नीप्रि शीर्भक:

उधािो ि सङ्किन नीप्रि

िमुख शब्दहरू

उधािो, सङ्किन, खिाब ऋण

I.

नीप्रि आइप्रड (िरिचय
संख्या:)

4834

नीप्रिको उद्दे श्य
Conifer Revenue Cycle Solutions (“Conifer”) कसरी अनु सरण गने र Dartmouth-Hitchcock Health को
लागग सम्झौता गररएको एजे न्टको रूपमा गिरामीको खातामा रहे का िााँ की रकम कसरी सन्तुष्ट पाने भनी स्थापना गनन।

II.

नीप्रिको दायिा
यो नीगत क्रेगिट र सङ्कलन प्रगक्रयाहरूका लागग गजम्मेवार सिै कमन चारीमा र Dartmouth-Hitchcock Health मार्नत
गिल गररएका सिै िााँ की रकममा लागू हुन्छ।

III.

िरिर्ार्ाहरू
सङ्किन एजेन्सी: िााँ की रकम सङ्कलन गने तेस्रो-पक्षलाई पूवनगनर्ान ररत मागनन्छ।
ऋणी: ऋण चाहने व्यक्ति।
Dun स्ति: गिरामीको प्राप्य खातासाँग सम्बक्तित गिरामीसाँगको कुराकानीको स्तर। dun स्तर जगत उच्च हुन्छ त्यगतनै
िााँ की रकमलाई पूवनगनर्ान ररत मागनने क्रम गनकट हुन्छ।
िू वभप्रनधाभरिि: कथनमा पगहचान गररएको भु िानी सतनहरूको अनु सार भु िान नगररएको, भु िानी स्थागपत नगररएको र
सगक्रय प्राप्यिाट सङ्कलन एजेन्सीलाई स्थानान्तरण गररएको िााँ की रकम।
उत्तिदायी: गिरामी कसको अन्तगनत िीमाकृत हुन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा नराक्तख 18 वर्न को उमेर भन्दा
मागथका कुनै पगन गिरामीलाई उत्तरदायीको रूपमा पगहचान गररन्छ। 18 वर्न को उमेर भन्दा मु नीका कुनै पगन गिरामीको
लागग, आमािुवा वा कानू नी अगभभावकलाई उत्तरदायीको रूपमा सूचीिद्ध गररने छ।
ECA: असार्ारण सङ्कलन कायनवाही
Dartmouth-Hitchcock Health: यस नीगतका उद्दे श्यहरूका लागग, Dartmouth-Hitchcock Health प्रणाली
सदस्यहरू (D-HH) Alice Peck Day Memorial Hospital, Cheshire Medical Center, Mt. Ascutney Hospital
and Health Center, New London Hospital र Visiting Nurse and Hospice Vermont तथा New Hampshire
(VNH) हुन् । New Hampshire र Vermont मा भएका अन्य सिै अस्पतालहरूलाई गैर सदस्य सुगवर्ाहरू मागनन्छ।
मे 11, 2019 अनु सार, यो नीगत Dartmouth-Hitchcock Clinic, Mary Hitchcock Memorial Hospital, Alice
Peck Day Memorial Hospital र Cheshire Medical Center मा लागू हुन्छ।
मे 2020 अनु सार, यो नीगत New London Hospital मा पगन लागू हुन्छ।
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IV.

