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बिरामीको दायित्वमा परे्न रकमको बिल िर्नाउरे्न 

तथा सङ्कलर्न गरे्न काियसम्िन्धी र्नीयत 

िो र्नीयत यर्नम्र्न स्थार्नहरूमा लाग ूहुन्छ: 

Spectrum Health Big Rapids Hospital, Spectrum Health Continuing Care (र यसका सहायक कम्पनीहरू), 

Spectrum Health Corporate, Spectrum Health Gerber Memorial, Spectrum Health Ludington Hospital, 

Spectrum Health Pennock, Spectrum Health Reed City Hospital, Spectrum Health GR Hospitals, 

Spectrum Health Medical Group, Spectrum Health United Hospital, Spectrum Health Kelsey Hospital, 

Spectrum Health Zeeland Community Hospital 

 

िो र्नीयत यर्नम्र्न कुरामा सीममत गररएको छ: केही छैन 

 

सन्दर्य #: 13636 

संस्करण #: 3 

 

लागू हुरे्न ममयत: 02/17/2017 

 

काियमूलक क्षेत्र: वित्त, राजस्ि चक्र 

ववर्ाग क्षेत्र: CBO कल सेन्टर, कपोरेट बिमलङ कायाालय (Corporate Billing Office िा CBO), वित्त, Patient 

Access, बिरािीका लागग वित्तीय सेिा (Patient Financial Services िा PFS), 

Post Acute Billing (PAB), व्यािसातयक बिमलङ कायाालय (Professional Billing 

Office िा PBO) 

रे्दर्ाव ववरुद्धको सूचर्ना: Spectrum Health ले लाग ूहुने संघीय नागररक अगिकार कानुनलाई पालना गछा  र जाति, 

रङ्ग, िूल राष्र, उिेर, अशक्ििा, िा मलङ्गको आिारिा कसैलाई पतन भेदभाि गदैन । Spectrum Health ले जाति, रङ्ग, 

िूल राष्र, उिेर, अशक्ििा, िा मलङ्गको कारण कसैलाई िहहष्कार िा फरक व्यिहार गदैन ।  भेदभाि विरुद्िको पूरा सूचना 
र साथै भाषा सहायिाको उपलब्ििाका लागग यसै साथ सिािशे गररएको कागजाि A हेनुाहोस ्। 

 

 

1. प्रिोजर्न 

1.1. बिरािीले Spectrum Health System िा यसका कुनै पतन सहायक कम्पनीहरू (“Spectrum Health”) लाई 

भुक्िानी गनुा पने रकिको सम्िन्ििा सिै बिरािीहरूको तनष्पक्ष र न्यायसङ्गि उपचार सुतनश्चचि गनुा । उक्ि 

उदेचय पूरा गनाका लागग, कुनै व्यश्क्ि Spectrum Health को वित्तीय सहायिा प्राप्ि गना योग्य छन ् कक छैनन ्

भनेर तनिाारण गने उगचि प्रयासहरू नगरी Spectrum Health रेखदेखको भुक्िानी प्राप्ि गना कुनै व्यश्क्िका 
विरुद्ि रकि उठाउने असािारण कायािा सहभागी हुने छैन । 
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2. पररर्ाषाहरू 

2.1. बिरािीको दातयत्ििा पने रकि बिरािी र/िा जिानीकिााले तिना िााँकी कुनै पतन रकि । यसले बििा नगररएको 
रकि, सह-भुक्िानीहरू, कटौिीहरू, सह-िीिा, नसिेहटएका सेिाहरू, र, बििाको भुक्िानी पतछ िााँकी रहने 

बिरािीको दातयत्ििा पने जुनसुकै रकिलाई सिेट्छ ।  

2.2. बिरािी – Spectrum Health System िा यसका सहायक कम्पनीहरू िध्ये एक (“Spectrum Health”) िा सेिा 
प्राप्ि गने व्यश्क्ि । 

 

2.3. जिानीकिाा - बिरािीले Spectrum Health िा प्राप्ि गरेको सेिाको भुक्िानी ग्यारेन्टी गने व्यश्क्ि । 
 

