
हाम्रो िबरामीह�का लािग �ागत पत्र र िनद�शन

तपाईंह�लाई क�ेशनेट �ािमिल मेिडिशनमा �ागत छ र प्रथम �ा� �ाहार गन� 
प्रब�कको �पमा हामीलाई छान् नुभएकोमा धेरै ध�ाद िदन चाहन्छौ।ं हाम्रो ल� िबरामीको 
जात, सं�ृित वा आिथ�क पृष् ठभूिम ज�ोसुकै िकन नहोस् ितनीह�लाई राम्रो र मायालु �ा� 
�ाहार िदनु हो। हाम्रो ल� िबरामीलाई गुण�रीय �ा� �ाहार प्रदान गनु� हो र िबरामीले 
आफूलाई आव�क परेको बेलामा सिजलै र तु��ै �ाहार पाउन सकून् भन् ने हो। 

हामी िबरामीप्रित के��त भएको मेिडकल होमको नमूना प�ाउँछौ ं
हामी िबरामीलाई ितनको �ा�को हरेक प�मा �ाहार िदन कदम चाल्छौ।ं यसमा तपाईंको 
�ा� मात्र नभइ तपाईंको भावना�क, पा�रवा�रक र सामािजक िच�ाह�मा पिन �ान 
के��त गरेर तपाईंको पूण� िहत चाहन्छ। िचिक�क र अ� �ा�कम�को मदतका साथसाथै 
आफ्नो �ा�को राम्रो �ाल राख् न स�े मह�पूण� ��� तपाईं नै �नु�न्छ। 

एक “मेिडकल होम”-ले तपाईंको प्रथम �ा� �ाहार प्रब�क र तपाईंको �ा� �ाहार गन� 
िज�ेवार िटमबीचको स�� बिलयो बनाउँछ, जसले गदा� तपाईं सिजलै र हरेक िदन आव�क 
�ाहार पाउन स�ु�नेछ। हामीले मेिडकल होमको नमूना प�ाएका छौ,ं �सैले तपाईंको 
�ा� �ाहारको गुण�र धेरै बढ्नेछ र तपाईंलाई आव�क परेको बेलामा चािहने �ा� 
�ाहार तु��ै पाउन स�ु�नेछ।  

मेिडकल होम नमूनाका फाइदाह� 
 तपाईंको �ा� �ाहारका लािग आव�क कुरा पूरा गन� िटमले तपाईं र तपाईंको प�रवारिसत िनर�र

राम्रो स�� कायम गछ� ।
 तपाईंलाई भेट्न आउँदा हरेक पटक एउटै �ा� �ाहारको समूह देख् नु�नेछ। आव�क

परेको ख�मा ितनीह�ले तपाईंका अ� प्रब�क, िवषेश� र सामािजक स्रोत अथा�त
िनकायिसत काम गरेर तपाईंलाई मदत गन�छन्।

 प्रभावकारी त�रकामा तपाईंको �ा� �ाहार गन� सिकयोस् भनेर िटमले तपाईंको �ा� स��ी
स�ूण� जानकारी इले��� िनक रेकड�  माफ� त पाउन सक्छन्।



 �ा� �ाहारका लािग भेट्ने समय िमलाउन तपाईंलाई सिजलो �नेछ, िकनभने आफ्नो
िटमिसत कुराकानी गन� समयतािलक बढाउनुका साथै तपाईं अ� त�रकाह� माफ� त
ितनीह�िसत कुरा गन� सक् नु�नेछ।

तपाई ंकसरी मदत गन� सक् नु�न्छ
 कुनै प्रश् न छ भने तपाईंको प्रथम �ा� प्रब�क र िटमिसत कुरा गनु�होस्।
 आफ्नो �ा�स��� अ� कुनै प्रश् न उ�ेमा िटमिसत स�क� मा रहनुहोस्।
 िटमले सुझाव िदए अनु�पै सुझाव प�ाएर आफ्नो �ा�को �ाल राख् नुहोस्।
 वष�को एकपटक पूण� शा�ररीक �ा� परी�ण गन� तािलक िमलाउनुहोस्।
 हामी क�ो गद�  िथयौ,ं छौ ंर हामीले के-क�ा उन् नित गनु�पछ�  भनेर सध� हामीलाई थाह िदनुहोस्।
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िबरामीका लािग अिफस नीित र प्रिक्रयाह�

