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 Providenceאיז אַ קאַ טױלישע אָ רגאַ ניזאַ ציע ֿפאַ ר געזונט באַ דינונג ,װעלכע ֿפירט זיך לױט איר התחײבות צו דינען יעדער אײנעם -
באַ זונדערס די אָ רעמע און די אומבאַ שיצטע ,לױט אירע עיקרדיקע װערטן :רחמנות ,כבוד ,יושר ,אױסגעצײכנטקײט און ערלעכקײַ ט ,און די
אמונה אַ ז געזונט באַ דינונג איז אַ מענטשנרעכט .עס איז סײַ די ֿפילאָ זאָ ֿפיע און די ֿפירונג ֿפון יעדער  Providenceשּפיטאָ ל אַ ז
מעדיציניש דרינגענדע און נײטיקע געזונט באַ דינונגען זאָ לן זײַ ן גרינג צו באַ קומען ֿפאַ ר די אײַ נװױנער ֿפון די ישובים װאָ ס מיר באַ דינען ,ניט
קוקנדיק צי זײ קענען באַ צאָ לן.
ֿפַארנעם:
די דאָ זיקע ּפאָ ליטיק איז גילטיק ֿפאַ ר אַ לע שּפיטאָ לן ֿפון Providenceאין דרום קאַ ליֿפאָ רניע (" )"Providenceאין Los Angeles
 Countyאין שטאַ ט ֿפון קאַ ליֿפאָ רניע ,און ֿפאַ ר אַ לע אַ נדערע דרינגענדע און מעדיציניש נײטיקע ב אַ דינונגען װאָ ס די שּפיטאָ לן ֿפון
 Providenceאין  Los Angeles Countyשטעלן צו (אַ חוץ ֿפון עקסּפערימענטאַ לער און ֿפאָ רשונגס באַ דינונג) .אין דער הוסֿפה A
 Covered Facilities Listאיז אַ ליסטע ֿפון אַ לע שּפיטאָ לן ֿפון  Providenceצו װעלכע עס באַ ציט זיך די ּפאָ ליטיק.
די ּפאָ ליטיק װעט אױסגעטײַ טשט װערן לױט דעם אַ רטיקל )ֿ 501(rפון דעם ֿ Internal Revenue Codeפון  ,1986מיט די ענדערונגען,
און לגבי די שּפיטאָ לן ֿפון  Providenceאין קאַ ליֿפאָ רניע ,די  Hospital Fair Pricing Policiesװי אױסגעשטעלט אין דעם California
) .Health and Safety Code (Sections 127400-127446אין ֿפאַ ל יענע געזעצן און די דאָ זיקע ּפאָ ליטיק שטימען נישט ,װעלן ריכטן
די געזעצן.
צװעק:
דער צװעק ֿפון דער ּפאָ ליטיק איז ֿפאַ רזיכערן אַ מעטאָ דע װאָ ס איז יושרדיק ,דיסקרימינירט נישט ,איז עֿפעקטיװ און גלײַ כמאָ סיק כדי צו
צושטעלן ֿפינאַ נציעלע הילף (צדקה) צו ראױדיקע מענטשן װאָ ס קענען ניט באַ צאָ לן ,גאָ רנישט אָ דער אַ טײלֿ ,פאַ ר מעדיציניש נײטיקע,
דרינגענדע און אַ נדערע מעדיצינישע דינסטן װעלכע עס שטעלן צו די שּפיטאָ לן ֿפון .Providence
די כװנה ֿפון דער ּפאָ ליטיק איז נאָ כצוֿפ אָ לגן אַ לע ֿפעדעראַ לע ,שטאַ טלעכע און לאָ קאַ לע געזעצן .די ּפאָ ליטיק און די ּפראָ גראַ מען ֿפאַ ר
ֿפינאַ נציעלער הילף דאָ דערמאָ נט זײַ נען די אָ ֿפיציעלע )’ Financial Assistance Policy (‘FAPאון Emergency Medical Care
ֿ Policyפאַ ר יעדער שּפיטאָ ל װאָ ס  Providenceהאָ ט ,דינגט אָ דער ֿפירט מיט אים אָ ן.
