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Պրովիդենսը կաթոլիկ ոչ շահութաբեր առողջապահական կազմակերպություն է, որն առաջնորդվում է
բոլորին, հատկապես աղքատներին եւ խոցելիներին ծառայելու իր առաքելությանը նվիրվածությամբ,
կարեկցանքի, արժանապատվության, արդարության, գերազանցության եւ ազնվության հիմնական
արժեքներով եւ այն համոզմունքով, որ առողջապահությունը մարդու իրավունք է։ Յուրաքանչյուր Պրովիդենս
հիվանդանոցի փիլիսոփայությունն ու պրակտիկան է, որ արտակարգ եւ բժշկական առումով անհրաժեշտ
բուժօգնության ծառայությունները հեշտությամբ հասանելի են այն համայնքներին, որտեղ մենք ծառայում
ենք, անկախ նրանց վճարելու ունակությունից:

ԾԱՎԱԼԸ՝
Այս քաղաքականությունը կիրառվում է Լոս Անջելեսի, Օրանժ, Բարձր անապատի, Հումբոլդտի, Սոնոմայի եւ
Նապա կոմսությունների բոլոր շտապ, անհետաձգելի եւ բժշկական այլ անհրաժեշտ ծառայությունների
համար, որոնք տրամադրվում են Կալիֆորնիայի Providence եւ NorCal Health Connect հիվանդանոցների
կողմից (բացառությամբ փորձնական կամ հետաքննական բուժօգնության): Այս քաղաքականությամբ
զբաղվող Պրովիդենս հիվանդանոցների ցանկը կարելի է գտնել Exhibit A Covered Facilities List-ում։
Այս քաղաքականութիւնը կը մեկնաբանուի 1986-ի ներքին եկամուտի կանոնագիրքի 501(r) բաժնին
համապատասխան, որպէս փոփոխութիւն, եւ Քալիֆորնիայի Փրովիդենս հիւանդանոցներու նկատմամբ,
Քալիֆորնիայի առողջապահական եւ անվտանգութեան կանոնագրութեան մէջ մատնանշուած
հիւանդանոցի արդար արժողութեան քաղաքականութիւնը (բաժիններ 127400-127446): Նման օրենքների
դրույթների եւ սույն քաղաքականության միջեւ հակասության առկայության դեպքում այդպիսի օրենքները
պետք է վերահսկվեն:

ՆՊԱՏԱԿԸ.
Սույն քաղաքականության նպատակն է ապահովել ֆինանսական օգնության (բարեգործական խնամքի)
տրամադրման արդարացի, ոչ խտրական, արդյունավետ եւ համաչափ մեթոդի ապահովումը այն իրավունակ
անձանց, ովքեր ի վիճակի չեն ամբողջությամբ կամ մասամբ վճարել Պրովիդենս հիվանդանոցների կողմից
մատուցվող բժշկական օգնության եւ այլ հիվանդանոցային ծառայությունների համար:
Այս քաղաքականության նպատակն է ենթարկվել բոլոր դաշնային, նահանգային եւ տեղական օրենքներին:
Այս քաղաքականությունը եւ այստեղ ֆինանսական օժանդակության ծրագրերը կազմում են ֆինանսական
օժանդակության պաշտոնական քաղաքականությունը ('FAP') եւ շտապ բժշկական օգնության
քաղաքականությունը յուրաքանչյուր հիվանդանոցի համար, որը պատկանում է Պրովիդենս ընկերությանը,
վարձակալված կամ գործող յուրաքանչյուր հիվանդանոցի:

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ.
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Պրովիդենսը անվճար կամ զեղչված հիվանդանոցային ծառայություններ կտրամադրի որակյալ ցածր
եկամուտ ունեցող, ապահովագրված եւ ապահովագրված եւ բարձր բժշկական ծախսերով հիվանդին, ինչպես
որ ՖՊԼ-ի 400 տոկոսից ցածր կամ ցածր է, երբ ծառայությունների համար վճարելու կարողությունը
խոչընդոտ է բժշկական անհրաժեշտ արտակարգ իրավիճակների եւ այլ հիվանդանոցային խնամքի համար եւ
ծածկույթի այլընտրանքային աղբյուր չի հայտնաբերվել: Հիվանդները պետք է համապատասխանեն
համապատասխանության պահանջներին, որոնք նկարագրված են այս քաղաքականության մեջ, որպեսզի
որակավորվեն:
Պրովիդենսային հիվանդանոցները, որոնք ունեն նվիրված շտապօգնության բաժանմունքներ, առանց
խտրականության, կապահովեն անհետաձգելի բժշկական պայմանների խնամքը (անհետաձգելի
բուժօգնության եւ աշխատանքի մասին օրենքի իմաստով)՝ առկա հնարավորություններին
համապատասխան, անկախ նրանից, թե արդյոք անհատը իրավունք ունի ֆինանսական օգնություն
ստանալու: Պրովիդենսը չի խտրականություն դրսեւորի տարիքի, ռասայի, գույնի, դավանանքի, կրոնի,
ազգային ծագման, ամուսնական կարգավիճակի, սեռական, սեռական կողմնորոշման, սեռային ինքնության
կամ արտահայտման, հաշմանդամության, վետերանի կամ զինվորական կարգավիճակի կամ որեւէ այլ
հիմքով, որն արգելված է դաշնային, նահանգային կամ տեղական օրենքով ֆինանսական օգնության
որոշումներ կայացնելիս:
Պրովիդենս հիվանդանոցները կտրամադրեն շտապ բժշկական զննում եւ կայունացնող բուժում, կամ կդիմեն
եւ կփոխանցեն անհատին, եթե նման տեղափոխումը տեղին է 42 C.F.R 482.55-ի համաձայն: Պրովիդենսն
արգելում է ցանկացած գործողություն, ընդունման պրակտիկա կամ քաղաքականություն, որը կխանգարեր
անձանց դիմել շտապ բժշկական օգնության, օրինակ՝ թույլատրել պարտքերի հավաքման միջոցառումները,
որոնք խոչընդոտում են շտապ բժշկական օգնության տրամադրմանը:

Providence FAP-ին ենթակա մասնագետների ցանկ։ Յուրաքանչյուր Պրովիդենս հիվանդանոց
հատուկ կբացահայտի այդ բժիշկների, բժշկական խմբերի կամ այլ մասնագետների ցուցակը, որոնք
մատուցում են ծառայություններ, ովքեր եւ ովքեր չեն ընդգրկվում այս քաղաքականության մեջ։ Շտապ
օգնության սենյակի բժիշկները, ովքեր շտապ բժշկական ծառայություններ են մատուցում Պրովիդենս
Կալիֆորնիայի հիվանդանոցներում գտնվող հիվանդներին, Կալիֆորնիայի օրենքով պահանջվում են զեղչեր
տրամադրել չապահովված հիվանդներին կամ այն հիվանդներին, ովքեր ունեն բարձր բժշկական ծախսեր
(ինչպես սահմանված է Կալիֆորնիայի առողջապահության եւ անվտանգության կոդեքսում նշված
հիվանդանոցային fair ricing Policies-ի կողմից (Բաժիններ 127400-127446)), ովքեր գտնվում են ՖՊԼ-ի 400%ից ցածր կամ ցածր: Յուրաքանչյուր Պրովիդենս հիվանդանոց այս ցուցակը կտրամադրի ցանկացած
հիվանդի, ով կպահանջի պատճենը: Պրովայդերների ցանկը կարելի է գտնել նաեւ առցանց Պրովիդենս
կայքերում.
www.providence.org.

