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कायाालय
अनुिोदकिः ओहायोहे ल्थ बोर्ा
बोर्ा अफ ट्रस्टीज

क्षेत्र:

यो नीनत िबै ओहायोहे ल्थ िदस्य अस्ितालहरू र रोजगारमा रहे का चचककत्िकहरू, ओहायोहे ल्थ अजेन्ट केयर िेन्टिा तथा ओहायोहे ल्थ होम
केयर (िंयुक्त रूिमा “ओहायोहे ल्थ फ्यासिसलटटज”)-का लाचग प्रिावी छ।

उद्दे श्य वक्िव्य:
ओहायोहे ल्थको लक्ष्य िमद
ु ायका आवश्यकताहरूलाई िरू ा गना उच्च गण
ु स्तरको अनन िस्तो िेवा प्रदान गरे र उिचार उिलब्ध गराउनु हो।

ओहायोहे ल्थको वचनबद्धतामा माननिहरूलाई उनीहरूको िुक्तानी क्षमता जेजस्तै िएतािनन स्वास््य िेवािम्म िहुुँच प्रदान गनुा िामेल छ।
यो नीनतले आंसिक वा िूणा छूटयुक्त िेवाहरूका लाचग योग्य रोगीहरूलाई आचथाक िहायता प्रदान गना ओहायोहे ल्थ ननदे सिकाहरू स्थापित गदा छ।
नीति: आर्थषक सहायिा कायषिि
ओहायोहे ल्थले योग्य रोगीहरूलाई आितकालीन वा चचककत्िकीय रूिमा आवश्यक िेवाहरूका लाचग ननिःिुल्क वा छुटयुक्त िेवाहरू प्रदान गदा छ।
ओहायोहे ल्थ आचथाक िहायता कायाक्रममा ननम्न िामेल छन ्:
ए.

हस्स्िटल केयर एश्युरेन्ि प्रोग्राम (HCAP)। HCAP प्रोग्राम ओहायो डर्िाटा मेन्ट अफ जब एन्र् फेमली िसिािेज (ODJFS)-को खाुँचो

िएका तथा बीमा निएकाहरूका लाचग क्षनतिूनतापवहीन िेवाहरूको अनुिातहीन टहस्िा प्रदान गने अस्ितालहरूलाई अनतररक्त िुक्तानीहरू
उिलब्ध गराउनु िने िंघीय िता िूरा गने एक व्यवस्था हो।
बब.

ओहायोहे ल्थ च्याररटी प्रोग्राम. ओहायोहे ल्थ च्याररटी प्रोग्रामले यस्ता योग्य रोगीहरूलाई आितकालमा िहायता र अन्य चचककत्िकीय

रूिमा आवश्यक िेवा प्रदान गदा छ जिका लाचग अन्य िक्
ु तानी स्रोतहरू उिलब्ध छै नन ्। ओहायोहे ल्थ च्याररटी प्रोग्रामले ननम्न कुराहरू उिलब्ध
गराउुँ छिः
•

िंघीय गररबी ननदे सिकाहरूअनुिार 200% वा त्यििन्दा कम आय हुने रोगीहरूलाई रोगीको िुक्तानी स्जम्मेवारीमा 100% छूट;

•

िंघीय गररबी ननदे सिकाहरूअनुिार 300% वा त्यििन्दा कम आय हुने रोगीहरूलाई रोगीको िुक्तानी स्जम्मेवारीमा 80% छूट; वा

•

िंघीय गररबी ननदे सिकाहरूअनुिार 400% वा त्यििन्दा कम आय हुने रोगीहरूलाई रोगीको िुक्तानी स्जम्मेवारीमा 65% छूट;

बब.

ओहायोहे ल्थ कटिनाइ प्रोग्राम. माचथ उल्लेखखत कुनैिनन प्रोग्राम लागू नहुने स्स्थनतमा, आचथाक कटिनाइको िररणामस्वरूि स्स्थनत
पवनािकारी, अिामान्य, वा अिाधारण स्स्थनत हुने दे खखएको खण्र्मा रोगीहरूका लाचग मासमलैपिच्छे कटिनाइ प्रोग्राम लागू गने अचधकार

ओहायोहे ल्थसित छ। ओहायोहे ल्थ च्याररटी प्रोग्राम र कटिनाइ प्रोग्राम दव
ु ै अन्त्यमा लागू गररने प्रोग्रामहरू हुन ्, जिको अथा के हो िने िहायता
टदनका लाचग अन्य कुनै राज्य वा िंघीय प्रोग्राम छ, अथवा रोगीको स्वास््योिचारका लाचग िुल्कहरूको िुक्तानी गने वा क्षनतिूनता गने अन्य
कुनै स्रोत छ िने ओहायोहे ल्थ प्रोग्रामहरूका लाचग रोगीको िात्रता िूवा त्यो प्रोग्राम वा स्रोतको प्रयोग गररिककएको हुनु िदा छ।

प्रक्रिया:
1. आर्थषक सहायिा कायषििका लार्ि पात्रिाका शिषहरू: ओहायोहे ल्थले आफ्ना पवपवध आचथाक िहायता कायाक्रमहरूका लाचग िात्रता स्थापित
गना ननम्न ननदे सिकाहरूको प्रयोग गदा छ।
कायाक्रमका लाचग योग्य हुनु िदा छ।
ए. योग्य सेवाहरू:

िात्रता आचथाक िहायता कायाक्रमका लाचग स्वास््य केन्र र रोगी दव
ु ै आचथाक िहायता

ओहायोहे ल्थ आचथाक िहायता कायाक्रममाचथ िचू चबद्ध गररएअनि
ु ारको ओहायोहे ल्थ अस्िताल, ओहायोहे ल्थमा

रोजगारमा रहे का चचककत्िक, ओहायोहे ल्थ अजेन्ट केयर िेन्टर, र ओहायोहे ल्थ होम केयरद्वारा प्रदान गररने आितकालीन वा अन्य
चचककत्िकीय रूिमा आवश्यक स्वास््योिचारमाचथ मात्रै लागू हुन्छ। उिचार चचककत्िकीय रूिमा जरुरी छ वा छै न िन्ने कुराको
ननधाारण ओहायोहे ल्थद्वारा िेवा प्रदान गररने िमुदायमा औषधीको िामान्यतिः स्वीकाया मानकमाचथ आधाररत हुन्छ।
अन्य स्वास््यिेवा प्रदाताहरूद्वारा छुट्टै रूिमा िुल्क लगाइएका िेवाहरू, ओहायोहे ल्थ अस्ितालमा नै प्रदान गररएको िएतािनन, यो

नीनतमा िदै नन ्। अस्ितालमा िेवा प्रदान गने प्रदाताहरूको अस्िताल-पवसिष्ट, र प्रदान गररने िेवाहरू यो िसलिीअन्तगात िछा न ् वा
िदै नन ् िनी इङ्चगत गररएको एउटा िूची यो नीनतका िाथ िररसिष्ट 1 को रूिमा राखखएको छ।

बब. ओहायोहे ल्थ च्याररटी प्रोग्राि: ओहायोहे ल्थ च्याररटी प्रोग्राम ओहायोहे ल्थका यस्ता रोगीहरूका लाचग उिलब्ध छ जो तेस्रो िक्षद्वारा
प्रदान गररने आचथाक िहायता कायाक्रमका िात्र छै नन ् र जोसित उनीहरूको मासमलासित िम्बस्न्धत िुल्कहरू िुक्तान गना वा क्षनतिूनता
गना अन्य स्रोत छै न। आचथाक िहायताका लाचग रोगीको िात्रतािन्दा िटहले िुक्तानीका अन्य िबै स्रोतहरूको प्रयोग गररिककएको हुनु
िदा छ र यस्ता स्रोतहरूमा स्वास््य बीमा, HCAP, अन्य पवसिन्न िरकारी कायाक्रमहरू, अन्य बीमाहरू जस्तै अटोमोबाइल, घरको
स्वासमत्व, अथवा उत्तरदानयत्व बीमा, वा रोगीको िेवाका लाचग स्जम्मेवार तेस्रो िक्षहरू िामेल छन ्, तर यनतमा मात्रै िीसमत िने छै न।
रोगीहरूले आचथाक िहायता आवेदनित्र िनुा र ननम्न आय-आधाररत िात्रता िताहरू िूरा गनुा जरुरी छिः

1. वतामान िंघीय गररबी आय ननदे सिकाहरूको 200% िन्दा कम आय हुने रोगीहरू, रोगीहरूको िुक्तानी दानयत्वको 100% च्याररटी
छूटका लाचग िात्र हुन िक्छन ्।

2. वतामान िंघीय गररबी आय ननदे सिकाहरूको 201% र 300% को बबचमा आय हुने रोगीहरू, रोगीहरूको िक्
ु तानी स्जम्मेवारीको
80% च्याररटी छूटका लाचग योग्य हुन िक्छन ्।
3. वतामान िंघीय गररबी आय ननदे सिकाहरूको 301% र 400% को बबचमा आय हुने रोगीहरू, रोगीहरूको िुक्तानी स्जम्मेवारीको
65% च्याररटी छूटका लाचग योग्य हुन िक्छन ्।