ּפָאליטיק:
 Providenceװעט צושטעלן אומזיסטע אָ דער ביליגערע שּפיטאָ ל באַ דינונגען ֿפאַ ר ּפאַ ציענטן מיט נידעריקע אײַ נקונֿפטן ,אָ ן אַ
ֿפאַ רזיכערונג אָ דער מיט ניט גענוג ֿפאַ רזיכערונג ,און ּפאַ ציענטן מיט גרױסע מעדיצינישע אױסגאַ בעס װאָ ס זײַ נען בײַ ּ 350פראָ צענט אָ דער
װײניקער ֿפון  , FPLװען דאָ ס נישט קענען באַ צאָ לן ֿפאַ ר באַ דינונגען לאָ זט נישט צוקומען צו נײטיקער דרינגענדע און אַ נדערע שּפיטאָ ל
באַ דינונגען ,און מען האָ ט ניט געֿפונען אַ ן אַ נדערן קװאַ ל אױף צו באַ צאָ לן .די ֿפאַ ציענטן מוזן ּפאַ סן צו די ּתנאים ֿפאַ ר ראױדיקײט װאָ ס װערן
באַ שריבן אין דער ּפאָ ליטיק.
די שּפיטאָ לן ֿפון  Providenceמיט סּפעציאַ ליזירטע אָ ּפטײלן ֿפאַ ר דרינגענדע ֿפאַ לן װעלן באַ האַ נדלען ,אָ ן קײַ ן דיסקרימינאַ ציע ,דרינגענדע
מעדיצינישע ֿפאַ לן (לױט עס שטעלט עס אױס דער  (Emergency Medical Treatment and Labor Actלױט זײערע מעגלעכקײַ טן,
ניט קוקנדיק אױף צי דער מענשט איז ראױדיק ֿפאַ ר ֿפינאַ נציעלער הילף Providence .װעט נישט דיסקרימינירן לױט עלטער ,הױט
ֿפאַ רב ,גלױבן ,עטנישקײַ ט ,רעליגיע ,נאַ ציאָ נאַ לער אָ ּפשטאַ ם ,הײַ ראַ ט סטאַ טוס ,געשלעכט ,סעקסועלע אָ ריענטירונג ,מין אידענטיטעט
אָ דער אױסדרוק ,אינװאַ לידישקײַ ט ,װעטעראַ ן אָ דער מיליטערישער סטאַ טוס ,אָ דער יעדער אַ נדערן גרונט װאָ ס איז ֿפאַ רבאָ טן דורך
ֿפעדעראַ לע ,שטאַ ט אָ דער לאָ קאַ לע געזעצן בײַ ם באַ שליסן װעגן ֿפינאַ נציעלער הילף.
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די שּפיטאָ לן ֿפון  Providenceװעלן צושטעלן דרינגענדע מעדיצינישע באַ טראַ כטונגען און סטאַ ביליזירונגס באַ האַ נדלונגען ,אָ דער
איבערשיקן דעם ּפאַ ציענט אױב דאָ ס איבערשיקן איז ּפאַ סיק לױט ֿ Providence .42 C.F.R 482.55פאַ רבאָ ט יעדערע מעשים,
אױֿפנעמונג אױֿפֿפירונגען אָ דער ּפאָ ליטיקעס װאָ ס װאָ לטן אָ ּפמוטיקן מענטשן ֿפון קומען ֿפאַ ר דרינגענדער מעדיצינישר באַ האַ נדלונג ,װי
צום בײַ שּפיל דערלױבן אױֿפמאָ נונגען ֿפון חובות װאָ ס שטערן דעם צושטעלן די דרינגענדע מעדיצינישע באַ האַ נדלונג.
ליסטע ֿפון ּפרָאֿפעסיָאנַאלן חײב צו דעם ֿ FAPפון  :Providenceיעדער  Providenceשּפיטאָ ל װעט סּפעציֿפיש באַ צײכענען אַ ליסטע
ֿפון די דאָ קטױרים ,מעדיצינישע גרוּפעס אָ דער אַ נדערע ּפראָ ֿפעסיאָ נאַ לן װאָ ס זײַ נען און װאָ ס זײַ נען ניט געדעקט דורך דער ּפאָ ליטיק .די
דאָ קטױרים װאָ ס שטעלן צו דרינגענדע מעדיצינישע באַ האַ נדלונג ֿפאַ ר ּפאַ ציענטן אין די שּפיטאָ לן ֿפון  Providence Californiaמוזן ,לױט
די געזעצן ֿפון קאַ ליֿפאָ רניע ,געבן הנחות די ּפאַ ציענטן אָ ן אַ ֿפאַ רזיכערונג אָ דער ּפאַ ציענטן מיט הױכע אױסגאַ בעס אױף מעדיצינישער
הילף (לױט װי דאָ ס װערט דעֿפינירט אין די  Hospital Fair Pricing Policiesאָ נגעװיזן אין דעם California Health and Safety
