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ונטערטעניק :השגחה פינאַ נציעל הילף (צדקה קער)
ּפאָ ליטיק  -קאַ ליפאָ רניאַ
ימּפלאַ מענטיישאַ ן טאָ ג 1/12/2021:
:יגזעקיאַ טיוו ּפאַ טראָ ן
טשיף רעווענוע ציקל Kimberly Sullivan, SVP
אָ פיסער
באוויליקט דורך :השגחה באָ רד פון דירעקטאָ רס

השגחה איז אַ קאַ טהאָ ליק ניטֿ-פאַ ר-נוץ כעלטקער אָ רגאַ ניזאַ ציע גיידיד דורך אַ היסכייַוועס צו זיין מיסיע פון דינען אַ לע,
סּפעציעל יענע וו אָ ס זענען נעבעך און שּפירעוודיק ,דורך זייַן קאָ ר וואַ לועס פון ראַ כמאָ נעס ,כשיוועס ,יושר ,עקסאַ לאַ נס און
אָ רנטלעכקייַט ,און דורך דעם גלויבן אַ ז כעלטקער איז אַ מענטש רעכט .עס איז די ֿפילאָ סאָ ֿפיע און פירונג פון יעדער
האָ סּפיטאַ ל שּפיטאָ ל אַ ז ימערדזשאַ נט און מעדאַ קלי נויטיק כעלטקער באַ דינונגס זענען בארעכטיגט ֿפאַ ר יענע אין די קהילות
וואָ ס מיר דינען ,ראַ גאַ רדלאַ ס פון זייער צאָ לונג פיייקייט.
פאַ רנעם:
די ּפאָ ליטיק אַ ּפלייז צו אַ לע האָ סּפיטאַ לס אין ּפראָ ווידעס  -קאַ ליפאָ רניאַ ("השגחה") אין לאס אנדזשעלעס ,אָ ראַ נדזש ,הויך
דעסערט ,הומבאָ לדט ,סאָ נאָ מאַ און נאַ ּפאַ קאַ ונטיז אין די שטאַ ט פון קאַ ליפאָ רניאַ און אַ לע נויטפאַ ל ,דרינגלעך און אנדערע
מעדאַ קלי נייטי ק באַ דינונגס צוגעשטעלט דורך ּפראָ ווידעס .און  NorCal Health Connectהאָ סּפיטאַ לס אין קאַ ליפאָ רניאַ
(אַ חוץ יקסּפערמענאַ ל אָ דער ינוועסטאַ גייטיוו זאָ רג) .א רשימה פון השגחה האָ סּפיטאַ לס באדעקט דורך דעם ּפאָ ליטיק איז
געֿפונען אין ויסשטעלונג א קאַ ווערד פאַ סיליטיעס רשימה.
די ּפאָ ליטיק וועט זיין ינטערּפראַ טאַ ד אין אַ שטייגער קאָ נסיסטענט מיט סעקשאַ ן ( 501ר) פון די אינערלעכער רעווענוע קאָ וד
פון  ,1986ווי אַ מענדיד ,און ,מיט רעסּפעקט צו ּפראַ ווינס האָ סּפיטאַ לס אין קאַ ליפאָ רניאַ  ,די האָ סּפיטאַ ל פער ּפרייסינג
ּפאַ ל אַ סיז אַ וטליינד אין די קאַ ליפאָ רניאַ געזונט און זיכערקייט קאָ וד ( סעקשאַ נז  .)127400-127446אין פאַ ל פון קאָ נפליקט
צווישן די ּפראַ וויזשאַ נז פון אַ זאַ געזעצן און די ּפאָ ליטיק ,די געזעצן וועט קאָ נטראָ לירן.
ציל:
דער ציל פון דעם ּפאָ ליטיק איז צו ענשור אַ שיין ,ניט-דיסקרימינאַ טאָ רי ,עפעקטיוו און יונאַ פאָ רמלי מעטהאָ דס ֿפאַ ר
ּפראַ וויידינג פינאַ נציעל הילף (צדקה זאָ רגן) צו בארעכטיגט מענטשן וואָ ס קענען נישט צאָ לן גאַ נץ אָ דער טייל ֿפאַ ר מעדאַ קלי
נויטפאַ ל נויטפאַ ל און אנדערע שּפיטאָ ל באַ דינונגס .צוגעשטעלט דורך השגחה האָ סּפיטאַ לס.