यी छूटहरू च्याररटी डर्िकाउन्ट वकािीट माफात लागू हुनेछन ् (िररसिष्ट 2)। िंघीय गररबी आय ननदे सिकाहरू वषेनी बदसलने हुनाले,
ओहायोहे ल्थले यो वकािीटलाई ननयसमत रूिमा िमुन्नत िादा छ। िररवारको आकारमा रोगी, रोगीको िनत/ित्नी (उनीहरू एकै घरमा

बिेका होउन ् वा नहोउन ्), र घरमा बस्ने अिाह्र वषा सित्रका रोगीका िबै बच्चाहरू चाहे आफ्नै होउन ् वा दत्तक ग्रहण गररएका होउन ्
िामेल छन ्। यटद रोगीको आयु अिाह्र वषािन्दा कम छ िने “िररवार”-मा रोगी, रोगीका आफ्नै वा दत्तक मातापिता(हरू) (चाहे एकै

घरमा बिुन ् वा नबिुन ्), र मातापिता(हरू)-का घरमा नै बस्ने अिाह्र वषासित्रका आफ्नै वा दत्तकबच्चाहरू िामेल हुनु िदा छ। यटद
रोगीएक यस्तो अवयस्क मातापिताको बच्चा हो जो अझिनन रोगीका हजुरबा-आमाको घरमा बस्दछ िने “िररवार”-मा केवल मातापिता
र कुनै िनन असििावक (हरू) बच्चाहरु, प्राकृनतक वा गोदाम िमावेि हुनेछ, जो बस्छन घरमा। यस्ता रोगीहरू जोसित िक्
ु तानका अन्य
स्रोत हुनाले िरु
ु मा अयोग्य छन ्, लागू हुने मेडर्कएर् र अन्य राज्य एवम ् िंघीय लािहरूका लाचग लागू हुने कानन
ु ी िीमाहरूको
आधारमा अन्य िबै िुक्तानी स्रोतहरू िमाप्त िइिकेिनछ ओहायोहे ल्थ च्याररटी प्रोग्रामका लाचग योग हुन िक्छन ्।

यिका अनतररक्त, ओहायोहे ल्थ च्याररटी प्रोग्रामलगायत अन्य कुनै आचथाक िहायता कायाक्रमनरहे को स्स्थनतमा आचथाक कटिनाइ
पवनािकारी, अिामान्य, वा अिाधारण हुनिक्ने दे खखएको आधारमा ओहायोहे ल्थ कटिनाइ िसमनतले योग्य िहर गरे को खण्र्मा
छुट्टाछुट्टै मासमलाहरूमा कटिनाइ आवेदनमाचथ पवचार गने अचधकार ओहायोहे ल्थसित छ।
सि. HCAP: द हस्स्िटल केयर एश्यरु े न्ि प्रोग्राम, ओहायो डर्िाटा मेन्ट अफ जब एन्र् फेमली िसिािेज (ODJFS)-द्वारा प्रिासित छ र

राज्य एवम ् िंघीय िताहरूद्वारा ननयस्न्त्रत छ। ओहायोहे ल्थले ODJFS-का ननदे िनहरूबमोस्जम HCAP िात्रता िताहरू लागू गदा छ र

ओहायोहे ल्थलाई नतनमा िररवतान गने अचधकार छै न। यो नीनतले यी िताहरूको िारांि टदन्छ।
1. रे जजडेन्सी शिष - रोगी ओटहयो राज्यमा स्वेच्छाले बिोबाि गरररहे को हुनु जरुरी छ। यिमा अस्थायी ननवािीहरू जस्तै
पवद्याथीहरू वा िरणाथी कामगारहरू र रोगीहरू िामेल छन ् जो राज्यमा उनीहरूका नातादारहरूसित अस्थायी रूिमा बसिरहे का

छन ्। यिमा ती रोगीहरू िामेल छै नन ् जो अन्य राज्यमा बिोबाि गदा छन ् र ओहायोको बाटो िएर यात्रा मात्र गरररहे का छन ् वा
ओहायोमा छुट्टी बबताइरहे का छन ् अथवा कुनै िनन रोगी जो स्वास््योिचारका लाचग मात्रै ओहायो आएका छन ्।

2. आर्थषक आवश्यकिा शिषहरू - रोगीले, रोगीको िररवारको आकारका लाचग उिचारको िमयमा वतामान िंघीय गररबी आय
ननदे सिकाको 100% वा त्यििन्दा मुननको आय ननदे सिका िूरा गनुा जरुरी छ। िररवारको आकारमा रोगी, रोगीको िनत/ित्नी

(उनीहरू एकै घरमा बिेका होउन ् वा नहोउन ्), र घरमा बस्ने अिाह्र वषाको आयु मुननका रोगीका बच्चाहरू, चाहे आफ्नै होउन ् वा

दत्तक, िबै िामेल हुन्छन ्। यटद रोगीको आयु अिाह्र वषािन्दा कम छ िने “िररवार”-मा रोगी, रोगीका आफ्नै वा दत्तक
मातापिता(हरू) (चाहे उनीहरू एकै घरमा बिेका होउन ् वा नहोउन ्), र रोगीको घरमा बस्ने मातापिता(हरू), अिाह्र वषािन्दा मनु नका
आफ्नै वा दत्तक बच्चाहरू िामेल गररनु िदा छ। यटद रोगी यस्तो अवयस्क मातापिताको बच्चा हो जो अझ रोगीका हजुरबा-आमाको
घरमा बस्दछ िने “िररवार”-मा घरमा बस्ने मात्रै मातापिता(हरू) र मातापिता(हरू)-का कुनै िनन बच्चाहरू, आफ्नै होउन ् वा दत्तक,
िामेल गररनु िदा छ। रोगीले मेडर्कएर् वा अन्य कुनै राज्य मेडर्कएर् कायाक्रमको लाि प्राप्त गना िक्दै न।

3. उपचारका शिषहरू - उिचारहरू ODJFS ननदे सिकाहरूबमोस्जम चचकत्िकीय रूिले किर हुने उिचारहरू हुनु जरुरी छ।
4. हस्िाक्षररि आवेदन – HCAP कायाक्रमका लाचग िात्रता ननस्म्त एउटा हस्ताक्षररत आवेदन चाटहन्छ।

डर्. सािद
ु ातयक कायषििहरूिः ओहायोहे ल्थले अन्य च्याररटी कायाक्रमहरू जस्तै पवपवध औषधी उद्योग च्याररटे बल कायाक्रमहरूलाई स्वीकार

गदा छ र िहयोग गदा छ। यस्ता प्रत्येक कायाक्रम उिका आफ्नै िात्रता िताहरूद्वारा ननयस्न्त्रत हुन्छन ् र यस्ता कायाक्रमहरूका लाचग
िात्रता ओहायोहे ल्थ आचथाक िहायता कायाक्रमका लाचग िात्रता हुने छै न। तर, ओहायोहे ल्थले र्क्टरहरूको ननिःिुल्क स्क्लननक
कायाक्रममा िहिाचगता िनन गदा छ। र्क्टरहरूको ननिःिुल्क स्क्लननक कायाक्रममा िहिाचगता गने र ननिःिुल्क स्क्लननक कायाक्रमको
एक िागको रूिमा ओहायोहे ल्थ स्वास््य केन्रमा आकस्स्मक वा अन्य चचककत्िकीय रूिमा आवश्यक उिचार प्राप्त गने रोगीहरू
त्यस्तो उिचार ओहायोहे ल्थ स्वास््य केन्रबाट ननिःिुल्क प्राप्त गने योग्य हुन्छन ्।

2. आर्थषक सहायिा कायषििका लार्ि आवेदन कसरी िने:
ए. आचथाक िहायताबारे िोधखोज गना: रोगीहरूले िञ्जीकरण-िूवद
ा े खख रोगीको खाता बन्द नगररञ्जेल कुनैिनन िमयमा आचथाक िहायता

कायाक्रमको लाचग आवेदन गना िक्छ। किरी आवेदन गने, र आवेदनिम्बन्धी कुनैिनन प्रश्नका लाचग रोगीले कस्टमर कल िेन्टरमा
कल गना िक्छ वा कस्टमर कल िेन्टरलाई ईमेलद्वारा वा कुनैिनन ओहायोहे ल्थ स्वास््य केन्रको िञ्जीकरण र्ेस्क अथवा कोषाध्यक्ष
कायाालयमा गएर िम्िका गना िक्छ (हरे क ओहायोहे ल्थ स्वास््य केन्रको िे गाना यो FAP को िररसिष्ट 3-मा टदइएको छ) र आचथाक
िरामिादातासित कुरा गनाका लाचग िन्न िक्छ।
िरामिादातासित कुरा गनाका लाचग िन्न िक्छन ्।

