
पषृ्ठ 1 मध्ये 22 
 
 

UPMC PINNACLE 
नी�त र कायर्�व�ध पिुस्तका 

 
नी�त: C-667 
सचूी: �व�ीय 

 
�वषय: परोपकार स्याहार तथा आ�थर्क सहायता नी�त  
�म�त: सेप्टेम्बर 1, 2022 
 
I. नी�त 
 

UPMC Central Pa स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता भएका र बीमा नग�रएका, कम बीमा ग�रएका, सरकार� 
कायर्क्रमको ला�ग अयोग्य, सरकार� सहायताका ला�ग योग्य नहुने (उदाहरणका ला�ग Medicare वा 
Medicaid), वा Medicaid का ला�ग स्वीकृत भएका मा�नसहरूलाई आ�थर्क सहायता प्रदान गनर् प्र�तबद्ध 
छ तर �व�शष्ट �च�कत्सक�यरूपमा आवश्यक सेवालाई �च�कत्सा सहायताद्वारा नसमे�टएको मा�नन्छ, वा 
अन्यथा �च�कत्सक�यरूपमा आवश्यक हेरचाहको ला�ग भकु्तानी गनर् असमथर् हुन्छ। UPMC Central Pa 
ले स्वास्थ्य स्याहार सेवाहरू चा�हने व्यिक्तहरूको आ�थर्क �मताले उनीहरूलाई स्याहार खोज्न वा प्राप्त 
गनर्बाट रोक्दैन भन्ने कुरा स�ुनिश्चत गनर् प्रयास गछर्।  

  
UPMC Central Pa लाई िजम्मेवार�पवूर्क आफ्ना स्रोतहरू व्यवस्थापन गनर् र आवश्यकतामा परेका 
व्यिक्तहरूको सबभैन्दा ठूलो सखं्यालाई उपयकु्तस्तरको सहायता प्रदान गनर्को ला�ग, �बरामीहरूले 
भकु्तानी गन� व्यिक्तगत �मताको आधारमा उनीहरूको स्याहारको लागतमा योगदान गन� अपे�ा 
ग�रन्छ।  
  
आ�थर्क सहायताको ला�ग आवेदन �दने �बरामीहरूले प�न �व�ीय सहायता वा भकु्तानीका अन्य प्रकारहरू 
प्राप्त गनर्का ला�ग UPMC को प्र�क्रयाहरूमा सहयोग गन� अपे�ा ग�रन्छ, स्वास्थ्य बीमा ख�रद गनर्सक्ने 
�व�ीय �मता भएकाहरूलाई त्यसो गनर् प्रोत्सा�हत ग�रनेछ।  
  
सघंीय आपतकाल�न �च�कत्सा उपचार तथा श्रम ऐन (EMTALA) �नयमहरू अनसुार, कुन ैप�न 
�बरामीलाई �च�कत्सा जाचँ पर��ण र आवश्यक हदसम्म �बरामीको उपचार गनर् वा �तनीहरूलाई 
आवश्यकता अनसुार स्थानान्तरणको ला�ग िस्थर बनाउन आवश्यक सेवाहरू प्रदान गनुर्अ�घ आ�थर्क 
सहायता वा भकु्तानी जानकार�को ला�ग जाँच ग�रने छैन। आ�थर्क सहायता प्रदान गदार् उमेर, �लङ्ग, 
जा�त, सामािजक वा अध्यागमन िस्थ�त, यौन झकुाव, लङै्�गक प�हचान वा धा�मर्क सम्बद्धतालाई 
ध्यानमा रा�खने छैन।  
 
 

II. उद्देश्य 
 

यस नी�तको उद्देश्य �व�ीय सहायता योग्यता आवश्यकताहरूको �व�भन्न प्रकार र स्तरहरू, समा�वष्ट र 
ब�हष्कृत सेवाहरू, र �व�ीय सहायता सरु��त गन� प्र�क्रयालाई सम्बोधन गनुर् हो। 

 
III. �ेत्र 
 

यो नी�त सब ैUPMC Central Pa अस्पताल र �च�कत्सक प्रदायकहरूमा लाग ूहुन्छ। (सलंग्न ग�रएको - 
स�ुवधा र प्रदायक सचूीहरू हेनुर्होस)्।  
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यो नी�त �नम्न UPMC Pinnacle अस्पताल स�ुवधाहरूमा लाग ूहुन्छ: 
☒ UPMC Pinnacle Hospitals (UPMC Harrisburg, UPMC Community Osteopathic, र 

UPMC West Shore) 
☒ UPMC Carlisle 
☒ UPMC Memorial 
☒ UPMC Lititz 
☒ UPMC Hanover 
☒ UPMC Central Pa को स्वा�मत्व भएका वा �नयिन्त्रत ससं्थाहरू 
 

प्रदायकमा आधा�रत एम्बुलेटर� शल्य�क्रया केन्द्रहरू: �फ्र-स्ट्यािण्डङ एम्बुलेटर� शल्य�क्रया सु�वधाहरू: 
☒ UPMC Surgery Center – Carlisle  ☐ Hanover Surgicenter 
☒ UPMC Pinnacle Procedure Center  ☐ UPMC Leader Surgery Center (JV) 
☒ UPMC Community Surgery Center  ☒ UPMC Specialty Care York Endoscopy 

      ☐ Susquehanna Valley Surgery Center (JV)  
      ☐ West Shore Surgery Center (JV)  

 
IV. प�रभाषाः 
 

यस नी�तको उद्देश्यका ला�ग, तलका सतर्हरूलाई �नम्न रूपमा प�रभा�षत ग�रएको छ:  
  
आकिस्मक स्याहार वा आकिस्मक उपचार: EMTALA (आकिस्मक �च�कत्सा उपचार तथा स�क्रय श्रम 
ऐन) द्वारा प�रभा�षत आकिस्मक �च�कत्सा अवस्थाहरूको स्याहार वा उपचार।  
  
आ�थर्क सहायता: �व�ीय सहायता भनेको स्था�पत मापदण्डहरू परूा गन� व्यिक्तहरूलाई �नःशलु्क वा 
छुटमा स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गनुर् हो।  
  
प�रवार: सयंकु्त राज्यको जनगणना ब्यरूोले प�रभा�षत गरेअनसुार, दईु वा बढ� व्यिक्तहरूको समहू जो 
सँग ैबस्छन ्र जो जन्म, धमर्पतु्र, �ववाह, सम�लङ्गी �ववाह, अ�ववा�हत वा घरेल ुसाझेदारहरूबाट 
सम्बिन्धत छन।्  
  
बीमा नग�रएको: UPMC Central Pa बाट प्राप्त स्वास्थ्य स्याहार सेवाहरूको ला�ग उसको/उनको भकु्तानी 
दा�यत्वहरू परूा गनर्का ला�ग मद्दत गनर् �बरामीसँग कुनसै्तरको बीमा (या त �नजी वा सरकार�) वा अन्य 
सम्भा�वत सहायता �वकल्पहरू नभएको, जस्त ै�हसंात्मक अपराधका पी�डतहरू, स्वत: बीमा, तसे्रो प� 
दा�यत्व, आ�द।  
  
कम बीमा ग�रएको: �बरामीसँग केह� स्तरको बीमा (या त �नजी वा सरकार�) वा अन्य सम्भा�वत सहायता 
�वकल्पहरू छन,् जस्त ै�हसंात्मक अपराधका पी�डतहरू, स्वत: बीमा, तसे्रो प� दा�यत्व, आ�द।तर अझ ै
बीमाले नव्योहोन� खचर्हरु छन ्जुन उसको/उनको UPMC UPMC Central Pa बाट प्राप्त स्वास्थ्य स्याहार 
सेवाहरूको भकु्तानीका ला�ग �तनर् सक्ने आ�थर्क �मता भन्दा बढ� छ।  
  
आय/पा�रवा�रक आय: सब ैयोग्य प�रवार सदस्यहरूको ला�ग �नम्न आयका स्रोतहरू गणना गरेर 
आय/पा�रवा�रक आय �नधार्रण ग�रन्छ।  
  

• ज्याला, तलब, �टप्स 
•  व्यापा�रक आय 
•  सामािजक सरु�ा आय  
•  पेन्सन वा सेवा�नव�ृ आय 
•  लाभांश एव ंब्याज 
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•  भाडा तथा रोयल्ट�  
•  बेरोजगार� ��तप�ूत र् 
•  कामदारको ��तप�ूत र् आय 
•  भ�ा तथा बाल समथर्न 
•  काननूी �नणर्यहरू 
•  नगद, ब�क खाता र मदु्राबजार खाताहरू 
•  �न�ेप प�रपक्व भएको प्रमाणपत्रहरू, म्यचुुअल फन्ड, बन्ड वा �बना ज�रवाना सिजल ैनगदमा 
साट्न स�कने अन्य प�रवतर्नीय लगानीहरू। 
•  समथर्न पत्रहरू 
•  अन्य आम्दानी, जस्त ैफेला परेको ट्रस्टबाट हुने आम्दानी, परोपकार� प्र�तष्ठान, आ�द। 

  
आय �नधार्रण गदार् �वचार नग�रएका वस्तहुरूमा समावेश छन:्  
  

• प्राथ�मक �नवास  
• सेवा�नव�ृ� कोष  
• प्राथ�मक सवार�साधन  

  
ग�रबी: आम्दानी सघंीय ग�रबी �दशा�नद�शहरूको 300% भन्दा कम हँुदा। 
  
छुट ग�रएको स्याहार: बीमा नग�रएको; यसमा बीमा लाभहरू समाप्त भइसकेका र आम्दानी सघंीय ग�रबी 
�दशा�नद�शहरूको 301% र 400% बीचमा पन� �बरामीहरू समावेश छन।्  
  
आ�थर्क वा �च�कत्सा क�ठनाइ: सघंीय ग�रबी �दशा�नद�शहरूको 300% भन्दा बढ� वा�षर्क पा�रवा�रक 
आम्दानी भएका योग्य �बरामीहरूलाई छुटको रूपमा प्रदान ग�रएको �व�ीय सहायता र UPMC Central Pa 
द्वारा प्रदान ग�रएको �च�कत्सा सेवाहरूको प�रणामस्वरूप बीमाले नव्योहोन� खचर् वा �बरामी दा�यत्व 
पा�रवा�रक आम्दानीको 15% भन्दा बढ� छ भने।  
  
सघंीय ग�रबी �दशा�नद�श: सघंीय ग�रबी �दशा�नद�शहरू सयंकु्त राज्य स�ंहताको शीषर्क 42 को खण्ड 9902 
को उपदफा (2) को अ�धकारअन्तगर्त सयंकु्त राज्य अमे�रकाको स्वास्थ्य र मानव सेवा �वभागद्वारा 
सघंीय रिजष्टरमा वा�षर्करूपमा अद्याव�धक ग�रन्छ। हालको सघंीय ग�रबी �दशा�नद�शहरू 
http://aspe.hhs.gov/poverty-guidelinesमा सन्दभर् गनर् स�कन्छ।  
  