עס איז די כוונה פון דעם ּפאָ ליטיק צו נאָ כקומען מיט אַ לע פעדעראלע ,שטאַ ט און היגע געזעצן .די ּפאָ ליטיק און די
פינאַ נציעל הילף מגילה דאָ זענען די באַ אַ מטער פינאַ נציעל הילף ּפאָ ליטיק (' )'FAPאון עמערגענסי מעדיציניש זאָ רגן
ּפאָ ליטיק ֿפאַ ר יעדער שּפיטאָ ל אָ ונד ,ליסט אָ דער אַ ּפערייטאַ ד דורך השגחה.
ּפאָ ליטיק:
ּפראָ ווידעס וועט צושטעלן פריי אָ דער דיסקאָ ונטעד שּפיטאָ ל באַ דינונגס צו קוואַ לאַ פייד נידעריק האַ כנאָ סע ,אַ נסיקיורד און
אַ נדערסישורד און ּפאַ ציענט מיט הויך מעדיציניש קאָ ס ווי ביי אָ דער אונטער ּ 400פראָ צענט פון די  ,FPLווען די פיייקייט צו
צאָ לן ֿפאַ ר באַ דינונגס איז אַ שלאַ באַ ן צו אַ קסעס מעדאַ קלי נויטפאַ ל נויטפאַ ל און אנדערע שּפיטאָ ל זאָ רגן און קיין
אָ לטערנאַ טיוו מקור פון קאַ ווערידזש איז יידענאַ פיידּ .פאַ טיענץ מוזן טרעפן די בארעכטיגונג רעקווירעמענץ דיסקרייבד אין
דעם ּפאָ ליטיק צו באַ גרענעצן זיך.
האָ סּפיטאַ ל האָ סּפיטאַ לס מיט דעדאַ קייטאַ ד נויטפאַ ל דיּפאַ רטמאַ נץ וועט ,אָ ן דיסקרימינאַ ציע ,צושטעלן נויטפאַ ל מעדיציניש
טנאָ ים (אין די טייַטש פון די עמערגענסי מעדיקאַ ל טרעאַ טמענט און לייבער אקט) אין לויט מיט די פאַ ראַ נען קייּפאַ בילאַ טיז,
ראַ גאַ רדלאַ ס פון צי אַ יחיד איז בארעכטיגט ֿפאַ ר פינאַ נציעל הילף .השגחה וועט נישט דיסקרימינירן אויף דער עלטער,
ראַ סע ,קאָ ליר ,עמונע ,עטהניסיטי ,רעליגיע ,נאציאנאלע אָ ּפשטאַ ם ,מעראַ טאַ ל סטאַ טוס ,געשלעכט ,געשלעכט אָ ריענטירונג,
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דז שענדער אידענטיטעט אָ דער אויסדרוק ,דיסאַ ביליטי ,וועטעראַ ן אָ דער מיליטעריש סטאַ טוס ,אָ דער קיין אנדערע יקער
ּפראָ וכיבאַ טאַ ד דורך פעדעראלע  ,שטאַ ט ,אָ דער היגע געזעץ ווען דיטערמאַ נינג פינאַ נציעל הילף.
השגחה האָ סּפיטאַ לס וועט צושטעלן נויטפאַ ל מעדיציניש זיּפונג יגזאַ מאַ ניישאַ נז און סטייבאַ לייזינג באַ האַ נדלונג ,אָ דער
אָ ּפשיקן און אַ ריבערפירן אַ יחיד אויב אַ זאַ אַ ריבערפירן איז צונעמען לויט  .CFR 482.55 42השגחה ּפראָ וכיבאַ ץ קיין
אַ קשאַ נז ,אַ רייַנטרעטן ּפראַ קטיסיז אָ דער ּפאַ לאַ סיז וואָ ס וואָ לט דיסקערידזש מענטשן צו זוכן נויטפאַ ל מעדיציניש זאָ רג ,אַ זאַ
ווי דערלויבן כויוו זאַ מלונג אַ קטיוויטעטן וואָ ס אַ רייַנמישנ זיך מיט נויטפאַ ל מעדיציניש זאָ רג.