ओहायोहे ल्थ स्वास््य केन्रमा िबै रोगीहरूले कुनैिनन िमय आचथाक

बब. आचथाक िहायता आवेदन फाराम प्राप्त गनाका लाचग: िबै ओहायोहे ल्थ स्थलहरूमा िञ्जीकरणको बेलामा आवेदन फारामहरू उिलब्ध
रहन्छन ्, रोगीहरूको अनुरोधमा हुलाकमाफात उिलब्ध हुन िक्छन ्, र अनलाइन िनन ननम्न िे गानाबाट प्राप्त गना िककन्छिः
https://ohiohealth.com/financialassistance/
सि. आचथाक िहायता आवेदन फाराम िनाका लाचग: िरू ा िररएको मान्नका लाचगिः
1. आवेदन फाराममा टदइएका ननदे िनहरूअनुिार फाराम िूणातिः िररएको हुनु जरुरी छ;
2. आवेदनमा रोगीको, रोगीको असििावकको, अथवा आचथाक रूिले स्जम्मेवार व्यस्क्तको, जो लागू हुन्छ, हस्ताक्षर हुनु जरुरी छ;
3. आवेदनमा आयको यथोचचत दस्तावेजहरू िंलग्न गररनु जरुरी छ, जिमा िामेल छन ्:

ए. उिचारको समनत वा आवेदन गररएको समनतिन्दा िटहलेका तीन मटहनाका, अथवा उिचारको वा आवेदन गररएको समनतिन्दा
बाह्र मटहनाको अवचधका तलबको कागत, रोगीले जुन रोज्छ। तलबको कागत उिलब्ध छै न िने आवेदकको ननयोक्ताबाट
(कम्िनीको लेटरहे र्मा) एउटा ित्रलाई, जिमा उिचारको (वा आवेदनको) समनतिन्दा तीन मटहना िूवक
ा ो आवेदकको िकल आयको

िुस्ष्ट गररएको होि ्, स्वीकार गना िककन्छ। कम्िनीको ित्रमा कम्िनीका अचधकारीको हस्ताक्षर जरुरी हुन्छ र कम्िनीमा िम्िका
व्यस्क्तको नामका िाथै टे सलफोन नम्बरको उल्लेख जरुरी हुन्छ।
बब. रोगीको िनत/ित्नीको आय, चाहे ऊ रोगीको घरमा बस्दो होि ् वा नहोि ्।
सि. तलबका लाचग प्रयोग गररन्छ िने बैँक स्टे टमेन्टहरू अथवा िामास्जक िुरक्षा आय प्रत्यक्ष िुक्तानी, यि स्स्थनतमा आवेदकले

यो बताउनु जरुरी हुन्छ कक स्वास््य बीमा वा अन्य िुक्तानीको कटौनत गररएको छ वा छै न – र कटौनत गररएको छ िने कनत
गररएको छ।
डर्. िररस्स्थनतहरूको आधारमा, ओहायोहे ल्थले िमय-िमयमा रोगीको आयको प्रमाणस्वरूि W2-हरू अथवा िबैिन्दा िनछल्लो
िूरा िएको कर वषाका लाचग कर ररटना स्वीकार गना िक्छ।
ई. बच्चालाई िहायता र/वा िरण-िोषण िक्
ु तानीको प्रास्प्त वा प्रदान गररएको दस्तावेजहरू, तर बच्चालाई टदइने िहायतालाई
आय माननुँदैन यटद त्यो रोगी/बच्चाको िहायताका लाचग िक्
ु तान गररुँ दैछ िने।

एफ. बेरोजगार क्षनतिूनता, श्रसमकहरूको क्षनतिूनता, बस्क्ििहरू, ब्याज, िार्ाबाट आय, िेवाननवपृ त्त आय, लगानी आय, िुर्ख्यौली वा
अन्य प्रकारका आय वा क्षनतिूनता रकम जो उिचारको समनत वा आवेदन गररएको समनतिन्दा िटहलेका बाह्र (12) मटहनाको
अवचधमा प्राप्त िएको होि ्।

4. आवेदनमा एउटा वक्तव्य िामेल छ जिमा ओहायोहे ल्थलाई आवश्यक िएको खण्र्मा अन्य स्रोतहरू जस्तै रोगीको क्रेडर्ट ररिोटा ,
िम्िपत्तको खोज र/वा िंग्रहण ननकायबाट जानकारी हासिल गना अचधकार प्रदान गररएको हुन्छ;
5. आवेदन िररसिष्ट 3-मा टदइएको िे गानामा बुझाइनु जरुरी छ।
6.

अिाधारण िररस्स्थनतहरूमा, ओहायोहे ल्थ कस्टमर कल िेन्टरका प्रनतननचधहरूलाई फोनमाफात ् आचथाक िहायता आवेदनहरू
प्राप्त गना अचधकार प्रदान गररन्छ।

डर्. आचथाक िहायता कायाक्रमका लाचग िात्रता निएका रोगीहरूका लाचग आचथाक िहायता आवेदनहरूका लाि: आचथाक िहायता आवेदन
िूरा गनााले यस्ता रोगीहरूलाई िनन लाि प्राप्त हुन िक्छ जो आचथाक िहायताका लाचग िात्र छै नन ्।
1. मेडर्कएर् अथवा अन्य िरकारी कायाक्रमहरू: रोगी मेडर्कएर्का लाचग िात्र हुन िक्छ िन्ने िङ्केत टदइएको आचथाक िहायता
आवेदन प्राप्त हुुँदा मेडर्कएर्का लाचग िात्र रोगीहरूलाई मेडर्कएर् िात्रता पविेषज्ञकोमा ििाइन्छ जिबाट रोगीलाई मेडर्कएर्
वा अन्य कुनै प्रािङ्चगक िरकारी कायाक्रमका लाचग आवेदन गनामा मद्दत गना िककयोि ्। मेडर्कएर् िात्रता पविेषज्ञले
रोगी/िररवारलाई आवेदन प्रकक्रयामा मद्दत गनेछ जिमा िरकारी कायाक्रमका लाचग चाटहने िबै आवश्यक दस्तावेजहरू
हासिल गनामा मद्दत गनुा िामेल छ।

2. ककस्ता योजना: िबै आवेदकहरू िङ्गिनको ककस्ता िुक्तानी योजनाका लाचग िात्र छन ्। यो व्यवस्थाले न्यूनतम मासिक
िुक्तानी रकमका िाथ ब्याजमुक्त ऋणहरू प्रदान गदा छ।

3. बीमा निएको वा स्व-िक्
ु तान छूट: बीमा निएका HCAP, ओहायोहे ल्थ च्याररटी छूट अथवा कटिनाइ छूटका लाचग अयोग्य
रोगीहरू, जो यो नीनतअन्तगात िात्रताको योग्य छै नन ्, यस्ता रोगीहरूले प्राप्त गने आकस्स्मक वा चचककत्िकीय रूिले

आवश्यक उिचारहरूका लाचग बीमा निएको छूटका लाचग िात्र हुन्छन ्। यस्ता आकस्स्मक वा चचककत्िकीय रूिमा आवश्यक
उिचारका लाचग िुल्कहरूमा बीमा निएको छूट 35% छ।

ई. आयको दस्तावेज वा िूरा िररएको आवेदन िेि गना निककएको स्स्थनतमा अन्य िात्रताहरू: केही रोगीहरूले माचगएका केही वा िबै

दस्तावेजहरू अथवा यो नीनतका िताहरूबमोस्जम िूणा आवेदन तयार गना र बुझाउन आवश्यक जानकारीहरू प्रस्तुत गना अिक्षम छन ्
वा अन्यथा आवेदन गना नै अिक्षम छन ् िन्ने कुरालाई बुझरे उिलब्ध िमग्र जानकारीहरूको आधारमा आचथाक िहायता कायाक्रमका
लाचग रोगीको िात्रताको ननधाारण गने अचधकार ओहायोहे ल्थसित छ। िान्दसिाक कारकहरूमा ननम्न तर यिैमा मात्रै िीसमत नरहे को
िररस्स्थनतहरू हुन ्:
1. रोगीको ज्ञात िम्िपत्तको ित्तो छै न;
2. रोगी घरपवहीन छ र/वा िञ्जीकरण प्रकक्रयाको बेलामा िरणस्थलको िे गाना टदएको चथयो, अथवा ित्र घरपवहीन िनेर फककायो;
3. िररवार/िाथीले रोगी िुक्तान गना अिक्षम छ िन्ने जानकारी टदन्छ;

4. रोगीले ऊ अिराधको सिकार िएको बताउुँ छ। यी मासमलाहरूमा, रोगीले अिराधको सिकार कायाक्रममाफात ् किरे ज टदइनुअनघ
आचथाक िहायताका लाचग आवेदन गनुा जरुरी छ।

5. रोगी उिचारको समनतिन्दा िटहले 3 दे खख 12 मटहनाको िमय जेलमा चथयो;
6. अिाधारण मासमलाहरूमा रोगीको हस्ताक्षर हासिल गने प्रयािहरूमाचथ यथोचचत ध्यान टदुँ दै 30 टदनिनछ रोगीद्वारा मौखखक
आवेदन/िुस्ष्टकरणलाई स्वीकाया मान्न िककन्छ;