अिफसको समय
हाम्रा सबै अिफसह� सोमबार-शुक्रबार र कुनै-कुनै ठाउँमा शिनबार पिन खुल्छ। कुनै ठाउँको खुल्ने समय हेन� कृपया हाम्रो बेबसाइट -

www.syracusefamilymedicine.com -मा जानुहोस्। हामीलाई फोन गरेर तु��ै खबर गरेमा खुल्ने समय बाहेक पिन  िदनमा २४ 

घ�ा/वष�मा ३६५ िदन हाम्रा िचिक�कह� उपल� �न्छन्। तपाईंलाई भेट्ने समय, औषधीको लािग डा�रको ��कृित कागज, परी�णको 
�रपोट� चािहएमा अिफस खु�ा �ने समयमा फोन गनु�होस् र फोनमा िदइने िनद�शनह�लाई �ान िदएर प�ाउनुहोस्, यसो गदा� सही 
���मा तपाईंको कल पुऱ् याउन सिकने छ। 

आक��क �ाहार
भेट्ने समय तािलका िवना हाम्रा सबै ठाउँह�मा आक��क �ाहार गन� प्रब� उपल� छन्। ए�ुत अथा�त् घातक रोगको 
उपचारका लािग २४ घ�ा आक��क उपचार प्रदान गन� अथवा तपाईंको अनुरोध अनुसार उपचार गन� हाम्रो ल� हो। 

भेट्ने समय तािलका िमलाउने
क�ेशनेट �ािमिल मेिडिशन िबरामीलाई गुण�रीय �ाहार प्रदान गन� प्रितब� छ। हामीले समयमै िनर�र �ाहार प्रदान ग�ररहेको 
कुरा पक् का गनु�का साथै िबरामीलाई फलो-अपका लािग पिह�ै समय िनधा�रण गन� हामी प्रो�ाहन िदन्छौ।ं भेट्ने समयको लािग फोन गदा� 
कृपया आफ्नो नाम, ज� िमित, टेिलफोन न�र, मु� सम�ा/कारण बताउनुहोस्। साथै तपाईंको नयाँ स�क�  ठेगाना छ वा बीमाबारे नयाँ 
जानकारी छ भने हामीलाई बताउनुहोस्। 

भेट्ने समयबारे सही त�रका िमलाउने प्रयास गदा� गद�  पिन प्रथम �ा� �ाहारमा आक��क अवस्था आउन सक्छ र आउँछ पिन। 

हाम्रा सबै िबरामीलाई आव�क समय िदन प्रयास गन� छौ।ं �सैले केही कारणवश तपाईंको भेट्ने समय तािलका फेरबदल भएमा वा 
िढलासु�ी �न गएमा कृपया धीरज गन� र अवस्था बुिझिदन हामी तपाईंलाई िबनम्र अनुरोध गछ�। 

गुण�रीय �ा� �ाहार प्रदान गन� क�ेशनेट �ािमिल मेिडशन –ले किह�ै नभेटेको िबरामीलाई उपचार गद�न (अथा�त् पिहला भेट 

नगरीकन िचिक�कको �ीकृित कागजात र �ा� स�ाहको लािग िबरामीलाई फोन गद�न)। परी�ण पूरा भइसकेपिछ फे�र भेट्ने 

समय िमलाउनुपन� �न्छ (फलो-अफ गन�)। यसो गदा� �रपोट� सँगै हेन� सिकन्छ र क�ो प्रभावकारी अिन सही �ा� �ाहार िदने भनेर 

पक् का गन� सिकन्छ। 

भेट्ने समय र� गनु�पदा�
तोिकएको िदन वा समयमा आउन सक् नु�न् न भने क�ेशनेट �ािमिल मेिडिशनलाई तु��ै खबर गनु�होस्। यसो गदा� िबरामीको 
आव�कतालाई हामी आदर देखाउन सक्छौ।ं तपाईंलाई िदइएको समय उपचार चािहएको अ� नै िबरामीलाई िदन सिकन्छ। यसरी 
हामी सबै िबरामीको आव�कता राम्ररी पूरा गन� सक्छौ।ं 