רשימה פון ּפראָ פעססיאָ נאַ לס וואָ ס זענען אונטערטעניק צו ּפראָ ווידעס פאַ ּפ :יעדער ּפראָ ווידעס שּפיטאָ ל וועט סּפאַ סיפיקלי
ידענטיפיצירן אַ רשימה פון די רופאים ,מעדיציניש גרוּפעס אָ דער אנדערע ּפראָ פעססיאָ נאַ לס וואָ ס צושטעלן סערוויסעס וואָ ס
זענען און וואָ ס זענען נישט קאַ ווערד דורך דעם ּפאָ ליטיק .נויטפאַ ל צימער רופאים וואָ ס צושטעלן נויטפאַ ל מעדיציניש
באַ דינונגס צו ּפאַ טיענץ אין ּפראָ ווידעס קאַ ליפאָ רניאַ האָ סּפיטאַ לס ,זענען פארלאנגט דורך קאַ ליפאָ רניאַ געזעץ צו צושטעלן
דיסקאַ ונץ צו אַ נינשורד ּפאַ טיענץ אָ דער ּפאַ טיענץ מיט הויך מעדיציניש קאָ ס (ווי דיפיינד דורך די האָ סּפיטאַ ל פער ּפרייסינג
ּפאַ לאַ סיז אַ וטליינד אין די קאַ ליפאָ רניאַ געזונט און סאַ פעטי קאָ וד ( סעקשאַ נז  ))127400-127446וואָ ס זענען ביי אָ דער
אונטער  400%פון די  .FPLיעדער ּפראָ ווידעס שּפיטאָ ל וועט צושטעלן די רשימה צו יעדער ּפאַ ציענט וואָ ס ריקוועס אַ
קאָ ּפיע .די רשימה פון ּפראַ וויידערז קענען אויך זיין געֿפונען אָ נליין אויף די  Providenceוועבסיטעס:
www.providence.org
פינאַ נציעל הילף בארעכטיגונג רעקווירעמענץ :פינאַ נציעל הילף איז בארעכטיגט ֿפאַ ר ביידע ניט-פאַ רזיכערט און
פאַ רזיכערט ּפאַ טיענץ און געראַ נטערז ווו אַ זאַ הילף איז קאָ נסיסטענט מיט די ּפאָ ליטיק און פעדעראלע און שטאַ ט געזעצן
וואָ ס רעגירן ערלויבט בענעפיץ צו ּפאַ טיענץ ּ.פראָ ווידענסע האָ סּפיטאַ לס וועט מאַ כן אַ גלייַך מי צו באַ שליסן די עקזיסטענץ
אָ דער ניט-עקזיסטענץ פון דריט ּ-פאַ רטיי קאַ ווערידזש וואָ ס קען זיין בנימצא ,אין גאַ נץ אָ דער טייל ֿ,פאַ ר די זאָ רג צוגעשטעלט
דורך ּפראָ ווידענסע האָ סּפיטאַ לס ,איידער אָ נפירן קיין זאַ מלונג השתדלות צו די ּפאַ ציענט .ניט-פאַ רזיכערט ּפאַ טיענץ קען
באַ קומען אַ ן אַ נינסורעד אַ ראָ ּפרעכענען .בארעכטיגט פינאַ נציעל הילף באַ לאַ נסעס אַ רייַננעמען אָ בער זענען נישט לימיטעד
,צו די פאלגענדע :זיך-צאָ ל ,טשאַ רדזשיז ֿפאַ ר ּפאַ טיענץ מיט קאַ ווערידזש פון אַ ן ענטיטי אָ ן אַ קאַ נטראַ קטשואַ ל שייכות
קאָ ינסוראַ נסע ,דעדוקטיבלע ,און קאָ וּפיימאַ נט אַ מאַ ונץ שייַכות צו פאַ רזיכערט ּפאַ טיענץ .דעדוקטיבלע און קאָ ינסוראַ נסע
.אַ מאַ ונץ קליימד ווי אַ מעדיקאַ רע שלעכט כויוו וועט זיין יקסקלודיד פון די ריּפאָ רטינג פון צדקה זאָ רגן
ּפאַ טיענץ וואָ ס זוכן פינאַ נציעל הילף מוזן פאַ רענדיקן די סטאַ נדאַ רט אַ ּפלאַ קיישאַ ן ֿפאַ ר פינאַ נציעל הילף און די בארעכטיגונג