7. रोगीसित राज्यबाटहरको मेडर्कएर् छ र ओहायोहे ल्थसित यो राज्यको प्रदाता नम्बर छै न;
8. रोगी उिचारको समनतिन्दा िटहले वा िनछ मेडर्कएर् प्राप्तकताा चथयो;
9. उच्च बक्यौता रासि(हरू)-का कारण आंसिक च्याररटीका लाचग स्वीकृत पवनािकारी मासमला;
10. रोगी उिचारको समनत िटहले वा िनछ HCAP/च्याररटी िात्र चथयो;

11. रोगीको वतामान आय र िररवारको आकारले रोगीलाई यो नीनतअन्तगात च्याररटी उिचारका लाचग योग्य िहर गदा छ र, तिथा
उिचार िूवक
ा ा समनत, इनिेिेन्ट र आउटिेिेन्टका लाचग योग्य ननधाारण गररन िककन्छ; वा

12. रोगी मेडर्कएर् िररवार ननयोजन कायाक्रम अन्तगात किर िएको छ।

एफ. कटिनाइ आवेदन: रोगीले आचथाक िहायता आवेदन िूरा गरे िनछ र अन्य आचथाक िहायता कायाक्रमहरूका लाचग िात्र निएको ननधाारण
गररएिनछ, अथवा उिले माचथ अनुच्छे द ई मा टदइएको िात्रताको अन्य िताहरू िूरा नगरे को स्स्थनतमा एक अिाधारण आचथाक िङ्कट

वा यस्ता धासमाक वा िांस्कृनतक आस्थाले स्िष्ट रूिमा पवनािकारी, अिामान्य र अिाधारण अवस्था उत्िन्न हुने आधारमा
ओहायोहे ल्थ कटिनाइ िसमनतले िात्रताको ननधाारण गरे को रोगीका लाचग छुट्टाछुट्टै मासमलाको आधारमा कटिनाइ आवेदनमाचथ
पवचार गने अचधकार ओहायोहे ल्थलाई छ। कटिनाइ कायाक्रममा आवेदन गनाका लाचग रोगीले अिामान्य स्स्थनतहरूको पववरण टदुँ दै

ननम्न िे गानामा ित्र ििाउनु र त्यिको िमथानमा कुनै दस्तावेज िए त्यिमाचथ पवचार गनाका लाचग अनुरोध गनुा जरुरी छ:
OhioHealth CBO, P.O. Box 7527, Dublin, Ohio 43016. कटिनाइ आवेदनमाचथ पवचार गनाका लाचग रोगीले उल्लेर्ख्य मूल्यका

लगानी वा अन्य िम्िपत्त, स्टक, बोन्र्हरू, प्राप्त कुनै रकमहरू, िम्िपत्त र आयका अन्य कुनै स्रोतहरूलगायत िबै िम्िपत्तहरूको घोषणा
गनुा जरुरी छ।

3. पात्रिा तनधाषरण: आचथाक िहायता कायाक्रम िात्रता ननधाारण ननम्न िमयावचधहरूका लाचग राम्रा हुन्छन ्:
ए. इनिेिेन्ट उिचारहरूका लाचग, HCAP-को िम्बन्धमा िात्रता ननधाारण िुरानै अन्तननाटहत अवस्थाका लाचग 45 टदन सित्रैमा िुनिः िनता
निएको खण्र्मा प्रत्येक िनताका लाचग छुट्टै गररनेछ, अन्यथा यस्ता िुनिःिनताका लाचग िटहलेको नै िात्रता ननधाारण लागू हुनेछ।

बब. आउटिेिेन्ट उिचारका लाचग, HCAP का लाचग िात्रता ननधाारण 90 टदनिम्मका लाचग वैध हुनेछ।
सि. ओहायोहे ल्थ च्याररटी कायाक्रमका लाचग िात्रता ननधाारण (इनेिेिेन्ट र आउटिेिेन्ट) 180 टदनिम्मका लाचग वैध हुनेछ। यिका
अनतररक्त, आचथाक िहायताका लाचग आवेदन बझ
ु ाइएको उिचारसित िम्बन्ध निएको रोगीको पवद्यमान पवगत-बकाया खातामाचथ
िात्रता ननधाारणहरू लागू हुन िक्छन ्। रोगीको पवद्यमान पवगत-बकाया खाताहरूमाचथ िात्रता ननधाारणहरू लागू िएको स्स्थनतमा
यस्ता पवगत-बकाया खाताहरूमा रोगीले व्यस्क्तगत रूिमा िुक्तान गरे को तल अनुच्छे द 5 मा वखणात ए.स्ज.बब. प्रनतितको प्रयोग गदै
रोगीले नतरे को व्यस्क्तगत रूिमा उत्तरदायी रकमिन्दा बढी कुनैिनन रकम, रोगीलाई फकााइनु िदा छ।

डर्. यटद, कुनैिनन िमयमा, रोगी िटहलेको िात्रता ननधाारणमाचथ आधाररत उिचारको घटनाका लाचग आचथाक िहायताका लाचग िात्र
माननएको छ िने र जिका लाचग रोगीलाई िात्र ननधााररत गररएको िहायता यो नीनतअन्तगात िबैिन्दा उदार िहायतािन्दा कम
टदइएको छ िने रोगीलाई िूचचत गररनेछ र उिले बढी उदार िहायताको लाचग आवेदन गना िक्छ।
4. आर्थषक सहायिाको अर्धसूचना: स्िष्ट दे खखने स्थलहरूमा ओहायोहे ल्थद्वारा ओहायो राज्यको हस्स्िटल केयर एश्युरेन्ि प्रोग्राम (HCAP)-

को अनुिालनिम्बन्धी र ओहायोहे ल्थ च्याररटी प्रोग्रामबारे रोगीहरूलाई जानकारी टदुँ दै िूचना टाुँसिएका छन ्। यो नीनतका प्रनतहरू, यो

नीनतको िादा िाषा िाराङ्ि, र आवेदनलगायत जानकारी िामग्रीहरू रोगीहरूका लाचग ननिःिल्
ु क िञ्जीकरण र्ेस्कमा,
ईमेलमाफात ्, र अनलाइन https://www.ohiohealth.com/financialassistance/-मा उिलब्ध छन ्, र िमुदायमा बोसलने प्रत्येक मूल

िाषाहरूमा उिलब्ध छन ् रोगी/ग्यारे न्टीदाताले अङ्ग्रेजी िाषा बोल्न जान्दै नन ् िने दोिाषे िेवाहरूको िनन व्यवस्था गना िककन्छ। िाथै,
बबसलङ्ग स्टे टमेन्टहरूले रोगीहरूलाई आचथाक िहायता कायाक्रमहरूको उिलब्धता र थि जानकारी किरी हासिल गने िन्ने िूचना टदन्छन ्।

5. अिाउन््स जेनरली बिल्ड: आचथाक िहायता कायाक्रमका लाचग िात्र ननधाारण गररएका रोगीहरूका लाचग, ओहायोहे ल्थले अस्ितालद्वारा
“अमाउन्ट जेनरली बबल्र्” (वा AGB) िन्दा बढीका लाचग रोगीलाई स्जम्मेवार िहर गने छै न। AGB प्रनतितको गणना िङ्घीय ननयमहरूमा
िररिापषत गररएअनुरूि “लुक ब्याक” िद्धनतले गररन्छ। प्रत्येक ओहायोहे ल्थ अस्ितालले आफ्नो AGB को गणना 12 मटहनाको अवचधमा

मेडर्केयर र ननजी स्वास््य बीमाकतााहरूद्वारा अनम
ु नत प्रदान गररएका िबै दावीहरूमाचथ आधाररत गरे र ती दावीहरूका लाचग लागू
अस्ितालका िम्बस्न्धत िकल िुल्कहरूद्वारा पविास्जत गरे र गदा छ। AGB प्रनतित अस्ितालैपिच्छे सिन्दै हुन्छ, तर िबै ओहायोहे ल्थ
अस्ितालहरूका लाचग यो छूटयुक्त िकल िुल्कको 65% िन्दा बढी हुुँदैन। यो गणनालाई वषेनी िमुन्नत गररन्छ। जनिाधारणले कुनैिनन
ओहायो अस्ितालको पविेष AGB प्रनतितको ननिःिुल्क सलखखत प्रनत कस्टमर केयर िेन्टरमा कल गरे र वा ओहायोहे ल्थ, पि.ओ. बक्ि
7527, कोलम्बि, ओहायो 43016-मा ित्र ििाएर प्राप्त गना िक्छन ्।
6. रोिी उत्तरदातयत्वहरूको बिमलङ्ि र सङ्ग्रहण:

ओहायोहे ल्थले ओहायोहे ल्थद्वारा प्रदान गररने िेवाहरूका लाचग यथोचचत बबसलङ्ग र

िङ्ग्रहणद्वारा आफ्नो च्याररटे बल स्रोतहरूको रक्षा गना पववेकिण
ू ा प्रयािहरू गनेछ। ओहायोहे ल्थले एउटा छुट्टै बबसलङ्ग एवम ् िङ्ग्रहण

नीनत कायम गरे को छ र यो प्रकक्रयाको िूरा पववरण रार्ख्दछ। जनिाधारणले यो छुट्टै नीनतको ननिःिुल्क प्रनत कस्टमर केयर िेन्टरमा कल
गरे र प्राप्त गना िक्छन ्।

पन
ु :: अगस्ट 19, 2003-मा प्रिावी SPP F-300-R अब कफताा सलइन्छ।

पविेषताहरूको िच
ू ी: बजार अस्िताल
दे खख: 04/2019

OhioHealth को आचथाक िहायता नीनतले िमापवष्ट गने प्रदायकहरू
•

बजार अस्िताल

•

OhioHealth को चचककत्िक िमह
ू (प्राथसमक तथा पविेष उिचार)

OhioHealth को आचथाक िहायता नीनतले िमापवष्ट नगने प्रदायकहरू:
•

रे डर्योलोजीमा प्रदान गररएका चचककत्िक िेवाहरू (ररिरिाइर् रे डर्योलोजी र एन्टरिेन्िनल अिोसिएट्ि, इंक)

•

प्याथोलोजीमा प्रदान गररएका चचककत्िक िेवाहरू (र्ाइग्नोस्स्टक प्याथोलोजी एिोसिएट्ि, इन्क.)