2.4. रकि सङ्कलन गने असािारण काया (Extraordinary Collection Actions िा “ECA”): यसले तनम्न 

कायाहरूलाई सिेट्छ िर यो यतििा सीमिि रहाँदैन: बिरािीको सम्पवत्त ओगट्ने, िैंक खािा िा अरू व्यश्क्िगि 

सम्पाति खोस्ने िा जफि गने, कानुनी कायािाही सुरु गने, बिरािीको ज्यालािाट रकि असलु्ने िा उपभोक्िा 
ररपोहटाङ एजेन्सी िा के्रडिट ब्यूरोिा प्रतिकूल जानकारी हदने । 

 
 

2.5. पूिातनिााररि रकि: Spectrum Health िा िसे्रो पक्षका प्रतितनगिले आन्िररक सङ्कलनका सिै विगिहरू प्रयोग 

गरी सकेपतछ Spectrum Health िा िसे्रो पक्षका प्रतितनगिले सङ्कलन गना प्रयास गरेको बिरािीको दातयत्ििा 
पने पूरा रूपिा नतिररएको िा सहितिको भुक्िानी योजनािा नराखखएको रकि । 

2.6. रकि सङ्कलन गने िसे्रो पक्षको प्रदायक: Spectrum Health को पक्षिा बिरािीको दातयत्ििा पने पूिातनिााररि 

रकि उठाउने काि ठेक्का हदइएको कम्पनी िर यसले त्यस्िो सङ्कलनको काया गदाा, सिै संघीय, र स्थानीय 

कानुन िथा तनयिािलीहरू पालना गदै आफ्नै नाििा रकि उठाउाँछ ।  
 

3. जजम्मेवारीहरू 

3.1. सम्िश्न्िि कायाविगिहरूिा उल्लेख भए अनुसार बिरािीको दातयत्ििा पने रकिको बिल िनाउने िथा सङ्कलन 

गने कायासम्िन्िी नीति उपयुक्ि िररकाले तनयुक्ि गररएका Spectrum Health का किाचारीहरूद्िारा प्रशामसि 

गररनेछ । 
 

4. र्नीयत पालर्ना 
4.1. Spectrum Health का कुनै पतन किाचारीद्िारा गररने यो नीतिको उल्लङ्घन सुिारको सम्भाविि कारिाहीको 

अिीनिा रहने छ । 
 

5. र्नीयत 

5.1. Spectrum Health ले बिरािीको दातयत्ििा पने रकिको उपयुक्ि सिािान तनिाारण र कायाान्ियन गना आिचयक 

पने बिरािी र/िा जिानीकिाा र अनुिति हदन मिल्ने अगिकृि िसे्रो पक्षसाँग मिलेर काि गनेछ । बिरािीको 
दातयत्ििा पने रकि मिलाउन यो नीति र यहााँ भएका कायाविगिहरू िाहहर गएर कुनै पतन बिरािीलाई प्राथमिकिाको  
आिारिा उपचार प्रदान गररने छैन । 
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5.1.1. ििृक बिरािीहरू - आफ्नो वप्रयजन गुिाउनु पदााको क्षणिा ििृक बिरािीको पररिार प्रति देखाइने सहानुभूति 

Spectrum Health को प्राथमिकिािा पछा  । Spectrum Health ले सान्दमभाक कायाविगिहरूिा उल्लेख भए 

अनुसार ििृक बिरािीको दातयत्ििा पने रकि पहहचान र सिािान गछा  । 
 

5.1.2. हदिामलया बिरािीहरू - Spectrum Health ले संयुक्ि राज्य अिेररकाको हदिाला कानुन पालना गछा  । यस्िो 
अिस्थािा, Spectrum Health ले सान्दमभाक कायाविगिहरूिा उल्लेख भए अनुसार हदिामलया बिरािीको 
दातयत्ििा पने रकि पहहचान र सिािान गछा  । 

 

