ต้นฉบับมีผลบังคับใช้วนั :
วันปรับปรุงล่าสุดเดือน 2013
มกราคม:
2015
ตุลาคมวันปรับปรุง:
2016 มกราคม
หัวข้อ: ดูแลกุศลแคลิ ฟอร์เนี ยและนโยบายส่วนลดการชาระเงิ น
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การตรวจสอบ: วงจรรายได้ VP

ตถุประสงค์:
วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้คอื การทีก่ าหนดไว้สุขมุ และบริการสุขภาพ (PH & S) 's
ความช่วยเหลือทางการเงินและฉุกเฉินนโยบายการดูแลทางการแพทย์ซง่ึ ได้รบั การออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการดูแลจาเป็ นในทางการแพทย์สาหรับผูท้ ่ไี ม่มคี วามสามารถในการจ่ายและทีจ่ ะนาเสนอส่วนลดจาก
ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บเงินสาหรับบุคคลทีม่ คี วามสามารถทีจ่ ะจ่ายเพียงส่ว นหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการดูแลของพวกเขา โปรแกรมเหล่านี้ใช้ แต่เพียงผูเ้ ดียวทีเ่ กีย่ วกับเหตุฉุกเฉินและอื่น ๆ
ทีใ่ ห้บริการด้านสุขภาพทีจ่ าเป็ นทางการแพทย์ทใ่ี ห้บริการโดยพีเอชแอนด์เอส นโยบายนี้และโครงการความช่วยเหลือทางการเงินบรรยายในทีน่ ้เี ป็ นนโยบายอย่างเป็ นทางการช่วยเหลือทางการเงิน
("สภาวิชาชีพบัญชี") และนโยบายการดูแลฉุกเฉินทางการแพทย์สาหรับโรงพยาบาลแต่ละแห่งทีเ่ ป็ นเจ้าของให้เช่าหรือดาเนินการโดยพีเอชแอนด์เอสทีอ่ ยู่ในรัฐแคลิฟ อร์เนีย
โรงพยาบาลพีเอชแอนด์เอสในรัฐแคลิฟอร์เนีย:
สุขมุ เซนต์โจเซฟศูนย์การแพทย์สุขมุ Holy Cross ศูนย์การแพทย์สุขมุ บริษทั เล็ก ๆ น้อย ๆ ของแมรีศ่ นู ย์การแพทย์ซานเปโดรศูนย์สุขภาพนักบุญจอห์น, พรทาร์ซานศูนย์การแพทย์และสุขมุ บริษทั เล็ก ๆ
น้อย ๆ ของแมรีศ่ นู ย์การแพทย์ทอร์รนั ซ์
นโยบาย:
พีเอชแอนด์เอสเป็ นองค์กรด้านการดูแลสุขภาพคาทอลิกนาโดยมุ่งมันที
่ จ่ ะปฏิบตั ภิ ารกิจและค่านิยมหลักของการออกแบบมาเพื่อแสดงให้เห็นถึง ความรักของพระเจ้าสาหรับทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิง่ คนยากจนและความเ
สีย่ งผ่านบริการความเห็นอกเห็นใจ มันเป็ นทัง้ ปรัชญาและการปฏิบตั งิ านของแต่ละกระทรวงและพีเอชเอทีจ่ าเป็ นในทางการแพทย์ให้บริการด้านสุขภาพทีม่ อี ยู่ให้กบั สมาชิกในชุมชนและผูท้ อ่ี ยู่ในความต้องการทางการแ
พทย์ฉุกเฉินโดยไม่ชกั ช้าโดยไม่คานึงถึงความสามารถในการจ่าย สาหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ "ความช่วยเหลือทางการเงิน" หมายความรวมถึงการดูแลการกุศลและโครงการความช่วยเหลือทางการเงินอื่น ๆ
ทีน่ าเสนอโดยพีเอชแอนด์เอส
1. พีเอชแอนด์เอสจะปฏิบตั ติ ามกฎหมายรัฐบาลกลางและรัฐและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินและการดูแลการกุศล
2. พีเอชแอนด์เอสจะให้การดูแลการกุศลให้กบั ผูป้ ่วยทีม่ คี ุณสมบัตทิ ม่ี แี หล่งทีม่ าของการชาระเงินหลักอื่น ๆ เพื่อบรรเทาพวกเขาทัง้ หมดหรือบางส่วนของภาระผูกพันทางการเงินของพวกเขาสาหรับ PH
จาเป็ นในทางการแพทย์และบริการสุขภาพ S
3. ในแนวเดียวกันกับค่านิยมหลักของพีเอชแอนด์เอสจะให้การดูแลการกุศลเพื่อผูป้ ่วยทีม่ คี ุณสมบัตใิ นการเคารพเมตตาธรรมทีส่ อดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ
4. พีเอชแอนด์เอสจะไม่เห็นความแตกต่างบนพื้นฐานของอายุเชือ้ ชาติสผี วิ ศาสนาเชือ้ ชาติศาสนาชาติกาเนิดสถานภาพสมรสเ
พศรสนิยมทางเพศอัตลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออกของความพิการทหารผ่านศึกหรือสถานะทางทหารหรือรายอื่น ๆ ทีต่ อ้ งห้ามตามรัฐบาลกลาง รัฐหรือกฎหมายท้องถิน่ เมื่อมีการพิจารณาการดูแลการกุศล
5. ในเหตุขดั ข้อง, PH & S อาจขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของอนุมตั คิ วามช่วยเหลือทางการเงินนอกขอบเขตของนโยบายนี้ เก็บเงิน / การกุศลสันนิษฐานได้รบั การอนุมตั เิ นื่องจากการ แต่ไม่ จากัด ต่อไปนี้:
การวินิจฉัยทางสังคมเร่ร่อนล้มละลายตายกับอสังหาริมทรัพย์ไม่มปี ระวัตทิ ไ่ี ม่ใช่ผปู้ ่วย / ผูค้ ้าประกันไม่สามารถทีจ่ ะจ่ายและเหตุผลที่ได้รบั มอบหมายหน่วยงานจัดเก็บจะไม่ส่งผลในความละเอียดของบัญชี .
6. นโยบายนี้คอื การตีความและดาเนินการเพื่อให้เป็ นไปตามทีม่ กี ารประชุมบิลแคลิฟอร์เนีย 774, การประมวลผลทีส่ ุขภาพและความปลอดภัยรหัสมาตรา 127,400 และ seq. มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม
2007 ตามทีแ่ ก้ไขโดยรัฐแคลิฟอร์เนียวุฒสิ ภาบิล 350, มีผล 1 มกราคม 2008 การประชุมบิล 1503 มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2011 และ 1276 ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ SB
2015/01/01 ทุกหน่วยงานคอลเลกชันทางานในนามของความสุขมุ บริการด้านสุขภาพและแคลิฟอร์เนียภาคใต้ (PHSSC)
สิง่ อานวยความสะดวกจะต้องปฏิบตั ติ ามอนามัยและความปลอดภัยรหัสมาตรา 127,400 และ หมายเลข ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมและบังคับ PHSS
นโยบายเกีย่ วกับหน่วยงานเก็บ ดูสานักงานคณะกรรมการนโยบายธุรกิจในภูมภิ าคทีีี่เกีย่ วข้องกับ GOV-107 มาตรฐานการเก็บหนี้และการปฏิบตั นิ โยบาย
ความหมาย:
7. "การดูแลการกุศล" หมายถึงความช่วยเหลือทางการเงินเต็มรูปแบบเพื่อการคัดเลือกผูป้ ่วยเพื่อบรรเทาพวกเขาจากภาระผูกพันทางการเงินของพวกเขาทัง้ ในทางการแพทย์จาเป็ นหรือมีสทิ ธิบริ
์ การดูแลสุขภาพ
เลือก (การกุศลเต็ม)
8. "การชาระเงิ นส่วนลด" หมายถึงความช่วยเหลือทางการเงินทีม่ คี ุณสมบัตบิ างส่วนให้กบั ผูป้ ่วยเพื่อบรรเทาพวกเขาจากภาระผูกพันทางการเงินของตนในส่วนของวิชาทางการแพทย์จาเป็ นหรือมีสทิ ธิบริ
์ การการ
ดูแลสุขภาพ (การกุศลบางส่วน)
9. ค่าใช้จ่ายขัน้ ต้นมีค่าใช้จ่ายรวมที่สถานที่ของอัตราการจัดตัง้ ขึ้นอย่างเต็มรูปแบบสาหรับการให้บริ การดูแลผู้ป่วยก่อนที่จะหักจากรายได้จะนาไปใช้ ค่าใช้จ่ายขัน้ ต้นจะไม่เรียกเก็บเงินให้กบั ผูป้ ่วยทีม่ คี ุ
ณสมบัตเิ พื่อการกุศลบางส่วนหรือส่วนลดค่าตอบแทนภาคเอกชน