•

हस्स्िटासलस्टद्वारा प्रदान गररएका चचककत्िक िेवाहरू (ध्वनन चचककत्िकहरू)

•

आकस्स्मक पविागमा प्रदान गररएका चककत्िक िेवाहरू (िककालपवल इमरजेन्िी कफस्जसियन्ि)

•

क्यापिटल एनेस्थेसिया िोल्यि
ु न्िद्वारा प्रदानगररएका एनेस्थेसियोलोजी िेवाहरू

OhioHealth चचककत्िक िमह
ू अन्तगातको कुनै प्रदायकले प्रदान नगरे िम्म अस्ितालमा ननम्नमध्ये कुनैिनन पविागहरूमा प्रदान
गररएका चचककत्िक िेवाहरू िमापवष्ट हुुँदैनन ्।
घाउको उिचार
िीर्ा केन्र
िल्यकक्रया
औषचध
अथोिेडर्क्ि
िोडर्याट्री

पविेषताहरूको िूची: र्क्टिा हस्स्िटल
दे खख: 3/19
OhioHealth को आर्थषक सहायिा नीतिले सिाववष्ट िने प्रदायकहरू
•

र्क्टिा हस्स्िटल

•

OhioHealth को चचककत्िक िमह
ू (प्राथसमक तथा पविेष उिचार)

OhioHealth को आर्थषक सहायिा नीतिले सिाववष्ट निने प्रदायकहरू:
•

नेिनवाइर् चचल्रेन्ि हस्स्िटल ननयोनाटल इन्टे स्न्िि केयर यूननट

•

रे डर्योलोस्जमा प्रदान गररएका चचककत्िक िेवाहरू (ररिरिाइर् रे डर्योलोजी र एन्टरिेन्िनल अिोसिएट्ि, इन्किोरे टेर्)

•

प्याथोलोजीमा प्रदान गररएका चचककत्िक िेवाहरू (CORPath)

•

आकस्स्मक कक्षमा प्रदान गररएका चचककत्िक िेवाहरू (फ्र्याङ्कसलन काउन्टीको EMP)

•

वेस्ट बोर्ा एनेस्थेसियोलोजीद्वारा प्रदान गररएका एनेस्थेसियोलोजी िेवाहरू

ओहायोहे ल्थ र्चक्रकत्सक सिूह अन्ििषिको कुनै प्रदायकले प्रदान निरे सम्ि अस्पिालिा तनम्निध्ये कुनैपतन ववभािहरूिा प्रदान िररएका र्चक्रकत्सक
सेवाहरू सिाववष्ट हुुँदैनन ्।

काडर्ायोथोरे सिक
हे माटोलोजी/ओन्कोलोजी
औषचध
प्रिूनत/स्स्त्ररोग
अथोिेडर्क्ि
बालचचककत्िा
िोडर्याटट्रक मेडर्सिन तथा िल्यकक्रया
िल्यकक्रया

पविेषताहरूको िूची: र्स्ब्लन मेथोडर्स्ट हस्स्िटल
दे खख: 4/19
ओहायोहे ल्थको आर्थषक सहायिा नीतिले सिाववष्ट िने प्रदायकहरू
•

र्स्ब्लन मेथोडर्स्ट हस्स्िटल

•

ओहायोहे ल्थको चचककत्िक िमूह (प्राथसमक तथा पविेष उिचार)

ओहायोहे ल्थको आर्थषक सहायिा नीतिले सिाववष्ट निने प्रदायकहरू:
•

नेिनवाइर् चचल्रेन्ि हस्स्िटल ननयोनाटल इन्टे स्न्िि केयर यूननट

•

रे डर्योलोस्जमा प्रदान गररएका चचककत्िक िेवाहरू (ररिरिाइर् रे डर्योलोजी र एन्टरिेन्िनल अिोसिएट्ि, इन्किोरे टेर्)

•

प्याथोलोजीमा प्रदान गररएका चचककत्िक िेवाहरू (करिाथ, सलसमटे र्)

•

आकस्स्मक कक्षमा प्रदान गररएका चचककत्िक िेवाहरू (टटम हे ल्थ)

•

समर्वेस्ट एनेस्थेसियाद्वारा प्रदान गररएका एनेस्थेसियोलोजी िेवाहरू

ओहायोहे ल्थ र्चक्रकत्सक सिूह अन्ििषिको कुनै प्रदायकले प्रदान निरे सम्ि अस्पिालिा तनम्निध्ये कुनैपतन ववभािहरूिा प्रदान िररएका र्चक्रकत्सक
सेवाहरू सिाववष्ट हुुँदैनन ्।

काडर्ायोलोजी

प्रिनू त/स्स्त्ररोग
िल्यकक्रया
औषचध

बालचचककत्िा

पविेषताहरूको िूची: ग्रान्ट मेडर्कल िेन्टर
दे खख: 3/19
ओहायोहे ल्थको आर्थषक सहायिा नीतिले सिाववष्ट िने प्रदायकहरू
•

ग्रान्ट मेडर्कल िेन्टर

•

ओहायोहे ल्थको चचककत्िक िमूह (प्राथसमक तथा पविेष उिचार)

•

ओहायोहे ल्थ अत्यावश्यक स्याहार

ओहायोहे ल्थको आर्थषक सहायिा नीतिले सिाववष्ट निने प्रदायकहरू:
•

नेिनवाइर् चचल्रेन्ि हस्स्िटल ननयोनाटल इन्टे स्न्िि केयर यूननट

•

रे डर्योलोस्जमा प्रदान गररएका चचककत्िक िेवाहरू (कोलम्बि रे डर्योलोजी र एन्टरिेन्िनल अिोसिएट्ि, इन्किोरे टेर्)

•

रे डर्योलोजीमा प्रदान गररएका चचककत्िक िेवाहरू (ररिरिाइर् रे डर्योलोजी र एन्टरिेन्िनल अिोसिएट्ि) – फ्री स्ट्यास्न्र्ङ्ग ईडर्ज

•

प्याथोलोजीमा प्रदान गररएका चचककत्िक िेवाहरू (Corpath, Ltd.)

•

आकस्स्मक पविागमा प्रदान गररएका चककत्िक िेवाहरू (समर्-ओहायो इमरजेन्िी िसिािेज)

•

ग्रोि सिटी मेथोडर्स्ट हस्स्िटलमा आकस्स्मक कक्षमा प्रदान गररएका चचककत्िक िेवाहरू (युनाइटे र् स्टे ट्ि एक्युट केयर िोल्युिन्ि)

•

ग्रोि सिटी मेथोडर्स्ट हस्स्िटलमा र्क्टिा एनेस्थेसिआद्वारा प्रदान गररएका एनेस्थेसिओलोजी िेवाहरू

ओहायोहे ल्थ र्चक्रकत्सक सिूह अन्ििषिको कुनै प्रदायकले प्रदान निरे सम्ि अस्पिालिा तनम्निध्ये कुनैपतन ववभािहरूिा प्रदान िररएका र्चक्रकत्सक
सेवाहरू सिाववष्ट हुुँदैनन ्।

काडर्ायोथोरे सिक
फेसमसल मेडर्सिन
औषचध
प्रिूनत/स्स्त्ररोग
अथोिेडर्क्ि
िल्यकक्रया

पविेषताहरूको िूची: ग्रेर्ी मेमोररयल हस्स्िटल
दे खख: 4/19
ओहायोहे ल्थको आर्थषक सहायिा नीतिले सिाववष्ट िने प्रदायकहरू
•

ग्रेर्ी मेमोररयल हस्स्िटल

•

ओहायोहे ल्थको चचककत्िक िमूह (प्राथसमक तथा पविेष उिचार)

•

ग्रेर्ी मेमोररयल हस्स्िटलका प्रोफेश्नल िेवाहरू

•

माररयोन क्षेत्रका चचककत्िकहरू

ओहायोहे ल्थको आर्थषक सहायिा नीतिले सिाववष्ट निने प्रदायकहरू:
•

नेिनवाइर् चचल्रेन्ि हस्स्िटल ननयोनाटल इन्टे स्न्िि केयर यूननट

•

रे डर्योलोस्जमा प्रदान गररएका चचककत्िक िेवाहरू (ररिरिाइर् रे डर्योलोजी र एन्टरिेन्िनल अिोसिएट्ि, इन्किोरे टेर्)