5.1.3. आगथाक सहायिा आिचयक पने बिरािीहरू -Spectrum Health ले वित्तीय सहायिाको योग्यिासम्िन्िी 
तनति  ििोश्जि बिरािीहरूलाई बिरािीको दातयत्ििा पने रकिका लागग आगथाक सहायिाको विकल्पहरू 

प्रदान गछा  । 
 

5.1.3.1. सान्दमभाक कायाविगिहरूिा उल्लेख भए अनुसार बिरािीहरू र/िा जिानीकिाालाई वित्तीय 

योग्यिाको िारेिा मलखखि रूपिा सूगचि गररने छ । Spectrum Health ले आन्िररक सङ्कलनका 
सिै प्रयासहरूका दौरान र िसे्रो पक्षलाई रकि उठाउन श्जम्िा हदएको सियिा डिस्चाजा पतछको 
प्रारश्म्भक बिल जारी भएको मितिले 240 हदनको न्यूनिि अिगि (“आिेदन अिगि”) िा खािािा 
आगथाक सहायिाको आिेदन स्िीकार गनेछ । 

 

5.1.3.1.1. आगथाक सहायिाको पूणा आिेदनको पेशी  कुनै व्यश्क्िले आिेदन अिगििा आगथाक 

सहायिाको पूणा आिेदन पेश गरे भने Spectrum Health ले: रेखदेखको भुक्िानी प्राप्ि गने 

कुनै पतन ECA हरू खारेज गनेछ; उक्ि व्यश्क्ि आगथाक सहायिा प्राप्ि गने योग्य छन ् कक 

छैनन ्भन्ने योग्यिा तनिाारण गनेछ र उक्ि व्यश्क्िलाई योग्यिा तनिाारण (लाग ू हुन्छ भने 

उक्ि व्यश्क्िले कुन सहायिाको योग्यिा पूरा गरेको हो, त्यो सिेि) र तनिाारणका आिारहरूको 
िारेिा मलखखि रूपिा सूगचि गनेछ । कुनै व्यश्क्ि रेखदेखको लागग आगथाक सहायिा प्राप्ि गने 

योग्य छन ् भतन तनिाारण गररयो भने, Spectrum Health ले : िी व्यश्क्िलाई आगथाक 

सहायिाको नीति अन्िगाि िी व्यश्क्िले रेखदेखको कुनै पतन खचा भुक्िानी गनुा पदैन भन्ने 

कुरा सङ्केि गने मलखखि सूचना प्रदान गनेछ; िी व्यश्क्िलाई आगथाक सहायिाको नीति 

अन्िगाि िी व्यश्क्िले िी व्यश्क्िको दातयत्ििा पने भनी तनिाारण गररएको रकि भन्दा िढी 
खचा गरेको रकि कफिाा गनेछ, िढी भएको रकि $5 (िा आन्िररक राजस्ि िुलेहटनिा प्रकामशि 

त्यस्िो अरू राशी) भन्दा कि छैन भने िात्र यो कुरा लाग ूहुन्छ; र रेखदेखको भुक्िानी प्राप्ि गना 
िी व्यश्क्िका विरुद्ििा चालेको ECA (ऋणको बिक्री िाहेकको हकिा) उल्टाउन उगचि रूपिा 
उपलब्ि अरू सिै कदिहरू चाल्नेछ । 

 

5.1.3.1.2. आगथाक सहायिाको अपूणा आिेदनको पेशी कुनै व्यश्क्िले आिेदन अिगििा आगथाक 

सहायिाको अपूणा आिेदन पेश गरे भने Spectrum Health ले: रेखदेखको भुक्िानी प्राप्ि गने 

