनन्तर आवेदन प्रकक्रयामाफयत आगथयक

िहयोिका लागि स्वीकृत पूरा िररएको आगथयक िहयोि आवेदन बनझाएको छ िने, व्यस्क्तले
स्याहारका लागि िनक्तानी िरे को कननै पनन रकम अस्पतालले कफताय िनेछ।
घ. बिरामीहरूमसि र समद
ु ायमभत्र डि-एच आगथषक सहयोिका ववर्यमा सञ्चार


बबरामीहरूका लागि आगथयक िहयोिको सिफाररि डि-एच/सिएमसि कमयचारी वा प्रनतननगधले िनय
िक्नेछन ् जिमा कफस्जसियन (िाक्टर)हरू, नियहरू, ववत्तीय परामशयदाताहरू, िामास्जक
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काययकतायहरू, केि व्यवस्थापकहरू, पादरीहरू र धासमयक प्रायोजकहरू िामेल छन ्। लािू योग्य

िोपनीयता काननन अन्तियत रहे र आगथयक िहयोिका लागि अननरोध बबरामी वा पररवारको कननै
िदस्य, नस्जकको िाथी, वा बबरामीको िहयोिीले िनय िक्नेछन ्।



डि-एच/सिमसिबाट आगथयक िहयोिका ववषय, जिमा ननम्न िामेल छन ् तर यनतमै िीसमत

छै नन ्, को जानकारी िवयिाधारण र डि-एच/सिएमसि बबरामीहरूका लागि तल व्याख्या िररएका
न्यूनतम िंयत्र माफयत उपलब्ध हननेछन ्, यि नीनतको एउटा िरल-िाषा िारांश, एउटा आवेदन
फाराम र डि-एच/सिएमसि बबरामी िङ्कलन नीनतहरू र प्रकक्रयाहरूका ववषयमा जानकारी ।
o डि-एच/सिएमसिको वेबिाइटमा,
o बबरामी स्याहार क्षेत्रमा टाँिेर,
o रस्जस्ट्रे िन र िनाय वविािहरूमा उपलब्ध िूचना काियहरूमा,

o डि-एच/सिएमसिले ननधायररत िरे का अन्य िामनदानयक स्थलहरूमा उपलब्ध हनने,
o डि-एच/सिएमसिले िेवा ददने जनिङ्ख्याले बोल्ने प्राथसमक िाषाहरूमा प्रदान िररने,
आवश्यकता अननिार अनव
न ाद िेवाहरूको उपयोि िररने ।



यदद बक्यौता स्वीकृत िएका िण्िमा यी स्वीकृनत जनाएको पत्र बबरामीलाई प्रेवषत िररनेछ ।

ङ. आवेदनहरू पूरा िनषका लागि सहयोि
तपाईँले यो आवेदन पूरा िनयका लागि ननम्न स्थानहरूमा व्यस्क्तित िहयोि प्राप्त िनय
िक्नह
न न न्छ।
Dartmouth-

Dartmouth-

Dartmouth-

Dartmouth-

Dartmouth-

Hitchcock

Hitchcock

Hitchcock

Hitchcock

Hitchcock

Medical Center

Concord

Manchester

Nashua

Keene

One Medical

253 Pleasant

100 Hitchcock

2300 Southwood

580-590 Court

Center Drive

Street

Way

Drive

Street

Lebanon, NH

Concord, NH

Manchester, NH

Nashua, NH

Keene, NH

03756

03301

03104

03063

03431

(603) 229-8051

(603) 229-5080

(603) 695-2692

(603) 577-4055

(603) 354-5454
एक्टे न्िन: 4444

पूरा िररएको तपाईंको आवेदन प्राप्त निएिम्म तपाईँले प्राप्त िरे का िेवाहरूका लागि तपाईँ
आगथयक रूपमा स्जम्मेवार िैरहनन हननेछ।

अनतररक्त ववकल्पहरू New Hampshire Health Access Network माफयत प्राप्त िनय िककनेछ।
(https://www.healthynh.com/nh-health-access-network.html)
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च. आगथषक सहयोि अपील (पुनरावेदन) प्रकिया


यदद बक्यौता स्वीकृत िएन िने, बबरामीलाई इन्कारी पत्र वा यदद अननरोध िररएमा अस्वीकृतीको

कारण गचन्हाङ्ककत िररएको आवेदनको एउटा प्रनत प्रेवषत िररनेछ। हरे क इन्कारी पत्र वा आंसशक
कटौती प्रदान िररएका पत्रहरूको िाथमा औपचाररक अपील प्रकक्रया रे िाङ्ककत िररएको पत्र पनन
प्रेवषत िररनेछ।