) Code (Sections 127400-127446און װאָ ס זײַ נען בײַ אָ דער אונטער ֿ 350%פון  .FPLיעדער  Providenceשּפיטאָ ל װעט צושטעלן
די ליסטע יעדן ּפאַ ציענט װאָ ס װעט ֿפאַ רלאַ נגען אַ ן עקזעמּפלאַ ר .די ליסטע ֿפון צושטעלער איז אױף דעם אינטערנעט ,אױף די
װעבזײַ טלעך ֿפון .www.providence.org :Providence
ֿפָאדערונגען ֿפַאר ראױדיקײט צו ֿפינַאנציעלער הילף; עס קענען באַ קומען ֿפינאַ נציעלע הילף סײַ ּפאַ ציענטן אָ ן אָ דער מיט ֿפאַ רזיכערונג
און די ערֿבים ,אַ ױב די הילף קומט נאָ ך דער דאָ זיקער ּפאָ ליטיק און די ֿפעדעראַ לע און שטאַ ט געזעצן װאָ ס ריכטן די בענעֿפיטן װאָ ס
ּפאַ ציענטן מעגן באַ קומען Providence .שּפיטאָ לן װעלן זיך שכלדיק אָ נשטרענגען כדי צו ֿפעסטשטעלן צי עס יאָ אָ דער ניט ֿפאַ ראַ ן אַ
ֿפולע אָ דער טײלװײַ זע דעקונג דורך אַ דריטן צד ֿפאַ ר דער באַ האַ נדלונג װאָ ס די  Providenceשּפיטאָ לן שטעלן צו אײדער זײ װענדן זיך צו
דעם ּפאַ ציענט כדי אױֿפצומאָ נען געלט.
ֿפאַ ציענטן װאָ ס װילן באַ קומען ֿפינאַ נציעלע הילף דאַ רֿפן אױסֿפילן די סטאַ נדאַ רד  Providence Financial Assistance Applicationאון
זײער ראױדיקײט װעט באַ שטימט װערן לױט זײער ֿפינאַ נציעל באַ דערֿפעניש אין דעם מאָ מענט .מען װעט זיך שכלדיק אָ נשטרענגען כדי צו
מעלדן און באַ קענען ּפאַ ציענטן מיט װאָ ס ֿפאַ ר אַ ֿפינאַ נציעלער הילף מען קען באַ קומען װען זײ װערן אױֿפגענומען אין שּפיטאָ ל און
ֿפאַ רלאָ זן אים ,אױף דעם ּפאַ ציענטס חשבון ,אין ּפלעצער װו מען גרײט צו חשבונות און צו װעלכע דער ּפאַ ציענט קען אָ נקומען ,אױף דעם
װעבזײַ טל ֿפון דעם  Providenceשּפיטאָ ל ,בעל ּפה בשעת מען רעדט װעגן באַ צאָ לן ,און אױף שילדן װו עס זײַ נען דאָ ֿפיל ּפאַ ציענטן
(שּפיטאָ ל און אַ מבולאטאָ רישע ּפאַ ציענטן ,װי צום בײַ שּפיל די אָ ּפטײלן אױֿפצונעמען ּפאַ ציענטן און ֿפאַ ר דרינגענדער באַ האַ נדלונג(.
 Providenceװעט בלײַ בן מיט דער אינֿפאָ רמאַ ציע װאָ ס מען האָ ט באַ נוצט כדי ֿפעסטצושטעלן די ראודיקײט ,לױט איר ּפאָ ליטיק װעגן
ֿפאַ רצײכענונגען.
ֿפַארלַאנגען ֿפינַאנציעלע הילףֿ :פאַ ציענטן אָ דער ערֿבים מעגן ֿפאַ רלאַ נגען און צושטעלן אַ Financial Assistance Application,
װעלכע איז אומזיסט און מען קען קריגן בײַ  ,Providence Ministryאָ דער דורך די ֿפאָ לגנדע מיטלען :מעלדן דעם ּפערסאָ נעל ֿפון
ֿפינאַ נציעלע דינסטןֿ ,פאַ ר אָ דער בשעת מען ֿפאַ רלאָ זט דעם שּפיטאָ ל ,אַ ז מען דאַ רף הילף און צושטעלנדיק אױסגעֿפילטע דאָ קומענטן
דורך דער ּפאָ טשט ,אָ דער באַ זוכנדיק  ,www.providence.orgדעם און דאַ ן אַ ראָ ֿפנעמנן און צושטעלן דעם אױסגעֿפילטן ֿפאָ רמולאַ ר מיט
דאָ קומענטאַ ציע .װער עס שטעלט זיך צו ֿפאַ ר ֿפינאַ נציעלער הילף װעט ערשטנס דורכגײען אַ ּפרעלימינאַ רע זיֿפונג ,אײַ נשליסלעך
באַ טראַ כטן צי דער ּפאַ ציענט האָ ט אין גאַ נצן אױסגענוצט ,אָ דער איז ניט ראױדיק ,אַ ז אַ דריטער זאָ ל ֿפאַ ר אים באַ צאָ לן.