कुनै पतन ECA हरू लाई खारेज गनेछ; िी व्यश्क्िलाई आगथाक सहायिाको योग्यिासम्िन्िी 
नीति िा आगथाक सहायिाको आिेदन फाराि अन्िगाि जरुरी हुने अतिररक्ि जानकारी र/िा 
दस्िािेजको िारेिा व्याख्या गने मलखखि सूचना प्रदान गनेछ जुन कुरा आिेदन पूरा गना 

https://spectrumhealth.policytech.com/docview/?docid=46211
https://spectrumhealth.policytech.com/docview/?docid=46211
https://spectrumhealth.policytech.com/docview/?docid=46211
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अतनिाया रूपिा िुझाउनु पने हुन्छ । यो सूचनाले िल िय गररएको Spectrum Health को 
सम्पका  जानकारीलाई सिेट्नेछ: 

 

Spectrum Health Butterworth Hospital 
Financial Counseling Office 
100 Michigan 
Grand Rapids, MI 49503 

 

5.1.3.1.3. आगथाक सहायिाको आिेदन पेश गने विफलिा आिेदन अिगििा आगथाक सहायिाको 
कुनै पतन आिेदन पेश गररएन भने, एकपटक िी व्यश्क्िलाई यहााँ िणान गररएको FAP को 
िारेिा सूगचि गरी सकेपतछ Spectrum Health ले रेखदेखको भुक्िानी प्राप्ि गना ECAs हरू 

प्रारम्भ गना सक्छ । 
 
 

5.1.4. िीिा नगररएका बिरािीहरूका लागग सिायोजन यस नीतिको विपरीि चाहे जे भएिा पतन, गररिीसाँग 

सम्िन्िी संघीय तनदेमशकाको 250% भन्दा कि िा िरािरको िावषाक आय भएका र अन्यथा आगथाक 

सहायिासम्िन्िी योग्यिाको नीति पूरा नगने िीिा नगररएका बिरािीहरूलाई प्रदान गररएको अस्पिालका 
सेिाहरूका लागग, अस्पिालले त्यस्िा सेिाहरूको शुल्क एउटै िा सिान सेिाहरूको िेडिकेयर दरको 115% 

भन्दा िढी नहुने गरी सिायोजन गनेछ । सिायोश्जि शुल्कको भुक्िानी सेिाहरूको पूरा भुक्िानीको रूपिा 
िातननेछ । 

 

5.1.5. भुक्िानीका विकल्पहरू- सान्दमभाक कायाविगिहरूिा उल्लेख भए अनुसार बिरािीहरूलाई उनीहरूले तिना िााँकी 
रकि भुक्िानी गना हदनका तनश्म्ि Spectrum Health ले बिरािीको दातयत्ििा पने रकिको सम्िन्ििा 
बिरािीहरू िा जिानीकिााका लागग उपलब्ि भुक्िानीका विकल्पहरू तनश्चचि र प्रदान गनेछ । 

 
 

5.1.5.1. सङ्कलन- सान्दमभाक कायाविगिहरूिा उल्लेख भए अनुसार, 5.1.1-5.1.5 िा िय गररएका सिै 
विकल्पहरू सककएपतछ पतन बिरािीको दातयत्ििा पने रकि Spectrum Health लाई भुक्िानी गना 
िााँकी भएिा Spectrum Health ले  त्यसपतछ बिरािीको दातयत्ििा पने रकि िसे्रो पक्षलाई उठाउने 

श्जम्िा हदन सक्छ । Spectrum Health ले िसे्रो पक्षलाई रकि सङ्कलनको श्जम्िा हदएको 180 

हदन मभत्र कुनै पतन ECA को अगिकार हदने छैन । यी कक्रयाकलापहरूले तनम्न कुराहरूलाई सिेट्न 

सक्छ िर यी कुराहरू यतििा सीमिि छैन: बिरािीको सम्पवत्त ओगट्ने, िैंक खािा िा अरू व्यश्क्िगि 

सम्पाति खोस्ने िा जफि गने, कानुनी कायािाही सुरु गने, बिरािीको ज्यालािाट रकि असुल्ने िा 
उपभोक्िा ररपोहटाङ एजेन्सी िा के्रडिट ब्यूरोिा प्रतिकूल जानकारी हदने । 

 

5.1.5.2. बिरािीको वित्तीय सहायिा प्राप्ि गने योग्यिा तनिाारण गना उगचि प्रयासहरू नगरी Spectrum 