तोिकएको समय र� गनु� परेमा हामी चाहन्छौ ंिक (१) अिफसको समयमा पिह�ै स�क�  गरेर यसो गनु�होस्। िकनभने भेट्ने समय 

पाउन चाहनेह� धेरै छन् र तपाईंले पिह�ै भेट्ने समय र� गनु�भयो भने उ� समयमा अक� िबरामीलाई �ाहार िदन सिकन्छ। 

नो शो अथा�त् िबरामी नआउँदा
“नो शो” अथा�त् तोिकएको समयमा िबरामी नआउँदा वा अिफस खुल्ने िदनको अविधमा एक िदनअिघ भेट्ने समय र� नगदा� यो श� 

प्रयोग ग�रन्छ। दु:खको कुरा “नो शो”-ले गदा� समयमै �ा� �ाहार चािहने अ� िबरामीलाई असर गद�छ। 
तोिकएको समयमा तपाईं आउनुभएन भने तपाईंको मेिडकल चाट�मा यो कुरा “नो शो” को �पमा रेकड� ग�रनेछ। तपाईंको खातामा २० 

डलर को प्रशासनीय शू�को िबल रा�खनेछ। �सपिछ तपाईंले तोिकएको िदन वा समयमा तपाईं नआउनुभएको र अिफसको 



कृपया याद गनु�होस् 
“नो शो” शु� ितनु� पन� िवरामीको िज�ेवारी हो र य�ो िबल तपाईंको बीमा क�नीलाई पठाइने छैन। 

समयमा एक िदनअिघ र� नगनु�भएको जानकारीका साथै प्रशासनीय शू�को िबल राखेर तपाईंलाई िच�ी पठाइनेछ। िच�ीको एक 

प्रित तपाईंको मेिडकल रेकड�मा पिन रा�खनेछ। 
एक वष�मा तीन पटकस� “नो शो” भयो भने तपाईंलाई अस्थायी �पमा सेवाबाट ब�ञ् चत ग�रनेछ। तीन पटकस�को “नो शो” भएर 

फे�र सेवा पाउनको लािग र तपाईंको अवस्था मू�ा�न गन�को लािग तपाईंले ३० िदन िभत्रमा तपाईंको प्रथम �ा� �ाहार गन� 
िचिक�किसत भेट गनु�पन� �न्छ। तर तपाईंले ३० िदन िभत्र िचिक�किसत भेट्ने समय िमलाउनुभएन भने हाम्रो होमको पेिसय� 

अथा�त् िबरामीको �पमा तपाईंलाई हे�रनेछैन। 



मौसम वा अ� कारणले गदा� अिफस ब� �ने �स्थितमा
मौसमको कारण वा हाम्रो िनय�ण बािहरका अ� कारणले गदा� अिफस ब� भयो भने िबरामीलाई जानकारी िदन िनम् न प्रिक्रया 
अपनाउँने छौ:ं 

• तपाईंको भेट्ने समय िमलाइएको िदन हो भने तपाईंले टेिलफोनमाफ� त अटोमेिटक मेसेज पाउनु�नेछ।
• तीन ठूला टेिलिभजन �ेशनमा ब� �ने कुरा देखाइनेछ (३,५ र ९)

• ब� �ने जानकारी हाम्रो बेबसाइट – www.syracusefamilymedicine.com. –मा देखाइनेछ।

बीमा

• क�ेशनेट �ािमिल मेिडिशनले प्रायजसो बीमा �ीकार गद�छ, ज�ै: मेिडकेड र मेिडकेयर। बीमाबारे कुनै खास प्रश् न छ भने 
हाम्रो अिफसमा स�क�  गनु�होस्।

• बीमाले बेहोन� शू�बारे केही फेरबदल भएमा जानकारी िदने िज�ेवारी िबरामीको हो। जानकारी िदनु भएन भने बीमाले रकम
ितन� िढला गन� वा बेहोन� इ�ार गन� �न सक्छ।