नीप्रि प्रबविण









D-HH ले गनयगमत रूपमा गिरामीको लागग एकदमै हालको उत्तरदायी िीमा जानकारी सङ्कलन गने र वतनमान िीमा
मार्नत कभरे ज र व्यक्तिगत खचनको गजम्मेवारीलाई प्रमागणत गने र प्रमाणीकरण उपकरणहरूिाट लाभ उठाउने
प्रयत्न गछन ।
सह-िीमा र कटौतीयोग्य िााँ की रकम जस्ता व्यक्तिगत खचनहरू अनु मागनत गररन्छ र सेवा अगि वा सेवाको समयमा
भु िानी व्यवस्थाहरू खोगजन्छ।
o गिरामीहरूसाँग सेवाहरू प्राप्त गररसकेपगछ व्यक्तिगत खचनहरू भुिान गनन का लागग हुनेसक्ने गवकल्प प्रदान
गररन्छ।
o केही सेवाहरूमा पूवनभुिानी आवश्यक पनन सक्छ (जस्तै: कस्मेगटक, श्रवण यन्त्रहरू, आगद)।
कुनै पगन भु िान नगररएका िााँ की रकमको लागग, D-HH ले गिगलङ गववरण जारी गनेछ र पूणन भुिानी गनन
अनु रोर् गनेछ।
न्यू नतम भुिानीका अपेक्षाहरूलाई िजे ट योजनाको प्रगक्रयामा सीमाां गकत गररए अनु सार पूरा नगदान सम्म आां गिक
भु िानीहरू स्वीकार गररन्छ। ''िजे ट भु िानी र पुनगनन युक्ति योजना प्रगक्रयाहरू: राजस्व व्यवस्थापन गवभाग''
(मागथ गलङ्क गररएका) हे नुनहोस्।
िााँ की रकमलाई असूल गनन नसगकने भनी गनर्ान ररत गदान गतनन िााँ की रहे का रकम सङ्कलनहरूमा स्थान्तरण हुन
सक्छन् र उि समयमा, सङ्कलन एजेन्सीमा स्थानान्तरण गररएका िााँ की रकमलाई पूवनगनर्ान ररत मागनन्छ वा गतनन
िााँ की रकमलाई खराि ऋणको रूपमा वगीकृत गनन सगकन्छ।

A. स्व-र्ुक्तानी बााँकी िकम



स्व-भु िानी िााँ की रकमले उत्तरदायीको गजम्मेवारीमा रहे का िुल्कहरू प्रगतगनगर्त्व गछन ।
गयनीहरूमा गनम्न कुराहरू समावेि हुन्छन् तर यगत्तमा मात्र सीगमत हुाँ दैनन्:
o िीमा नभएका व्यक्तिहरूका लागग खाताहरूमा िााँ की रकम
o गनम्न सगहत िीमा वा तेस्रो पक्षको भु िानीहरू पगछका िााँ की रकम:
 गिरामीको िीमा योजनाद्वारा पररभागर्त गरीए अनु सार गैर-समागवष्ट सेवाहरूको रूपमा मागनने
िु ल्कहरू
 सह-भु िानीहरू
 सह-िीमा
 कटौतीयोग्य रकमहरू
o आफ्नै िीमाको गिल िनाउने र D-HH मा असाइनमे न्ट निनाउने भनी रोज्ने उत्तरदायीहरू
o गिरामीका सुगवर्ाजनक वस्तु हरू

B. स्व-र्ुक्तानीमा स्थानान्तिणहरू


गनम्न अवस्थाहरू पूरा नगरराँ दासम्म उत्तरदायीलाई स्थानान्तरण गररने िााँ की रकम र गववरणहरू तेस्रो-पक्ष
भु िानीकतान हरूसाँग सेवाहरूका लागग भुिानीहरू समार्ान भएपगछ मात्र पठाइन्छः
o भु िानी प्राप्त गनन गनरन्तर प्रयास गरे तापगन, D-HD-HH भु िानीकतान द्वारा गनणनय गररएको दािी गलन
सर्ल भएको छै न।
o उत्तरदायीले दािीको गनणनय गनन आवश्यक जानकारीका लागग गररएका अनु रोर्हरूमा प्रगतगक्रया
जनाउनु भएको छै न भनी D-HH लाई तेस्रो पक्ष िीमाकतान द्वारा सूगचत गररएको छ।
o उत्तरदायीले गलत िीमा जानकारी उपलब्ध गराउनु हुन्छ। गिरामीको लागग गनमान ण गररएको पगहलो
गववरणले ग्राहक सेवाको र्ोन नम्बर उपलब्ध गराउने छ र सही नभएमा िीमा जानकारी अद्यावगर्क गनन
अनु रोर् गनेछ।
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C. प्रबिामीका प्रबप्रिङ प्रवविणहरू