Health रेखदेखको भुक्िानी प्राप्ि गना बिरािी िा जिानीकिााका विरुद्ि रकि उठाउने असािारण 

कायािा सहभागी हुने छैन । खासगरी, Spectrum Health ले ECA थाल्ने भयो भने, पहहलो िा थप 

ECAs प्रारम्भ हुनु 30 हदन अगाडि तनम्न कुरा हुनेछ:  Spectrum Health ले बिरािीलाई योग्य 
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व्यश्क्िहरूका लागग आगथाक सहायिा उपलब्ि छ भन्ने कुरा मलखखि रूपिा सूगचि गनेछ र यसले 

आफू (िा यसले रकि सङ्कलन गने श्जम्िा हदएको िसे्रो पक्ष) ले भुक्िानी प्राप्ि गना प्रारम्भ गना 
चाहेको ECA हरूको िारेिा स्पष्ट पानेछ ।  मलखखि सूचनािा एउटा सियसीिा हुनेछ जसपतछ 

त्यस्िा ECAs प्रारम्भ हुन सक्छन,् उक्ि सियसीिा सूचना प्रदान गरेको मितिको 30 हदन पतछ पने 

गरी िय गररन्छ: उक्ि सूचनािा आगथाक सहायिाको योग्यिासम्िन्िी नीतिको सरल भाषािा 
लेखखएको सारांश हुनेछ: Spectrum Health ले बिरािीलाई आगथाक सहायिाको योग्यिासम्िन्िी 
नीतिको िारेिा र कुनै व्यश्क्िले आिेदन प्रकक्रयाका सम्िन्ििा कसरी सहयोग प्राप्ि गने भन्ने िारेिा 
िौखखक रूपिा ििाउन उगचि प्रयास गनेछ । 

 

6. संशोधर्न 

Spectrum Health ले पूिा मलखखि सूचना बिना कुनै पतन सियिा यो नीति पररििान, पररिाजान, संशोिन िा खारेज 

गने अगिकार आफूसाँग सुरक्षक्षि राखेको छ । 

 
7. अजन्तम अधधकार 

Spectrum Health ले कुनै एक व्यश्क्ि आगथाक सहायिाको योग्यिासम्िन्िी नीति अन्िगाि सहायिा प्राप्ि गना योग्य 

छन ्कक छैनन ्भनेर तनिाारण गना उगचि प्रयासहरू गरेको छ कक छैन र त्यस कारण Spectrum Health कुनै व्यश्क्िका 
विरुद्ििा ECAs िा सहभागी हुन सक्छ भनेर तनिाारण गने अश्न्िि अगिकार कपोरेट तनयन्त्रक िा उनले िोकेको 
प्रतितनगििा तनहहि हुन्छ । 

 

8. सन्दर्यहरू 

आगथाक सहायिाको योग्यिासम्िन्िी नीति 

 

9. र्नीयत यर्नमायण तथा अरु्नमोदर्न कागजातमा 

स्वाममत्व र्एका व्िजतत 

Mary Jo Klobucher (प्रशासतनक सहायक) 

 

लेखक (हरू) (पहहलाका रचतयिा): 
Sarah Clark (िररष्ठ तनदेशक, दिाा िथा वित्तीय सल्लाहकार) 

 

समीक्षक (हरू):  

Ami Kihn (िररष्ठ तनदेशक, प्रशासन, दािी), Angela Rewa (िररष्ठ तनदेशक, तनयािक अगिकारी), Catherine 

Sinning (िररष्ठ तनदेशक, भरपाई), Douglas Welday (SVP, वित्त, वििरण प्रणाली), Heather Lallo (िररष्ठ तनदेशक, 

प्रणाली वित्त), Kathleen Maine (िररष्ठ तनदेशक, तनयािक अगिकारी), Martha Boonstra (SVP, सािारण 

सल्लाहकार), Pauline Krywanski (ठेकेदार), Ronald Knaus (SVP/प्रिुख वित्तीय अगिकारी), Sarah Clark (िररष्ठ 
तनदेशक, दिाा िथा वित्तीय सल्लाहकार), Steffany Dunker (िररष्ठ सल्लाहकार) 