• हरेक पटक आउँदा सबै िबरामीलाई नयाँ बीमा काड� िदन आग्रह ग�रन्छ। काड� निदंदा समय िमलाउन िढला �ने �न सक्छ र
बीमाले खच� बेहोन�बारे  जानकारी िदने िज�ेवारी िबरामीको हो।

• बीमाको क�नीमा कागजात पेश गनु� पन� काममा र तपाईंलाई चािहने मदत िदन हामी स�ो गन�छौ।ं तपाईंको बीमालाई तपाईंले
सीधै केही जानकारी िदनुपन� �न सक्छ। बीमाले मागे अनु�पै गन� तपाईंको िज�ेवारी हो। हामीले पेश गरेको कागजात अनु�पै
बीमाले तीरे वा नितरे पिन कित �ाले� रकम अथा�त् बीमाले तीन� र तपाईंको �ा� स्हारमा खच� भएको रकमको िभन् नताको
िज�ेवार तपाईं आफै �नु�न्छ। बीमाले िदने सेवा तपाईं र बीमा क�नी बीचको सम्झौता हो; हामी �स सम्झौताका भाग होइनौ।ं

• बीमा नग�रएका र थोरै आयस्रोत भएका िबरामीलाई िन�ु� वा छुट िदने प्रब� पिन छ। तपाईं पिन �सको लािग यो� �नु�न्छ
िक �नु�न् न भनेर पक् का गन� थप जानकारीका लािग �रशेप्शन िटमलाई सोध् नुहोस्।

रकम भु�ानी
• सेवाको दौडान पिह�ै तीनु�पन� रकम (को-पेमे�) र घटाउनुपन� रकम (िडड��बल) –को िज�ेवार िबरामी नै �न्छ।
• कृपया याद राख् नुहोस्, तपाईंले पाउने सबै सेवा वा सायद बीमा संस्थाले नितन� सक्छ वा तपाईंलाई आव�क छैन भनेर ठान् न

सक्छ। उपल� सेवाको लािग भेट्न आउँदा तपाईँले पिह�ै पूरै रकम ितनु�पन� छ।
• क�ेशनेट �ािमिल मेिडिशनमा नगद रकम, चेक, मा�र काड�, िड�भर, िभजा काड� र अमे�रकन ए�पे्रस िलइन्छ।

क�ेशनेट �ािमिल मेिडिशनको नाममा चेक बनाउन सक् नु�न्छ।
• तपाईंले ितनु�पन� रकम ९० िदन िभत्र ितनु�भएन भने २० िदन िभत्रमा पूरै रकम ितनु�होस् भनेर तपाईंले िच�ी पाउनु�नेछ। अिल-अिल

गद�  रकम ितन� �वस्था छैन, तर तपाईंले यसबारे अिफसमा कुराकानी गनु�भएमा स�व �न सक्छ। याद राख् नुहोस्, तपाईंले रकम
ितनु�भएन भने रकम स�लन गन� एन्जेसीलाई खटाउने छौ ं र तपाईं र तपाईंका निजकका प�रवारको सद�लाई �ा�
�ाहारबाट हटाइनेछ। यसो �नुअिघ िनयिमत र आिधका�रक िच�ी माफ� त वैक��क �ा� �ाहार प्रदायक खो�े तपाईं सँग
३० िदन मात्र छ भनेर जानकारी िदइनेछ। यी ३० िदनको दौडान हाम्रा िचिक�कले तपाईंलाई आक��क अवस्थामा मात्र उपचार
िदन सक् ने छन्।



औषधीका लािग डा�रको ��कृित र फाम�सीबारे जानकारी

• तपाईंले कुन फाम�सीबाट औषधी िलनु�न्छ अिन िलने पसल प�रवत�न भएको कुरा क�ेशनेट �ािमिल मेिडिसनलाई जानकारी
िदनुहोस्। �रिफल अथा�त् औषधीका लािग डा�को ��कृित कागज प्राप् त गन�, कृपया हामीलाई २ दे�ख ३ िदनको समय िदनुहोस्।
भेट्न आउनुअिघ आफूले कुन औषधी िलंदैछु र फे�र िलनुपन� कुन औषधी छ भनेर राम्ररी हेनु�होस् र �स िदन आव�क परेमा
�रिफलको लािग आग्रह गनु�होस्।