10. ส่วนลดค่าตอบแทนภาคเอกชนเป็ นส่วนลดให้กบั ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือทางการเงิ นและผู้ที่ไม่ได้มี Payor
ของบุคคลทีส่ ามหรือทีม่ กี ารประกันจะไม่ครอบคลุมถึงการให้บริการหรือผูท้ ่ไี ด้หมดผลประโยชน์ของตน ดูนโยบายเกีย่ วกับส่วนลดค่าตอบแทนภาคเอกชน, CA-FIN-5003
11. แพทย์ฉุกเฉิ นหมายถึงแพทย์และศัลยแพทย์ได้รบั ใบอนุญาตตามหมวด 2 (เริม่ มาตรา 2000)
ของธุรกิจและวิชาชีพรหัสทีไ่ ด้รบั การรับรองจากโรงพยาบาลและทัง้ ลูกจ้างหรือหดตัวทีโ่ รงพยาบาลในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล ยกเว้นว่าเป็ น "แพทย์ฉุกเฉิน"
ทัง้ นี้ไม่รวมถึงผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการแพทย์ทเ่ี รียกว่าเข้ามาในแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลหรือผูท้ เ่ี ป็ นพนักงานหรือมีสทิ ธิที์ ่โรงพยาบาลนอกแผนกฉุกเฉิน แพทย์หอ้ งฉุกเฉินทีใ่ ห้บริการการแพทย์ฉุกเฉินให้แก่ผปู้ ่ว
ยในโรงพยาบาล PHSSC ถูกต้องตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียทีจ่ ะให้ส่วนลดให้กบั ผูป้ ่วยทีไ่ ม่มปี ระกันภัยหรือผูป้ ่วยทีม่ คี ่าใช้จ่ายทางการแพทย์ทม่ี คี วามสูงทีห่ รือต่ากว่า 350%
ของระดับความยากจนของรัฐบาล
12. ผู้ให้บริ การภายใต้ PH & S ของสภาวิ ชาชีพบัญชี: นอกจากแต่ละ PH บังคับ & S สถานที่โรงพยาบาลแพทย์และผูใ้ ห้บริการอื่นแสดงผลการดูแลผูป้ ่วย PH & S
ระหว่างการเข้าพักทีโ่ รงพยาบาลอาจมีการนโยบายเหล่านี้นอกจากทีร่ ะบุไว้เป็ นอย่างอื่นโดยเฉพาะ สิง่ ทีแ่ นบมาบ่งชีท้ ่ผี ปู้ ่วยจะได้รบั รายการ (s) ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูใ้ ห้บริการทุกคนทีท่ าให้การดูแลใน PH & S
หน่วยงานโรงพยาบาลและไม่วา่ พวกเขาอยู่ภายใต้ PH & S
นโยบายความช่วยเหลือทางการเงิน รายการนี้สามารถเข้าถึงได้ทางออนไลน์ท่ี www.providence.org และนอกจากนี้ยงั มีในรูปแบบกระดาษโดยการร้องขอผ่านทางทีป่ รึกษาทางการเงินทีโ่ รงพยาบาล
13. บริ การที่มีสิทธิ์ ภายใต้นโยบาย: การดูแลการกุศลและการให้ส่วนลดนโยบายการจ่ายนาไปใช้กบั การบริการทัง้ หมดให้กบั ผูป้ ่วยทีม่ สี ทิ ธิได้
์ รบั การฉุกเฉินหรือดูแลจาเป็ นในทางการแพทย์หรือการดูแลทีม่ สี ทิ ธิเลื
์ อ
่
กตัง้ รวมทัง้ ผูป้ วยที่ชาระเงินเองและหนี้สนิ ร่วมการชาระเงินทีจ่ าเป็ นโดยบุคคลทีส่ าม payors รวมทัง้ เมดิแคร์ และ Medi-Cal
จานวนเงินค่าใช้จ่ายร่วมกันในการทีจ่ ะพิจารณาว่าผูป้ ่วยไม่สามารถทีจ่ ะจ่ายทางการเงิน ทางการแพทย์ดูแลสุขภาพทีจ่ าเป็ นรวมถึง:
a.
b.
c.
d.
e.
14.

บริการฉุกเฉินในแผนกฉุกเฉิน
บริการสาหรับเงื่อนไขว่าถ้าไม่ได้รบั การรักษาทันทีจะนาไปสู่การเปลีย่ นแปลงที่ไม่พงึ ประสงค์ในสถานะสุขภาพของผูป้ ่วย
บริการทีไ่ ม่ใช่วชิ าทีใ่ ห้ไว้ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ทค่ี ุกคามชีวติ นอกแผนกฉุกเฉิน (รับสมัครโดยตรง)
บริการทีจ่ าเป็ นทางการแพทย์ให้แก่ผรู้ บั ผลประโยชน์ในโครงการประกันสุขภาพทีม่ บี ริการทีไ่ ม่ได้รบั การคุม้ ครอง
บริการอื่น ๆ ทีจ่ าเป็ นในทางการแพทย์กาหนดบนพืน้ ฐานกรณีโดยกรณีโดยพีเอชแอนด์เอส