अनमुा�नत परोपकार स्याहार: सावर्ज�नकरूपमा उपलब्ध बाह्य डाटा स्रोतहरूको प्रयोग जसले �बरामीको 
भकु्तानी गन� �मताको बारेमा जानकार� प्रदान गदर्छ।  

 
 
 
V. योग्यता 
 

A. यस नी�तअन्तगर्त योग्य सेवाहरू। UPMC Central Pa प्रदायकहरूबाट आपतकाल�न र अन्य 
�च�कत्सक�यरूपमा आवश्यक स्याहार खोज्ने वा प्राप्त गन� योग्य व्यिक्तहरूका ला�ग आ�थर्क 
सहायता उपलब्ध छ। यो �व�ीय सहायता नी�त (FAP) ले पेिन्सलभा�नया राष्ट्रमण्डलद्वारा 
प�रभा�षत ग�रएअनसुार �च�कत्सक�यरूपमा आवश्यक स्याहारलाई समेट्छ। पेिन्सलभा�नया 
राष्ट्रमण्डल 55 Pa कोड § 1101.21a ले �च�कत्सा आवश्यकतालाई यसर� प�रभा�षत गदर्छ:  

  

http://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
http://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
http://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
http://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
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�बरामी, चोटपटक वा अशक्तताको उ�चत उपचार वा व्यवस्थापनको ला�ग आवश्यक पन� सेवा, 
वस्त,ु प्र�क्रया वा स्याहारको स्तर भनेको �नम्न हो:  
  
(1) रोग, अवस्था, चोटपटक वा अशक्तताको शरुुवातलाई रोक्न वा यथो�चतरूपमा अपे�ा 

ग�रएको छ; वा  
(2) रोग, अवस्था, चोटपटक वा अशक्तताको शार��रक, मान�सक वा �वकासात्मक 

प्रभावहरूलाई कम गन� वा सधुार गन�, वा यथो�चतरूपमा अपे�ा ग�रएको छ; वा  
(3) प्रापकको कायार्त्मक �मता र समान उमेरका प्रापकका ला�ग उपयकु्त हुने कायार्त्मक 

�मता दवुलैाई ध्यानमा राख्दै दै�नक �क्रयाकलापहरू गनर्को ला�ग प्रापकलाई अ�धकतम 
कायार्त्मक �मता हा�सल गनर् वा कायम रा� मद्दत गन�छ।  

 
B. यस नी�तअन्तगर्त �व�ीय सहायताको ला�ग योग्य नभएका सेवाहरूले �च�कत्सक�य रूपमा 

आवश्यक हेरचाहको गठन गरेको भए ताप�नः  
  

a. कस्मे�टक सजर्र�लाई �च�कत्सक�यरूपमा आवश्यक ठा�नँदैन  
b. सब ैखालका प्रत्यारोपण र सम्बिन्धत सेवाहरू  
c. मोटोपन घटाउने शल्य�क्रया र सब ैसम्बिन्धत सेवाहरू  
d. प्रजनन-सम्बिन्धत प्र�क्रयाहरू (जस्त ैइन-�भट्रो �नषचेन, भ्यासेक्टोमी, ट्यबूल �लगेशन 
�रभसर्ल्स, आ�द)  
e. एक्यपूङ्चर  
f. कुन ैप�न UPMC Central Pa आकिस्मक स्याहार स्थलमा प्रदान ग�रएका सेवाहरू  
g. प्याकेज मलू्य - प्याकेज मलू्यमा समावेश ग�रएका सेवाहरू बन्डल ग�रएका छन ्र 
समावेशी दरको अधीनमा छन ्जुन अन्य कुन ैप�न प्रकारको छुटको अधीनमा छैन।  
h. �नजी न�सर्ङ सेवा  
i. गरै UPMC Central Pa �नकायद्वारा उपलब्ध गराइने र �बल ग�रएको सेवाहरू जसमा 
प्रयोगशाला वा �नदान पर��ण, दन्त, दृिष्ट र बोल�, व्यावसा�यक वा शार��रक उपचारहरू 
समावेश हुन सक्छन।्  
j. �वचाराधीन मदु्दामा सलंग्न �बरामीले प्राप्त गरेका �बरामी खाता वा सेवाहरू जुन 
UPMC Central Pa मा सञ्चालन ग�रएका सेवाहरूको शलु्कमा आधा�रत असलु�को 
उत्प��सँग सम्बिन्धत वा प�रणाम हुनसक्छ। 
k. अन्य समावेश नग�रने सेवाहरू जस्त ैलेजरद्वारा ग�रने आखँाको शल्य�क्रया, �वशषे 
मो�त�बन्द ुलेन्स, श्रवण सहायक, आ�द। 
 

 
 

VI.  योग्यता र सहायता मापदण्ड  
 
A. UPMC Central Pa को ध्येय र मलू्यहरु अनसुार आ�थर्क सहायता प्रदान ग�रनेछ। बीमा 

नग�रएका र कम बीमा ग�रएका �बरामीहरूका ला�ग आ�थर्क सहायता योग्यतालाई �वचार 
ग�रनेछ, र जसका ला�ग UPMC Central Pa द्वारा उपलब्ध गराइएका सेवाहरूको ला�ग बीमाले 
नव्योहोन� अपे��त खचर्हरू परैू �तनर् आ�थर्क क�ठनाइ हुनेछ �तनीहरूलाई सघंीय, प्रदेश र स्थानीय 
काननूबमोिजम आ�थर्क सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। आ�थर्क सहायताका ला�ग आवेदकहरूले 
उपलब्ध कभरेजको ला�ग सावर्ज�नक कायर्क्रमहरूमा आवेदन �दन प्रोत्सा�हत ग�रन्छ, य�द योग्य 
भएमा, साथै UPMC Central Pa द्वारा प्रदान ग�रएको स्याहारको भकु्तानी �वकल्पहरूका ला�ग 
सावर्ज�नक वा �नजी स्वास्थ्य बीमालाई को�शस गनुर् पछर्। आफ्नो स्वास्थ्य स्याहार सेवाको ला�ग 
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भकु्तानी गनर् सक्ने कायर्क्रमहरूको ला�ग आवेदन �दन सहयोग नगन� �बरामीहरूलाई आ�थर्क 
सहायताका ला�ग अस्वीकार गनर् स�कन्छ। UPMC Central Pa ले �बरामीहरूलाई सावर्ज�नक र 
�नजी कायर्क्रमहरूको ला�ग आवेदन �दन मद्दत गनर् सकारात्मक प्रयास गन�छ।  

  
सामान्यतया, कुन ैव्यिक्तले बीमा आवश्यकताहरू (जस्त ैअ�धकार-पत्रहरू र/वा रेफरलहरू प्राप्त 
गन�) उ�चतरूपमा पालना गनर् असफल हँुदा वा उपलब्ध बीमा कभरेजबाट बा�ह�रने व्यिक्तहरूको 
ला�ग �बरामीले योग्यता आवश्यकताहरू परूा गरेता वा नगरेता प�न आ�थर्क सहायता उपलब्ध 
हँुदैन।  

  
थप रूपमा, यो नी�त सेवा�ते्र बा�हर बसोबास गन� व्यिक्तहरू र जसलाई UPMC Central Pa 
प्रदायकबाट उपचार �लनको ला�ग यात्रा गनुर्पछर्  �तनीहरूलाई लाग ूहुने छैन। सेवा�ेत्रले UPMC 
Central Pa स�ुवधासँग जो�डएका सब ैकाउन्ट�हरू समावेश गदर्छ। �बरामीलाई आकिस्मक 
स्याहार उपचार ग�रएको अवस्थामा बाहेक गरै-आवासीय अन्तरार्िष्ट्रय �बरामीहरू आ�थर्क 
सहायताबाट विजर्त हुन्छन।् UPMC Central Pa ले सब ैसान्द�भर्क तथ्य र प�रिस्थ�तहरूलाई 
�वचार गरेर आफ्नो स्व�ववेकमा यी ब�हष्करणहरू माफ गनर् सक्छ। थप रूपमा, UPMC Central 
Pa ले अनमुा�नत परोपकार स्याहार प्रयोग गन� �बरामीहरूको ला�ग आ�थर्क सहायता स्वीकृत गनर् 
सक्छ।  
 

B. �बरामी आ�थर्क सहायता योग्यता �दशा�नद�शहरू। यहाँ अन्यथा प्रदान ग�रएको बाहेक, यस 
नी�तअन्तगर्त योग्य सेवाहरू �बरामीलाई स्लाइ�डङ शलु्क मापनमा उपलब्ध गराइनेछ, �व�ीय 
आवश्यकताअनसुार, अमे�रक� स्वास्थ्य र मानव सेवा �वभागद्वारा प्रका�शत सघंीय ग�रबीस्तर 
�दशा�नद�शहरूको सन्दभर्मा �नधार्रण ग�रएको छ। 0

1  
  

1. ग�रबी:  
  

A. जब �बरामीको कम �बमा ग�रएको छ र �बरामीको र/वा िजम्मेवार प� (जस्त,ै 
आमाबाब,ु जीवनसाथी, आ�द।) को आय सघंीय ग�रबी �दशा�नद�शहरु बमोिजम वा 
300% तल छ भने �बरामीलाई प्रदायकद्वारा प्रदान ग�रएको स्याहारको ला�ग 
100% कटौतीको ला�ग अनमुोदन ग�रनेछ। यसको मतलब सेवाहरूको ला�ग शलु्क 
पणूर्रूपमा माफ ग�रएको छ।  

  
B. जब �बरामीको बीमा ग�रएको छैन र �बरामीको र/वा िजम्मेवार प� (जस्त,ै 

आमाबाब,ु जीवनसाथी, आ�द।) को आय सघंीय ग�रबी �दशा�नद�शहरु बमोिजम वा 
300% तल छ भने; �बरामी आ�थर्क सहयोगको ला�ग योग्य छ। �बरामीको 
बीमालाई �बल ग�रनेछ, य�द स्वीकृत भएमा �बरामीको बीमाप�छ कुन ै�बरामी 
दा�यत्व नहुन सक्छ। य�द कम बीमा ग�रएको �बरामीको आय सघंीय गर�बी 
�दशा�नद�शहरूको 300% भन्दा बढ� छ भने, �बरामी आ�थर्क वा �च�कत्सा 
क�ठनाइको रूपमा आ�थर्क सहायताको ला�ग योग्य हुन सक्छ।  

  

                                                 
1 चालू वषर्को संघीय ग�रबी �दशा�नद�शहरू http://aspe.hhs.gov/poverty-guidelinesमा उपलब्ध छन।् प्रदायकहरूले प्रयोग गन� संघीय ग�रबी 
�दशा�नद�शहरू संयुक्त राज्य अमे�रकाको स्वास्थ्य र मानव सेवा �वभागद्वारा प्रका�शत संघीय ग�रबी �दशा�नद�श अद्याव�धकहरूसँग 