Ֆինանսական օժանդակության համապատասխանության պահանջներ։ Ֆինանսական
օգնությունը մատչելի է ինչպես ապահովագրված, այնպես էլ ապահովագրված հիվանդներին եւ
երաշխավորներին, որտեղ նման օգնությունը համապատասխանում է հիվանդներին տրվող թույլատրելի
օգուտները կառավարող այս քաղաքականությանը եւ ֆեդերալ եւ նահանգային օրենքներին։ Պրովիդենս
հիվանդանոցները ողջամիտ ջանքեր կգործադրեն որոշելու համար երրորդ կողմի ծածկույթի գոյությունը
կամ գոյությունը, որը կարող է առկա լինել ամբողջությամբ կամ մասամբ Պրովիդենս հիվանդանոցների
կողմից տրամադրվող խնամքի համար, նախքան որեւէ հավաքագրման աշխատանքների ղեկավարումը
հիվանդի մոտ: Ապահովագրված չլինող հիվանդները կարող են ստանալ ապահովագրված
զեղչ: Ֆինանսական օժանդակության համապատասխան հաշվեկշիռը ներառում է, սակայն չի
սահմանափակվում հետեւյալով. ինքնավճար, վճարումներ այն հիվանդների համար, ովքեր ունեն տվյալ
իրավաբանական անձից ծածկույթ առանց պայմանագրային հարաբերությունների, դրամավարկային
ապահովում, նվազեցում եւ կոպեյմենտային գումարներ, որոնք կապված են ապահովագրված հիվանդների
հետ: Որպես Medicare վատ պարտք պահանջված նվազեցվող եւ դրամային ապահովվածության
գումարները կբացառվեն բարեգործական խնամքի մասին հաշվետվությունից:
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Ֆինանսական օգնություն հայցող հիվանդները պետք է լրացնեն «Providence Financial Assistance Application»
ստանդարտը եւ համապատասխանությունը հիմնված կլինի այդ պահին ֆինանսական կարիքների վրա:
Խելամիտ ջանքեր կգործադրվեն, որպեսզի հիվանդներին տեղեկացնեն եւ տեղեկացնեն ֆինանսական
օգնության հասանելիության մասին՝ տրամադրելով տեղեկատվություն մուտքի եւ արտահոսման ընթացքում,
հիվանդի վճարման հաշվետվության, հիվանդի մատչելի թղթադրամների տարածքներում, Պրովիդենս
հիվանդանոցի կայքում, վճարման քննարկումների ժամանակ բանավոր ծանուցմամբ, ինչպես նաեւ բարձր
ծավալով հիվանդների եւ հիվանդների տարածքներում, ինչպես օրինակ՝ խոստովանելու եւ շտապ օգնության
բաժնում: Պրովիդենսը կպահպանի տեղեկատվություն, որն օգտագործվում է համապատասխանությունը
որոշելու համար՝ համաձայն իր գրանցման քաղաքականության:

Ֆինանսական օգնություն ստանալու դիմում։ Հիվանդները կամ երաշխավորները կարող են դիմել եւ
ներկայացնել Ֆինանսական օգնության դիմում, որը անվճար է եւ հասանելի է Պրովիդենսային
ծառայությունում կամ հետեւյալ միջոցներով. հիվանդի ֆինանսական ծառայությունների աշխատակազմին
խորհուրդ տալը, որ օգնության տրամադրման պահին կամ դրանից առաջ, խնդրում եւ ներկայացվում է
լրացված փաստաթղթով, փոստով կամ այցելելով www.providence.org, ներբեռնում եւ ներկայացնում է
լրացված դիմումը փաստաթղթով: Ֆինանսական օգնություն ստանալու համար դիմած անձին կտրամադրվի
նախնական սքրինինգ, որի շրջանակներում կներառվի վերանայում, թե արդյոք հիվանդը հյուծվել է, թե ոչ,
երրորդ կողմի որեւէ վճարման աղբյուր ստանալու իրավունք չունի:
Յուրաքանչյուր Պրովիդենս հիվանդանոց պետք է հասանելի դարձնի նշանակված անձնակազմին, որպեսզի
օգնեն հիվանդներին ֆինանսական օժանդակության դիմումն ավարտելուց եւ կիրառելիության դեպքում՝
պետական բյուջեից ֆինանսավորվող ապահովագրական ծրագրերից Պրովիդենս ֆինանսական օգնություն
կամ ֆինանսական օգնություն ստանալու հնարավորությունը որոշելու համար: Թեկնածուական
ծառայությունները հասանելի են ցանկացած հարցի կամ մտահոգության լուծման եւ ֆինանսական
օժանդակության դիմումի լրացմանն օժանդակելու համար:
Հիվանդը կամ երաշխավորը, ով կարող է դիմել ֆինանսական օգնություն ստանալու համար, կարող է
բավարար փաստաթղթեր տրամադրել Պրովիդենսին՝ ցանկացած ժամանակ աջակցելու
համապատասխանության որոշմանը, երբ իմանա, որ կուսակցության եկամուտը նվազագույնից ցածր է
ֆեդերալ եւ պետական համապատասխան կանոնների համաձայն:

Անհատական ֆինանսական իրավիճակ:

Հիվանդի անհատական ֆինանսական վիճակի
գնահատման ժամանակ կօգտագործվեն եկամուտը, դրամական միջոցները եւ ծախսերը: Դրամական
ակտիվները չպետք է ներառեն թոշակի անցնելու կամ հետաձգված փոխհատուցման ծրագրերը, որոնք
որակավորվում են Ներքին եկամուտների կոդով, ոչ էլ ոչ որակյալ հետաձգված փոխհատուցման ծրագրեր:

Եկամտի որակավորում. եկամտի չափանիշները, որոնք հիմնված են Ֆեդերալ աղքատության
մակարդակի (ՖՊԼ) վրա, կարող են օգտագործվել անվճար կամ զեղչված խնամքի համար
համապատասխանությունը որոշելու համար: Մանրամասների համար խնդրում ենք տեսնել Exhibit B- ը:

Որոշումներ եւ վավերացումներ. Հիվանդները կստանան FAP-ի համապատասխանության որոշման
մասին ծանուցումը ֆինանսական օգնության ավարտված դիմումը եւ անհրաժեշտ փաստաթղթերը
ներկայացնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում: Դիմումը ստանալուց հետո կգործարկվեն հավաքագրման
արտակարգ ջանքեր, մինչեւ հիվանդի մոտ ուղարկվի համապատասխանության գրավոր որոշում:
Հիվանդանոցը չի որոշի, թե արդյոք կարող է օգնություն ստանալ՝ հիմնվելով այն տեղեկությունների վրա,
որոնք, ըստ հիվանդանոցի, սխալ են կամ անվստահելի։

Վեճերի լուծում. Հիվանդը կարող է բողոքարկել ֆինանսական օգնության անհասանելիության որոշումը'
մերժման մասին ծանուցումն ստանալուց հետո 30 օրվա ընթացքում Պրովիդենսին տրամադրելով
համապատասխան լրացուցիչ փաստաթուղթ: Բոլոր բողոքները կվերանայվեն եւ եթե վերանայումը
հաստատի հերքումը, գրավոր ծանուցում կուղարկվի երաշխավորին եւ Առողջապահության պետական
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տեսչությանը, անհրաժեշտության դեպքում եւ օրենքին համապատասխան: Վերջնական բողոքարկման
գործընթացը կեզրափակվի Պրովիդենսի կողմից հերքումը ստանալուց հետո 10 օրվա ընթացքում: Դիմումը
կարող է ուղարկվել Providence Regional Business Office, P.O. Box 3268, Portland, OR 97208-3395:

Ամբարտավան գթություն: Պրովիդենսը կարող է հավանություն տալ հիվանդին իրենց
հաշվապահական հաշվեկշիռում բարեգործական ուղղում կատարելու համար այլ միջոցներով, բացի
ֆինանսական օժանդակության լրիվ դիմումից: Նման որոշումներ կկայացվեն ամբարտավանության հիման
վրա՝ օգտագործելով արդյունաբերության կողմից ճանաչված ֆինանսական գնահատման գործիք, որը
գնահատում է վճարելու կարողությունը՝ հիմնվելով հանրայնորեն մատչելի ֆինանսական կամ այլ
հաշվետվությունների վրա, ներառյալ, սակայն չսահմանափակվելով տնային եկամուտների, տնային
տնտեսությունների չափերի եւ վարկի եւ վճարման պատմության վրա:

Այլ հատուկ հանգամանքներ. այն հիվանդները, ովքեր իրավասու են FPL որակավորված ծրագրերի
համար, ինչպիսիք են Medicaid- ը, MediCal- ը եւ կառավարության կողմից հովանավորվող այլ ցածր եկամուտ
ունեցող օժանդակության ծրագրերը, համարվում են անառողջ: Հետեւաբար, նման հիվանդները կարող են
ֆինանսական օգնություն ստանալ, երբ ծրագրերը մերժում են վճարումը, իսկ հետո վճարումը հիվանդի
համար ընդունելի են համարում։ Չփոխհատուցվող մեղադրանքների արդյունքում առաջացած հիվանդի
հաշվի հաշվեկշիռը կարող է տրամադրվել բարեգործական կազմակերպությունների ամբողջական
անվճարման համար: Ներառյալ, բայց ոչ միայն բժշկական անհրաժեշտ ծառայությունները, որոնք կապված
են հետեւյալի հետ.
1.
2.
3.
4.
5.