• िबरामीको सुर�ा र �ा�को लािग,
o फोन वा िबरामी पोट�लमाफ� त अिफसको समयमा अपोइ�मे� र डा�रको सुझाविवना, नयाँ औषधीह�

(साथै ए��बायोिट�) र �रिफलको अनुरोध िलइनेछैन।
o अिफस समयपिछ पिन उपल� �ने िचिक�कलाई नयाँ औषधी (साथै ए��बायोिट�) –को लािग फोनमाफ� त

ग�रएको अनुरोध �ीकार ग�रने छैन।
o निचताएको अवस्था आउन सक्छ भनेर हामी बुझ्छौ।ं �सैले एक-दुई िदनका लािग स्थािपत भइसकेका

िबरामीका लािग मात्र सधै िलइराख् नु पन� औषधी �रिफल िदइनेछ। यो अिफस समय बािहर अन-कल
िचिक�कले आव�कता अनुसार गन�छ। यसो गदा� अिफस समयमा िचिक�कले िबरामीलाई हेन� अिन के-
क�ा औषधीको �रिफल चािहन्छ भनेर िवचार गन� सक्छन्।

गोपनीयता र �ा�स��� रेकड�ह�
एच.आइ.िप.ए.ए (HIPAA) –को िनद� िशका अनुसार मेिडकल रेकड�ह�को प्रित पाउन चाहनु�न्छ भने िच�ी लेख् नुहोस्। तर य�ा 
जानकारी पाउनुअिघ मेिडकल जानकारी जारी गन� फाराम भनु�पछ� , यसो गदा� गोपनीयता कायम राख् न सिकन्छ। क�ेशनेट �ािमिल 

मेिडिसनलाई अनुरोध गदा� केही फाराम पूरा गन� शू� पिन लाग्छ। तपाईंलाई शु� लाग्छ िक ला�ैन भनेर प�ा गन� कृपया फाराम 

भन� नीितबारे सोध् नुहोस्। सबै फाराम भनु�अिघ नै शु� ितनु�पछ� । यी सबै फाराम भन� अिफस समयको ५ दे�ख ७ िदन लाग् न सक्छ। तर 

िबरामीले तोकेको समय अनुसार फाराम भन� काम पूरा गन� सिकन्छ भनेर प�ा गन� स�ैनौ।ं  

हाम्रो िबरामी पोट�ल (Patient Portal) 
िबरामीिसत सही समय कुराकानी गन� मा�मको �पमा िबरामी पोट�ल (Patient Portal) –का लािग साइन अप गन� तपाईंलाई आग्रह 

गछ�। यसो गदा� भेट्ने समय िमलाउन अिन औषधीको बारे जानकारी राख् न िछटो र सिजलो �ने छ। क�ेशनेट �ािमिल मेिडिशनको 
िबरामीको �पमा िबरामी पोट�लमा कसरी साइन-अप गन� भनेर िनद�शन िदइनेछ। तपाईंको कुनै प्र� छ वा मदत चािहन्छ भने �रशेप्शन 

िटमको सद�िसत कुरा गन� निहचिकचाउनुहोस्। 

थप जानकारी
हाम्रो सेवाबारे केही प्र� छ वा थप जानकारी चाहनु�न्छ भने कृपया हाम्रा अिफसह�म�े कुनै एउटा अिफसमा फोन गन� 
सक् नु�न्छ वा हाम्रो बेबसाइट  www.syracusefamilymedicine.com -मा हेन� सक् नु�न्छ। 



COMPASSIONATE FAMILY MEDICINE 

िबरामीका लािग अिफस अथा�त काया�लयको िनित र प्रिक्रयाह�को 
िबषयमा जानकारी प्राप् त भएको कुरा �ीकारेको फाराम 

तल ह�ा�र गरेर म �ीकाछु�  िक, िबरामीका लािग क�ेशनेट �ािमिल मेिडिसन अिफस अथा�त 

काया�लयको िनित र प्रिक्रयाह�बारे मैले जानकारी पाएको छु, यसलाई पढेको छु र बुझेको छु। 

पूरा नाम 

नामको ह�ा�र िमित 

ध�वाद! 

क�ेशनेट �ािमिल मेिडिशन 