มีสิทธิ์ เลือกการดูแลสุขภาพรวมถึง:
a. ผูป้ ่วยและแพทย์ของพวกเขาอาจแสวงหาบริการการกุศลสาหรับวิชาดูแล
deferrable การดูแลมีสทิ ธิเลื
์ อกสาหรับการให้บริการการกุศลและการให้ส่วนลดเฉพาะเมื่อทุกความต้องการดังต่อไปนี้:
i. สมาชิกของเจ้าหน้าทีท่ างการแพทย์ของสถานทีพ่ เี อชแอนด์เอสจะต้องยื่นคาขอบริการการกุศล;
ii. ผูป้ ่วยทีม่ อี ยู่แล้วของผูป้ ่วยแพทย์ขอและการดูแลรักษาเป็ นสิง่ จาเป็ นสาหรับความต่อเนื่องของการดูแลทีด่ ;ี ขัน้ ตอนความงามไม่ได้รบั การบริการทีเ่ ป็ นกุศล;
iii. แพทย์จะให้บริการทีอ่ ตั ราคิดลดเดียวกันตามทีก่ าหนดโดยโรงพยาบาลตามแนวทางการกุศลของนโยบายนี้และรวมถึงการดูแลรักษาฟรี
iv. ผูป้ ่วยทีอ่ าศัยอยู่ในพืน้ ทีบ่ ริการของเรา (ตามทีก่ าหนดโดย PH & S); และ
v. ผูป้ ่วยเสร็จสิน้ การประยุกต์ใช้ความช่วยเหลือทางการเงินและได้รบั ความเห็นชอบในการเขียนจากพีเอชแอนด์เอสก่อนทีจ่ ะได้รบั การดูแลทีเ่ ลือก

15.

มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมสาหรับการกุศลจะถูกกาหนดโดยไม่สามารถที่จะจ่ายเงิ นที่กาหนดไว้ในนโยบายนี้ ขึ้นอยู่กบั หนึ่ งหรือมากกว่าเกณฑ์ต่อไปนี้ :
a. สันนิ ษฐานกุศล - การประเมินบุคคลกาหนดว่าการประยุกต์ใช้ความช่วยเหลือทางการเงินไม่จาเป็ นต้องเนื่องจาก:
i. ผูป้ ่วยจะไม่มที อ่ี ยู่ทอ่ี ยู่อาศัย (เช่นไม่มที อ่ี ยู่อาศัย);
ii. บริการถือว่ามีสทิ ธิภายใต้
นโยบายนี้ แต่ไม่ปกคลุมด้วย Payor ของบุคคลทีส่ ามได้รบั ให้แก่ผปู้ ่วยทีม่ กี ารลงทะเบียนเรียนในรูปแบบของการประกันสุขภาพของรัฐบาลบางคน (Medi์
Cal สาหรับชาวแคลิฟอร์เนีย) หรือรัฐ Indigency โปรแกรม (เช่นรับบริการนอก จากัด คุม้ ครอง Medi-Cal ) หรือบริการทีไ่ ด้รบั อนุญาตถูกปฏิเสธการรักษา Medi-Cal
เป็ นวุฒกิ ารศึกษาทางการเงินสาหรับโปรแกรมเหล่านี้รวมถึงการมีไม่มากไปกว่าสินทรัพย์ขอบและส่วนแบ่งการกาหนด Medi-Cal
ของค่าใช้จ่ายในขณะทีค่ วามสามารถสูงสุดที่จะจ่าย; และ / หรือ
iii. การไร้ความสามารถของผูป้ ่วยทีจ่ ะต้องจ่ายจะถูกระบุผา่ นทางหน่วยงานจัดเก็บรายได้นอก /
การค้นหาสินทรัพย์ ควรตรวจสอบหน่วยงานทีค่ ดีจะไม่ได้ไล่ตามบัญชีจะถูกวางอยู่ในสถานะไม่ได้ใช้งานรายเดือนทีพ่ เี อชและทบทวน S
จะตรวจสอบการดาเนินการต่อไปรวมทัง้ ได้รบั การยอมรับการกุศลทีเ่ ป็ นไปได้และการยกเลิกจากหน่วยงานและการกาจัดของการรายงานสินเชือ่
iv. การไร้ความสามารถของผูป้ ่วยทีจ่ ะต้องจ่ายจะถูกระบุดว้ ยเจ้าหน้าทีส่ านักงานภูมภิ าคธุรกิจผ่านรายได้ / การค้นหาสินทรัพย์ทใ่ี ช้เป็ นนิตบิ ุคคลของบุคคลทีส่ าม
b. การกุศล - การประเมินบุคคลไม่สามารถทีจ่ ะจ่ายต้องใช้:
i. ความสาเร็จของแอพลิเคชันช่วยเหลือทางการเงินแก่แมรีพ่ อตเตอร์โปรแกรมสาหรับศักดิศรี
์ ความเป็ นมนุษย์สาหรับสิง่ อานวยความสะดวกในภาค PHSSC;
ii. การตรวจสอบว่าผูป้ ่วยของรายได้รวมน้อยกว่าสามครัง้ (300%) แนวทางความยากจนแห่งชาติ (สน)
ทีใ่ ช้บงั คับในเวลาทีผ่ ปู้ ่วยได้ย่นื ขอความช่วยเหลือทางการเงิน ผูป้ ่วยทีม่ รี ะดับรายได้น้จี ะถือว่ามีสทิ ธิได้
์ รบั การดูแลการกุศล 100%; และ / หรือ
่
iii. การตรวจสอบว่าผูป้ วยของรายได้รวมเป็ น 100% และ 350% ของ FPG
บังคับในเวลาทีผ่ ปู้ ่วยได้ย่นื ขอความช่วยเหลือทางการเงินและสถานการณ์ทางการเงินของพวกเขาแต่ละคน (ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์สงู ฯลฯ )
ทาให้พวกเขามีสทิ ธิได้
์ รบั การชาระเงินส่วนลดทีเ่ ป็ นไปได้ (บางส่วน การดูแลการกุศล) หรือการดูแลการกุศล
100% สิง่ อานวยความสะดวกอาจจะพิจารณารายได้และสินทรัพย์ของผูป้ ่วยในการประเมินผูป้ ่วยสถานการณ์ทางการเงินของแต่ละบุคคล สินทรัพย์
แต่ทงั ้ นี้ไม่รวมถึงการเกษียณอายุหรือแผนการชดเชยรอการตัดบัญชีทม่ี คี ุณสมบัตติ ามความในประมวลรัษฎากรภายในหรือ nonqualified
แผนการชดเชยรอการตัดบัญชี นอกจากนี้ครัง้ แรกเมื่อสิบพันดอลลาร์ ($ 10,000) ของผูป้ ่วยของสินทรัพย์ทางการเงินนัน้ จะไม่นับในการพิจารณาผูม้ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมหรือร้อยละ
50 จะเป็ นผูป้ ่วยสินทรัพย์ในช่วงแรกหมื่นดอลลาร์ ($ 10,000) ถูกนับในการพิจารณาผูม้ คี ุณสมบัตเิ หมาะสม ข้อมูลทีไ่ ด้รบั เกีย่ วกับรายได้และสินทรัพย์ทางการเงิน
แต่จะต้องไม่ถกู ใช้สาหรับกิจกรรมคอลเลกชัน