Մերժված հիվանդի մնալը
Մերժված են հիվանդի խնամքի օրերը
Չծածկված ծառայություններ
Բուժման լիազորության դիմում (TAR) հերքումներ
Մերժումները սահմանափակ ծածկույթի պատճառով

Կատաստրոֆիկ բժշկական ծախսեր. Պրովիդենսն իր խոհեմությամբ կարող է բարեգործություն
շնորհել աղետալի բժշկական ծախսերի առկայության դեպքում: Այս հիվանդներին անհատապես
կվերաբերվեն։

Արտակարգ իրավիճակների ժամանակներ։ Ֆինանսական օգնությունը կարող է տրամադրվել
Պրովիդենսի խոհեմությամբ ազգային կամ պետական արտակարգ իրավիճակներում, անկախ աղետալի
ծախսերի օգնությունից։

Ֆինանսական օգնություն ստանալու իրավունք ունեցող բոլոր հիվանդների համար
վճարումների սահմանափակում։ Ոչ մի հիվանդ, ով որակավորում ունի օգնության
վերոնշյալ կատեգորիաներից որեւէ մեկի համար, անձամբ պատասխանատվություն չի կրի ավելի
շատ, քան «Ընդհանուր առմամբ թղթադրամների» (AGB) տոկոսը, ինչպես սահմանված է ստորեւ։

Խելամիտ վճարման պլան. Երբ հիվանդը հաստատվի մասնակի ֆինանսական օգնության համար,
սակայն դեռեւս ունի հաշվեկշիռ, Պրովիդենսը կհամաձայնվի վճարման պլանի հետ: Ողջամիտ վճարման
պլանը բաղկացած է ամսական վճարումներից, որոնք հիվանդի կամ ընտանիքի ամսական եկամտի 10
տոկոսից ոչ ավելի են, բացառելով այն նվազեցումները, որոնք հիվանդը թվարկել է իրենց ֆինանսական
օգնության դիմումի մեջ: Վճարման պլանները կլինեն տոկոսային անվճար: Վճարման պլանների ժամկետները
կերկարաձգվեն այն հիվանդների համար, ովքեր դեռ չեն դիմել։
Բիլինգ եւ հավաքածուներ։ Ցանկացած չվճարված հաշվեկշիռ, որը պարտք են հիվանդներին կամ
երաշխավորներին մատչելի զեղչերի կիրառումից հետո, եթե կան, կարող է վերաբերել հավաքածուներին։
Չվարձատրվող հավասարակշռության վրա հավաքելու ջանքերը կդադարեն մինչեւ FAP-ի հասանելիության
վերջնական որոշումը: Պրովիդենսը չի կատարում, թույլ է տալիս կամ թույլ է տալիս հավաքագրման
գործակալություններին կատարել հավաքման որեւէ արտակարգ գործողություն՝ ա) ողջամիտ ջանքեր
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գործադրելով որոշելու, թե արդյոք հիվանդը համապատասխանում է ֆինանսական օգնությանը, կամ բ)
առաջին հիվանդի հայտարարությունն ուղարկելուց 180 օր հետո: Պրովիդենս թղթադրամների եւ
հավաքագրման պրակտիկայի մասին տեղեկությունների համար, որոնք նախատեսված են հիվանդների
կողմից պարտք գումարի դիմաց, կարող եք տեսնել Պրովիդենս հիվանդանոցի քաղաքականությունը, որը
անվճար հասանելի է յուրաքանչյուր Պրովիդենս հիվանդանոցի գրանցման գրասեղանի մոտ, կամ էլ.
հասցեով. www.providence.org.