•

प्याथोलोजीमा प्रदान गररएका चचककत्िक िेवाहरू (करिाथ, सलसमटे र्)

•

हस्स्िटासलस्टद्वारा प्रदान गररएका चचककत्िक िेवाहरू (ओहायोहे ल्थको चचककत्िक िमूह)

•

आकस्स्मक कक्षमा प्रदान गररएका चचककत्िक िेवाहरू (पप्रसमयर हे ल्थ िसिािेज, इन्किोरे टेर्)

•

ओहायोहे ल्थको चचककत्िक िमूहद्वारा प्रदान गररएका एनेस्थेसियोलोजी िेवाहरू

ओहायोहे ल्थ र्चक्रकत्सक सिूह अन्ििषिको कुनै प्रदायकले प्रदान निरे सम्ि अस्पिालिा तनम्निध्ये कुनैपतन ववभािहरूिा प्रदान िररएका र्चक्रकत्सक
सेवाहरू सिाववष्ट हुुँदैनन ्।

काडर्ायोलोजी
औषचध
प्रिनू त/स्स्त्ररोग
अथोिेडर्क्ि
बालचचककत्िा
िोडर्याट्री
मनोपवज्ञान
िल्यकक्रया

पविेषताहरूको िूची: ग्रोि सिटी मेथोडर्स्ट अस्िताल (Grove City Methodist Hospital)
दे खख: 3/19
ओहायोहे ल्थको आर्थषक सहायिा नीतिले सिाववष्ट िने प्रदायकहरू
•

ग्रोि सिटी मेथोडर्स्ट अस्िताल (Grove City Methodist Hospital)

•

ओहायोहे ल्थको चचककत्िक िमूह (प्राथसमक तथा पविेष उिचार)

ओहायोहे ल्थको आर्थषक सहायिा नीतिले सिाववष्ट निने प्रदायकहरू:
•

रे डर्योलोजीमा प्रदान गररएका चचककत्िक िेवाहरू (ररिरिाइर् रे डर्योलोजी र एन्टरिेन्िनल अिोसिएट्ि, इंक)

•

प्याथोलोजीमा प्रदान गररएका चचककत्िक िेवाहरू (Corpath, Ltd.)

•

अस्िताल कमाचारीहरूद्वारा उिलब्ध गराइएका चचककत्िकका िेवाहरू (HMS)

•

आकस्स्मक कक्षमा उिलब्ध गराइएका चचककत्िकका िेवाहरू (ACS)

•

DASC द्वारा उिलब्ध गराइएका एनेस्थेसियोलोजी िेवाहरू

ओहायोहे ल्थ र्चक्रकत्सक सिूह अन्ििषिको कुनै प्रदायकले प्रदान निरे सम्ि अस्पिालिा तनम्निध्ये कुनैपतन ववभािहरूिा प्रदान िररएका र्चक्रकत्सक
सेवाहरू सिाववष्ट हुुँदैनन ्।

औषचध
िल्यकक्रया

पविेषताहरूको िूची: हाडर्ान मेमोररयल हस्स्िटल
दे खख: 3/19
ओहायोहे ल्थको आर्थषक सहायिा नीतिले सिाववष्ट िने प्रदायकहरू
•

हाडर्ान मेमोररयल हस्स्िटल

•

ओहायोहे ल्थको चचककत्िक िमूह (प्राथसमक तथा पविेष उिचार)

•

माररयोन क्षेत्रका चचककत्िकहरू

ओहायोहे ल्थको आर्थषक सहायिा नीतिले सिाववष्ट निने प्रदायकहरू:
•

रे डर्योलोजीमा प्रदान गररएका चचककत्िक िेवाहरू (ररिरिाइर् रे डर्योलोजी र एन्टरिेन्िनल अिोसिएट्ि, इंक)

•

प्याथोलोजीमा प्रदान गररएका चचककत्िक िेवाहरू (इस्न्टग्रेटेर् िाटा निा, सलमा प्याथोलोजी अिोसिएट्ि)

•

हस्स्िटासलस्टद्वारा प्रदान गररएका चचककत्िक िेवाहरू (िेन्ट्रल ओहायो प्राइमरी केयर; मेर्वान)
•

•
•

एक्िेि मेडर्कल – र्क्टर बेक्कम

स्वतन्त्र र्क्टर अथाात ् र्क्टर दे िमुख

आकस्स्मक कक्षमा प्रदान गररएका चचककत्िक िेवाहरू (सिस्टमेटटक रे िेन्यू िोलुिन्ि, इमजेन्िी कन्िल्टे न्ट्ि इन्किोरे टेर्)

•

(माररयोन एनेस्थेसिया) द्वारा प्रदान गररएका एनेस्थेसियोलोजी िेवाहरू

•

तत्काल उिचार प्रदाताहरू (मेररट्रा)

ओहायोहे ल्थ र्चक्रकत्सक सिूह अन्ििषिको कुनै प्रदायकले प्रदान निरे सम्ि अस्पिालिा तनम्निध्ये कुनैपतन ववभािहरूिा प्रदान िररएका र्चक्रकत्सक
सेवाहरू सिाववष्ट हुुँदैनन ्।

काडर्ायोलोजी
औषचध
प्रिूनत/स्स्त्ररोग
अथोिेडर्क्ि
बालचचककत्िा
िोडर्याट्री
िल्यकक्रया

पविेषताहरूको िूची: माररयोन जनरल हस्स्िटल
दे खख: 3/19
ओहायोहे ल्थको आर्थषक सहायिा नीतिले सिाववष्ट िने प्रदायकहरू
•

माररयोन जनरल हस्स्िटल

•

ओहायोहे ल्थको चचककत्िक िमूह (प्राथसमक तथा पविेष उिचार)

•

माररयोन क्षेत्रका चचककत्िकहरू

ओहायोहे ल्थको आर्थषक सहायिा नीतिले सिाववष्ट निने प्रदायकहरू:
•

रे डर्योलोजीमा प्रदान गररएका चचककत्िक िेवाहरू (ररिरिाइर् रे डर्योलोजी र एन्टरिेन्िनल अिोसिएट्ि, इंक)

•

हस्स्िटासलस्टद्वारा प्रदान गररएका चचककत्िक िेवाहरू (िेन्ट्रल ओहायो प्राइमरी केयर; मेर्वान; एक्िेि मेडर्कल ग्रुि)

•

आकस्स्मक कक्षमा प्रदान गररएका चचककत्िक िेवाहरू (टटम हे ल्थ (पप्रसमयर))

•

मेड्याकद्वारा प्रदान गररएका एनेस्थेसियोलोजी िेवाहरू

ओहायोहे ल्थ र्चक्रकत्सक सिूह अन्ििषिको कुनै प्रदायकले प्रदान निरे सम्ि अस्पिालिा तनम्निध्ये कुनैपतन ववभािहरूिा प्रदान िररएका र्चक्रकत्सक
सेवाहरू सिाववष्ट हुुँदैनन ्।

काडर्ायोथोरे सिक
औषचध
प्रिूनत/स्स्त्ररोग
अथोिेडर्क्ि
बालचचककत्िा
िल्यकक्रया

पविेषताहरूको िूची: म्यान्िकफल्र् हस्स्िटल
दे खख: 3/19
ओहायोहे ल्थको आर्थषक सहायिा नीतिले सिाववष्ट िने प्रदायकहरू
•

म्यान्िकफल्र् हस्स्िटल

•

ओहायोहे ल्थको चचककत्िक िमूह (प्राथसमक तथा पविेष उिचार)

•

मेर् िेन्ट्रल प्रोफेश्नल फाउण्र्ेिन

ओहायोहे ल्थको आर्थषक सहायिा नीतिले सिाववष्ट निने प्रदायकहरू:
•

रे डर्योलोजीमा प्रदान गररएका चचककत्िक िेवाहरू (रे डर्योलोस्जस्ट अिोसिएट्ि अफ म्यान्िकफल्र्)

•

आकस्स्मक पविागमा प्रदान गररएका चककत्िक िेवाहरू (समर्-ओहायो इमरजेन्िी कफस्जसियन्ि, LLP)

•

प्याथोलोजीमा प्रदान गररएका चचककत्िक िेवाहरू (APS मेडर्कल बबसलङ)

•

हस्स्िटासलस्टद्वारा प्रदान गररएका चचककत्िक िेवाहरू (समर्-स्टे ट कफस्जसियन्ि, LLP र NES हे ल्थकेयर ग्रुि)

•

मालाबर एनेस्थेसिया र एनेस्थेसियोलोस्जस्ट अिोसिएट्िद्वारा प्रदान गररएका एनेस्थेसियोलोजी िेवाहरू

ओहायोहे ल्थ र्चक्रकत्सक सिूह अन्ििषिको कुनै प्रदायक वा िेडसेन्रल प्रोफेश्नल फाउण्डेसन अन्ििषिको कुनै प्रदायकले प्रदान निरे सम्ि अस्पिालिा
तनम्निध्ये कुनैपतन ववभािहरूिा प्रदान िररएका र्चक्रकत्सक सेवाहरू सिाववष्ट हुुँदैनन ्।