iv. ผูป้ ่วยทีม่ รี ายได้รวมทีห่ รือต่ากว่า 350% ของ FPG จะไม่เป็ นหนี้กว่า 100%
ของจานวนเงินของการชาระเงินทีโ่ รงพยาบาลคาดหวังในความเชือ่ ทีด่ ที จ่ี ะได้รบั การให้บริการจากเมดิแคร์เมดิ-Cal โครงการสุขภาพครอบครัวหรือ
อีกหนึ่งโปรแกรมการสนับสนุ นจากรัฐบาลของประโยชน์ต่อสุขภาพทีโ่ รงพยาบาลทีไ่ ด้รบั การรักษาได้รบั การมีส่วนร่วมแล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่ า เงินจานวนนี้จะถูกตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ
หากโรงพยาบาลทีร่ กั ษาทีไ่ ด้รบั การให้บริการทีไ่ ม่มกี ารชาระเงินทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยเมดิแคร์หรือโปรแกรมการสนับสนุนจากรัฐบาลอื่น ๆ
ของประโยชน์ต่อสุขภาพทีโ่ รงพยาบาลมีส่วนร่วมทีโ่ รงพยาบาลต้องจัดทาและการชาระเงินทีเ่ หมาะสมลด ผูป้ ่วยทีม่ รี ายได้รวมเกิน 350% ของ FPG
จะเป็ นหนี้ไม่เกินผูป้ ่วยจ่ายส่วนตัวบังคับหรืออัตราการชาระเงินคืนลดผูป้ ่วยนอกหรือระบุจานวนเงินร่วมจ่ายแล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า นอกจากนี้ผปู้ ่วยที่ไม่มปี ระกันและผูป้ ระกันตนทีม่ รี
ายได้ขนั ้ ต้นทีห่ รือต่ากว่า 350% ของ FPG ทีเ่ สียค่าใช้จ่ายทางการแพทย์รวมในส่วนทีเ่ กินร้อยละสิบ (10%) ของรายได้รวมประจาปี ในช่วง 12 เดือนก่อนทีจ่ ะได้รบั ผลประโยชน์
100% การกุศล ค่าใช้จ่ายเพื่อการกุศลทีม่ สี ทิ ธิเขี
์ ยนออกจะรวมเฉพาะจานวนเงินความรับผิดของผูป้ ่วยหลังการประกันเรียกเก็บเงินและจานวนเงินประกันความรับผิดทีเ่ ก็บรวบรวม
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายขัน้ ต้นไม่เคยนาไปใช้กบั ผูป้ ่วยทีม่ คี ุณสมบัตเิ พื่อการกุศลบางส่วนหรือส่วนลดค่าใช้จ่ายส่วนตัว เมื่อค่าใช้จ่ายขัน้ ต้นจะถูกปรับไปทีเ่ มดิแคร์ทเ่ี หมาะสมหรืออัตราค่าจ้างเอ
กชนรับผิดของผูป้ ่วยจะไม่เปลีย่ นแปลงแม้วา่ ในทีส่ ุดก็จะเรียกหน่วยงานจัดเก็บ
16.

เกณฑ์ในการคานวณจานวนเงิ นที่เรียกเก็บจากผู้ป่วยที่มีสิทธิ ได้รบั ความช่วยเหลือทางการเงิ น
a. หมวดหมู่ของส่วนลดและข้อ จากัด ในข้อหาภายใต้นโยบายนี้รวมถึง
i. 100 เปอร์เซ็นต์ส่วนลด / ดูแลฟรี: ผูป้ ่วยหรือผูค้ ้าประกันทีม่ รี ายได้ครอบครัวขัน้ ต้นปรับขนาดครอบครัวเป็ นทีห่ รือต่ากว่า 300% ของระดับความยากจนของรัฐบาลปจั จุบนั
("FPL") มีสทิ ธิได้รบั ส่วนลดร้อยละ 100 ออกจากค่าใช้จ่ายทีโ่ รงพยาบาลรวม
สาหรับกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ นดูแลทางการแพทย์เท่าทีผ่ ปู้ ่วยหรือผูค้ ้าประกันไม่ได้มสี ทิ ธิได้
์ รบั ความคุม้ ครองอื่น ๆ สุขภาพเอกชนหรือประชาชนให้การสนับสนุ น
ii. ส่วนลด O ฉฉค่าใช้จ่ายที่ 75 เปอร์เซ็นต์: ค่า pH & S ขนาดค่าเลื่อนกาหนดไว้ในเอกสารแนบ B
จะถูกใช้ในการกาหนดปริมาณของความช่วยเหลือทางการเงินทีจ่ ะให้ในรูปแบบของส่วนลดร้อยละ 75 สาหรับผูป้ ่วยหรือผูค้ ้าประกันทีม่ รี ายได้ระหว่าง 301% และ 350%
ของระดับความยากจนของรัฐบาลในปจั จุบนั หลังจากทีท่ ุกความเป็ นไปได้ในการระดมทุนทีม่ อี ยู่ให้กบั ผูป้ ่วยหรือผูค้ ้าประกันได้หมดหรือปฏิเสธและทรัพยากรทางการเงินส่วนบุคคลและทรัพ
ย์สนิ ได้รบั การตรวจสอบสาหรับการระดมทุนทีเ่ ป็ นไปได้ทจ่ี ะจ่ายค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บเงินสาหรับ ความช่วยเหลือทางการเงินอาจจะเสนอให้กบั ผูป้ ่วยหรือผูค้ ้าประกันทีม่ รี ายได้ของครอบครั
วในส่วนทีเ่ กิน 350% ของระดับความยากจนของรัฐบาลกลางเมื่อมีขอ้ บ่งชีค้ วามยากลาบากทางการเงินอย่างรุนแรงหรือการสูญเสียส่วนบุคคล
iii. ข้อ จากัด เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสาหรับผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิ ได้รบั ความช่วยเหลือทางการเงิ น: ข้อ จากัด เกีย่ วกับค่าใช้จ่ายสาหรับผูป้ ่วยทีม่ สี ทิ ธิได้รบั ความช่วยเหลือทางการเงิน:
ไม่มผี ปู้ ่วยหรือผูค้ ้าประกันมีสทิ ธิใด
่
ยกเก็บเงิน" (AGB )
์ ๆ ของส่วนลดดังกล่าวข้างต้นที่ระบุไว้จะต้องรับผิดชอบเองมานานกว่า "จานวนเงินโดยทัวไปเรี
ร้อยละของค่าใช้จ่ายขัน้ ต้นทีก่ าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังมาตรา 1.501 (R) -1 (ข) (2) โดย PH บังคับและโรงพยาบาล S สาหรับกรณีฉุกเฉินหรือบริการอื่น ๆ
ทีจ่ าเป็ นในทางการแพทย์ท่ไี ด้รบั พีเอชแอนด์เอสเอจีกาหนดโดยการคูณค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลขัน้ ต้นสาหรับกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ นในทางการแพทย์ดูแลโดยอัตราร้อยละคงที่ซง่ึ จะขึน้ อ
ยู่กบั การเรียกร้องอนุญาตภายใต้เมดิแคร์ แผ่นข้อมูลรายละเอียดเกีย่ วกับร้อยละ AGB ใช้โดยแต่ละ PH & S
โรงพยาบาลและวิธกี ารทีพ่ วกเขาจะคานวณได้โดยการเยีย่ มชมเว็บไซต์ต่อไปนี้: www.providence.org หรือโทร: 1-866-7472455 เพื่อขอสาเนากระดาษ นอกจากนี้จานวนเงินสูงสุดทีอ่ าจจะเก็บในระยะเวลา 12
เดือน 1 สาหรับกรณีฉุกเฉินหรือบริการดูแลสุขภาพทีจ่ าเป็ นในทางการแพทย์กบั ผูป้ ่วยที่มสี ทิ ธิได้
์ รบั ความช่วยเหลือทางการเงินเป็ นร้อยละ 20
ของผูป้ ่วยรายได้ของครอบครัวขัน้ ต้นและเป็ นเรื่องทีผ่ ปู้ ่วยมีสทิ ธิอย่
์ างต่อเนื่องภายใต้น้ี นโยบาย.