प्रारस्म्िक प्रकक्रयामा िंलग्न निएका तीन जना डि-एच नेतत्ृ वकतायहरूको िसमनतले पन
न रावेदनको

पन
न रावलोकन िनेछ र िबै अस्वीकृत पन
न रावेदनहरु मागथ सिफाररिहरू िनेछ।
छ. दािव्य तनिाषरणका िहहरू


स्वीकृतीका तहहरू ननम्न बमोस्जम छन ्:
पद

Dartmouth-Hitchcock

Cheshire Medical
Center

उप अध्यक्ष/सिएफओ/अध्यक्ष

३५०,००० िलर दे खि मागथ

१००॰००० िलर दे खि मागथ

ननदे शक राजस्व व्यवस्थापन

५०,०००० िलर िन्दा तल

५०,०००० िलर िन्दा तल

ननदे शक – कोननफर

५०,००० िलर िम्म

५०,००० िलर िम्म

व्यवस्थापक – कोननफर

५,००० िलर िम्म

५,००० िलर िम्म

िनपररवेक्षक – कोननफर

१,००० िलर िम्म

१,००० िलर िम्म

५०० िलर िम्म

५०० िलर िम्म

लेिा प्रनतननगध – कोननफर
र्. आगथषक सहयोि िहहस्करण हुने सेवाहरू
क. ववशेर् वववेकको प्रयोि



तलका गचककत्िा प्रकक्रयाहरू िबै िमावेशी हननका लागि होइनन ् ।
िैर-गचककत्िकीय रूपमा आवश्यक िेवाहरू, प्रदायकहरूले आवश्यक ठानेमा बदहरकरण िनय
िककनेछ।



आगथयक िहयोि काययक्रम अन्तियत निमेदटने कननै पनन नयाँ उपचारका लागि िेवा ददनन

अनघ नै बबरामीलाई िूचीत िने हर िम्िव प्रयाि िररनेछ।
ख. वैकन्ल्पक कस्मेहिक सेवाहरू (नसमेहिएका)


ब्याररयादट्रक (मोटोपन घटाउने) शल्यकक्रया



स्तनको क्याप्िनलेक्टोमी (क्याप्िनल/िम्पनट गचरफार) आरोपणिदहत/रदहत



मास्टपेक्िी (स्तन उठाउने)
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िाइनेकोमास्स्टज (पनरुषको स्तन हटाउने)



मास्टे क्टोमीट्रान्िजेन्िर (परासलंिी) वा कस्मेदटक (अंतराि)



ररडििेक्टोमी (अननहार उठाउने)



ब्लेफारोप्लास्टी (आँिाको ढक्कन)



ब्रो सलफ्ट (ननधारको बोिो/चाउरी)



अिमेन्टे िन मामाप्लास्टी (स्तन आरोपण)



ररिक्िन मामाप्लास्टी (स्तन न्यनननकरण यदद बीमाले निमे्ने िए)



ह्राइनोप्लास्टी (नाक)



चमयरोि प्रकक्रयाहरू



एब्िोसमनोप्लास्ट (पेटलाई सित्र पिाउने)



कननै पनन ककसिमको सलपेक्टोमी (सलपोिक्िन) – लाई पनन अनतररक्त छाला वा बोिो
हटाउनेमा िूचीकृत िनय िककन्छ जिलाई गचककत्िकीय आवश्यक माननँदैन

नोि: मागथका प्रकक्रयाहरू िाधारणतया आगथयक िूचना िंयोजकहरूद्वारा जाँच र पदहचान

िररन्छन ्।

ि. कृबत्रम िभाषिान


माइक्रोररनास्टोमोसिि (नली उल््याउने)



िािोिािस्टोमी (भ्यािेक्टोमी उल््याउने)



बाँझोपनाको उपचकारका लागि ल्यापारोस्कोपी (आइयनआइ – आइसिएफ – स्जआइएफदट

काययक्रमहरू)


बाँझोपन उपचार – अननिन्धान आवश्यक: य ननदानात्मक वा.........को उपचार हो?