Հիվանդի վերադարձը.

այն դեպքում, երբ հիվանդը կամ երաշխավորը կատարել է վճարումներ
ծառայությունների համար եւ հետագայում որոշվել է անվճար կամ զեղչված խնամքի իրավունք ստանալ,
ապա FAP-ի կողմից համապատասխան ժամանակահատվածում այդ ծառայությունների հետ կապված
ցանկացած վճարումներ, որոնք գերազանցում են վճարման պարտավորությունը, կվերադարձվեն՝ համաձայն
պետական կանոնների:

Տարեկան վերանայում. Այս Providence Financial Assistance (Charity Care) քաղաքականությունը
վերանայվելու է տարեկան հիման վրա նշանակված եկամտի ցիկլի ղեկավարության կողմից:

ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.
Տե՛ս Ցտեսություն վերեւում:

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ.
Սույն քաղաքականության նպատակների համար կիրառվում են հետեւյալ սահմանումները եւ պահանջները.
1. Federal Poverty Level (FPL): FPL նշանակում է աղքատության ուղեցույցները, որոնք պարբերաբար
թարմացվում են Միացյալ Նահանգների առողջապահության եւ մարդկային ծառայությունների
դաշնային ռեեստրում:
2. Ընդհանուր առմամբ բիլիեդ (AGB): Այն գումարները, որոնք ընդհանուր առմամբ վճարվում են շտապ
օգնության եւ այլ բժշկական օգնության համար հիվանդներին առողջապահական
ապահովագրություն ունենալու համար, այդ քաղաքականության մեջ նշվում են որպես ՀՀ ԿԲ:
Providence Southern California and Providence Northern California, բացի Healdsburg-ից, օգտագործում
է հետադարձ AGB-ը, որը որոշվում է ցանկացած արտակարգ կամ բժշկական անհրաժեշտ խնամքի
համար հիվանդանոցի ներդրած ծանր ծախսերը բազմապատկելով ֆիքսված տոկոսով, որը հիմնված
է Medicare-ի ներքո թույլատրված պահանջների վրա: Healdsburg-ը կօգտագործի AGB-ի որոշման
ապագա Medicare մեթոդը: Պրոսպեկտիվ ԱԳԲ-ն հավասար է այն գումարին, որը կփոխհատուցվեր
ծառայության համար նախատեսված Medicare-ի վճարով, գումարած այն գումարը, որը հիվանդը
պատասխանատու կլիներ վճարելու համար համատեղ վճարումների, համաապահովագրության եւ
նվազեցումների տեսքով, եթե նա ծառայության ժամանակ medicare-ի շահառու էր: Յուրաքանչյուր
Պրովիդենս հիվանդանոցի կողմից օգտագործվող ՀՀ ԿԲ տոկոսները մանրամասնող
տեղեկատվական թերթիկները եւ թե ինչպես են դրանք հաշվարկվում, կարելի է ստանալ այցելելով
հետեւյալ կայք՝ www.providence.org կամ զանգահարելով 1-866-747-2455 օրինակը:
3. Արտակարգ հավաքագրման գործողություն (ECA): ԵԿ-ները սահմանվում են որպես այն
գործողությունները, որոնք պահանջում են իրավական կամ իրավական գործընթաց, ներառում են
պարտքը վաճառել այլ կողմին կամ անբարենպաստ տեղեկություններ հայտնել վարկային
գործակալություններին կամ բյուրոներին: Այս նպատակով իրավական կամ դատավարական
գործընթաց պահանջող գործողությունները ներառում են ստախոսություն; անշարժ գույքի վրա
ներփակման. բանկային հաշվի կամ այլ անձնական գույքի կցում կամ առգրավում. անձի նկատմամբ
քաղաքացիական վարույթ հարուցելու սկիզբը. գործողություններ, որոնք առաջացնում են անձի
ձերբակալում; գործողություններ, որոնք ստիպում են անհատին ենթարկվել մարմնի կապվածության.
եւ աշխատավարձի շորթում:
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4. Բարձր բժշկական ծախսեր. բժշկական բարձր ծախսերն այնպիսին են, ինչպիսին սահմանված է
Հիվանդանոցի Fair Pricing Policies - Կալիֆորնիայի առողջապահության եւ անվտանգության կոդով
(Բաժիններ 127400-127446), որոնք հետեւյալն են. 1) ամենամյա դուրս գրպանի ծախսերը, որոնք
կատարվում են Պրովիդենս հիվանդանոցում անհատի կողմից, որը գերազանցում է հիվանդի
ընտանեկան եկամտի 10 տոկոսը նախորդ 12 ամիսների ընթացքում, 2) տարեկան դուրս գրունտի
ծախսերը, որոնք գերազանցում են հիվանդի ընտանեկան եկամտի 10 տոկոսը, եթե հիվանդն
ապահովում է հիվանդի կամ հիվանդի ընտանիքի կողմից նախորդ 12 ամսվա ընթացքում վճարված
բժշկական ծախսերի փաստաթղթային հաշվառումը, կամ 3) պրովիդենս հիվանդանոցի կողմից
որոշված ավելի ցածր մակարդակը' Պրովիդենս հիվանդանոցի բարեգործական խնամքի
քաղաքականության համաձայն:
ՀՂՈՒՄՆԵՐ.
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
42 C.F.R. 482.55 and 413.89
American Hospital Associations Charity Guidelines
California Hospital Association Charity Guidelines
California Alliance on Catholic Healthcare Charitable Services Guidelines
Providence Commitment to the Uninsured Guidelines
Provider Reimbursement Manual, Part I, Chapter 3, Section 312