17. การดูแลการกุศลไม่ได้:
a. หนี้ สูญ: เป็ นผลหนี้เสียจากความไม่เต็มใจที่จะจ่ายเงินให้ผปู้ ่วยหรือจากความล้มเหลวทีจ่ ะมีสทิ ธิได้
์ รบั ความช่วยเหลือทางการเงินทีอ่ าจจะพิสจู น์ได้วา่ ไม่สามารถทีจ่ ะจ่าย;
b. การปรับสัญญา: ความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายสาหรับการให้บริการค้าปลีกและจานวนเงินทีไ่ ด้รบั อนุญาตโดยรัฐบาลหรือหดตัวจัดการ Payor
ดูแลสาหรับการให้บริการทีค่ รอบคลุมทีเ่ ขียนปิ ด; หรือ
c. ปรับอื่น ๆ :
i. บริ การปรับการกู้คืนจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้ป่วยระบุน้อยกว่าประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยที่ดีที่สุด;
ii. การบริ หารความเสี่ยงปรับ: ทีส่ ถานการณ์ความรับผิดความเสีย่ งทีอ่ าจมีการระบุและสุขุมบริหารความเสีย่ งมีการเลือกตัง้ ทีจ่ ะดูดซับค่าใช้จ่ายในการดูแลและได้มกี ารเรียกเก็บเงินผูป้ ่วย;
iii. Payor ปฏิ เสธ: ทีส่ ถานทีก่ ไ็ ม่สามารถที่จะได้รบั การชาระเงินเนื่องจากการเรียกเก็บเงินก่อนวัยอันควรตามเงื่อนไขสัญญา; หรือปฏิเสธการมีผลย้อนหลังในการให้บริการโดย Payor
การดูแลจัดการทีอ่ ุทธรณ์ไม่ประสบความสาเร็จ
18. แผนการชาระเงิ นที่เหมาะสม: แผนเริม่ ต้นทีจ่ าเป็ นโดย SB 1276 สาหรับผูป้ ่วยที่มคี ุณสมบัตเิ พื่อการกุศลบางส่วนเมื่อมีการวางแผนการเจรจาต่อรองไม่สามารถ reached.SB 1276
กาหนดแผนเป็ นเงินรายเดือนทีไ่ ม่เกิน 10% ของรายได้ของครอบครัวผูป้ ่วยเป็ นเวลาหนึ่งเดือนไม่รวม การหักเงินค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็น
a. "ค่าใช้จ่ายในการดารงชีวิตที่สาคัญ" หมายถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการแบ่งนี้ค่าใช้จ่ายสาหรับการใด ๆ ต่อไปนี้:
ให้เช่าหรือการชาระเงินและการบารุงรักษาบ้านอาหารและวัสดุสน้ิ เปลืองทีใ่ ช้ในครัวเรือน, สาธารณูปโภคและโทรศัพท์, เสือ้ ผ้า,
การชาระเงินทางการแพทย์และทันตกรรมประกันโรงเรียนหรือดูแลเด็ก เด็กหรือสนับสนุนพิธวี วิ าห์, การขนส่งและค่าใช้จ่ายอัตโนมัต,ิ
รวมทัง้ การประกันก๊าซและการซ่อมแซม การชาระเงินงวดที่ซกั รีดและทาความสะอาดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ทีไ่ ม่ธรรมดา แผนกฉุกเฉินแพทย์และได้รบั มอบหมายของพวกเขาอาจขึน้ อยู่กบั ความมุ่งมันของโรงพยาบาลของรายได้
่
และค่าใช้จ่ายในการสร้างแผนการชาระเงิน ทีเ่ หมาะสม
กระบวนการการประเมิ นผล:

ผูป้ ่วยหรือผูค้ ้าประกันอาจขอความช่วยเหลือทางการเงินภายใต้นโยบายนี้โดยวิธกี ารใดต่อไปนี้
(1)
การให้คาปรึกษา
ของพนักงานบริการทางการเงินของผูป้ ว่ ยหรือก่อนเวลาของการปล่อยทีม่ กี ารร้องขอความช่วยเหลือและส่งแบบฟอร์มใบสมัครและเอกสารใด
ๆ

PH

&

หากมีการร้องขอ

S

โดยพีเอชแอนด์เอส; (2)

การดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครจากพีเอชแอนด์เอส 'เว็บไซต์ท่ี www.providence.org และส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารทีจ่ าเป็ น; (3) ขอแบบฟอร์มใบสมัครทางโทรศัพท์โดยการโทร: 1-866-7472455, และกรอกแบบฟอร์มนัน้ หรือ

(4)