וועט זיין באזירט אויף פינאַ נציעל נויט אין דער צייט .עס וועט זיין גלייַך השתדלות צו געבנ צו וויסן און מיטטיילן ּפאַ טיענץ
וועגן די אַ וויילאַ בילאַ טי פון פינאַ נציעל הילף דורך צושטעלן אינֿפאָ רמאַ ציע בעשאַ ס אַ רייַנטרעטן און אָ ּפזאָ גן ,אויף די בילינג
ויסזאָ גונג פון די ּפאַ ציענט ,אין ּפאַ ציענט צוטריטלעך בילינג געביטן ,אויף די וועבזייטל פון  Providenceשּפיטאָ ל ,דורך מויל
אָ נזאָ ג בע שאַ ס צאָ לונג דיסקוסיעס .ווי אויף סיינידזש אין הויך ינּפיישאַ נט און אַ וטּפיישאַ נט געביטן ,אַ זאַ ווי אַ דמיטינג און די
נויטפאַ ל אָ ּפטיילונג .השגחה וועט האַ לטן אינֿפאָ רמאַ ציע וואָ ס איז גענוצט צו באַ שליסן בארעכטיגונג אין לויט מיט זיין
רעקאָ רדינג ּפאָ ליטיק.
אַ ּפלייינג ֿפאַ ר פינאַ נציעל הילףּ :פאַ טיענץ אָ דער געראַ נטערז קענען בעטן און פאָ רלייגן אַ אַ ּפלאַ קיישאַ ן ֿפאַ ר פינאַ נציעל הילף,
וואָ ס איז פריי און איז בארעכטיגט ביי די השגחה מיניסטעריום אָ דער אויף די פאלגענדע מיטל :אַ דווייזינג ּפאַ טיענץ ֿפאַ ר
פינאַ נציעל סערוו יס שטעקן אין אָ דער איידער די באַ פרייַונג צייט .געבעטן און דערלאנגט מיט געענדיקט דאַ קיומענטיישאַ ן;
דורך ּפאָ סט ,אָ דער דורך באזוכן  , www.providence.orgדאַ ונלאָ ודינג און פאָ רלייגן די געענדיקט אַ ּפלאַ קיישאַ ן מיט
דאַ קיומענטיישאַ ן .א מענטש וואָ ס אַ ּפלייז ֿפאַ ר פינאַ נציעל הילף וועט באַ קומען אַ ּפרילימאַ נערי זיּפונג ,וואָ ס וועט אַ נטהאַ לטן
אַ רעצענזיע פון צי דער ּפאַ ציענט איז ויסגעמאַ טערט אָ דער איז נישט בארעכטיגט צו צאָ לונג קוואלן פון דריט ּפאַ רטיי.
יעדער ּפראָ ווידעס שּפיטאָ ל וועט מאַ כן דעזיגנייטיד ּפערסאַ נעל פאַ ראַ נען צו אַ רוישעלפן ּפאַ טיענץ צו פאַ רענדיקן די
אַ ּפלאַ קיישאַ ן ֿפאַ ר פינאַ נציעל הילף און דיטערמאַ נינג בארעכטיגונג ֿפאַ ר פינאַ נציעל הילף אָ דער פינאַ נציעל הילף פון
רעגירונג -פאַ נדאַ ד פאַ רזיכערונג מגילה ,אויב אָ נווענדלעך .ינטערּפריטיישאַ ן באַ דינונגס זענען בארעכטיגט צו ענטֿפערן ֿפראגן
אָ דער קאַ נסערנז און צו פאַ רענדיקן די אַ ּפלאַ קיישאַ ן פון פינאַ נציעל הילף.
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א ּפאַ ציענט אָ דער אָ רעוו וואָ ס קען זיין בארעכטיגט צו אָ נווענדן ֿפאַ ר פינאַ נציעל הילף קען צושטעלן גענוג דאַ קיומענטיישאַ ן צו
ּפראַ וויזשאַ נז צו שטיצן פעסטקייַט פעסטקייַט אין קיין צייט ווען ער געלערנט אַ ז די האַ כנאָ סע פון אַ ּפאַ רטיי איז אונטער די
מינימום  FPLלויט די באַ טייַטיק פעדעראלע און שטאַ ט רעגיאַ ליישאַ נז.