Exhibit A – Covered Facilities List
Providence Hospitals in Southern California
Providence Saint Joseph Medical Center
Providence Little Company of Mary Medical
Center San Pedro
Providence Cedars-Sinai Tarzana Medical
Center
Providence St. Joseph Hospital Orange
Providence St. Mary Medical Center
Providence Mission Hospital Mission Viejo

Providence Holy Cross Medical Center
Providence Saint John’s Health Center
Providence Little Company of Mary Medical
Center Torrance
Providence St. Jude Medical Center
Providence Mission Hospital Laguna Beach

Providence Hospitals in Northern California
Providence St. Joseph Hospital
Providence Santa Rosa Memorial Hospital

Providence Redwood Memorial Hospital
Providence Queen of the Valley Medical Center

NorCal Health Connect Hospitals
Petaluma Valley Hospital

Healdsburg Hospital
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- Հարավային Կալիֆորնիայի Պրովիդենս հիվանդանոցների
եկամտաբերության որակավորում

Exhibit B

If...

Then ...

Annual family income, adjusted for
family size, is at or below 300% of the
current FPL guidelines,
Annual family income, adjusted for
family size, is between 301% and
400% of the current FP guidelines,
If annual family income, adjusted for
family size, is at or below 400% the
FPL AND the patient has incurred total
medical expenses at Providence
hospitals in the prior 12 months in
excess of 20% of their annual family
income, adjusted for family size, for
services subject to this policy,

The patient is determined to be financially indigent, and qualifies for
financial assistance 100% write-off on patient responsibility amounts.
The patient is eligible for a discount of 81% from original charges on
patient responsibility amounts.
The patient is eligible for 100% charity benefit on patient responsibility
amounts.

Հյուսիսային Կալիֆորնիայի Պրովիդենս հիվանդանոցների եւ Հյուսիսային
Կալիֆորնիայի NorCal Health Connect Hospitals-ի եկամտաբերության
որակավորումները
If...

Then ...

Annual family income, adjusted for
family size, is at or below 300% of the
current FPL guidelines,
Annual family income, adjusted for
family size, is between 301% and
400% of the current FP guidelines,
If annual family income, adjusted for
family size, is at or below 400% the
FPL AND the patient has incurred total
medical expenses at Providence
hospitals in the prior 12 months in
excess of 20% of their annual family
income, adjusted for family size, for
services subject to this policy,

The patient is determined to be financially indigent and qualifies for
financial assistance 100% write-off on patient responsibility amounts.
The patient is eligible for a discount of 80% from original charges on
patient responsibility amounts.
The patient is eligible for 100% charity benefit on patient responsibility
amounts.
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