घ. अचय


अक्यनपङ्कचर



काइरोप्रास्क्टक िेवाहरू



िवण यन्त्रहरू र मरम्मत



चश्माहरू



मासलश उपचार



फामायस्यनदटकल्ि – औषगध सिफाररश पनजायबाट र काउन्टरमै पाइने औषगध



यात्रा गचककत्िालय (स्क्लननक)



रक्त नसलका अध्ययन



लैङ्गिक ववकार



िर
न ा बबक्री



रे ननिाँ िाइककयाट्री अफ न्यन इङ्ल्यान्ि, एलएलसिद्वारा प्रदान िररएका िेवाहरू
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ङ. म्यानचेस्िर िथा नाशुआ ववभािहरू मात्र


ननयसमत आँिा जाँचहरू
o गचककत्िकीय रूपमा आवश्यक र/वा अन्तननयदहत गचककत्िाको अवस्था िएको पक्का
िएमा मात्र िमेदटने ।
o यस्ता अवस्थाहरू निएको िण्िमा अनि
न च
ू कले बबरामीलाई आगथयक िहयोि लािू हननेछैन
िनी िच
ू ीत िनेछन ् ।
o कीने र लेबनान (नेत्रववज्ञान वविाि) अप्याल्मोलोजीले यी कनरा समनहा िररददन्छन ् ।

च. अपवादहरू
क. केही िेवाहरू जो इच्छाधीन र गचककत्िकीय रूपमा आवश्यक निएको वियमा पछय न ्,

नतनीहरूलाई डि-एच/सिएमसि आगथयक िहयोि नीनत अन्तियत स्याहारको िो प्रकरणिँि

िम्बस्न्धत िबै वा केही िेवाहरूका लागि िमे्न िककन्छ ।
ि. पररगचत िेवाहरूका लागि नीनत र प्रकक्रयाहरू रे िाङ्ककत िररनेछन ् र बबरामीको पहनँच िोत
टोली (प्यािेन्ट एक्िेि ररिोिय दटम) द्वारा व्यवस्स्थत िररनेछन ्।

ि. आवश्यक िंिोधनहरूका लागि नयनीहरूलाई वावषयक रूपमा िमीक्षा िररनेछ ।
घ. छूट स्वीकृतीका व्यस्क्तित मासमलाहरु बबरामीको पहनँच नेतत्ृ व र राजस्व व्यवस्थापनका
उपाध्यक्षद्वारा िमीक्षा िररनेछन ् ।
१.

आगथषक सहयोि िहहष्करणहरू – िैर डि-एच प्रदायकहरू


चेिायर – Radiology Associates of Keene



चेिायर – Surgicare Medical Equipment



चेिायर – Monadnock Family Services



म्यानचेस्टर – Foundation Medical Partners



म्यानचेस्टर – Emoskeag Anesthesia



म्यानचेस्टर – Dietician Services



म्यानचेस्टर – Alliance Health Services/Catholic Medical Center



बेिफोिय – Alliance Health Services/Catholic Medical Center



नाशनवा – Greater Nashua Mental Health (िामास्जक काययकताय)




नाशनवा – Nashua Anesthesiologist Group

नाशनवा – St. Joseph's Hospital (PT/Rehab Services)



कन्किय – Riverbend Community Mental Health



कन्किय – कन्किय अस्पतालमा प्रदान िररएका िेवाहरू
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लेबनान – Arthocare Medical Equipment

५. सचदभषहरू

लािू हुुँदैनन ्

न्र्म्मेवार मालिनी:
स्वीकृि िने:

आगथयक वविाि ननिम
बोिय अफ ट्रस्टीज, गचफ अकफिर
(प्रमनि अगधकारी)- ववत्त

सम्पकष (हरू): इमेल
संस्करण #

ककम्बली मेन्िर
६

अकफि अफ पोसलिी िप्पोटय (नीनत
िहयोि कायायलय) – िङ्िठनात्मक
नीनतहरू मात्र; Naimie, Tina
Willbarger, Kathryn
09/17/2018

विषमान स्वीकृिी ममति:
यो नीति प्रभावकारी हुने ममति:

पुरानो दस्िावेर् आइडि

RMD 0031

(पररचय संख्या):

एमएचएमएच/डिएचसि आगथयक िसमनतद्वारा स्वीकृत 6/23/2018; एमएचएमएच/डिएचसि
बोिय अफ ट्रस्टीज
6/24/16

सम्िन्चिि नीतिहरू र
प्रकियाहरू:
सम्िन्चिि कायष सहयोिीहरू:

अबीसमत बबरामी छूट नीनत: राजस्व व्यवस्थापन वविाि (रे िेन्यन म्यानेजमेन्ट डिसिजन)
उधारो र िङ्कलन नीनत

बजेट िनक्तानी नीनत – राजस्व व्यवस्थापन बबिाि
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