काडर्ायोथोरे सिक
औषचध
प्रिूनत/स्स्त्ररोग
अथोिेडर्क्ि
बालचचककत्िा
िोडर्याट्री
िाइकाइट्री
िल्यकक्रया

पविेषताहरूको िूची: ओ’ब्लेनेि हस्स्िटल
दे खख: 3/19
ओहायोहे ल्थको आर्थषक सहायिा नीतिले सिाववष्ट िने प्रदायकहरू
•

ओ’ब्लेनेि हस्स्िटल

•

ओहायोहे ल्थको चचककत्िक िमूह (प्राथसमक तथा पविेष उिचार)

ओहायोहे ल्थको आर्थषक सहायिा नीतिले सिाववष्ट निने प्रदायकहरू:
•

रे डर्योलोजीमा प्रदान गररएका चचककत्िक िेवाहरू (ररिरिाइर् रे डर्योलोजी र एन्टरिेन्िनल अिोसिएट्ि, इंक)

•

आकस्स्मक पविागमा प्रदान गररएका चककत्िक िेवाहरू (िाउथना ओहायो इमरजेन्िी कफस्जसियन्ि)

ओहायोहे ल्थ र्चक्रकत्सक सिूह अन्ििषिको कुनै प्रदायकले प्रदान निरे सम्ि अस्पिालिा तनम्निध्ये कुनैपतन ववभािहरूिा प्रदान िररएका र्चक्रकत्सक
सेवाहरू सिाववष्ट हुुँदैनन ्।

काडर्ायोथोरे सिक
औषचध
प्रिनू त/स्स्त्ररोग
अथोिेडर्क्ि
बालचचककत्िा
िोडर्याट्री
िल्यकक्रया

पविेषताहरूको िूची: ररिरिाइर् मेथोडर्स्ट हस्स्िटल
दे खख: 3/19
ओहायोहे ल्थको आर्थषक सहायिा नीतिले सिाववष्ट िने प्रदायकहरू
•

ररिरिाइर् मेथोडर्स्ट हस्स्िटल

•

ओहायोहे ल्थको चचककत्िक िमूह (प्राथसमक तथा पविेष उिचार)

ओहायोहे ल्थको आर्थषक सहायिा नीतिले सिाववष्ट निने प्रदायकहरू:
•

नेिनवाइर् चचल्रेन्ि हस्स्िटल ननयोनाटल इन्टे स्न्िि केयर यूननट

•

रे डर्योलोस्जमा प्रदान गररएका चचककत्िक िेवाहरू (ररिरिाइर् रे डर्योलोजी र एन्टरिेन्िनल अिोसिएट्ि, इन्किोरे टेर्)

•

प्याथोलोजीमा प्रदान गररएका चचककत्िक िेवाहरू (करिाथ, सलसमटे र्)

•

हस्स्िटासलस्टद्वारा प्रदान गररएका चचककत्िक िेवाहरू (िेन्ट्रल ओहायो प्राइमरी केयर; मेर्वान)

•

आकस्स्मक पविागमा प्रदान गररएका चककत्िक िेवाहरू (समर्ओहायो इमरजेन्िी िसिािेज)

•

समर्वेस्ट कफस्जसियन एनेस्थेसिया िसिािेजद्वारा प्रदान गररएका एनेस्थेसियोलोजी िेवाहरू

ओहायोहे ल्थ र्चक्रकत्सक सिूह अन्ििषिको कुनै प्रदायकले प्रदान निरे सम्ि अस्पिालिा तनम्निध्ये कुनैपतन ववभािहरूिा प्रदान िररएका र्चक्रकत्सक
सेवाहरू सिाववष्ट हुुँदैनन ्।

फेसमसल मेडर्सिन
औषचध
प्रिनू त/स्स्त्ररोग
बालचचककत्िा
िाइकाइट्री
िल्यकक्रया

पविेषताहरूको िूची: िेल्बी हस्स्िटल
दे खख: 3/19
ओहायोहे ल्थको आर्थषक सहायिा नीतिले सिाववष्ट िने प्रदायकहरू
•

िेल्बी हस्स्िटल

•

ओहायोहे ल्थको चचककत्िक िमूह (प्राथसमक तथा पविेष उिचार)

•

मेर्िेन्ट्रल प्रोफेश्नल फाउण्र्ेिन

ओहायोहे ल्थको आर्थषक सहायिा नीतिले सिाववष्ट निने प्रदायकहरू:
•

रे डर्योलोजीमा प्रदान गररएका चचककत्िक िेवाहरू (रे डर्योलोस्जस्ट अिोसिएट्ि अफ म्यान्िकफल्र्)

•

आकस्स्मक पविागमा प्रदान गररएका चककत्िक िेवाहरू (समर्-ओहायो इमरजेन्िी कफस्जसियन्ि, LLP)

•

प्याथोलोजीमा प्रदान गररएका चचककत्िक िेवाहरू (APS मेडर्कल बबसलङ)

•

हस्स्िटासलस्टद्वारा प्रदान गररएका चचककत्िक िेवाहरू (समर्-स्टे ट कफस्जसियन्ि, LLP र NES हे ल्थकेयर ग्रुि)

•

मालाबर एनेस्थेसिया र एनेस्थेसियोलोस्जस्ट अिोसिएट्िद्वारा प्रदान गररएका एनेस्थेसियोलोजी िेवाहरू

ओहायोहे ल्थ र्चक्रकत्सक सिूह अन्ििषिको कुनै प्रदायक वा िेडसेन्रल प्रोफेश्नल फाउण्डेसन अन्ििषिको कुनै प्रदायकले प्रदान निरे सम्ि अस्पिालिा
तनम्निध्ये कुनैपतन ववभािहरूिा प्रदान िररएका र्चक्रकत्सक सेवाहरू सिाववष्ट हुुँदैनन ्।

काडर्ायोथोरे सिक
औषचध
प्रिूनत/स्स्त्ररोग
अथोिेडर्क्ि
बालचचककत्िा
िोडर्याट्री
िाइकाइट्री
िल्यकक्रया

च्याररटी छूट सम्िन्धी वकषमशट - संघीय आय तनदे मशका 2019 िा आधाररि

वावर्षक आम्दानी
ववस्िाररि
HCAP

िेडडकएड

च्याररटी

च्याररटी

च्याररटी

100% FPL

138% FPL

101% - 200% FPL

201% - 300% FPL

301% - 400% FPL

80% छूट

65% छूट

िररवाको
आकार

100% छूट

100% छूट

1

$

12,490

$

17,236

$ 12,491

$

24,980

$ 24,981

$

37,470

$

37,471

$

49,960

2

$

16,910

$

23,336

$ 16,911

$

33,820

$ 33,821

$

50,730

$

50,731

$

67,640

3

$

21,330

$

29,435

$ 21,331

$

42,660

$ 42,661

$

63,990

$

63,991

$

85,320

4

$

25,750

$

35,535

$ 25,751

$

51,500

$ 51,501

$

77,250

$

77,251

$ 103,000

5

$

30,170

$

41,635

$ 30,171

$

60,340

$ 60,341

$

90,510

$

90,511

$ 120,680

6

$

34,590

$

47,734

$ 34,591

$

69,180

$ 69,181

$ 103,770

$ 103,771

$ 138,360

7

$

39,010

$

53,834

$ 39,011

$

78,020

$ 78,021

$ 117,030

$ 117,031

$ 156,040

8

$

43,430

$

59,933

$ 43,431

$

86,860

$ 86,861

$ 130,290

$ 130,291

$ 173,720

9

$

47,850

$

66,033

$ 47,851

$

95,700

$ 95,701

$ 143,550

$ 143,551

$ 191,400

10

$

52,270

$

72,133

$ 52,271

$ 104,540

$ 104,541

$ 156,810

$ 156,811

$ 209,080

11

$

56,690

$

78,232

$ 56,691

$ 113,380

$ 113,381

$ 170,070

$ 170,071

$ 226,760

12

$

61,110

$

84,332

$ 61,111

$ 122,220

$ 122,221

$ 183,330

$ 183,331

$ 244,440

13

$

65,530

$

90,431

$ 65,531

$ 131,060

$ 131,061

$ 196,590

$ 196,591

$ 262,120

14

$

69,950

$

96,531

$ 69,951

$ 139,900

$ 139,901

$ 209,850

$ 209,851

$ 279,800

15

$

74,370

$ 102,631

$ 74,371

$ 148,740

$ 148,741

$ 223,110

$ 223,111

$ 297,480

सेवा मलएको मिति शुिवार, जनवरी 11, 2019 र पतछका मितिका लार्ि लािू हुनेछ

ओहायोहे ल्थ र्चक्रकत्सा आवश्यकिाहरूको लार्ि ववत्तीय सहायिा नीति
ओहायोहे ल्थको उद्दे श्य िनेको हामीले िेवा प्रदान गने माननिहरूको स्वास््यमा िध
ु ार गने हो। आितकालीन वा
चचककत्िकीय रूिमा आवश्यक िेवाहरूको लाचग योग्य बबरामीहरूलाई नन:िुल्क र छुटप्राप्त िेवाहरू उिलब्ध गराउने
ओहायोहे ल्थ पवत्तीय िहायता कायाक्रम (FAP) प्रस्ताव गना िाउुँ दा हामी खुिी छौं। पवत्तीय िहायता खोस्जरहे का बबरामीहरूले
कायाक्रमको लाचग आवेदन टदनुिछा ।
योग्यिा
कायाक्रमको लाचग योग्य हुन, बबरामीले पवत्तीय िहायता आवेदन िूरा गनि
ुा छा र उल्लेख गररएको आम्दानीमा-आधाररत