वा�षर्क रूपमा अद्याव�धक ग�रनछे।  
  

http://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
http://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
http://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
http://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
http://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
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2. छुट ग�रएको स्याहार: सहायता �बरामीको र/वा िजम्मेवार प�को आम्दानीको आधारमा 
छुट वा घटाइएको �बरामी दा�यत्वको रूपमा हुन सक्छ।  

  
य�द बीमा नग�रएको �बरामी र/वा िजम्मेवार प� (जस्त,ै आमाबाब,ु जीवनसाथी, 
आ�द।) को आय सघंीय ग�रबी �दशा�नद�शहरुको 300% र 400% भन्दा कम वा बराबर 
छ भने, �बरामी सब ैखाताहरूको ला�ग सामन्यतया �बल ग�रएको (AGB) रकमहरू तल 
प�रभा�षत ग�रएअनसुार �बरामी दा�यत्वमा कमीको रूपमा सहयोगको ला�ग योग्य छ।  

 
3. आ�थर्क वा �च�कत्सा क�ठनाइ: य�द बीमा नग�रएको �बरामी र/वा िजम्मेवार प� (जस्त,ै 

आमाबाब,ु जीवनसाथी, आ�द।) को आय सघंीय ग�रबी स्तरको 300% भन्दा बढ� छ भने, 
�तनीहरूलाई �व�ीय वा आ�थर्क क�ठनाइको ला�ग �वचार गनर् स�कन्छ।  
 
�बरामीको बीमाले नव्योहोन� खचर् वा �बरामीको दा�यत्व पा�रवा�रक आम्दानीको 15% 
भन्दा बढ� भएको अवस्थामा वा �बरामीको मे�डकल �बलहरू यस्तो प�रमाणको हुन्छ �क 
त्यसको भकु्तानीले �बरामीको आ�थर्क अिस्तत्वलाई खतरामा पाछर्  भने UPMC Central 
Pa ले सहायतालाई �वचार गन�छ। �बरामीको दा�यत्व प�रवारको आम्दानी वा AGB को 
15% भन्दा कम हुन न�दन शलु्क समायोजनको रूपमा सहायता प्रदान ग�रनेछ।  

  
यस नी�तमा जुनसकैु कुरा समावेश भए ताप�न, य�द सेवाको ला�ग शलु्कको 100% कभर नगन� 
आ�थर्क सहयोगको परुस्कार �दइन्छ भने, छुटको हेरचाहको ला�ग यस नी�तअन्तगर्त योग्य 
�बरामीहरूबाट बाकँ� रकम तल प�रभा�षत ग�रएअनसुार सामान्यतया �बल ग�रएको रकम 
(AGB) भन्दा बढ� हुने छैन। UPMC Central Pa ले सब ैसान्द�भर्क तथ्यहरू र प�रिस्थ�तहरू 
�वचार ग�रसकेप�छ आफ्नो स्व�ववेकमा योग्यता आवश्यकताहरू हटाउन वा प�रमाजर्न गनर् 
सक्छ ता�क आ�थर्क स्रोतको अभाव भएका �बरामीहरूलाई �च�कत्सा स्याहार उपलब्ध गराउने 
यस नी�तको आवश्यक उद्देश्य हा�सल गनर् स�कयोस।्  
 

VII. सामान्यतया �बल ग�रएको रकम  
  
UPMC Central Pa ले आपतकाल�न वा अन्य �च�कत्सारूपमा आवश्यक सेवाहरूको ला�ग योग्य 
व्यिक्तलाई यस्तो स्याहार कभर गन� बीमा भएका व्यिक्तहरूलाई सामान्यतया �बल ग�रएको रकम 
(AGB) भन्दा बढ� शलु्क लगाउने छैन। UPMC Central Pa ले AGB �नधार्रण गनर् लकु-ब्याक �व�ध 
प्रयोग गन�छ। AGB को Medicare- Fee–For–Service र �नजी स्वास्थ्य बीमा (Medicaid ले व्यवस्थापन 
गन� भकु्तानीकतार्हरू स�हत) द्वारा अनमु�त �दइएको सब ैदावीहरू प्रयोग गरेर गणना ग�रन्छ। यस 
उद्देश्यका ला�ग, UPMC Central Pa ले नी�तले कभर गरेको कुन ैप�न अस्पताल स�ुवधाको सबभैन्दा कम 
प्र�तशत छनोट गन�छ र यो प्र�तशतलाई नी�तले कभर गरेको सब ैआपतकाल�न वा अन्य 
�च�कत्सक�यरूपमा आवश्यक हेरचाहमा लाग ूगन�छ। हाल गणना ग�रएको सबभैन्दा कम रकम 28% हो 
जुन 20% भन्दा बढ� छ जसको प�रणामस्वरूप 80% छुट हुन्छ।  
  
  

VIII. आ�थर्क सहायताको ला�ग आवेदन  
  

योग्यता �नधार्रणहरू UPMC Central Pa को नी�त र �बरामीको आ�थर्क आवश्यकताको मलू्याङ्कनको 
आधारमा ग�रनेछ। बीमा नग�रएका र कम बीमा ग�रएका �बरामीहरूलाई आ�थर्क सहायता नी�त र 
आवेदन पेश गन� प्र�क्रयाबारे जानकार� �दइनेछ। आ�थर्क सहायताका ला�ग आवेदकहरूले उपलब्ध 
कभरेजको ला�ग सावर्ज�नक कायर्क्रमहरूमा आवेदन �दन आवश्यक छ, य�द योग्य भएमा, साथै UPMC 
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Central Pa द्वारा प्रदान ग�रएको स्याहारको भकु्तानी �वकल्पहरूका ला�ग सावर्ज�नक वा �नजी स्वास्थ्य 
बीमालाई को�शस गनुर् पछर्। UPMC Central Pa ले आ�थर्क सहयोगको ला�ग अनरुोध प्राप्त भएको 30 
�दन�भत्र प्र�क्रया गन�छ। य�द कागजातहरू छुटेको छ भने, �बरामीलाई अनरुोधको जवाफ �दन थप 30 �दन 
�दइनेछ।  
 
UPMC Central Pa ले �बरामीहरूलाई Medicaid र अन्य उपलब्ध सावर्ज�नक र �नजी कायर्क्रमहरूका 
फाइदाहरू व्याख्या र सेवाहरूको कभरेज प्रदान गनर् सक्ने ती कायर्क्रमहरूको बारेमा जानकार� प्रदान गनर् 
उ�चत प्रयास गन�छ।  
 
सावर्ज�नक वा �नजी कभरेज र UPMC Central Pa को आ�थर्क सहायता नी�तको जानकार� 
�बरामीहरूलाई सिजल ैबझु्न स�कने, साँस्कृ�तकरूपमा उपयकु्त भाषामा र लाग ूहुने अस्पताल सेवा �ते्र 
समदुायहरूमा बो�लने सबभैन्दा प्रच�लत भाषाहरूमा सञ्चार ग�रनेछ।  
  

 A.  आवेदन प्र�क्रया:  
  

सामान्यतया, �बरामीले सघंीय र राष्ट्रमडंल सरकार� सहायता कायर्क्रमहरूको ला�ग आवेदन 
नगरेसम्म र अयोग्य हुने �नधार्रण नगरेसम्म आ�थर्क सहायताको ला�ग योग्य हँुदैन। UPMC 
Central Pa ले सङ्घीय र राष्ट्रमडंल सरकारका कायर्क्रमहरूमा भनार् र/वा आवेदन �दन 
�बरामीहरूलाई सहयोग गनर् स्रोतहरू उपलब्ध गराउनेछ। UPMC Central Pa ले �बरामी 
�च�कत्सा सहायता वा अन्य सरकार� सहायता कायर्क्रमहरूको ला�ग अयोग्य छ भन्ने 
कागजातहरू�बना आ�थर्क सहायता आवेदन प्र�क्रया गन� �नणर्य गनर् सक्छ।  

 
ती �बरामीहरू जो "सरल मा�नसहरू" (अथार्त ्अ�मष, पुरानो अडर्र मेनोनाइट, र रू�ढवाद� 
मेनोनाइटहरू) हुन,् �तनीहरूको �वश्वास प्रणाल�ले उनीहरूलाई सरकारबाट कुनै प�न सहायता प्राप्त 
गनर् �नषेध गरेकोले छुट्टै प्र�क्रया प्रदान ग�रएको छ। �तनीहरूलाई �च�कत्सा सहायताको ला�ग 
आवेदन �दन आवश्यक पद�न र केह� भुक्तानी गन� �त�नहरूको इच्छाको कारणले, 80% भन्दा बढ� 
छुट �दन स�कने छैन र परोपकार स्याहार प�रभाषाअन्तगर्त �नःशुल्क स्याहारको ला�ग योग्य हुने 
छैनन। यो खण्डले �निश्चत सेवाहरूका ला�ग यस समदुायसँग सहम�त ग�रएका कुन ैप�न �वशषे 
प्याकेजको मलू्य �नधार्रणलाई समावेश गद�न। 

  
सब ैआवेदकहरूले UPMC Central Pa को आ�थर्क सहायता आवेदन फारम (सलंग्न ग�रएको 
हेनुर्होस)् परूा गन� र अनरुोध ग�रएका कागजातहरू उपलब्ध गराउने अपे�ा ग�रन्छ। य�द 
आवेदनमा कागजात समावेश ग�रएको छैन भने, �व�ीय सहायता �नधार्रण गनर् आवेदनमा 
साझेदार� ग�रएको �व�ीय जानकार� प्रयोग गनर् स�कन्छ। प्रदान ग�रएको जानकार�को वधैता 
प्रमाणीकरणको रूपमा �बरामीको हस्ता�र प्रयोग ग�रनेछ। थप रूपमा, सहायक कागजातहरू 
स�हत परूा ग�रएका आवेदनहरूले प्रभावकार� आवेदन प्र�क्रयामा प�रणाम ल्याउने सम्भावना अझ 
बढ� हुन्छ, यस नी�तले अनमुा�नत �व�ीय सहायता (तल वणर्न ग�रएको) अन्तगर्त प्रदान गरेको 
वा अन्यथा UPMC Central Pa को स्व�ववेकमा सहायक कागजातहरू र पणूर् आवेदनको 
अनपुिस्थ�तमा प�न आ�थर्क सहायता प्रदान गनर् स�कन्छ।  

 

आ�थर्क सहायता आवेदनहरू �नम्न कायार्लयमा पेश गनुर्पन�छ:  
  