 

अरु्नमोदक 

Richard C. Breon, अध्यक्ष िथा प्रिुख कायाकारी अगिकृि, Spectrum Health System 

https://spectrumhealth.policytech.com/docview/?docid=46211&amp;anonymous=true


लागू हुने मिति: 02/17/2017 
पषृ्ठ 7 िा 6 

नीति प्रसङ्ग #: 13636 नीति संस्करण #: 3 

 

 

समावेश गररएको कागजात A 
र्देर्ाव ववरुद्धको सूचर्ना: 
Spectrum Health ले लाग ूहुने संघीय नागररक अगिकार कानुनलाई पालना गछा  र जाति, रङ्ग, िूल राष्र, उिेर, अशक्ििा, 
िा मलङ्गको आिारिा कसैलाई पतन भेदभाि गदैन । Spectrum Health ले जाति, रङ्ग, िूल राष्र, उिेर, अशक्ििा, िा 
मलङ्गको कारण कसैलाई िहहष्कार िा फरक व्यिहार गदैन । 

 
Spectrum Health: 

• ले अशक्ििा भएका व्यश्क्िहरू हािीसाँग प्रभािकारी रूपिा िोल्न सकून ्भनेर उनीहरूलाई तनिःशुल्क सहयोग 
िथा सेिाहरू प्रदान गछा  जस्ि:ै 

o साङ्केतिक भाषाका योग्य दोभासेहरू 

o अरू ढााँचाको मलखखि सूचना (ठूलो िुद्रण, अडियो, र सुलभ विद्युिीय ढााँचा र अन्य ढााँचाहरू) 

• ले अङ्रेजी िूल भाषा नभएका व्यश्क्िहरूलाई भाषाका तनिःशुल्क सेिाहरू प्रदान गछा , जस्ि:ै 

o योग्य दोभासेहरू 

o अरू भाषािा लेखखएको जानकारी 

िपाईंलाई यी सेिाहरू आिचयक पछा  भने Spectrum Health  को भाषा सेिा लाई 616.267.9701 िा 
1.844.359.1607 (TTY:711) िा सम्पका  गनुाहोस ्। 

िपाईंलाई Spectrum Health ले यी सेिाहरू प्रदान गरेको छैन िा जाति, रङ्ग, िूल राष्र, उिेर, अशक्ििा, िा मलङ्गको 
आिारिा अको िररकाले कसैलाई भेदभाि गरेको छ जस्िो लाग्छ भने िपाईं तनम्न ठेगानािा गुनासो दायर गना सक्नुहुन्छ: 

Director, Patient Experience 

100 Michigan St NE, MC 006 

Grand Rapids, MI 49503 

616-391-2624; toll free: 1-855-613-2262 

patient.relations@spectrumhealth.org 
 

िपाईं व्यश्क्िगि रूपिा आफै त्यहााँ गएर, फ्याक्स  िा इिेल गरेर गुनासो दायर गना सक्नुहोस ्। िपाईंलाई गुनासो दायर गना 
सहयोग चाहहन्छ भने राहक अनुभिका तनदेशक िपाईंलाई सहयोग गना ियार छन ्। 

िपाईं https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf िा उपलब्ि Office for Civil Rights को उजुरी पोटाल िा तनम्न 

ठेगानािा हुलाक, िा फोन िाफा ि विद्युिीय रूपिा U.S. Department of Health and Human Services, Office for 

Civil Rights िा नागररक अगिकारसम्िन्िी उजुरी पतन गना सक्नुहुन्छ । 
 

U.S. Department of Health and Human Services 

200 Independence Avenue SW, Room 509F, HHH Building 

Washington, DC 20201 

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD). 

 
उजुरी फारािहरू http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html िा उपलब्ि छन ्। 

हामीलाई सम्पकय  गर्नुयहोस ्। 

mailto:patient.relations@spectrumhealth.org
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