יחיד פינאַ נציעל סיטואַ ציע :האַ כנאָ סע ,געלטיק אַ סעץ און הוצאות פון דער ּפאַ ציענט וועט זיין געוויינט אין אַ סעסינג די יחיד
פינאַ נציעל סיטואַ ציע פון דעם ּפאַ ציענט .געלטיק אַ סעץ וועט נישט אַ נטהאַ לטן ריטייערמאַ נט אָ דער דיפערד פאַ רגיטיקונג
ּפלאַ נז וואָ ס זענען קוואַ לאַ פייד אונטער די אינערלעכער רעוועך קאָ וד און ניט-קוואַ לאַ פייד דיפערד פאַ רגיטיקונג ּפלאַ נז.
האַ כנאָ סע קוואַ לאַ פאַ קיישאַ נז :האַ כנאָ סע קרייטיריאַ  ,באזירט אויף פעדעראלע אָ רעמקייט לעוועל ( ,)FPLקענען ווערן
גענוצט צו באַ שליסן בארעכטיגונג ֿפאַ ר פריי אָ דער דיסקאָ ונטעד זאָ רג .ביטע זען עקסהיביט ב ֿפאַ ר פרטים.
דאַ טערמאַ ניישאַ נז און אַ ּפרווואַ לזּ :פאַ טיענץ וועלן באַ קומען אָ נזאָ ג וועגן די באַ שטימונג פון  FAPבארעכטיגונג אין  30טעג
נאָ ך סאַ במישאַ ן פון די געענדיקט אַ ּפלאַ קיישאַ ן ֿפאַ ר פינאַ נציעל הילף און נייטיק דאַ קיומענטיישאַ ן .אַ מאָ ל אַ אַ ּפלאַ קיישאַ ן איז
באקומען ,די ויסערגעוויינלעך זאַ מלונג השתדלות וועט זיין ּפענדיד ביז אַ געשריבן באַ שטעטיקונג פון בארעכטיגונג איז
געשיקט צו דער ּפאַ ציענט .די שּפיטאָ ל וועט נישט מאַ כן אַ באַ שטימונג פון בארעכטיגונג ֿפאַ ר הילף באזירט אויף
אינֿפאָ רמאַ ציע וואָ ס די שּפיטאָ ל גלויבט איז פאַ לש אָ דער אַ נרילייאַ באַ ל.
ּפאָ לעמיק רעסאָ לו טיאָ ן :דער ּפאַ ציענט קען אַ ּפעלירן צו די פעסטקייַט פון ינעליגיביליטי ֿפאַ ר פינאַ נציעל הילף דורך
ּפראַ וויידינג נאָ ך דאַ קיומענטיישאַ ן צו די ּפראָ ווידעס ין  30טעג נאָ ך קאַ באָ לע פון די מעלדונג פון אָ ּפלייקענונג .כל אַ ּפעלירן
וועט זיין ריוויוד און אויב די אָ ּפ שאַ צונג באשטעטיקט די אָ ּפלייקענונג ,געשריבן אָ נזאָ ג וועט זיין געשיקט צו די אָ רעוו און
סטעיט דעּפאַ רטמענט פון געזונט ,אויב נייטיק ,און לויט די געזעץ .די לעצט אַ ּפעלירן ּפראָ צעס וועט זיין געענדיקט ין  10טעג
נאָ ך קאַ באָ לע פון די אָ ּפלייקענונג דורך השגחה .א אַ ּפעלירן קען זיין געשיקט צו Providence Regional Business
 .Office, P.Oבאָ קס ּ ,3268פאָ רטלאַ נד ,אָ דער .97208-3395
ּפרעסומּפטיווע צדקהּ :פראַ ווידאַ נס קען אַ ּפרווו אַ ּפאַ ציענט ֿפאַ ר אַ צדקה אַ דזשאַ סטמאַ נט צו זיין חשבון וואָ ג דורך אנדערע
מיטל ווי אַ פול פי נאַ נציעל הילף אַ ּפלאַ קיישאַ ן .אַ זאַ דיטערמאַ נז וועט זיין ּפריזאַ מּפטיד מיט אַ ינדאַ סטרי-דערקענט פינאַ נציעל
אַ סעסמאַ נט געצייַג וואָ ס עוואַ לואַ טעס צאָ לונג פיייקייט באזירט אויף עפנטלעך פאַ ראַ נען פינאַ נציעל אָ דער אנדערע
רעקאָ רדס ,אַ רייַנגערעכנט אָ בער נישט לימיטעד צו הויזגעזינד האַ כנאָ סע ,הויזגעזינד גרייס און קרעדיט און צאָ לונג
געשיכטע.