יעדער  Providenceשּפיטאָ ל װעט באַ שטימען ּפערסאָ נעל כדי צו העלֿפן ּפאַ ציענטן אױסֿפילן די Financial Assistance Application
און באַ שטימען זײער ראױדיקײט אױף ֿפינאַ נציעלער הילף ֿפון  Providenceאָ דער ֿפון באַ זיכערונג ּפראָ גראַ מען װעלכע די רעגירונג
באַ צאָ לט ֿפאַ ר זײ ,אױב עס איז ּפאַ סיק .מען קען קריגן אַ ן איבערזעצער כדי צו העלֿפן מיט ֿפראַ געס אָ דער זאָ רגן ,און כדי צו העלֿפן
אױסֿפילן די .Financial Assistance Application
אַ ּפאַ ציענט אָ דער ערב װאָ ס איז אֿפשר ראױדיק צו ֿפאַ רלאַ נגען ֿפינאַ נציעלע הילף מעג צושטעלן  Providenceגענוג דאָ קומענטן אױף צו
באַ רעכטיקן די ראױדיקײַ ט אין יעדן מאָ מענט נאָ ך דעם דערװיסן זיך אַ ז עמעצנס אײַ נקונֿפט איז אונטער דעם מינימום  FPLלױט די
ּפאַ סיקע ֿפעדעראַ לע און שטאַ ט כללים.
אינדיװידועלע ֿפינַאנציעלע לַאגע :מען װעט באַ שטימען די אינדיװידועלע ֿפינאַ נציעלע לאַ גע ֿפון ּפאַ ציענט לױט זײַ נע אײַ נקונֿפטן ,געלט
ֿפאַ רמעגן און אױסגאַ בעס .אין געלט ֿפאַ רמעגן װעט מען ניט ארײַ נרעכענען ּפענסיע אָ דער ּ deferred compensationפלענער װעלכע
װערן אָ נערקענט לױט דעם  ,Internal Revenue Codeאָ דער  deferred compensationװאָ ס װערט ניט אָ נערקענט.
אַײנקונֿפט קװַאליֿפיקַאציעס :מען מעג באַ נוצן אײַ נקונֿפט קריטעריעס לױט דעם ֿ( FPLפעדעראַ לער אָ רימקײַ ט ניװאָ ) כדי צו באַ שטימען
די ראױדיקײט אױף אומזיסטער באַ האַ נדלונג ,אָ דער מיט אַ ן הנחה .זעט די ּפרטים אין דער הוסֿפה .B
בַאשטימונגען און בַאשטעטיקונגען :די ּפאַ ציענטן װעלן באַ קומען אַ מעלדונג װעגן זײער ראױדיקײט אױף  FAPניט מער װי  30טעג
דעם צושטעלן די אױסגעֿפילטע  Financial Assistance Applicationאון די נײטיקע דאָ קומענטן .װען מען װעט באקומען דעם
ֿפאָ רמולאַ ר װעט מען אָ ּפשטעלן די אױסערגעװײנלעכע אָ נמאָ נונג באַ מיונגען ,ביז מען װעט שיקן דעם ּפאַ ציענט אַ שריֿפטלעכע באַ שטימונג
ֿפון זײַ ן ראױדיקײ ט .דער שּפיטאָ ל װעט ניט באַ שטימען ראױדיקײט אױף הילף לױט אינֿפאָ רמאַ ציע װעלכע ער דענקט אַ ז זי איז ניט ריכטיק
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אָ דער װאָ ס מען קען זיך אױף איר נישט ֿפאַ רלאָ זן.