ServicesPatient Financial Support  
UPMC Central Pa 

PO Box 2353  
Harrisburg, Pa 17105-2353 

1-877-499-3899 वा 717-231-8989  
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आ�थर्क सहयोगको ला�ग प्राप्त अनरुोधहरू तरुुन्त ैप्र�क्रयामा ल�गनेछ र UPMC Central Pa ले 
पणूर् आवेदन प्राप्त भएको 30 �दन�भत्र �बरामी वा आवेदकलाई �ल�खतरूपमा स�ूचत गन�छ। य�द 
प्रस्ताव ग�रएको कुन ैप�न आ�थर्क सहायताको ला�ग योग्यता अस्वीकार ग�रयो भने, �बरामीले 
कुन ैप�न समयमा पनु: आवेदन �दन सक्छ। य�द �बरामीलाई आ�थर्क सहायता अस्वीकार 
ग�रएको छ र बाँक� रकम �तनर्को ला�ग भकु्तानी वा भकु्तानी योजना स्थापना ग�रएको छैन भने 
खातालाई फलोअपको ला�ग तसे्रो प� सङ्कलन �नकायमा स्थानान्तरण गनर् स�कन्छ। कृपया 
UPMC Central Pa को के्र�डट र सङ्कलन नी�त C-669 हेनुर्होस।्  

  
य�द �बरामीलाई आ�थर्क सहायताको ला�ग स्वीकृत ग�रएको छ भने, सेवाहरूको ला�ग योग्य 
�बरामी ब्यालेन्सहरू आवेदन स्वीकृत हुनभुन्दा एक वषर्अ�घ र स्याहारको �नरन्तरता स�ुनिश्चत 
गनर् 6 म�हना अगा�डको समयाव�ध अनसुार समायोजन ग�रनेछ। योकर्  काउन्ट�मा स्वस्थ 
सामदुा�यक सञ्जाल (हेल्द� केयर काडर्, HCC) कायर्क्रममाफर् त योग्यता प्राप्त गन� व्यिक्तहरूलाई 
बाहेक, र यस नी�तको मापदण्डको आधारमा उनीहरूको आवेदनबाट एक वषर्को ला�ग छुटको 
स्याहार स्वीकृत ग�रन्छ।  
  
आ�थर्क सहायता योग्यताको स्वीकृत समयाव�ध �बरामी सहायताको ला�ग योग्य भएको �म�त र 
योग्यताको �म�तभन्दा 1 वषर्अ�घ सरुु हुनेछ। 1 वषर्को दायराभन्दा बा�हरको सेवा �म�तहरू 
UPMC Central Pa को �ववेकमा केस हेरेर �वचार गनर् स�कन्छ।  
  
य�द �बरामी आवेदन प्र�क्रयामाफर् त आ�थर्क सहायताको ला�ग स्वीकृत भएको छ र �व�ीय 
सहायताको ला�ग योग्य भएका खाताहरूमा भकु्तानी गरेको छ भने; $ 5.00 भन्दा मा�थका 
भकु्तानीहरू प्रदान ग�रएको आ�थर्क सहायताको स्तरअनरुूपको हदसम्म �फतार् ग�रनेछ।  

 
B. अनमुा�नत आ�थर्क सहायता योग्यता:  

  
अनमुा�नत ग�रबी:  
  
UPMC Central Pa सब ै�बरामीहरूले आ�थर्क सहायता आवेदन परूा गनर् वा आवश्यक 
कागजातहरू उपलब्ध गराउन स�म छैनन ्भनी स्वीकार गदर्छ। यस नी�तमा वणर्न ग�रएको 
औपचा�रक आवेदन र आम्दानी मलू्याङ्कन नभएता प�न आ�थर्क सहायताको वारेन्ट� भएको र 
�बरामीले सहयोगको ला�ग योग्य हुने अवस्थाहरू हुन सक्छन।् �बरामीको भकु्तानी गन� �मताको 
मलू्याङ्कन गन� सामान्य शलै�मा, UPMC Central Pa ले आफ्नो पणूर् �ववेकमा, �बरामीको 
खातालाई सङ्कलन गनर् नस�कने घोषणा गनर् सक्छ र खातालाई योग्यता मापदण्ड परूा गरेको 
रूपमा वग�कृत गनर् सक्छ। जीवनका प�रिस्थ�तहरूहरूमा आधा�रत �बरामीहरूलाई अनमुा�नत 
योग्यता प्रदान गनर् स�कन्छ जस्त:ै  
  
1. घरबार�वह�नता वा घरबार�वह�न िक्ल�नकबाट स्याहार प्रािप्त;  
2. म�हला, �शश ुर बालबा�लका कायर्क्रम (WIC) मा सहभा�गता;  
3. SNAP (परूक पोषण सहायता कायर्क्रम) लाभहरू प्राप्त गद�गदार्;  
4. राज्य वा स्थानीय अन्य सहायता कायर्क्रमहरूको ला�ग योग्य, जस्त ै�हसंात्मक 

अपराधका पी�डतहरू;  
5. कुन ै�ात सम्प���बना मतृ �बरामी।  
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जब अनमुा�नत आ�थर्क सहायता योग्यता स्था�पत हुन्छ, सामान्यतया 100% छुट उपलब्ध 
हुनेछ।  
  
अन्य अनमुा�नत योग्यता:  
  
UPMC Central Pa को आवेदन प्र�क्रयामा प्र�तक्रया न�दने �बरामीहरूका ला�ग व्यिक्तगत 
आ�थर्क आवश्यकता मलू्याङ्कन गनर्का ला�ग जानकार�का अन्य स्रोतहरू, जस्त ैअनमुा�नत 
आय र प�रवारको आकार अनमुा�नत मोडले वा हालकैो �च�कत्सा सहायता आवेदनबाट प्राप्त 
जानकार� प्रयोग गनर् स�कन्छ। यो जानकार�ले UPMC Central Pa लाई �बरामीले सीधै उपलब्ध 
गराएको जानकार�को अभावमा उपलब्ध उ�म अनमुानहरू प्रयोग गर� प्र�त�क्रया न�दने 
�बरामीहरूको आ�थर्क आवश्यकतामा स�ूचत �नणर्य गनर् स�म बनाउँछ।  

  
आ�थर्करूपमा खाँचोमा परेका �बरामीहरूलाई मद्दत गन� उद्देश्यबाट, UPMC Central Pa ले 
�व�ीय आवश्यकता मलू्याङ्कन गनर् �बरामीको जानकार�को समी�ा गनर् तसे्रो-प� प्रयोग गनर् 
सक्छ। यो समी�ाले सावर्ज�नक रेकडर् डाटाबेसमा आधा�रत स्वास्थ्य सेवा उद्योग-
मान्यताप्राप्त, पवूार्नमुान मोडले प्रयोग गदर्छ। यस मोडलेले आम्दानी, स्रोत र तरलताको 
अनमुान समा�वष्ट सामािजक-आ�थर्क र �व�ीय �मता स्कोर गणना गनर् सावर्ज�नक रेकडर् डटेा 
सिम्म�लत गदर्छ। मोडलेको रूल सेट प्रत्येक �बरामीलाई एउटै मापदण्डमा मलू्याङ्कन गन�गर� 
�डजाइन ग�रएको छ र UPMC Central Pa को ला�ग ऐ�तहा�सक आ�थर्क सहायता स्वीकृ�तहरू 
�वरुद्ध क्या�लबे्रट ग�रएको छ। पवूार्नमुान गन� मोडलेले UPMC Central Pa लाई परम्परागत 
आवेदन प्र�क्रयाअन्तगर्त आ�थर्क सहायताका ला�ग ऐ�तहा�सकरूपमा योग्य भएका अन्य 
�बरामीहरूको �वशषेता हो �क होइन भनेर मलू्याङ्कन गनर् स�म बनाउँछ। �बरामीले 
प्रत्य�रूपमा जानकार� उपलब्ध नगराएको अवस्थामा अनमुा�नत योग्यता प्रदान गनर्को ला�ग 
UPMC Central Pa ले पवूार्नमुान मोडलेबाट जानकार� प्रयोग गनर् सक्छ। कभरेज उपलब्धता 
पिुष्ट गन� प्रयासहरू असफल भएका अवस्थामा, पवूार्नमुान मोडलेले आ�थर्करूपमा खाँचोमा परेका 
�बरामीहरूलाई अनमुा�नत योग्यता प्रदान गनर् एक व्यविस्थत �व�ध प्रदान गदर्छ।  
  
य�द �बरामी अनमुा�नत रूल सेटअन्तगर्त आ�थर्क सहायताको उच्चतम स्तरको ला�ग योग्य छैन 
भनेता प�न �बरामीले आवश्यक जानकार� प्रदान गनर् सक्छ र परम्परागत आ�थर्क सहायता 
आवेदन प्र�क्रयाअन्तगर्त �वचार गनर् स�कन्छ।  
  
अनमुा�नत पर��णले आ�थर्करूपमा खाचँोमा परेका �बरामीहरूलाई प�हचान गनर्, प्रशास�नक भार 
कम गनर्, र आ�थर्क सहायता आवेदन प्र�क्रयाप्र�त जवाफदेह� नभएका �बरामीहरूलाई आ�थर्क 
सहायता प्रदान गनर् UPMC Central Pa लाई व्यविस्थतरूपमा स�म बनाएर समदुायलाई लाभ 
प्रदान गदर्छ।  

  
IX.  आ�थर्क सहायता अ�धसचूना र सम्बद्ध जानकार�  
  

सब ैUPMC Central Pa �बरामीहरूलाई UPMC Central Pa को आ�थर्क सहायता नी�त (FAP), FAP 
आवेदन फारम र FAP को सरल भाषा सारांश ("FAP कागजातहरू") �नम्नानसुार उपलब्ध हुनेछ:  
  
A. FAP, FAP आवेदन फारम र FAP को सरल भाषा सारांश UPMC Central Pa को वेबसाइटमा 

उपलब्ध छ, (https://www.upmc.com/CharityCareCentralPa) जुन सामान्यतया साइटमा लाग ू
हुने मेका�नजमद्वारा खोजी गनर् �मल्छ। FAP कागजातहरू वेबसाइटबाट �प्रन्ट गनर् �मल्ने 
हुनेछन।्  

  

https://www.upmc.com/CharityCareCentralPa
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B. अनरुोध गरेका बेलामा FAP, FAP आवेदन फारम र FAP को सरल भाषा सारांश र �बनाशलु्क,  
UPMC Central Pa अस्पतालहरूमा सावर्ज�नक स्थानहरूमा र हुलाकमाफर् त ्उपलब्ध छन।्  