אנדערע סּפעציעלע אומשטאנדןּ :פאַ טיענץ וואָ ס זענען בארעכטיגט ֿפאַ ר -FPLקוואַ לאַ פייד מגילה אַ זאַ ווי מעדיקאַ יד,
מעדיקאַ ל ,און אנדערע רעגירונג-באצאלטע נידעריק -האַ כנאָ סע הילף מגילה ,זענען דימד צו זיין אָ רעם .דערפאר זענען
אזעלכע פאציענטן בארעכטיגט פאר פינאנציעלע הילף ווען די פראגראמען לייקענען די באצאלונג און דאן האלטן די
באשולדיקונגען פאר די פאציענטּ .פאַ ציענט חשבון באַ לאַ נסעס ריזאַ לטינג פון ניט-ריימבערסט טשאַ רדזשיז זענען
בארעכטיגט ֿפאַ ר פול צדקה אָ ּפשאַ צונג .אַ רייַנגערעכנט אָ בער ניט לימיטעד צו מעדיציניש נויטיק באַ דינונגס שייַכות צו די
פאלגענדע:
• געלייקנט ינּפאַ טיענט סטייז
• געלייקנט ינּפאַ טיענט טעג פון זאָ רג
• ניט-באדעקט סערוויסעס
• אָ ּפלייקענונג פון באַ האַ נדלונג אויטאָ ריזאַ טיאָ ן בעטן (טאַ ר).
• אָ ּפלייקענונג רעכט צו ריסטריקטיד קאַ ווערידזש
קאַ טאַ סטראָ פיק מעדיציניש הוצאות :השגחה ,לויט זיין דיסקרעשאַ ן ,קען שענקען צדקה אין פאַ ל פון אַ קאַ טאַ סטראַ פיק
מעדיציניש קאָ סט .די ּפאַ טיענץ וועט זיין כאַ נדאַ לד אויף אַ יחיד יקער.
עמערגענסי צייט :פינאַ נציעל הילף קען זיין בארעכטיגט לויט די דיסקרעשאַ ן פון די ּפראָ ווידעס אין צייט פון אַ נאציאנאלע
אָ דער שטאַ ט נויטפאַ ל ,אומאָ ּפהענגיק פון הילף ֿפאַ ר קאַ טאַ סטראַ פיק הוצאות.

3|Page

באַ גרענעצונג אויף טשאַ רדזשאַ ז ֿפאַ ר אַ לע ּפאַ טיענץ וואָ ס זענען בארעכטיגט ֿפאַ ר פינאַ נציעל הילף :קיין ּפאַ ציענט וואָ ס
קוואַ לאַ פייז ֿפאַ ר קיין פון די אויבן קאַ טעגאָ ריעס פון הילף וועט זיין ּפערסנאַ לי פאַ ראַ נטוואָ רטלעך ֿפאַ ר מער ווי די "אַ מאַ ונץ
בכלל בילעד" (ּ )AGBפראָ צענט פון גראָ ב טשאַ רדזשאַ ז ,ווי דיפיינד אונטן.