לײזן מחלוקת :דער ּפאַ ציענט מעג אּפעלירן אַ באַ שלוס אַ ז ער איז ניט ראױדיק אױף ֿפינאַ נציעלער הילף צושטעלנדיק צו Providence
צוגאָ ב דאָ קומענטאַ ציע צו דער זאַ ך ניט מער װי  30טעג נאָ ך דעם באַ קומען די מעלדונג אַ ז מען האָ ט די הילף אָ ּפגעזאָ גט .אַ לע
אַ ּפעלאַ ציעס װעלן באַ טראַ כט װערן און אױב די באַ טראַ כטונג באַ שטעטיקט דעם אָ ּפזאָ ג ,װעט מען מעלדן שריֿפטלעך װעגן דעם אָ ּפזאָ גן
דעם ערב און דעם  State Department of Healthװען אַ זױ װערט דאָ ס ֿפאַ רלאַ נגט ,און צוגעּפאַ סט צו די געזעצן .דער לעצטער
אַ ּפעלירונג ּפראָ צעס װעט זיך ֿפאַ רענדיקן ניט מער װי  10טעג נאָ ך דעם באַ קומען דעם אָ ּפזאָ ג ֿפון .Providence
מען קען די אַ ּפעלאַ ציע שיקן צו .Providence Regional Business Office, P.O. Box 3268, Portland, OR 97208-3395
צדקה לױט ַאן השערה  Providence :מעג באַ שטעטיקן אַ צדקה הנחה אױף אַ ּפאַ ציענטס חשבון דורך װעגן װאָ ס זײַ נען ניט אַ ֿפולער
ֿפאַ רלאַ נג ֿפאַ ר ֿפינאַ נציעלער הילף .די באַ שטימונגען װעט מען דורכֿפירן לױט אַ ן השערה ,באַ נוצנדיק אַ ן אינסטרומענט ֿפאַ ר ֿפינאַ נציעלער
אָ ּפשאַ צונג װאָ ס איז אָ נערקענט אין דער בראַ נזשע און שאַ צט אָ ֿפ די ֿפעיקײַ ט צו באַ צאָ לן לױט ֿפינאַ נציעלע און אַ נדערע עֿפנטליכע
ֿפאַ רשרײַ בונגען ,אײַ נשליסלעך אָ בער ני ט עקסקלוסיװ ,דער אײַ נקונֿפט ֿפון הױסגעזינד ,װיֿפל נֿפשות אין הױסגעזינד ,און די געשיכטע ֿפון
הלװאות און זײער אומקערן.
ַאנדערע בַאזונדערע אומשטעלונגען ּ :פאַ ציענטן װאָ ס זײַ נען ראױדיק אױף ּפראָ גראַ מען לױט דעם  FPLשליסל װי Medicaid, Medi-Cal
און אַ נדערע רעגיר ונגס געשטיצטע ּפראָ גראַ מען ֿפאַ ר הילף מיט נידעריקע אײַ נקונֿפטן ,האַ לט מען זײ אַ לס אָ רימע .אַ זױ אַ רום זײַ נען די
ּפאַ ציענטן ראױדיק אױף ֿפינאַ נציעלער הילף װען די ּפראָ גראַ מען זאָ גן זיך אָ ּפ ֿפון באַ צאָ לן און האַ לטן אַ ז דער ּפאַ ציענט דאַ רף באַ קומען
דעם חשבון ֿפאַ ר די אָ ּפצאָ לונגען .די סאָ לדעס אין אַ ּפאַ ציענטס חשבון װאָ ס שטאַ מען ֿפון ניט באַ צאָ לטע אָ ּפצאָ לונגען זײַ נען ראױדיק אױף
אַ ֿפולן צדקה אָ ּפמעקן ֿפון זײער חוב :סּפעציֿפיש אײַ נגעשלאָ סן זײַ נען די אָ ּפצאָ לונגען װאָ ס שטאַ מען ֿפון:






אָ ּפגעזאָ גט איבערזײַ ן אַ לס שּפיטאָ ל ּפאַ ציענט
אָ ּפגעזאָ גטע באַ האַ נדלונג טעג אַ לס שּפיטאָ ל ּפאַ ציענט
ניט געדעקטע באַ דינונגען
אָ ּפגעזאָ גטע )Treatment Authorization Request (TAR
אָ ּפגעזאָ גט צוליב באַ גרענעצטער דעקונג

קַאטַאסטרָאֿפַאלע מעדיצינישע אױסגַאבן Providence :מעג ,לױט איר װילן ,באַ שטימען צדקה אין ֿפאַ ל ֿפון קאַ טאַ סטראָ ֿפאַ לע
מעדיצינישע אױסגאַ בן :די ּפאַ ציענטן װעלן באַ האַ נדלט װערן יעדער אײנער באַ זונדער.
װען ס'איז ַאן עת צרה מען קען אפשר באַ קומען ֿפינאַ נציעלע הילף פון ּפראָ װידענס ( )Providenceלויט איר אײַ נזען בשעת אַ ן עת צרה
אין גאַ נצן לאַ נד אָ דער אין שטאַ ט ,אָ ן קיין שייכות צו הילף פאַ ר קאַ טאַ סטראָ ֿפע אויסגאַ בן.