  
स�ुवधामा आउने आगन्तकुहरूलाई FAP र FAP कागजातहरूको उपलब्धताको बारेमा �बरामीको 
�बलहरूमा सचूनाहरूद्वारा र आपतकाल�न क�हरू, अत्यावश्यक हेरचाह केन्द्रहरू, भनार् र दतार् �वभागहरू, 
अस्पताल व्यापार कायार्लयहरू, र स�ुवधा क्याम्पसमा अविस्थत �बरामी �व�ीय सेवा कायार्लयहरू र अन्य 
UPMC Central Pa ले चयन गनर् सक्ने सावर्ज�नक स्थानहरूमा सचूनाहरू प्रकाशन गरेर स�ूचत ग�रन्छ। 
सावर्ज�नक वेबसाइटहरूमा प�न जानकार� समावेश ग�रनेछ। UPMC Central Pa कमर्चार� वा �च�कत्सा 
कमर्चार�हरू, �च�कत्सक, नसर्हरू, �व�ीय सल्लाहकारहरू, सामािजक कायर्कतार्हरू, केस प्रबन्धकहरू, 
पादर�हरू र अन्यहरू लगायतका कुन ैप�न सदस्यद्वारा आ�थर्क सहायताका ला�ग �बरामीहरूको रेफरल 
गनर् स�कन्छ।  
 
 
 

X. अपील र �ववाद समाधान  
  

यस आ�थर्क सहायता नी�तको आवेदनमा �ववाद भएमा �बरामीहरूले UPMC Central Pa बाट समी�ा 
�लन सक्छन।् आ�थर्क सहायता अस्वीकार ग�रएका �बरामीहरूले आफ्नो योग्यता �नधार्रणको ला�ग प�न 
अपील गनर् सक्छन।्  
  
UPMC Central Pa, �बरामी आ�थर्क सहायता सेवाका �नद�शकलाई सम्पकर्  गरेर �ववाद र अपीलहरू दायर 
गनर् स�कन्छ। �ववाद वा अपीलको आधार �ल�खत रूपमा हुनपुदर्छ र �ववाद उत्पन्न भएको �बरामीको 
अनभुवको 30 �दन�भत्रमा वा आ�थर्क सहायता योग्यतामा �नणर्यको अ�धसचूना पेश गनुर्पदर्छ।  
  
�ववाद वा अपीलहरू �नम्न कायार्लयमा पेश गनुर्पन�छ:  
  

Support Services Patient Financial  
PO Box 2353 

Harrisburg, Pa 17105-2353 
 

XI. भकु्तानी नगरेको अवस्थामा सङ्कलनहरू  
  

UPMC Central Pa लाग ूहुने सघंीय काननूहरूले प�रभा�षत गरेअनसुार असाधारण सङ्कलन कायर्हरूमा 
सलंग्न हुने छैन। य�द व्यिक्तले प�हले न ैआ�थर्क सहायता प्राप्त गरेको छ र उसले/उनले आफ्नो बाँक� 
रकम भकु्तान गनर् राम्रो �वश्वासका साथ सहयोग ग�ररहेको छ तर प�न क�ठनाइको अनभुव ग�ररहेको छ 
भने, UPMC Central Pa ले �वस्ता�रत भकु्तानी योजना प्रस्ताव गन� प्रयास गन�छ।  
  
अस्पताल स�ुवधाले भकु्तानी नगरेको अवस्थामा गनर् सक्ने कायर्हरूका ला�ग UPMC Central Pa को 
के्र�डट र सङ्कलन नी�त C-669 हेनुर्होस।् यो नी�त 1-877-499-3899 मा �बरामी �व�ीय सेवाकेन्द्रमा 
सम्पकर्  गरेर �नःशलु्क प्राप्त गनर् स�कन्छ।  

  
XII.  �नयामक आवश्यकताहरू  
  

यो नी�त लाग ूगदार्, UPMC Central Pa व्यवस्थापन र स�ुवधाहरूले लाग ूहुने सब ैसघंीय, राज्य र स्थानीय 
काननू, �नयम र �नयमहरूको पालना गन�छ।  
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XIII. अ�भलेख सङ्ग्रह  
  

UPMC Central Pa ले उ�चत �नयन्त्रण कायम गनर् र सब ैआन्त�रक र बाह्य अनपुालन आवश्यकताहरू 
परूा गनर्को ला�ग सब ै�व�ीय सहायता कागजातहरू सङ्ग्रह गन�छ।  
  
UPMC Central Pa अनमुोदन स्तरहरू: 

$5,000 सम्म �बरामी आ�थर्क समन्वयक 
$5,001 दे�ख $50,000 सम्म �बरामी आ�थर्क ग्राहक सम्बन्धका व्यवस्थापक वा �बरामी 

वकालतका व�रष्ठ व्यवस्थापक 
$50,001 दे�ख $150,000 सम्म  �नद�शक, �बरामीका आ�थर्क सहायता सेवाहरू  
$150,000 भन्दा मा�थ उप-सभाप�त, आम्दानी चक्र 

 
 
 
XIV. सलंग्न ग�रएको कागजातहरू:  
 

आ�थर्क सहायता आवेदन 
आपतकाल�न/�च�कत्सक�यरूपमा आवश्यक पन� स्याहार प्रदान गन� प्रदायकहरूको सचूी 

 
 
 
हस्ता�रकतार्: Neal McKnight, उप-सभाप�त आम्दानी चक्र  
मलूरूप: जुलाई 1, 1996  
अनमुोदनहरु:  

नी�त समी�ा उप-स�म�त: फेब्रअुर� 5, 2020 
सञ्चालक स�म�त: UPMC Pinnacle स�म�त अगष्ट 17, 2022 

UPMC Pinnacle स�म�त मे 18, 2020 
UPMC Hanover स�म�त नोभेम्बर 9, 2018 

समी�कः �नद�शक, �बरामीका आ�थर्क सहायता सेवाहरू 
सवर्प्रथम: जुलाई 1, 2020 
प्रायोजक: �नद�शक, �बरामीका आ�थर्क सहायता सेवाहरू 
 
समी�ाका �म�त(हरू):      हालकैो सशंोधन �म�त(हरू) 
9/1/22______________________  ________________________________ 
 
 
 
 
 
* �ेत्र खण्डमा वणर्न ग�रएको UPMC Pinnacle व्यवसा�यक एकाइहरूको सन्दभर्मा, यो नी�तले उह� �वषयवस्तुलाई समेट्ने व्यिक्तगत 
व्यापार एकाइ नी�तहरू प्र�तस्थापन गन� उद्देश्य राखेको छ। एउटै �वषयवस्तुलाई समेट्ने इन-स्कोप व्यवसाय एकाइ नी�तहरू सबै 
पुिस्तकाहरूबाट �नका�लनुपछर्। 
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आपतकाल�न/�च�कत्सक�यरूपमा आवश्यक पन� स्याहार प्रदान गन� प्रदायकहरूको सूची 

नी�तद्वारा कभर ग�रएका प्रदायकहरू: 
�वभाग स�ुवधास्थलको नाम/प�हचानकतार् 
Allergy and Immunology 
(एलज� तथा इम्यनुोलोजी) 

UPMC Pinnacle Allergy & Immunology (UPMC Pinnacle एलज� तथा इम्यनुोलोजी) 

Breast Care  
(स्तन स्याहार) 

Breast Health Associates (स्तन स्वास्थ्य एसो�सएट्स) 

Breast Care  
(स्तन स्याहार) 

PinnacleHealth Breast Care Center (PinnacleHealth स्तन स्याहार केन्द्र) 

Breast Care  
(स्तन स्याहार) 

The Mammography Center (म्यामोग्राफ� केन्द्र) 

Breast Care  
(स्तन स्याहार) 

Women's Breast Center (म�हला स्तन केन्द्र) 

Cancer Treatment 
(क्यान्सर उपचार) 

Carlisle Regional Cancer Center (Carlisle �ेत्रीय क्यान्सर केन्द्र) 

Cancer Treatment 
(क्यान्सर उपचार) 

General & Surgical Oncology Specialists of Central PA (Central PA को सामान्य तथा 
सिजर्कल ओन्कोलोजी �वशषे�हरू) 

Cancer Treatment 
(क्यान्सर उपचार) 

Keystone Cancer Center (Keystone क्यान्सर सेन्टर) 

Cancer Treatment 
(क्यान्सर उपचार) 

Lititz Hematology and Oncology Care (Lititz हेमाटोलोजी तथा ओन्कोलोजी केयर) 

Cancer Treatment 
(क्यान्सर उपचार) 

PinnacleHealth Radiation Oncology - Carlisle Regional Cancer Center 
(PinnacleHealth रे�डएशन ओन्कोलोजी - Carlisle �ेत्रीय क्यान्सर केन्द्र) 

Cancer Treatment 
(क्यान्सर उपचार) 

PinnacleHealth Radiation Oncology - Ortenzio Cancer Center at PinnacleHealth 
(PinnacleHealth रे�डएशन ओन्कोलोजी - PinnacleHealth िस्थत Ortenzio क्यान्सर केन्द्र) 

Cancer Treatment 
(क्यान्सर उपचार) 

PinnacleHealth Radiation Oncology - PinnacleHealth Cancer Center (PinnacleHealth 
रे�डएशन ओन्कोलोजी - PinnacleHealth क्यान्सर केन्द्र) 

Cancer Treatment 
(क्यान्सर उपचार) 

PinnacleHealth Women's Cancer Centers (PinnacleHealth म�हला क्यान्सर केन्द्रहरू) 

Cardiac Rehabilitation 
(का�ड र्यक पनुवार्स) 

Memorial Cardiac Rehabilitation - Outpatient Services at UPMC Memorial (Memorial 
का�ड र्यक पनुवार्स - UPMC िस्थत Memorial ब�हरङ्ग सेवाहरू) 

Cardiac Rehabilitation 
(का�ड र्यक पनुवार्स) 

PinnacleHealth Cardiovascular Rehabilitation (PinnacleHealth का�ड र्योभास्कुलर पनुवार्स) 

Cardiac Rehabilitation 
(का�ड र्यक पनुवार्स) 

UPMC Hanover Cardiovascular Rehabilitation (UPMC Hanover का�ड र्योभास्कुलर 
पनुवार्स) 

Cardiac Rehabilitation 
(का�ड र्यक पनुवार्स) 

UPMC Lititz Cardiopulmonary Rehabilitation (UPMC Lititz का�ड र्योपल्मोनर� पनुवार्स) 

Cardiology (का�ड र्योलोजी) Cardiac Consultants (का�ड र्यक परामशर्दाता) 
Cardiology (का�ड र्योलोजी) Hanover Medical Group Cardiology (Hanover मे�डकल ग्रपु का�ड र्योलोजी) 
Cardiology (का�ड र्योलोजी) PinnacleHealth Cardiovascular Institute (PinnacleHealth का�ड र्योभास्कुलर इिन्स्टच्यटू) 

Cardiology (का�ड र्योलोजी) Red Rose Cardiology (Red Rose का�ड र्योलोजी) 
Cardiology (का�ड र्योलोजी) York Heart & Vascular Specialists (York हृदय र भास्कुलर �वशषे�हरू) 
Cardiovascular Surgery 
(का�ड र्योभास्कुलर 
शल्य�क्रया) 

PinnacleHealth Cardiovascular Institute – Cardiovascular & Thoracic Surgery 
(PinnacleHealth का�ड र्योभास्कुलर इिन्स्टच्यटू – का�ड र्योभास्कुलर र थोरा�सक शल्य�क्रया) 