उत्तरदायीहरूले हाल गनम्नानुसार गववरणहरू प्राप्त गनुनभयोः
o क्तस्थर अस्पताल गिगलङ
 सिै अस्पतालका सेवाहरू र सिै अस्पतालमा आर्ाररत MD कायान लय भे टहरू।
o क्तस्थर पेिागत गिगलङ
 प्रदायकहरूका लागग पेिागत िुल्कहरू (अस्पतालमा आर्ाररत एम्बुलेटरी सेवाहरू िाहेक, दन्त
सेवाहरू सगहत)।
अस्पताल र क्तिगनक सेवाहरूका लागग गववरणहरूको उत्पादनका लागग सामान्य मागनगनदे िन गनम्नानु सार
छन् :
1. गववरणहरूलाई सामान्य रूपमा मागसक आर्ारमा उत्पादन गररन्छ।
2. सिै गववरणहरू उत्तरदायीको स्तरमा िनाइन्छ, यसको अथन िहु भे ट वा िहु गिलहरूलाई एकल गववरणमा
सूचीिद्ध गररने छ।
3. अको गववरणका गमगत र िगनङ स्तरहरूलाई पोस्ट गररएका भुिानीहरूको आर्ारमा गववरण उत्पादन
गनुन पूवन गनगदन ष्ट गररन्छ।
4. िगनङ हटाउनका लागग, न्यू नतम भुिानीलाई स्थागपत िजेट योजनासाँग सम्बक्तित भएको िनाउनु पछन ।
5. सामगयक आर्ारमा न्यू नतम भुिानीको आवश्यकता पूरा गने उत्तरदायीहरूले अको स्तरमा िगनङ
अग्रीम प्राप्त गनुन हुने छैन।

D. सङ्किन एजेन्सीका प्रसफारिसहरू




D-HH ले गिरामी आगथन क सहायताका लागग योग्य हुनु हुन्छ वा हुनु हुन्न भगन गनर्ान रण गनन को लागग उगचत
प्रयासहरू गनुन अगि क्रेगिट ररपोगटन ङ एजेन्सीहरूमा ररपोटन गने जस्ता असार्ारण सङ्कलन कायनहरू (ECAs)
प्रयोग गने छैन। गिरामीलाई पगहला गिरामी आगथन क सहायता को लागग योग्य हुनु हुन्छ वा हुनु हुन्न (यसमा
अनु मागनत योग्यताको प्रयोग समावेि हुन्छ) भगन गनर्ान रण गनन को लागग उगचत प्रयासहरू गररसकेपगछ मात्र
सङ्कलनहरूमा पठाइन्छ। कुनै पगन अपवादहरू प्रमुख आगथनक अगर्कारीद्वारा स्वीकृत गररएको हुनु पने छ।
आगथन क सहायता योग्यताका कायनहरू सम्बिी जानकारीका लागग, कृपया हाम्रो ''स्वास्थ्य सेवाका सहायता
नीगतका लागग आगथन क सहायता" मा सन्दभन गलनु होस् (तलको गलङ्कमा हे नुनहोस्)। प्रगतगलगपहरू अनलाइनमा
उपलब्ध छन् वा यसको लागग गिरामी आगथन क सेवाहरूको कायान लयमा अनु रोर् गनन सक्नुहुन्छ वा 844-8080730 मा र्ोन गरे र तपाईांलाई मे ल गनन सगकन्छ।
D-HH पगहलो पोस्ट-गिस्चाजन गिगलङ गववरण पठाइएको कम्तीमा 120 गदनसम्म सङ्कलन एजे न्सीका
कायनवाहीिाट टाढा रहनेछ र D-HH ले सङ्कलनहरूमा पठाउने कक्तम्तमा 30 गदन पूवन सूचना पठाउनेछ।