בַאגרענעצונג ֿפון אָ ּפצָאלונגען ֿפַאר ַאלע ּפַאציענטן װָאס זַײנען ראױ אױף ֿפינַאנציעלער הילף :קײַ ן שום ּפאַ ציענט װאָ ס איז ראױ ֿפאַ ר
יעדער ֿפון די אױבנדערמאָ נטע הילף קאַ טעגאָ ריעס װעט זײַ ן ּפערזענלעך ֿפאַ ראַ נטװאָ רטלעך ֿפאַ ר מער ֿפון דעם ּפראָ צענט ֿפון די
)ֿ “Amounts Generally Billed” (AGBפון ברוטאָ אָ ּפצאָ לונגען ,לױט װי עס װערט דעֿפינירט װײַ טער.
שכלדיקער אָ ּפצָאל ּפלַאן :װען מען באַ שטעטיקט טײלװײַ זע ֿפינאַ נציעלע הילף ֿפאַ ר אַ ּפאַ ציענט ,אָ בער ער איז נאָ ך ֿפאָ רט שולדיק געלט,
װעט מען  Providenceאָ ּפמאַ כן מיט אים אַ ן אָ ּפצאָ לונג ּפלאַ ן .דער שכלדיקער אָ ּפצאָ ל ּפלאַ ן װעט זײַ ן אַ ז מען װעט באַ צאָ לן יעדן מאָ נאַ ט
ניט מער װי ּ 10פראָ צענט ֿפון דעם מאָ נאַ טליכן אײַ נקונֿפט ֿפון ּפאַ ציענט אָ דער ֿפון דער משּפחה ,אױסגעשלאָ סן די הנחות ֿפאַ ר
 Essential Living Expensesװאָ ס דער ּפאַ ציענט האָ ט אָ נגעװיזן אין זײַ ן ֿפאָ רמולאַ ר ֿפאַ ר ֿפינאַ נציעלער הילף .מיט די ּפלענער װעט מען
ניט באַ צאָ לן צינזןּ .פאַ ציענטן װאָ ס װאַ רטן אױף אַ באַ שלוס װעגן אַ ן אַ ּפעלאַ ציע װעגן דעקונג װעלן באַ קומען מער צײַ ט.
חשבונות און ָאנמָאנונג :יעדער אומבאַ צאָ לטע סאָ לדעס װעלכע די ּפאַ ציענטן אָ דער ערֿבים זײַ נען שולדיק נאָ ך די מעגליכע הנחות ,אױב
עס זײַ נען ֿפאַ ראַ ן ,מעגן איבערגעשיקט װערן אױף ֿפאַ רמאָ נונג .די באַ מיונגען אָ ּפצומאָ נען ניט באַ צאָ לטע סאָ לדעס װעלן אָ ּפגעשטעלט װערן
ביז עס װעט זײַ ן אַ ן ענדגילטיקער באַ שלוס װעגן ראױדיקײט אױף ֿProvidence .FAPפירט ניט אױס ,דערלױבט ניט אָ דער דערלױבט
אָ נמאָ נונג אַ גענטורן זײ זאָ לן דורכֿפירן אױסערגעװײנלעכע אָ ּפמאָ נונג טעטיקײַ טן ֿפאַ ר אײנעם ֿפון די בײדע( :אַ ) זיך האָ בן שכלדיק באַ מיט
צו באַ שליסן צי דער ּפאַ ציענט איז ראױדיק אױף ֿפינאַ נציעלער הילף; אָ דער (ב)  120טעג נאָ ך דעם איבערשיקן דעם ערשטן חשבון ֿפון
ּפאַ ציענט .כדי מער צו װיסן װעגן  Providenceלגבי חשבונות און אירע אױֿפֿפירונגען לגבי חובות ֿפון ּפאַ ציענטן ,לײענט די ּפאָ ליטיק ֿפון
 Providenceשּפיטאָ לן װעלכע איר קענט אומזיסט באַ קומען בײַ יעדן אײַ נשרײַ בונג ביוראָ ֿפון אַ Providenceשּפיטאָ ל ,אָ דער
:www.providence.org
קריקצָאלן ֿפַאר ּפַאציענטן :אין ֿפאַ ל אַ ּפאַ ציענט אָ דער אַ ן ערב האָ ט באַ צאָ לט ֿפאַ ר אַ באַ האַ נדלונג און שּפעטער באַ שליסט מען אַ ז ער
איז ראױ אױף אומזיסטער באַ האַ נדלונג אָ דער הנחות ,װעט יעדער געלט װאָ ס איז באַ צאָ לט געװאָ רן ֿפאַ ר די באַ האַ נדלונגען װען ער איז
געװען ראױדיק אױף  FAPאון װאָ ס איז מער ֿפון װאָ ס ער האָ ט געדאַ רֿפט באַ צאָ לן אומגעקערט װערן לױט די תקנות ֿפון שטאַ ט.