  
Colon and Rectal Care 
(कोलोन र रेक्टल स्याहार) 

UPMC Pinnacle Colon and Rectal Surgery (UPMC Pinnacle �पनाकल कोलोन र  
रेक्टल शल्य�क्रया) 

Colon and Rectal Care 
(कोलोन र रेक्टल स्याहार) 

UPMC Pinnacle Colonoscopy and Proctology (UPMC Pinnacle कोलोनोस्कोपी  
र प्रोक्टोलोजी) 

Community Outreach 
(सामदुा�यक पहँुच) 

Community Health and Wellness Center (सामदुा�यक स्वास्थ्य तथा कल्याण केन्द्र) 

Ear, Nose and Throat 
(नाक, कान र घाँट�) 

ENT - Head and Neck Surgery of Lancaster (नाक, कान र घाँट� - ल्यान्कास्टरको टाउको 
तथा गदर्न शल्य�क्रया) 

Endocrinology 
(इण्डोक्राइनोलोजी) 

Hanover Medical Group Endocrinology (Hanover मे�डकल ग्रपु इण्डोक्राइनोलोजी) 

Endocrinology 
(इण्डोक्राइनोलोजी) 

Hanover Medical Group Endocrinology (Hanover मे�डकल ग्रपु इण्डोक्राइनोलोजी) 

Endocrinology 
(इण्डोक्राइनोलोजी) 

PinnacleHealth Endocrinology Associates (PinnacleHealth इण्डोक्राइनोलोजी 
एसो�शएट्स) 

Endoscopy (इन्डोस्कोपी) UPMC Specialty Care York Endoscopy (UPMC �वशषे स्याहार York इन्डोस्कोपी) 
  
  
�वभाग स�ुवधास्थलको नाम/प�हचानकतार् 
Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

Alexander Spring Family Care (Alexander िस्प्रङ प�रवार स्याहार) 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

Baron Family Practice (Baron पा�रवा�रक स�ुवधास्थल) 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

Boiling Springs Family Medicine (Boiling िस्प्रगं्स पा�रवा�रक �च�कत्सा) 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

College Avenue Family Medicine (कलेज एभेन्य ूपा�रवा�रक �च�कत्सा) 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

Columbia Regional Health Center at St. Anne's Retirement Community  
(St. Anne को सेवा�नव�ृ� समदुायमा Columbia �ेत्रीय स्वास्थ्य केन्द्र) 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

FirstLine Care Cross Keys Village (FirstLine केयर Cross Keys Village गाउँ) 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

FirstLine Care Hillside (FirstLine केयर Hillside) 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

FirstLine Care Sheppard WABCO (FirstLine केयर शफेडर् WABCO) 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

Hanover Medical Group Adult Medicine - Homewood (Hanover मे�डकल ग्रपु वयस्क 
औष�ध - Homewood) 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

Hanover Medical Group Adult Medicine Multi-Specialty Group (Hanover मे�डकल ग्रपु 
वयस्क �च�कत्सा बहु-�वशषेता समहू) 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

Hanover Medical Group Family & Adult Medicine - New Oxford (Hanover मे�डकल 
ग्रपु प�रवार तथा वयस्क �च�कत्सा - New Oxford) 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

Hanover Medical Group Family Medicine – Hanover (Hanover मे�डकल ग्रपु प�रवार 
�च�कत्सा - Hanover) 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

Hanover Medical Group Family Medicine – Littlestown (Hanover मे�डकल ग्रपु प�रवार 
�च�कत्सा - Littlestown) 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

Hanover Medical Group Family Medicine - South Hanover (Hanover मे�डकल ग्रपु 
प�रवार �च�कत्सा - South Hanover) 



  
Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

Hanover Medical Group Family Medicine - Spring Grove (Hanover मे�डकल ग्रपु 
प�रवार �च�कत्सा - Spring Grove) 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

Hanover Medical Group Grandview Family & Adult Medicine (Hanover मे�डकल ग्रपु 
Grandviewप�रवार र वयस्क �च�कत्सा) 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

Hanover Medical Group Hillside Adult Medicine (Hanover मे�डकल ग्रपु Hillside  
वयस्क �च�कत्सा) 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

Hanover Medical Group McSherrystown Family Practice (Hanover मे�डकल ग्रपु 
McSherrystown पा�रवा�रक स�ुवधास्थल) 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

Hanover Medical Group Penn Street Family Medicine (Hanover मे�डकल ग्रपु Penn 
Street पा�रवा�रक �च�कत्सा) 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

Heartland Family Health (Heartland प�रवार स्वास्थ्य) 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

Highlands Family Practice (Highlands पा�रवा�रक स�ुवधास्थल) 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

Kline Health Center (Kline स्वास्थ्य केन्द्र) 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

Lancaster Family Practice Associates (Lancaster प�रवार स�ुवधास्थल एसो�सएट्स) 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

Manheim Pike Primary Care (Manheim Pike प्राथ�मक स्याहार) 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

Mastropietro & Associates Family Medicine (Mastropietro र एसो�सएट्स  
प�रवार �च�कत्सा) 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

Memorial Family Medicine at Brogue (Brogue िस्थत Memorial पा�रवा�रक �च�कत्सा) 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

Memorial Family Medicine at Greensprings (Greensprings िस्थत Memorial  
प�रवार �च�कत्सा) 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

Memorial Family Medicine at Manchester (Manchester िस्थत Memorial  
प�रवार �च�कत्सा) 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

Memorial Family Medicine at Shrewsbury (Shrewsbury िस्थत Memorial  
प�रवार �च�कत्सा) 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

Memorial Family Medicine at Stewartstown (Stewartstown िस्थत Memorial  
प�रवार �च�कत्सा) 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

Memorial Family Medicine at Susquehanna Trail (Susquehanna Trail िस्थत 
Memorial पा�रवा�रक �च�कत्सा) 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

Memorial Family Medicine at Windsor Commons (Windsor Commons िस्थत 
Memorial पा�रवा�रक �च�कत्सा) 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

Memorial Internal Medicine at Elmwood (Elmwood िस्थत Memorial  
आन्त�रक �च�कत्सा) 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

PinnacleHealth Annville Family Medicine (PinnacleHealth Annville  
पा�रवा�रक �च�कत्सा) 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

PinnacleHealth Blue Mountain Family Practice (PinnacleHealth Blue Mountain 
प�रवार स�ुवधास्थल) 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

PinnacleHealth FamilyCare Dillsburg (PinnacleHealth फेमल�केयर Dillsburg) 



  
Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

PinnacleHealth FamilyCare Lower Paxton  

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

PinnacleHealth FamilyCare Mechanicsburg  

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

PinnacleHealth FamilyCare Middletown 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

PinnacleHealth FamilyCare Newport  

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

PinnacleHealth FamilyCare Silver Spring (PinnacleHealth FamilyCare Silver िस्प्रगं) 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

PinnacleHealth FamilyCare Spring Road (PinnacleHealth FamilyCare Silver  
िस्प्रगं रोड) 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

PinnacleHealth FamilyCare Union Deposit 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

PinnacleHealth Fisher Road Family Practice (PinnacleHealth Fisher रोड  
पा�रवा�रक स�ुवधास्थल) 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

PinnacleHealth Good Hope Family Physicians (PinnacleHealth Good Hope 
पा�रवा�रक �च�कत्सकहरू) 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

PinnacleHealth Internal Medicine Camp Hill (PinnacleHealth आन्त�रक �च�कत्सा 
Camp Hill) 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

PinnacleHealth Internal Medicine Union Deposit (PinnacleHealth आन्त�रक �च�कत्सा 
Union Deposit) 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

PinnacleHealth Strawberry Square FamilyCare 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

Sallavanti & Cotter Family Medicine (Sallavanti तथा Cotter पा�रवा�रक �च�कत्सा) 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

UPMC Pinnacle Chambers Hill Primary Care (UPMC Pinnacle Chambers Hill 
प्राथ�मक स्याहार) 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

UPMC Pinnacle Integrated Health Services (UPMC Pinnacle एक�कृत स्वास्थ्य सेवा) 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

UPMC Primary Care East Berlin (UPMC प्राथ�मक स्याहार East Berlin) 

Family Care  
(प�रवार स्याहार) 

UPMC Primary Care Chambersburg (UPMC प्राइमर� स्याहार Chambersburg) 

 
�वभाग स�ुवधास्थलको नाम/प�हचानकतार् 
Family Care (प�रवार स्याहार) UPMC Primary Care Fredericksburg (UPMC प्राथ�मक स्याहार Fredericksburg) 

Family Care (प�रवार स्याहार) UPMC Primary Care Oyster Point (UPMC प्राथ�मक स्याहार Oyster Point) 

Family Care (प�रवार स्याहार) UPMC Primary Care Phoenix Drive (UPMC प्राथ�मक स्याहार Phoenix Drive) 

Family Care (प�रवार स्याहार) UPMC Senior Care (UPMC �स�नयर स्याहार) 
Gastroenterology 
(ग्यास्त्रोएन्टेरोलोजी) 

UPMC Specialty Care Gastroenterology (UPMC स्पेश�लट� केयर ग्यास्ट्रोएन्टेरोलजी) 

General Surgery  
(सामान्य शल्य�क्रया) 

Carlisle Surgical Institute (Carlisle सिजर्कल ससं्थान) 

General Surgery  
(सामान्य शल्य�क्रया) 

General Surgery of Lancaster (Lancaster को सामान्य शल्य�क्रया) 

General Surgery  
(सामान्य शल्य�क्रया) 

Leader Surgical Associates - UPMC (Leader सिजर्कल एसो�शएट्स - UPMC) 



  
General Surgery  
(सामान्य शल्य�क्रया) 

PinnacleHealth Surgical Associates (PinnacleHealth सिजर्कल एसो�शएट्स) 

General Surgery  
(सामान्य शल्य�क्रया) 

Surgical Specialists of Lancaster - UPMC (Lancaster को सिजर्कल �वशषे� - UPMC) 

Heart Failure (हाटर् फे�लयर) PinnacleHealth Heart Failure Center (PinnacleHealth हाटर् फे�लयर केन्द्र) 
Hematology/Oncology 
(हेमाटोलोजी / ओन्कोलोजी) 

PinnacleHealth Hematology/Oncology (PinnacleHealth हेमाटोलोजी / ओन्कोलोजी) 

Infectious Disease  
(सकं्रामक रोग) 

Infectious Disease Consultants of Lancaster (Lancaster को सकं्रामक  
रोग परामशर्दाता) 

Infectious Disease  
(सकं्रामक रोग) 

Memorial Infectious Disease Specialists (Memorial सकं्रामक रोग परामशर्दाता) 

Infectious Disease  
(सकं्रामक रोग) 

PinnacleHealth Infectious Disease Associates (PinnacleHealth सकं्रामक  
रोग एसो�सएट्स) 

Lung Specialist  
(फोक्सो �वशषे�) 