योग्यता आवश्यकताहरू िरू ा गनुािछा वा अन्यथा प्राप्त गरे को स्याहारको िक्
ु तानीबाट बबरामीलाई छुट टदने पविेष पवत्तीय

कटिनाइ दे खाउन िक्षम हुनुिछा । िामान्यतया, योग्य बबरामीहरूको िाररवाररक आम्दानी िंघीय गररबी ननदे सिकाको 400% वा
िोिन्दा कम हुन्छ र स्याहारको लागतको क्षनतिूनताको िुक्तानीका लाचग अको स्रोत हुुँदैन। आय स्तरको आधारमा, छुटहरू

प्राप्त गरे को स्याहारको लाचग बबरामीको उत्तरदानयत्वको 65% दे खख -100% को दायरामा हुन्छन ्। कुनै िनन अवस्थामा बीमा
गररएका बबरामीहरूको स्याहारको लाचग अस्ितालद्वारा बनाइएको बबल रकमिन्दा बढी FAP िुल्क लगाइएको अवस्थामा
बबरामी िहायताको लाचग योग्य िएको ननधाारण गररन्छ। FAP ओहायोहे ल्थ द्वारा बबल बनाइएका िेवाहरूको लाचग र

ओहायोहे ल्थ-रोजगार िएको चचककत्िकबाट अस्ितालमा बबरामीद्वारा प्राप्त गरे का चचककत्िा िेवाहरूको लाचग मात्र लागू
हुन्छ।

आवेदन ददनका लार्ि
पवत्तीय िहायताका लाचग पवत्तीय िहायता नीनत र आवेदनहरूका नन:िुल्क प्रनतसलपिहरू ननम्नसलखखत काया गरे र प्राप्त गना
िककन्छ:
•
•

ओहायोहे ल्थ अस्ितालको प्रमुख दताा कायाालय वा आकस्स्मक पविाग र्ेस्कमा गएर (िे गानाहरू िछाडर् छन ्)
ओहायोहे ल्थ का ग्राहक कल केन्रहरूलाई कल गरे र (फोन नम्बरहरू िछाडर् छन ्)

•

िछाडर्का िे गानाहरूमा लेखेर

•

त्यिलाई www.OhioHealth.com/patients-and-visitors/paying-for-your-care/financial-assistance/ बाट
र्ाउनलोर् गरे र

िूरा गररएका आवेदनहरूलाई यो िष्ृ िको िछाडर्नतर रहे का िे गानाहरूमा ित्राचार गनुाहोि ् वा त्यिलाई ओहायोहे ल्थ
अस्ितालको मुर्ख्य दताा कायाालय र्ेस्कमा र्ेसलिर गनुाहोि ्।

पवत्तीय िहायता नीनतिुँग िम्बस्न्धत प्रश्नहरू वा आवेदन फाराम (फाराम िूरा गने िहायता िटहत) लाई ओहायोहे ल्थ
अस्ितालहरू मध्य एउटा पवत्तीय िरामिादाताको कायाालय (यो िष्ृ िको िछाडर् िच
ू ीबद्ध गररएको छ) मा कल गरे र वा गएर
िम्बोधन गना िककन्छ
अनुवादनहरू
आचथाक िहायता नीनत, नीनतको यो िाराङ्ि र आवेदन फारामका अनव
ु ाटदत प्रनतहरू अरे बबक, फ्रेन्च, जमान, जािानी,
कोररयाली, मन्दाररन, नेिाली, रसियन, िोमाली, स्िेननि,र सिएतनामी िाषामा उिलब्ध छन ्।

FAP र आवेदनसुँि
ओहायोहे ल्थ सुववधा

सम्िजन्धि

प्रश्नहरूसुँि कहाुँ
कल िने

FAP र ववत्तीय सहायिा आवेदनहरूको

तनिःशुल्क प्रतिमलवप कहाुँ प्राप्ि िने र परू ा
िररएका आवेदनहरूलाई कहाुँ पठाउने

प्रश्नहरूसुँि कहाुँ जाने वा ववत्तीय सहायिा

आवेदनसुँि कसलाई िद्दिको अनरु ोध िने

Riverside Methodist
Hospital

614-566-1505

OhioHealth
P.O. Box 7527
Dublin, Ohio 43016

OhioHealth Riverside Methodist Hospital
3535 Olentangy River Road
Columbus, Ohio 43214

Grant Medical Center

614-566-1505

OhioHealth
P.O. Box 7527
Dublin, Ohio 43016

OhioHealth Grant Medical Center
111 South Grant Avenue
Columbus, Ohio 43215

Doctors Hospital

614-566-1505

OhioHealth
P.O. Box 7527
Dublin, Ohio 43016

OhioHealth Doctors Hospital
5100 West Broad Street
Columbus, Ohio 43228

Grady Memorial
Hospital

614-566-1505

OhioHealth
P.O. Box 7527
Dublin, Ohio 43016

OhioHealth Grady Memorial Hospital
561 W. Central Avenue
Delaware, Ohio 43015

Dublin Methodist
Hospital

614-566-1505

OhioHealth
P.O. Box 7527
Dublin, Ohio 43016

OhioHealth Dublin Methodist Hospital
7500 Hospital Drive
Dublin, Ohio 43016

Grove City Methodist
Hospital

614-566-1505

OhioHealth
P.O. Box 7527
Dublin, Ohio 43016

Grove City Methodist Hospital
1375 Stringtown Road
Grove City, Ohio 43123

Hardin Memorial
Hospital

614-566-1505

OhioHealth
P.O. Box 7527
Dublin, Ohio 43016

OhioHealth Hardin Memorial Hospital
921 East Franklin Street
Kenton, Ohio 43326

Marion General Hospital

614-566-1505

OhioHealth
P.O. Box 7527
Dublin, Ohio 43016

OhioHealth Marion General Hospital
1000 McKinley Park Drive
Marion, Ohio 43302

O'Bleness Hospital

740-566-4803

OhioHealth - Patient Financial Services
55 Hospital Drive
Athens, Ohio 45701

OhioHealth O’Bleness Hospital
55 Hospital Drive
Athens, Ohio 45701

Mansfield Hospital

419-526-8428

OhioHealth - Mansfield Business Office
335 Glessner Avenue
Mansfield, Ohio 44903

OhioHealth Mansfield Hospital
335 Glessner Avenue
Mansfield, Ohio 44903

Shelby Hospital

419-526-8428

OhioHealth - Mansfield Business Office
335 Glessner Avenue
Mansfield, Ohio 44903

OhioHealth Shelby Hospital
199 W. Main Street
Shelby, Ohio 44875

Berger Hospital

740-420-8020

OhioHealth – Patient Financial Services
1180 N. Court St.
Circleville, Ohio 43113

OhioHealth-Patient Financial Services
1180 N. Court St.
Circleville, Ohio 43113

Westerville Medical
Campus

614-566-1505

OhioHealth
P.O. Box 7527
Dublin, Ohio 43016

OhioHealth Westerville Medical Campus
260-300 Polaris Parkway
Westerville, Ohio 43082

Pickerington Medical
Campus

614-566-1505

OhioHealth
P.O. Box 7527
Dublin, Ohio 43016

OhioHealth Pickerington Medical Campus
1010-1030 Refugee Road
Columbus, Ohio 43147

OhioHealth
P.O. Box 7527
Dublin, Ohio 43016

यो िूचीको कुनै िनन स्थानहरूमा जानह
ु ोि ्

Freestanding Emergency
Department Facilities

614-566-1505

Physician Group (OPG)

614-566-1505

OhioHealth
P.O. Box 7527
Dublin, Ohio 43016

यो िच
ू ीको कुनै िनन स्थानहरूमा जानह
ु ोि ्

केन्रहरू (Urgent Care
Centers)

614-566-1505

OhioHealth
P.O. Box 7527
Dublin, Ohio 43016

यो िूचीको कुनै िनन स्थानहरूमा जानह
ु ोि ्

Marion Area Physicians

614-566-1505

OhioHealth
P.O. Box 7527
Dublin, Ohio 43016

यो िूचीको कुनै िनन स्थानहरूमा जानह
ु ोि ्

Home Health Care (गह
ृ

614-566-1505

OhioHealth
P.O. Box 7527
Dublin, Ohio 43016

यो िूचीको कुनै िनन स्थानहरूमा जानह
ु ोि ्

अत्यावश्यक स्याहार

स्वास््य स्याहार)