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יערליכע װידער בַאטרַאכטונג :די  Providence Financial Assistance (Charity Care) Policyװעט װידער באַ טראַ כט װערן יעדעס
יאָ ר דורך די באַ שטימטע אָ נֿפירער ֿפון .Revenue Cycle
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אױסנַאמען:
זעט דעם ֿפאַ רנעם אױבן.
דעֿפיניציעס:
ֿפאַ ר די צילן ֿפון דער ּפאָ ליטיק ,זײַ נען גילטיק די ֿפאָ לגנדע דעֿפיניציעס און ֿפאָ דערונגען:
 FPL :Federal Poverty Level (FPL) .1זײַ נען די אָ רעמקײַ ט דירעקטיװן װאָ ס װערן ּפעריאָ דיש אַ קטואַ ליזירט אין דעם Federal
 Registerדורך דעם .United States Department of Health and Human Services
 :Amounts Generally Billed (AGB) .2די געלטער ֿפאַ ר דרינגענדער און אַ נדערע מעדיציניש נײטיקע באַ האַ נדלונגען ֿפאַ ר װעלכע
מען שיקט אַ חשבון די ּפאַ ציענטן װאָ ס האָ בן ֿפאַ רזיכערונג רוֿפט זיך אין דער ּפאָ ליטיק Providence .AGBבאַ שטימט דעם
ּפאַ סיקן ּ AGBפראָ צענט ֿפאַ ר יעדער  Providenceשּפיטאָ ל כֿפלנדיק דעם שּפיטאָ לס ברוטאָ אָ ּפצאָ ל ֿפאַ ר דרינגענדע אָ דער
מעדיציניש נײטיקע באַ האַ נדלונג איבער אַ ֿפיקסירטן ּפראָ צענט װאָ ס שטאַ מט ֿפון די ֿפאָ דערונגען דערלױבט אונטער .Medicare
אינֿפאָ רמאַ ציע בלעטער װעלכע שילדערן די ּ AGBפראָ צענטן װאָ ס װערן גענוצט בײַ יעדן  )Providence( PH&Sשּפיטאָ ל ,און װי
אזױ זײ װערן אױסגערעכנט ,קען מען באַ קומען באַ זוכנדיק דאָ ס ּפאָ לגנדע װעבזײַ טל www.providence.org :אָ דער אָ נרוֿפנדיק
 1-866-747-2455כדי צו ֿפאַ רלאַ נגען אַ ן עקזעמּפלאַ ר.
 ECA :Extraordinary Collection Action (ECA) .3זײַ נען דעֿפינירט אַ לס די טעטיקײַ טן ֿפאַ ר װעלכע מען דאַ רף אַ געריכט
ּפראָ צעס ,אָ דער װאָ ס מײנען אַ ז מען ֿפאַ רקױֿפט אַ חוב אַ דריטן ,אָ דער מען מעלדעט נעגאַ טיװע אינֿפאָ רמאַ ציע צו קרעדיט אַ גענטורן
אָ דער ביוראָ ען .די ט עטיקײַ טן ֿפאַ ר װעלכע מען דאַ רףֿ ,פאַ ר דעם ציל ,אַ געריכט ּפראָ צעס שליסן אײַ ן אַ סעקװעסטרירונג (;)lien
קאַ סירונג ( )foreclosureאױף אומבאַ װעגלגעך אײגנס (ֿ ;) real propertyפאַ רכאַ ּפן אַ באַ נק חשבון אָ דער אַ נדער ּפערזענלעך
אײגנטום; אָ נהױבן אַ ציװילן ּפראָ צעס קע גן אַ יחיד; טעטיקונגען װאָ ס ֿפירן צום אַ רעסטירן אַ יחיד; טעטיקײַ טן װאָ ס ֿפירן אַ ז מען זאָ ל
ברענגען אַ יחיד אין געריכט אַ רײַ ן ( ;)body attachmentאון לױן ֿפאַ רהאַ לטונג.