วิธกี ารอื่น

ๆ

ใด

ๆ

ทีร่ ะบุไว้ในการเรียกเก็บเงินค่า

PH

&

S

และนโยบายคอลเลกชัน พีเอชแอนด์เอสจะแสดงป้ายและข้อมูลเกีย่ วกับนโยบายความช่วยเหลือทางการเงินทีเ่ ข้าถึงพืน้ ทีท่ เ่ี หมาะสม รวมถึง แต่ไม่ จากัด เฉพาะแผนกฉุกเฉินและพืน้ ทีเ่ ข้ารับการรักษา
คนทีก่ าลังมองหาการดูแลการกุศลจะได้รบั การตรวจคัดกรองเบื้องต้นและถ้าตรวจคัดกรองนี้ไม่ได้ตดั สิทธิเขา
์ /
เธอสาหรับการดูแลการกุศลโปรแกรมทีจ่ ะให้มคี าแนะนาเกีย่ วกับวิธกี ารใช้ ในฐานะทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการคัดกรองนี้ PH & S จะตรวจสอบไม่วา่ จะเป็ นผูค้ ้าประกันได้หมดหรือไม่ได้รบั สิทธิส์ าหรับการใด ๆ
ของบุคคลทีส่ ามแหล่งทีม่ าของการชาระเงิน ในกรณีทบ่ี ตั รประจาตัวของผูค้ ้าประกันในฐานะทีเ่ ป็ นคนยากจนทีเ่ ห็นได้ชดั ในการ PH & S การกาหนดพรี-เบื้องต้นของการมีสทิ ธิอาจจะท
าและในกรณีเหล่านี้ PH &
์
S อาจไม่จาเป็ นต้องมีโปรแกรมหรือเอกสารสนับสนุน
ผูค้ ้าประกันทีอ่ าจจะมีสทิ ธิที์ จ่ ะใช้สาหรับการดูแลการกุศลหลังจากทีค่ ดั กรองเบื้องต้นจะมีเวลาจนถึงวันทีส่ บิ สี่ (14) วันหลังจากทีแ่ อพลิเคชันทีจ่ ะทาหรือสองร้อยสีส่ บิ (240)
วันนับจากวันทีก่ ารเรียกเก็บเงินหลังปลดประจาการครัง้ แรกทีถ่ กู ส่งไปยังผูป้ ่วย แล้วแต่จานวนใดจะต่อมาทีจ่ ะให้เอกสารเพียงพอที่จะ PH & S
ความมุ่งมันที
่ จ่ ะสนับสนุนการกุศล ขึน้ อยู่กบั เอกสารทีใ่ ห้มาพร้อมกับแอพลิเคชันการกุศล, PH & S
จะตรวจสอบว่าต้องการข้อมูลเพิม่ เติมหรือไม่วา่ ความมุ่งมันขององค์
่
กรการกุศลทีส่ ามารถทา ความล้มเหลวของผูค้ ้าประกันทีจ่ ะสมบูรณ์พอสมควรขัน้ ตอนการสมัครทีเ่ หมาะสมภายในระยะเวลาทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นจะต้องมีพ้ื
นทีเ่ พียงพอสาหรับพีเอชแอนด์เอสทีจ่ ะเริม่ ต้นความพยายามของคอลเลกชัน
มุ่งมันสถานะเริ
่
ม่ ต้นของการสนับสนุ นและการมีสทิ ธิที์ ม่ ศี กั ยภาพสาหรับการดูแลการกุศลจะแล้วเสร็จได้มากทีส่ ุดถึงวันทีข่ องการให้บริการ
พีเอชแอนด์เอสจะแจ้งให้ผคู้ ้าประกันของความมุ่งมันสุ
่ ดท้ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายในสิบ (10) วันทาการหลังจากทีไ่ ด้รบั เอกสารทีจ่ าเป็ น
ผูค้ ้าประกันอาจอุทธรณ์การกาหนดคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมสาหรับการดูแลการกุศลโดยการให้เอกสารเพิม่ เติมทีเ่ กีย่ วข้องกับพีเอชแอนด์เอสภายในสามสิบ (30)
วันที่ได้รบั หนังสือแจ้งการปฏิเสธ ดึงดูดความสนใจของทุกคนจะได้รบั การทบทวนและถ้าความมุ่งมันในการอุ
่
ทธรณ์ยนื ยันการปฏิเสธการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจะถูกส่งไปยังผูค้ ้าประกันและกรมอนามัยให้สอดคล้องกั
บกฎหมายของรัฐ ขัน้ ตอนการอุทธรณ์สุดท้ายจะสรุปได้ภายในสามสิบ (30) วันที่ได้รบั การปฏิเสธโดยผูย้ ่นื คาขอ
ั ้ ดข้อจากัดทางกฎหมายหมดอายุ ค้าประกันได้เสียชีวติ แล้ว และมีอสังหาริมทรัพย์หรือใน ไม่มี ค้าประกันได้ย่นื ล้มละลาย
วิธกี ารอื่น ๆ ของคุณสมบัตสิ าหรับความช่วยเหลือทางการเงินอาจตกอยู่ภายใต้ต่อไปนี้ : ปนชุ
ค้าประกันให้บนั ทึกเงินทีไ่ ด้รบั ทราบถึงรายละเอียดการช่วยเหลือทางการเงิน หรือระเบียนการเงินระบุรายได้ของผูค้ ้าประกันจะไม่มกี ารปรับปรุงเพื่อให้สามารถชาระหนี้ ตัวอย่างเช่น มีผคู้ ้าประกันในชีวติ คงรายได้
เรียกเก็บเงินและคอลเลกชัน: ดุลการชาระหนี้ โดยผูป้ ่วยหรือผูค้ ้าประกันหลังจากการประยุกต์ใช้ส่วนลด ถ้ามี อาจถูกเรียกว่าคอลเลกชันทีส่ อดคล้องกับนโยบายเรียกเก็บเงินและคอลเลกชันชุดวัดค่า PH และ S ของ
สาหรับข้อมูลเกีย่ วกับการเรียกเก็บเงินค่า PH และ S' และคอลเลกชัน วิธปี ฏิบตั สิ าหรับยอดค้างชีระ
า โดยผูป้ ่วยหรือผูค้ ้าประกัน โปรดดูค่า PH และ S ของเรียกเก็บเงินและนโยบายการเรียกเก็บเงิน
ซึง่ มีฟรีทแ่ี ผนกทะเบียนของโรงพยาบาลแต่ละค่า PH และ S ที่: www.providence.org; หรือซึง่ สามารถส่งให้คุณถ้าคุณโทร: 1-866-747-2455.

อ้างอิ ง (S) / นโยบายที่เกี่ยวข้อง
อเมริกนั สมาคมโรงพยาบาลแนวทางการกุศล
แคลิฟอร์เนียสมาคมโรงพยาบาลแนวทางการกุศล
แคลิฟอร์เนียพันธมิตรคาทอลิกแนวทางการดูแลสุขภาพการกุศลบริการ
สุขมุ บริการด้านสุขภาพและความมุ่งมันกั
่ บแนวทางการประกันภัย
คุม้ ครองผูป้ ่วยและพระราชบัญญัตกิ ารดูแลราคาไม่แพงของปี 2010 (ได้รบั ยกเว้นมาตรฐานของรัฐบาลกลาง) นโยบายค่าตอบแทนภาคเอกชนส่วนลด CA-FIN-5003
มาตรฐานหนี้ในภูมภิ าคสานักงานธุรกิจการเก็บและการปฏิบตั นิ โยบาย RBO-GOV-107

ความร่วมมือ
นโยบายนี้ได้รบั การพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานดังต่อไปนี้ :
PHSSC
การเงินสุขมุ และบริการสุขภาพกรมกฎหมาย
อนุมตั ิ :
เทเรซาสปลั ดิงรองประธานฝา่ ยวงจรรายได้ _______________________________ _______________________________
ลายเซ็นในแฟ้ม วันที่

เอกสารแนบ
ผูใ้ ห้บริ การโรงพยาบาลที่ใช้ไม่อยู่ภายใต้ PH & S นโยบายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิ นและส่วนลดที่ เกี่ยวข้อง
รายชือ่ ทีม่ อี ยู่ของผูใ้ ห้บริการทุกคนทีท่ าให้การดูแลในโรงพยาบาล
PH
&
S
และไม่ว่าพวกเขาอยู่ภายใต้
PH
&
S
นโยบายความช่วยเหลือทางการเงิน รายการนี้สามารถเข้าถึงได้ทางออนไลน์ท่ี www.providence.org หรือมีอยู่ในรูปแบบกระดาษโดยการร้องขอผ่านทางทีป่ รึกษาท
างการเงินทีโ่ รงพยาบาล หากผูใ้ ห้บริการไม่อยู่ภายใต้นโยบายความช่วยเหลือทางการเงินจากนัน้ ผูใ้ ห้บริการทีจ่ ะเรียกเก็บเงินผูป้ ว่ ยแยกต่างหากสาหรับการบริการระดับมืออาชีพใด
ๆ ทีผ่ ใู้ ห้บริการทีใ่ ห้บริการระหว่างการเข้าพักทีโ่ รงพยาบาลของผูป้ ว่ ยขึน้ อยู่กบั ผูใ้ ห้บริการของตัวเองบังคับแนวทางความช่วยเหลือทางการเงินถ้ามี