PinnacleHealth Pulmonary Nodule Clinic (PinnacleHealth पल्मोनर�  
नोड्यलु िक्ल�नक) 

Mental Health  
(मान�सक स्वास्थ्य) 

PinnacleHealth Psychological Associates (PinnacleHealth मनोव�ैा�नक एसो�सएट्स) 

Mental Health  
(मान�सक स्वास्थ्य) 

UPMC Women's Behavioral Health Specialists (UPMC म�हला व्यवहार  
स्वास्थ्य �वशषे�हरू) 

Neurology / Neuroscience 
(न्यरूोलोजी / न्यरूोसाइन्स) 

PinnacleHealth Neurosurgery and Neurosciences Institute (PinnacleHealth 
न्यरूोलोजी तथा न्यरूोसाइन्स ससं्थान) 

Neurology / Neuroscience 
(न्यरूोलोजी / न्यरूोसाइन्स) 

UPMC Pinnacle Neurosurgery (UPMC �पनाकल न्यरूोलोजी) 

Neurology / Neuroscience 
(न्यरूोलोजी / न्यरूोसाइन्स) 

York Neurology Specialists (York न्यरूोलोजी �वशषे�हरू) 

Obstetrics / Gynecology 
(प्रस�ूत / स्त्रीरोग �व�ान) 

Hanover Medical Group Ob-Gyn Spring Grove (Hanover मे�डकल ग्रपु ओब-गाइन 
Spring Grove) 

Obstetrics / Gynecology 
(प्रस�ूत / स्त्रीरोग �व�ान) 

Maternal Fetal Medicine (मात ृभ्रणू �च�कत्सा) 

Obstetrics / Gynecology 
(प्रस�ूत / स्त्रीरोग �व�ान) 

Mountain View Ob-Gyn, a Member of Hanover Medical Group (Mountain View 
ओब-गाइन, Hanover मे�डकल ग्रपुको सदस्य) 

Obstetrics / Gynecology 
(प्रस�ूत / स्त्रीरोग �व�ान) 

Nurse Family Partnership Program (नसर् प�रवार साझेदार� कायर्क्रम) 

Obstetrics / Gynecology 
(प्रस�ूत / स्त्रीरोग �व�ान) 

Ob-Gyn of Lancaster (Lancaster को ओब-गाइन) 

Obstetrics / Gynecology 
(प्रस�ूत / स्त्रीरोग �व�ान) 

UPMC Pinnacle Bladder and Pelvic Health (UPMC �पनाकल मतू्राशय र  
श्रो�ण स्वास्थ्य) 

Obstetrics / Gynecology 
(प्रस�ूत / स्त्रीरोग �व�ान) 

UPMC Pinnacle Obstetrics and Gynecology Specialists (UPMC Pinnacle प्रस�ूत र 
स्त्रीरोग �वशषे�हरू) 

Obstetrics / Gynecology 
(प्रस�ूत / स्त्रीरोग �व�ान) 

Women First Obstetrics and Gynecology Specialists - UPMC (Women First प्रस�ूत 
र स्त्री रोग �वशषे�हरू) 

Obstetrics / Gynecology 
(प्रस�ूत / स्त्रीरोग �व�ान) 

Women's Health Specialists of Carlisle (Carlisle को म�हला स्वास्थ्य �वशषे�हरु) 

Orthopaedic Care  
(हाडजोन� स्याहार) 

Arlington Orthopedics - UPMC (Arlington आथ�पे�डक्स - UPMC) 

Orthopaedic Care  
(हाडजोन� स्याहार) 

Orthopaedic Specialists of Central PA (Central PA का हाडजोन� �वशषे�हरू) 



  
Orthopaedic Care  
(हाडजोन� स्याहार) 

PinnacleHealth Bone and Joint Center (PinnacleHealth हाड तथा जोन� केन्द्र)  

Orthopaedic Care  
(हाडजोन� स्याहार) 

PinnacleHealth Spine, Bone and Joint Center (PinnacleHealth मेरूदण्ड, हाड तथा 
जोन� केन्द्र) 

Pain Management  
(पीडा व्यवस्थापन) 

UPMC Chronic Pain Management Program (UPMC परुानो पीडा व्यवस्थापन कायर्क्रम) 

Pain Management  
(पीडा व्यवस्थापन) 

UPMC Pain Medicine (UPMC पीडा �च�कत्सा ) 

Pain Management  
(पीडा व्यवस्थापन) 

UPMC Pinnacle Procedure Center (UPMC �पनाकल प्र�क्रया केन्द्र) 

Palliative Medicine  
(दखुाई हटाउने �च�कत्सा) 

Supportive Care and Palliative Medicine (सहायक स्याहार तथा दखुाई हटाउने �च�कत्सा) 

 
 

�वभाग स�ुवधास्थलको नाम/प�हचानकतार् 
Pediatric Cardiology 
(पे�डया�ट्रक का�ड र्योलोजी) 

PinnacleHealth Cardiovascular Institute (PinnacleHealth का�ड र्योभास्कुलर 
इिन्स्टच्यटू) 

Pediatrics (बाल�च�कत्सा) Pediatric Specialty Therapy (बालरोग �वशषे� थेरापी) 
Pediatrics (बाल�च�कत्सा) PinnacleHealth Children and Teen Center (PinnacleHealth बाल तथा �कशा◌रे केन्द्र) 

Pediatrics (बाल�च�कत्सा) PinnacleHealth Children's Resource Center (PinnacleHealth बाल स्रोत केन्द्र) 

Pediatrics (बाल�च�कत्सा) PinnacleHealth Infant Development Program (PinnacleHealth �शश ु�वकास कायर्क्रम) 

Pediatrics (बाल�च�कत्सा) PinnacleHealth Lead Poisoning Prevention & Education Program (PinnacleHealth 
�ससा �वषाक्तता रोकथाम र �श�ा कायर्क्रम) 

Pediatrics (बाल�च�कत्सा) PinnacleHealth Pediatric Inpatient Services (PinnacleHealth बाल रोगी सेवाहरू) 

Pediatrics (बाल�च�कत्सा) PinnacleHealth REACCH Program (PinnacleHealth REACCH कायर्क्रम) 

Pediatrics (बाल�च�कत्सा) UPMC Children's Community Pediatrics - Heritage (a) (UPMC बाल सामदुा�यक 
बाल�च�कत्सा - Heritage) (ए) 

Pediatrics (बाल�च�कत्सा) UPMC Children's Community Pediatrics - Hummelstown (a) (UPMC बाल 
सामदुा�यक बाल�च�कत्सा - Hummelstown) (ए) 

Pediatrics (बाल�च�कत्सा) UPMC Children's Community Pediatrics - York Memorial (a) (UPMC बाल 
सामदुा�यक बाल�च�कत्सा - York Memorial) (ए) 

Pediatrics (बाल�च�कत्सा) UPMC Children's Specialty Services (UPMC बाल �वशषे�ता सेवाहरू) 

Pediatrics (बाल�च�कत्सा) UPMC Lititz Pediatric Inpatient Services (UPMC Lititz बाल�च�कत्सा बालरोगी सेवाहरू) 

Pediatrics (बाल�च�कत्सा) UPMC Pediatrics Shippensburg (UPMC बाल�च�कत्सा Shippensburg) 
Plastic Surgery  
(प्लािष्टक सजर्र�) 

Plastic & Aesthetic Surgical Associates (प्लािस्टक तथा एस्थे�टक सिजर्कल एसो�सएट्स) 

Plastic Surgery  
(प्लािष्टक सजर्र�) 

UPMC Plastic and Reconstructive Surgery (UPMC प्लािस्टक तथा पनु�नर्मार्ण सजर्र�) 

Podiatry (पाद�च�कत्सा) Carlisle Foot & Ankle Specialists (Carlisle खटु्टा तथा गोल�गाँठा �वशषे�हरू) 
Pulmonary Rehabilitation 
(पल्मोनर� पनुवार्स) 

Hanover Medical Group Pulmonary & Sleep Medicine (Hanover मे�डकल ग्रपु 
पल्मोनर� तथा �नद्रा �च�कत्सा) 

Pulmonary Rehabilitation 
(पल्मोनर� पनुवार्स) 

PinnacleHealth Pulmonary Rehabilitation (PinnacleHealth पल्मोनर� पनुवार्स) 

Radiologists 
(रे�डयोलोिजस्टहरू) 

Quantum Imaging and Therapeutic Associates, Inc. (क्वान्टम इमेिजङ तथा थेराप्य�ूटक 
एसो�सएट्स, इंक.) 



  
Radiation Oncology 
(�व�करण ओन्कोलोजी) 

UPMC Hillman Cancer Center (UPMC Hillman क्यान्सर केन्द्र) 

Rehabilitation (पनुस्थार्पना) Hillside Rehab (�हलसाइड पनुवार्स) 

Rehabilitation (पनुस्थार्पना) Littlestown Rehab - Littlestown Professional Center (Littlestown पनुवार्स - 
Littlestown व्यावसा�यक केन्द्र) 

Rehabilitation (पनुस्थार्पना) UPMC Pinnacle Hanover Rehab (UPMC Pinnacle Hanover पनुवार्स) 
Rheumatology 
(�रउम्याटोलोजी) 

Lancaster Arthritis & Rheumatology Care (Lancaster बाथ तथा �रउम्याटोलोजी 
स्याहार) 

Rheumatology 
(�रउम्याटोलोजी) 

PinnacleHealth Rheumatology Associates (PinnacleHealth �रउम्याटोलोजी 
एसो�सएट्स) 

Sleep Medicine  
(�नद्रा �च�कत्सा) 

Lancaster Pulmonary & Sleep Associates (Lancaster पल्मोनर� तथा स्ल�प 
एसो�सएट्स) 

Sleep Medicine  
(�नद्रा �च�कत्सा) 

PinnacleHealth Sleep Center (PinnacleHealth �नन्द्रा केन्द्र) 

Substance Use Disorders 
(पदाथर् प्रयोग �वकारहरू) 

Integrated Health Services (एक�कृत स्वास्थ्य सेवा) 

Substance Use Disorders 
(पदाथर् प्रयोग �वकारहरू) 

PinnacleHealth Center for Addiction Recovery (लत छुटाउनको लागी  
PinnacleHealth केन्द्र ) 

Thoracic Surgery  
(थोरै�सक सजर्र�) 

PinnacleHealth Cardiovascular & Thoracic Surgery (PinnacleHealth 
का�ड र्योभास्कुलर तथा थोरा�सक सजर्र�) 

Transplant (प्रत्यारोपण) PinnacleHealth Transplant Associates (PinnacleHealth प्रत्यारोपण एसो�शएट्स) 

Travel Clinic (यात्रा िक्ल�नक) Industrial Resource Center (औद्यो�गक स्रोत केन्द्र) 