 :High Medical Costs .4הױכע הוצאות אױף מעדיצין זײַ נען די דעֿפינירט אין Hospital Fair Pricing Policies - California
) Health and Safety Code (Sections 127400-127446און זײ זײַ נען )1( :אױסגאַ בעס ֿפון זײַ נע אײגענע געלטער װאָ ס דער
יחיד האָ ט באַ צאַ לט דעם  Providenceשּפיטאָ ל און װאָ ס שטײַ גן איבער ּ 10פראָ צענט ֿפון דעם אײַ נקונֿפט ֿפון דעם ּפאַ ציענטס
משּפחה אין די לעצטע  12חדשים )2) ,אױסגאַ בעס ֿפון אײגענע געלטער איבער ּ 10פראָ צענט ֿפון די אײַ נקונֿפטן ֿפון דעם ּפאַ ציענטס
משּפחה ,אױב דער ּפאַ ציענט שטעלט צו דאָ קומענטן ֿפון זײַ נע הוצאות אױף מעדיצין באַ צאָ לט דורך דעם ּפאַ ציענט זעלבסט אָ דער
זײַ ן ֿפאַ מיליע אין די לעצטע  12חדשים ,אָ דער ( )3אַ קלענערע סומע װאָ ס דער  Providenceשּפיטאָ ל באַ שטימט צוגעּפאַ סט צו
דער ּפאָ ליטיק װעגן צדקה באַ האַ נדלונג ֿפון דעם  Providenceשּפיטאָ ל.
אָ ּפשיקן:
)Internal Revenue Code Section 501(r); 26 C.F.R. 1.501(r)(1) – 1.501(r)(7
California Health and Safety Codes section 127000 -127446
Emergency Medical Treatment and Labor Act (EMTALA), 42 U.S.C. 1395dd
C.F.R. 482.55 and 413.89 42
American Hospital Association Charity Guidelines
American Hospital Association Charity Guidelines
California Alliance of Catholic Healthcare Charitable Services Guidelines
Providence Commitment to the Uninsured Guidelines
Provider Reimbursement Manual, Part I, Chapter 3, Section 312
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 – ליסטע פון געדעקטע שּפיטָאלןA הוסֿפה
קַאליֿפָארניע- שּפיטָאלן אין דרוםProvidence
Providence Holy Cross Medical Center
Providence Saint John’s Health Center
Providence Little Company of Mary Medical
Center Torrance
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Providence Saint Joseph Medical Center
Providence Little Company of Mary Medical
Center San Pedro
Providence Cedars-Sinai Tarzana Medical
Center

הוסֿפה  – Bאַײנקונֿפט קװַאליֿפיקַאציעס ֿפַאר  Providenceשּפיטָאלן אין דרום-קַאליֿפָארניע
אױב...
דער אײַ נקונֿפט ֿפון דער ֿפאַ מיליע,
אַ רײַ נרעכענענדיק װיֿפל נֿפשות אין איר ,איז
 300%אָ דער װינציקער ֿפון די איצטיקע FPL
דירעקטיװן.
דער אײַ נקונֿפט ֿפון דער ֿפאַ מיליע,
אַ רײַ נרעכענענדיק װיֿפל נֿפשות אין איר ,איז
צװישן  301%און ֿ 350%פון די איצטיקע FPL
דירעקטיװן.
אױב דער אײַ נקונֿפט ֿפון דער ֿפאַ מיליע,
אַ רײַ נרעכענענדיק װיֿפל נֿפשות אין איר ,איז
 350%אָ דער װינציקער ֿפון דעם  FPLאון דער
ּפאַ ציענט האָ ט אין די לעצטע  12חדשים
באַ צאָ לט אַ סך הכל אױסגאַ בן אױף
מעדיצינישער הילף אין  Providenceשּפיטאָ לן
ֿפון איבער ֿ 20%פון דעם אײַ נקונֿפט ֿפון דער
ֿפאַ מיליע אין אַ יאָ ר ,נעמענדיק אין אַ כט װיֿפל
נֿפשות אין אירֿ ,פאַ ר באַ האַ נדלונגען װאָ ס די
ּפאָ ליטיק ריכט אױף זײ.

דַאן...
עס װערט באַ שטימט אַ ז דער ּפאַ ציענט איז ֿפינאַ נציעל אָ רעם ,און איז ראױדיק מען
זאָ ל אָ ּפמעקן ֿ 100%פון די געלטער װאָ ס דער ּפאַ ציענט איז ֿפאַ ר זײ
ֿפאַ ראַ נטװאָ רטליך.
דער ּפאַ ציענט איז ראױדיק אױף אַ ן  75%הנחה ֿפון די אָ ריגינעלע אָ ּפצאָ לונגען ֿפאַ ר
געלטער װאָ ס דער ּפאַ ציענט איז ֿפאַ ר זײ ֿפאַ ראַ נטװאָ רטליך.
דער ּפאַ ציענט איז ראױדיק אױף אַ  100%צדקה בענעֿפיט ֿפון די געלטער װאָ ס דער
ּפאַ ציענט איז ֿפאַ ר זײַ ֿפאַ ראַ נטװאָ רטלעך.
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