เอกสารแนบ B
พีเอชแอนด์เอสแคลิ ฟอร์เนี ยกุศลดูแลค่าบริ การร้อยละเลื่อนขนาด
สาหรับผูค้ ้าประกันทีม่ รี ายได้และทรัพย์สนิ ดังกล่าวข้างต้น 300% ของรายได้ของครัวเรือน FPL และสินทรัพย์ทไ่ี ด้รบั การพิจารณาในการกาหนดบังคับใช้ของระดับค่าเลื่อน
สินทรัพย์การพิจารณาสาหรับการประเมินผล ไออาร์เอของ 403b, 401k ได้รบั การยกเว้นภายใต้นโยบายนี้เว้นแต่ผปู้ ่วยเป็ นอย่างแข็งขันการวาดภาพจากพวกเขา สินทรัพย์อ่นื ๆ เป็ นครัง้ แรกที่ $ 10,000
ได้รบั การยกเว้น

รายได้และทรัพย์สินเป็ นร้อยละของความยากจนของรัฐบาลกลางแนวทางระดับ ร้อยละของส่วนลด ความสมดุลในการเรียกเก็บเงิ นคา้ ประกัน
(ตัด)
จากค่าใช้จ่ายเดิ ม
100-300%
301-350%

100%
75%

0%
25%

เอกสารแนบ C
ข้อสังเกตของการปฏิ บตั ิ COLLECTION
สิ ทธิ ผปู้ ่ วยส่วนที่เกี่ยวกับการจัดเก็บหนี้ สาหรับบริ การโรงพยาบาล
ของรัฐและรัฐบาลกลางต้องใช้กฎหมายหนี้สะสมทีจ่ ะปฏิบตั ติ ่อคุณอย่างเป็ นธรรมและห้ามหนี้สะสมจากการทางบเท็จหรือภัยคุกคามของความรุนแรงการใช้ภาษาหยาบคายหรือดูหมิน่ และทาให้การสื่อสารทีไ่ ม่เหมาะสม
กับบุคคลทีส่ ามรวมทัง้ นายจ้างของคุณ ยกเว้นภายใต้สถานการณ์ทผ่ี ดิ ปกติ, การสะสมหนี้อาจจะไม่ตดิ ต่อคุณก่อน 08:00 หรือหลัง 09:00
โดยทัวไปเก็
่
บหนี้ไม่อาจให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับหนี้ของคุณไปยังบุคคลอื่นนอกเหนือจากทนายความของคุณหรือคู่สมรส สะสมหนี้สามารถติดต่อบุคคลอื่นเพื่อยืนยันสถานทีข่ องคุณหรือที่จะบังคับใช้การตัดสิน สาหรับข้อมูลเพิ่
มเติมเกีย่ วกับกิจกรรมการจัดเก็บหนี้ทค่ี ุณสามารถติดต่อคณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลางทางโทรศัพท์ท่ี 1-877- FTC-ช่วยเหลือ (382-4357) หรือในบรรทัดที่www.ftc.gov
หากคุณมีความคุม้ ครองผ่านกลุ่มหรือประกันเอกชนหรือบุคคลทีส่ ามอื่น ๆ
โปรแกรมการชาระเงินและท่านมีความประสงค์ทจ่ี ะเรียกเก็บเงินทีอ่ งค์กรคุณต้องจ่ายเรามีขอ้ มูลการลงทะเบียนของคุณ ข้อกาหนดนี้จะพบโดยนาเสนอบัตรประกันหรือเอกสารอื่น ๆ ทีเ่ หมาะสมทีใ่ ห้ขอ้ มูลนโยบาย
(และความคุม้ ครองขึน้ อยู่กบั ถ้ามี) ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการจ่ายหนี้น้คี ุณอาจมีสทิ ธิได้
์ รบั เมดิแคร์เมดิ-Cal สุขภาพครอบครัวแคลิฟอร์เนียเด็ก
'บริการความรับผิดของรัฐแคลิฟอร์เนียที่ตกเป็ นเหยื่อของอาชญากรรมรุนแรง, ประกันภัยรถยนต์ทางการแพทย์หรือโปรแกรมของบุคคลทีส่ ามอื่น ๆ รวมทัง้ การดูแลการกุศล
. ขอให้โรงพยาบาลหรือผูแ้ ทนสานักงานธุรกิจถ้าคุณต้องการทีจ่ ะไล่ตามตัวเลือกเหล่านี้ องค์กรการกุศลทีโ่ รงพยาบาลและนโยบายส่วนลดทีช่ าระเงินเองอาจจะได้รบั โดยขอให้การรับสมัครหรือผูแ้ ทนสานักงานธุรกิจเพื่อ
ขอความช่วยเหลือหรือโดยการเยีย่ มชมเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสาหรับรูปแบบทีส่ ามารถดาวน์โหลดได้
เครดิตไม่แสวงหาผลกาไรบริการให้คาปรึกษานอกจากนี้ยงั อาจจะให้ความช่วยเหลือ โปรดปรึกษาสมุดโทรศัพท์สาหรับรายชือ่ ของโปรแกรมเหล่านี้
ผูป้ ่วยหรือผูท้ ร่ี บั ผิดชอบจะต้องลงนามในเงื่อนไขในการรับสมัครโรงพยาบาลหรือรักษาผูป้ ่วยนอก เอกสารทีจ่ ะรวมถึงการรับรูข้ องความรับผิดชอบทางการเงินสาหรับการชาระเงินสาหรับการให้บ ริการของโรงพยาบาลไ
ด้ ทีโ่ รงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินจากผูช้ าระเงินของบุคคลทีส่ ามใด ๆ
ทีค่ ุณให้ขอ้ มูลการลงทะเบียน คุณจะต้องจ่ายชาระเงินร่วมตามทีก่ าหนดโดยผูจ้ ่ายเงินเหล่านัน้ คุณอาจจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการให้บริการโปรแกรมเหล่านัน้ ไม่ครอบคลุม คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามข้อสรุปของการให้บ
ริการของคุณแม้วา่ เงินฝากอาจจะขอก่อนที่จะมีการให้บริการทีถ่ กู แสดงผล ควรหนี้ยงั คงค้างชาระบัญชีอาจจะเรียกหน่วยงานคอลเลกชันนอกภายใต้สญ
ั ญากับโรงพยาบาล หน่วยงานคอลเลกชันจะปฏิบตั ติ ามหลักการห
นี้คอลเลกชันดังกล่าวข้างต้น ควรหนี้ทย่ี งั คงค้างชาระของหน่วยงานคอลเลกชันในนามของโรงพยาบาลจะมีรายการหนี้ทค่ี า้ งชาระกับหน่วยงานเครดิตรายงานและอาจเริม่ ต้นการดาเนินการตามกฎหมายซึง่ อาจส่งผลให้
ค่าจ้าง garnishment หรือภาระวางไว้กบั ทรัพย์สนิ ของผูป้ ่วยหรือทีร่ บั ผิดชอบ พรรค พรบริการด้านสุขภาพและนโยบายการกุศลให้เห็นว่าบุคคลทีม่ รี ายได้รวม 250 ครัวเรือนด้านล่าง%
ของรัฐบาลกลางแนวทางความยากจน (FPG) มีสทิ ธิเพื
์ ่อขอความช่วยเหลือเต็มรูปแบบเมื่อส่งของการประยุกต์ใช้ความช่วยเหลือทางการเงิน บุคคลทีม่ รี ายได้รวมดังกล่าวข้างต้น 250%
นอกจากนี้ยงั อาจมีสทิ ธิได้
์ รบั ความช่วยเหลือบางส่วนหรือทัง้ หมดขึน้ อยู่กบั ข้อมูลทีใ่ ห้ไว้ในใบสมัคร
หากคุณมีคาถามใด ๆ เกีย่ วกับประกาศนี้กรุณาสอบถามการรับสมัครหรือธุรกิจใด ๆ ตัวแทนสานักงานหรือโทร 800 (แทรกหมายเลขโทรศัพท์สาหรับโรงพยาบาลทีเ่ หมาะสม)