Travel Clinic (यात्रा िक्ल�नक) PinnacleHealth Travel Clinic (PinnacleHealth यात्रा िक्ल�नक) 
Urgent and Walk-in Care 
(अत्यावश्यक तथा 
समयता�लका �बना स्याहार) 

Express Care and HanoverWorks Occupational Health Services (एक्सपे्रस केयर र 
HanoverWork व्यावसा�यक स्वास्थ्य सेवाहरू) 

Urgent and Walk-in Care 
(अत्यावश्यक तथा 
समयता�लका �बना स्याहार) 

PinnacleHealth Express (PinnacleHealth एक्सपे्रस) 

Urgent and Walk-in Care 
(अत्यावश्यक तथा 
समयता�लका �बना स्याहार) 

PinnacleHealth FastCare Clinic (PinnacleHealth FastCare िक्ल�नक) 

Urgent and Walk-in Care 
(अत्यावश्यक तथा 
समयता�लका �बना स्याहार) 

UPMC Express Care (UPMC एक्सपे्रस स्याहार) 

Urgent and Walk-in Care 
(अत्यावश्यक तथा 
समयता�लका �बना स्याहार) 

Walk-in Care at Strawberry Square Family Care (Strawberry Square पा�रवा�रक 
स्याहारमा समयता�लका �बना स्याहार) 

Urology (मतू्र�व�ान) Carlisle Urology (Carlisle मतू्र�व�ान) 

Urology (मतू्र�व�ान) Hanover Medical Group Urology (Hanover मे�डकल ग्रपु मतू्र�व�ान) 

Urology (मतू्र�व�ान) Prostate Cancer Center (प्रोस्टेट क्यान्सर केन्द्र) 
Valve Clinic  
(धमनी िक्ल�नक) 

PinnacleHealth Valve Clinic (PinnacleHealth धमनी िक्ल�नक) 



  
Vascular Access Centers 
(भास्कुलर पहँुच केन्द्रहरू) 

PinnacleHealth Vascular Access Center (PinnacleHealth भास्कुलर पहँुच केन्द्र) 

Vein Treatment  
(नसा उपचार) 

PinnacleHealth Vein Center (PinnacleHealth नसा केन्द्र) 
 

  
�वभाग  स�वधास्थलको नाम/प�हचानकत  

 

स�ुवधास्थलको नाम/प�हचानकतार्  
 

Wound Care (घाउ स्याहार) Advanced Wound Healing Center (उन्नत घाउ उपचार केन्द्र) 

Wound Care (घाउ स्याहार) PinnacleHealth Wound and Hyperbaric Center (PinnacleHealth घाउ तथा 
हाइपरबा�रक केन्द्र) 

Wound Care (घाउ स्याहार) Total Wound Care Center (पणूर् घाउ हेरचाह केन्द्र) 

Wound Care (घाउ स्याहार) UPMC Pinnacle Wound Healing Center (UPMC Pinnacle घाउ उपचार केन्द्र) 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
 पोष्ट बक्स 2353 
Harrisburg, PA 17105-2353  
  
 

  

�बरामीको नाम 

�बरामीको ठेगाना 

�बरामीको ठेगाना 

 

�म�त: 
�बरामीको नाम: 
मे�डकल रेकडर् #: 
 
�प्रय: 

अनरुोध ग�रएअनसुार आ�थर्क सहायता आवेदन सलंग्न छ। आफ्नो आवेदनमा प्र�क्रयागत �ढलाइहरूलाई रोक्न, कृपया 
सब ैजानकार�लाई आवश्यकताअनसुार परूा वा सलंग्न ग�रएको छ भनी प्रमा�णत गनर् जाँचसचूीको प्रयोग गनुर्होस।् 

☐  आ�थर्क सहायता आवेदनलाई परूा गनुर्होस,् हस्ता�र र �म�त। उपयकु्त हुन्छ भने लाग ूहँुदैन 
प्रयोग गनुर्होस।्  

☐ सब ैकायर्सचूीहरूसँग ैप�छल्लो पटक भरेको सङ्घीय कर �फतार्को प्र�त�ल�प। 
☐  तपा�ले दायर गनुर्हुन्न भने, कृपया कारण, हस्ता�र र पत्र लेखेको �म�त उल्लेख गद� पत्र उपलब्ध गराउनहुोस ्

आम्दानीको प्रमाण मह�वपणूर् हुन्छ। आम्दानीको जानकार� नभएका आवेदनहरूलाई अस्वीकार ग�रनेछ। 
☐  सब ैघरायसी सदस्यहरूको मा�सक घरायसी आम्दानीको प्रमाण: 

· यस आवेदनको �म�तदे�ख प�छल्लो 30 �दनसम्मको सबै कारोबारहरू देखाउने चे�कङ, बचत, व्यवसाय 
खाताहरूको हालको र पूरा ब�क �ववरण 

· यस आवेदनको �म�तसम्मको प�छल्लो 30 �दनको ला�ग हालको भकु्तान स्टबहरू  
य�द तपा�ले यीमध्ये कुन ैप�न लाभहरू प्राप्त गनुर्भयो भने तपा�ले हामीलाई प्र�त�ल�पहरू पठाउन ुपछर्  

चाल ूवषर्को मा�सक लाभ, मा�सकरूपमा प्राप्त ग�रने कुन ैप�न पेन्सन भकु्तानीलाई सङ्केत गन� सामािजक  
सरु�ा प्रशासनबाट सचूना प्राप्त ग�रयो। 
साप्ता�हक लाभको ला�ग बेरोजगार� ब्यरूोबाट सचूना प्राप्त ग�रयो 
य�द तपा�ले आवेदन �दनभुएको छ भने �च�कत्सा सहायता/Medicaid बाट हालको अस्वीकृ�त  
वा स्वीकृ�त माक� टप्लेस, हेल्थकेयर एक्सचेन्जबाट अस्वीकृ�त वा छुट पत्रको प्र�त�ल�प 
सभंरण वा बाल सहायता सम्झौताको प्र�त�ल�प, पत्र, चेक वा जम्मा भएको ब�क �ववरणको प्र�त�ल�प 
य�द तपा�को कुन ैआम्दानी छैन भने, तपा�लाई दै�नक जीवनयापनका खचर्हरूमा मद्दत गन� व्यिक्तले आफूले 
उपलब्ध गराउने सहायताको डलर रकम र कारणलाई व्याख्या गद� पत्र ले�ुपन� हुन्छ। 

 

पेिन्सलभा�नयाको �वस्ता�रत Medicaid कायर्क्रमको कारणले गदार् आ�थर्क सहायताप्राप्त स्वास्थ्य योजनामा नामाङ्कन 
गनर्मा अस्वीकार गरेमा तपा�को सहायता कम गनर् वा अस्वीकार गनर् स�कन्छ। 
 
तपा�सँग प्रश्नहरू छन ्भने, हामीलाई 717-231-8989 वा 1-877-499-3899 (टोल फ्र�), �वकल्प 3 मा फोन गनुर्होस।्  
 
भवद�य, 
�बरामी आ�थर्क सयंोजक 
 

 



  

 
 

�फतार् पठाउनुहोस:् �बरामी आ�थर्क संयोजक 
 Central Pa िस्थत UPMC 
 �प.ओ. बक्स 2353 
 Harrisburg, PA 17105-2353 
आ�थर्क सहायता आवेदन 

तपा�सँग कुनै प�न प्रश्नहरू छ भने, कृपया �बरामी आ�थर्क सहायता सेवाहरूलाई 717-231-8989 वा 1-877-499-3899 मा 
फोन गनुर्होस।् 

 
�बरामीको जानकार� 

 
अिन्तम   प�हलो बीचको नाम छोटकर�मा जन्म�म�त 

ठेगाना   सहर राज्य िजप 

सामािजक सर�ा 
  

 फोन    
 
जमानीको जानकार� (�बरामीको भन्दा �भन्न छ भने) 
 

 

अिन्तम प�हलो बीचको नाम छोटकर�मा जन्म�म�त 
 
 

सामािजक सुर�ा नम्बर # फोन# सम्बन्ध 
 

प�रवारका सदस्यहरूः 
 Central Pa िस्थत UPMC 

नाम सम्बन्ध जन्म�म�त बाँक� �बलहरू (हो/होईन) 
 
 

 

 
 

 
घरायसी आम्दानी (प�छल्लो 30 �दनसम्मको आम्दानीको प्रमाणको प्र�त�ल�पहरू उपलब्ध गराउनुहोस)् 

रोजगारदाता/व्यवसाय मा�सक कुल रकम 
ज्यालाहरूः आफ�          

जीवनसाथी        
अन्य          

स्वरोजगार         
पेन्सनहरू          
सामािजक सुर�ा/SSI        
बेरोजगार� वा कामदारहरूको ��तपू�तर्      
बाल/जीवनसाथी सहायता       
401 K योजनाहरू/अन्य वा�षर्क भ�ाका भुक्तानीहरू     
सेवा�नव�ृ सै�नक प्रशासन (VA लाभहरू)      
सरकार� सहायता/नगद सहायता       
लाभांश, ब्याज, भाडाबाट प्राप्त आय 

कूल आम्दानी 



  

खचर्हरू (कुनै प�न प्र�त�ल�प आवश्यक छैन, कृपया औसत मा�सक रकमको अनुमान गनुर्होस)् 
 साहूको नाम  मा�सक भुक्तानी  खाताको ब्यालेन्स 
�धतो/भाडा      

सवार� साधन ऋण/भाडाहरू      
      
के्र�डट काडर्हरू      
      
      
      
ब�क ऋणहरू      
      
करहरू व्यिक्तगत      

घर जग्गा 
�च�कत्सा �बलहरू 

     

�नधार्�रत औष�धहरू      
      
      
जीवनसाथी सहायता      

बाल स्याहार/सहायता      

फोन (सेल स�हत)/केबल/इन्टरनेट     

इलेिक्ट्रक      

पानी      

ग्याँस/तेल      

सरसफाइ      

बीमा कार      

व्यिक्तगत      

घर      

स्वास्थ्य      
      
 कूल खचर्हरू     

 
सम्प��हरू (प�छल्लो 30 �दनका �व�ीय संस्थाका �ववरणहरूका प्र�त�ल�पहरू उपलब्ध गराउनुहोस)् 

 
च�ेकङ खाता 

ब�क खाता 
   

 केबल/ इन्टरनेट ($) 
   

बचत खाता  
 

  
    
�क्रसमस/�बदा क्लब        
�न�ेपको प्रमाणपत्र        
मुद्रा बजार खाता        
स्टक/बन्ड स्वास्थ्य        
बचत खाता ट्रष्ट        
कोष/वा�षर्क व�ृ�हरू        
अन्य सम्प��हरू        

म यस आवेदनमा समावेश ग�रएको जानकार� सह� र पूणर् छ भनी प्रमा�णत गदर्छु। 

�बरामीको हस्ता�र जीवनसाथी 
वा जमानी   

  �म�त: __________________________      �म�त:    _______________________ 
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