E. अनु माप्रनि ििोिकाि
D-HH ले आगथन क आवश्यकतामा मूल्याङ्कन गनन का लागग गिरामीको जानकारीलाई समीक्षा गनन तेस्रो पक्षको प्रयोग
गनन सक्छ। यो समीक्षाले स्वास्थ्यस्याहार उद्योग-प्रमाणीत, आकलनीय ढाां चा (प्रेगिकगटभ मोिल) प्रयोग गछन जु न
सावनजगनक अगभलेख तथ्ाां क (पक्तिक रे किन िे टािेसे) मा आर्ाररत हुन्छ। मोिे लले आय, सांसार्नहरू र सम्पगत्तको
लागग अनुमानहरू समावेि गने सामागजक-आगथन क तत्त्व र आगथन क क्षमताको अङ्क गणना गनन सावनजगनक रे किन
िाटालाई समागवष्ट गछन । मोिे लको गनयम सेट प्रत्येक गिरामीलाई समान मानदण्डहरूमा मू ल्याङ्कन गनन गिजाइन
गररन्छ र Dartmouth-Hitchcock Health प्रणालीको लागग ऐगतहागसक आगथन क सहायता स्वीकृगतका गवरूद्धमा
जााँ च गररन्छ।
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गिरामीद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा उपलब्ध गराएको जानकारीको अनु पक्तस्थगत हाँ दाको अवस्थामा अनु मागनत योग्यता प्रदान
गनन D-HH द्वारा भगवष्यसूचक मोिे लिाट प्राप्त जानकारी प्रयोग गररएको हुन सक्छ। आनुमागनक आगथन क सहयोग
मे गिकेयर पगछको िक्यौताका लागग उपलब्ध छै न।
गववरणहरूपगछ, ऋण सङ्कलन गने सूचनाहरूपगछ र आगथनक सहायता आवेदन पूरा गने गवकल्पको सूचनामा
प्रगतगक्रयािील नभएका गिरामीहरूलाई आगथन क सहायता उपलब्ध गराउन िागहरी सङ्कलन एजे न्सीलाई खाता
सम्बिी गसर्ाररस गनुन पूवन 120 गदन भन्दा िढी योग्य खाताहरूमा रहे का गतनन िााँ की रकमलाई ध्यानमा नराक्तखकन
अनु मागनत परीक्षण प्रयोग गररन्छ। समय सीमाहरू नागिसकेका इच्छापत्र अकाउन्टहरू आनु मागनक तहगककातका
लागग योग्य हुन्छन्।
अनु मागनत परोपकारले परम्परागत FAP प्रगक्रयाहरू प्रगतस्थापन गदै न: यसलाई यी प्रयासहरू पूरा गनन का लागग
प्रयोग गररन्छ र परम्परागत FAP प्रगक्रयामा अन्यथा अप्रगतगक्रयािील हुने गिरामीहरूलाई िुगझन्छ। यी गिरामीहरूका
समस्याहरू हटाउने र गिरामीप्रगतका हाम्रो लाभलाई सुर्ार गने प्रयासमा, अस्पतालले खराि ऋण गनयोजन पूवन
गवद् युगतय परीक्षण प्रगक्रया प्रयोग गछन । अनु मागनत परोपकारका लागग योग्य भे गटएका गिरामीहरूलाई खराि ऋण
सङ्कलन एजेन्सीमा राक्तखनेछैन।
यस कायनक्रममा समावेिन सावनजगनक रे किन जानकारी प्रयोग गने स्कोररङ अल्गोररदममा आर्ाररत छ र यसले
सामान्यतया स्लाइगिङ िुल्क स्केलको प्रयोग गदै न। अनुमागनत परोपकारसाँग आां गिक छूटहरूलाई अनुमगत
गदइएको छै न। गवगिष्ट जनसाां क्तिकीय जनसङ्िाहरू गनम्न कुराहरू समावेि गनन अगभप्रेत छन्:





िरिार वा पररगचत पररवार नभएको मृ तक
अस्थायी, िरगवहीन व्यक्ति
कुनै सहायता समू ह नभएको पररवारिाट छु गिएर िस्ने व्यक्तिहरू
अप्रगतगक्रयािील वा पारम्पररक प्रगक्रया पूरा गनन अयोग्य गिरामीहरू

अनु मागनत परोपकार स्कोररङले सामागजक-आगथन क तत्त्व र गैर-क्रेगिटमा आर्ाररत िाटा समागवष्ट गछन । परीक्षण
प्रगक्रयाले गनम्न जानकारी समावेि गने सावनजगनक िाटािेसहरूको लाभ उठाउाँ छ:










उपभोिाका कारोिारहरू
अदालतका रे किन हरू
सम्पगत्तको स्वागमत्व
गृह स्वागमत्व र भािामा िस्ने व्यक्ति
क्षे त्रको जनसाङ्क्तिकीय, अथनव्यवस्था
रोजगारको क्तस्थगत
उपयोगगता र्ाइलहरू
सरकारी
र्ाइलहरू (गदवागलयापन, SSN, मृ तक व्यक्तिहरू

अनु मागनत परोपकार क्रेगिट ब्यूरो ररपोगटन ङ िाटामा गनभन र रहाँ दैन र क्रेगिट ररपगटन ङमा कुनै अस्पष्ट गहटहरू
छोि् दैन। प्राप्त गररएको जानकारीले 0 (एकदमै आवश्यक पने ) दे क्तख 1000 (कम आवश्यक पने) सम्मको
अनु मागनत परोपकार स्कोर समागवष्ट गछन । जानकारीले आय, सम्पगत्तहरू र तरलता सम्पगत्त सगहत तर यसमा मात्र
सीगमत नभएका पररगचत तत्त्वहरूमा आर्ाररत उत्तरदायीको आवश्यकतालाई पूवान नुमान गछन ।
योग्य खािाहरूको िप्रहचान


एउटा गिगलङ झन्डा योग्य खाताहरूमा थगपनेछ
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यसमा योग्य भएको Medicare लाई गनकागलनेछ
अनु मोगदत भएमा, योग्य खाताहरू पगहचान गनन का लागग EPIC समायोजन कोिहरू प्रयोग गररनेछ
o िीमा र कोिपगछ 5027 अनुमागनत गन:िुल्क स्याहार
o 5026 अनु मागनत गन:िुल्क स्याहार

F. प्रवक्रेिा क्रेप्रडट नीप्रि








D-HH साँग ग्राहक/गवक्रेता खाताहरूका गनम्न तीन वगनहरू छन् ः
o खोज अध्ययन खाताहरू
o व्यावसागयक ग्राहकका खाताहरू (जस्तै ., Hospice, SNF, गसटी खाताहरू, ल्याि, आगद)।
o रोजगारीको लागग अवस्था अनुसार रोजगारदाताद्वारा आवश्यक गराइएका सेवाहरूका लागग सम्झौता
भएका व्यावसागयक स्वास्थ्य खाताहरू रोजगारदाताद्वारा भुिानी गररन्छ
मागसक गववरणहरू उत्पादन गररन्छ र गववरण गमगतको 30 गदनगभत्र पूणन रूपमा िााँ की हुन्छन् ।
यी खाताहरूमा कुनै पगन िजेट व्यवस्थापन गररनेछैन।
गवगतको िााँ की रकम सांकेत गने एउटा पत्रको साथमा 30 गदनभन्दा पुराना खाताहरू पठाइन्छ र पररणाम
स्वरूप सिै गतनन िााँ की रकमहरूमा 1.5% प्रगत मगहनाको दरमा लगाइने ब्याज हुनसक्ने गनरन्तर गैर-भु िानी
उल्ले ख गने सूचना उपलब्ध गराउाँ छ।
D-HH ले सङ्कलन एजे न्सीहरूमा पूवनगनर्ान ररत खाताहरू पठाउने अगर्कार सुरगक्षत गछन ।