เอกสารแนบ D

ขอความช่วยเหลือทางการเงิน
I. ข้อมูลผูป้ ่วย
ผูป้ ว่ ยชื่อสกุลก่อน
ที่อยู่

สังคม การรักษาความปลอดภัย จานวน
เมืองของรัฐที่ไปรษณีย ์

วันเดือนปี เกิด

โทรศัพท์ การบ้าน

ดูแลหลัก แพทย์ (PCP)

เรา CITIZEN

  Q ไม่

II. ข้อมูลผูค้ ้าประกัน
ความสัมพันธ์

ชื่อ ของ คน รับผิดชอบ สาหรับการจ่ายเงิน บิล
ที่อยูเ่ มืองของรัฐที่ไปรษณีย ์

สังคม การรักษาความปลอดภัย จานวน

หมายเลขโทรศัพท์ทางานที่บา้ น

วันเดือนปี เกิด

เรา CITIZEN

 ใช่  ไม่

โปรดเลือกกล่องนี้ถา้ คุณได้รบั บริการ และใช้เพือ่ ล่วงหน้า.

ได้คุณรับอนุมตั คิ วามช่วยเหลือทางการเงินสุขภาพองค์กรอืน่ หรือไม่?  ใช่  ไม่
ถ้าใช่ กรุณาใส่ชอ่ื ขององค์กร
มีคุณอย่างไร โดยแพทย์หรือศัลยแพทย์หรือไม่?  ใช่  ไม่
ถ้าใช่ กรุณาใส่ชอ่ื และหมายเลขโทรศัพท์ของแพทย์

II. ข้อมูลครัวเรือนโปรดระบุทุกคนทีอ่ าศัยอยู่ในบ้านของคุณ รวมถึงผูส้ มัครใช้กระดาษเพิม่ เติมถ้าจาเป็ น

กรุณารายชือ่ ใครอยู่ในบ้านของคุณ (รวมถึงตัวเอง) รายได้รวม (ก่อนภาษี) ค่าจ้าง รายได้สนับสนุนเด็ก alimony รายได้ รายได้จากค่าเช่า ว่างงานค่าตอบแทน
ประกันสังคม รัฐ/รัฐบาลขอความช่วยเหลือ ให้เช่า หรือค่าใช้จ่ายแลกเปลีย่ นบริการ ฯลฯ.
ครัวเรือน สมาชิก

อายุ

ความสัมพันธ์ ให้กบั ผูป้ ่วย

แหล่งทีม่ า ของ รายได้หรือนายจ้างชือ่

มวลรวมรายเดือน รายได้ ก่อนวันที่
การให้บริการ

ประกัน? (วงกลม ใช่ หรือ ไม่ได้)
ถ้า ใช่, รายการ ประกันภัย
(เช่น สีน้ าเงิน ครอส, PHP, ฯลฯ )

1.

Yes หรือ ไม่ม ี
Yes หรือ ไม่ม ี

2.

Yes หรือ ไม่ม ี
3.

Yes หรือ ไม่ม ี
4.

Yes หรือ ไม่ม ี

5.

Yes หรือ ไม่ม ี

6.

Yes หรือ ไม่ม ี

7.

Yes หรือ ไม่ม ี

8.

Yes หรือ ไม่ม ี

9.

อย่างต่อเนือ่ งในด้านอืน่ ๆ.
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IV. ค่าใช้จ่าย และ สินทรัพย์

ให้เช่า

ร ถ ย น ต ์ อ เ น ก ปร ะ ส งค ์

การชาระเงินจานอง

ส่งหลักฐาน

เบีย้ ประกันสุขภาพ

ยอดดุ ล ส ิ น เช ื ่ อ บ้ า น

ส่งหลักฐาน

หุน้ พันธบัตร บัญชีเกษียณ ฯลฯ.

ค่า

ดู แ ลเด็ ก รายเดือ น

ยอดดุลของบัญชีกระแสรายวัน

อสังหาริมทรัพ ย์อ ื่น ๆ บ้านหลัก

ดุ ล บ ัญ ช ี เ ง ิน ฝากออมทร ัพ ย์

ส ิ น ทร ั พ ย ์ อ ื ่ น

รถการชาระเงิน
ปี และทาให้รถ
คุณเป็นนักศึกษาเต็มเวลา?

ส่งนักเรียนยืมรายงาน.

รับแบบฟอร์มใด ๆ ของความช่วยเหลือประชาชน (แสตมป์อาหาร HUD ทีอ่ ยู่อาศัย ฯลฯ)

ถ้าใช่ กรุณาส่งหลักฐาน.

มีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ของคุณรวมในระหว่าง 12 เดือนก่อนหรือไม่ (โปรดแสดงหลักฐานการชาระเงิน)

คุณกาลังสนับสนุนผูป้ กครองหรือบุคคลอื่น ๆ หรือไม่?  ใช่  ไม่
ถ้าใช่ โปรดระบุรายได้ และภาษีขอ้ มูลของบุคคลทีส่ นับสนุนคุณ.
ถ้าคุณต้องเขียนจดหมายอธิบายสถานการณ์ของคุณแต่ละโปรดแนบแบบฟอร์มนี้.
V.ทีจ่ าเป็ น ข้อมูล - ต้อง เป็ น ทีร่ วมอยู่ กับ นี้ การประยุกต์

กรุณาตรวจสอบว่า คุณได้รวมต่อไปนี้:

สาเนาก่อนหน้านี้


ของเดือนที่ 3


คืนภาษีของปี

ตรวจสอบรายได้ทแ่ี สดงกาไร หรือ


ยอดบัญชีธนาคาร

จ่ายสตับปี รายได้ทุกวัน

ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการ กรุณาใส่สาเนางบคุม้ ค่า L P 12 เดือนของและคืนภาษีของปีทแ่ี ล้ว.

ข้อมูลเพิม่ เติมอาจจาเป็นเพือ่ พิจารณา ถ้าเป็นเช่นนัน้ เราจะติดต่อคุณ.

VI.การอนุมตั ิ

ผม ด้วยประการฉะนี้ รับรอง ข้อมูล ทีม่ อี ยู่ ใน เหนือ การเงิน แบบสอบถาม คือ แก้ไข และ สมบูรณ์ ไปยัง ดีทส่ี ุด ของฉัน ความรู้ ผม อนุญาต สุขมุ สุขภาพ และบริการ ไปยังตรวจสอบ ใด หรือ ทั ้
งหมด ข้อมูล ทีก่ าหนด และ เข้าใจ นัน้ เครดิต รายงาน อาจ เป็ น ทางานเป็ นส่วนหนึ่ง นี้ การตรวจสอบ กระบวนการ.

X
RESPONSIBLE PERSON’S SIGNATURE

DATE

Providence Health & Services strives to provide excellent service for your health care needs.
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