G. प्रदवाप्रियािन खािाहरू







गदवागलयापन अदालतद्वारा दु ई प्रकारका गदवागलयापन सूचनाहरू पठाइन्छ:
o र्ाइगलङ सुरूवातको सूचना
o ऋणीको गिस्चाजन /प्रगतिि
D-HH ले गदवागलयापन िारे सूगचत गररसकेपगछ सिै सङ्कलन प्रयासहरू िन्द गनुन पछन ।
D-HH द्वारा सुरूवातको सूचना प्राप्त गररएको छ।
o र्ाइगलङ व्यक्तिगत वा सांयुि मध्ये एक हुन सक्छ र िालिागलकालाई सूचीिद्ध गरराँ दै न।
o सिै पररवारका सदस्यहरूलाई पगहचान गररएको हुनु पछन र प्रत्येक खातामा गदवागलयापन प्रगक्रयाहरू
सुरूवात गरे को र र्ाइगलङको गमगत नोट गररएको हुनु पछन ।
o कुनै पगन खाता िागहरी सङ्कलन एजेन्सीसाँग राक्तखएको छ भने , खातामा एजेन्सी अगर्सूगचत छ र यसका
रे किन हरूका लागग गदवागलयापन अदालतमा पठाइएको र्ाइगलङको प्रगतगलगप नोट गररएको हुनु पछन ।
o सूचनामा गनगदन ष्ट गररएका सिै िु ल्कहरूलाई गदवागलयापनको उद्दे श्यहरूका लागग समावेि गररनेछ।
o सिै िु ल्कहरू गदवागलयापन आगथन क कक्षामा अद्यावगर्क गररनु पछन ।
गदवागलयापनको अक्तन्तम गनणनय गलाँ दा, अदालतले ऋणी सूचनाको प्रगतिि वा गिस्चाजन मध्ये एउटा पठाउने छ।
प्रगतििको अवस्थामा, D-HH ले सङ्कलनहरू पुन: आरम्भ गनन सक्छ।
o D-HH ले गिस्चाजन प्राप्त गछन भने , हामी महाकाव्य प्रणालीमा कुनै पगन िााँ की रकम समायोजन गनुन पछन ।
o गदवागलयापनसाँग सम्बक्तित सिै खाताहरूले अक्तन्तम पररणामको नोट गरे को हुनु पछन ।
o सङ्कलन एजेन्सीहरूलाई कुनै पगन सहायता कागजातहरू िारे सूगचत गररनेछ र पठाइने छ।

H. मुद्दा-माप्रमिाका दाबीहरू


D-HH ले वादी व्यि गने गिरामीले कुनै पगन अनु गामी सम्झौतामा D-HH को गहतलाई सांरक्षण गने छ भनी
प्रगतगनगर्त्व गने वकीलद्वारा पठाइएको सांरक्षण पत्र (LOP) को प्राक्तप्तको गनगमत्त मु द्दा-मागमलामा रहे का
खाताहरूका लागग स्वयम्-भु िानीका िााँ की रकमको अनुसरणलाई कम गनेछ र गवजय िााँ की रकमहरूलाई
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V.

दािी गने छ।
सम्झौता अस्वीकार गररन्छ भने , उत्तरदायीलाई गर्तान गदने िााँ की रकम र भु िानीका व्यवस्थाहरू गमलाइन्छ।
D-HH ले अस्पतालको गहतको लागग दागयत्व मागमलाहरूमा ग्रहणागर्कार दायर गने अगर्कार सुरगक्षत गछन ।

सन्दर्भहरू - उपलब्ध छै न
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िप्रक्रयाहरू:

राजस्व व्यवस्थापन गवभाग (रे भे न्यु
म्याने जमे न्ट गिगभजन)
Board of Trustees; प्रमुख अगर्कारी गवत्त; नीगत सहायता कायान लय - िीघ्रता;
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