גלייַך צאָ לונג ּפלאַ ן :אַ מאָ ל אַ ּפאַ ציענט איז באוויליקט ֿפאַ ר ּפאַ רטיייש פינאַ נציעל הילף ,אָ בער נאָ ך האט אַ וואָ ג רעכט,
ּפראַ וויזשאַ נז וועט פאַ רהאַ נדלען אַ צאָ לונג ּפלאַ ן אָ רדענונג .די גלייַך צאָ לונג ּפלאַ ן זאָ ל זיין כוידעשלעך ּפיימאַ נץ וואָ ס זענען
נישט מער ווי ּ 10פראָ צענט פון די כוידעשלעך האַ כנאָ סע פון אַ ּפאַ ציענט אָ דער משּפחה ,עקסקלודינג דידאַ קשאַ נז ֿפאַ ר
יקערדיק לעבעדיק הוצאות וואָ ס דער ּפאַ ציענט ליסטעד אויף זיין אַ ּפלאַ קיישאַ ן ֿפאַ ר פינאַ נציעל הילף .צאָ לונג ּפלאַ נז וועט זיין
ינטערעס  -פריי .די צייט צייט פון צאָ לונג ּפלאַ נז וועט זיין עקסטענדעד ֿפאַ ר ּפאַ טיענץ מיט ּפענדינג אַ ּפילז פון קאַ ווערידזש.
בילינג און קאָ ללעקטיאָ נס :קיין ניט באַ צאָ לט באַ לאַ נסעס שולדיק דורך ּפאַ טיענץ אָ דער געראַ נטאָ רס נאָ ך אַ ּפלאַ קיישאַ ן פון
פאַ ראַ נען דיסקאַ ונץ ,אויב קיין ,קען זיין ריפערד צו זאַ מלונגען .זאַ מלונג השתדלות אויף ניט באַ צאָ לט באַ לאַ נסעס וועט
אויפהערן ּפענדינג אויף די לעצט באַ שטימונג פון  FAPבארעכטיגונג .השגחה טוט נישט דורכפירן ,דערלויבן אָ דער דערלויבן
זאַ מלונג יידזשאַ נסיז צו דורכפירן ויסערגעוויינלעך זאַ מלונג אַ קשאַ נז איידער( :אַ ) מאַ כן אַ גלייַך מי צו באַ שליסן צי דער
ּפאַ ציענט קוואַ לאַ פייז ֿפאַ ר פינאַ נציעל הילף; אָ דער (ב)  180טעג נאָ ך דער ערשטער ּפאַ ציענט דערקלערונג איז געשיקט.
ֿפאַ ר אינֿפאָ רמאַ ציע אויף ּפראַ וויזשאַ ן בילינג און זאַ מלונגען ּפראַ קטיסיז ֿפאַ ר אַ מאַ ונץ שולדיק דורך ּפאַ טיענץ ,ביטע זען די
ּפאָ ליטיק פון  Providenceשּפיטאָ ל ,וואָ ס איז בארעכטיגט פריי ביי יעדער ּפראָ ווידעס שּפיטאָ ל ס רעגיסטראַ ציע שרייַבטיש
אָ דער אויף.www.providence.org :
ּפאַ ציענט ריפאַ נדז :אויב אַ ּפאַ ציענט אָ דער אָ רעוו האָ ט באַ צאָ לט ֿפאַ ר סערוויסעס און דערנאָ ך איז באשלאסן צו זיין
בארעכטיגט ֿפאַ ר פריי אָ דער דיסקאָ ונטעד זאָ רגן ,צאָ לונג שייך צו די סערוויסעס בעשאַ ס די -FAPבארעכטיגט צייט וואָ ס
יקסיד די צאָ לונג פליכט זיין ריפאַ נדיד אין לויט מיט שטאַ ט רעגיאַ ליישאַ נז.
יערלעך איבערבליק :די ּפאָ ליטיק פון ּפראַ וויידינג פינאַ נציעל הילף (צדקה זאָ רגן) וועט זיין ריוויוד אויף אַ יערלעך יקער דורך
די דעזיגנייטיד רעוועך ציקל פירערשאַ פט.
אויסנעמען:
זען פאַ רנעם אויבן.
דעֿפיניציעס:
ֿפאַ ר די צוועקן פון דעם ּפאָ ליטיק ,די פאלגענדע זוך און רעקווירעמענץ זענען גילטיק:
 .1פעדעראלע אָ רעמקייט ניווא  (FPL): FPLמיטל די אָ רעמקייט גיידליינז ּפיריאַ דיקלי דערהייַנטיקט אין די פעדעראלע
רעגיסטרירן דורך די פאַ רייניקטע שטאַ טן דעּפאַ רטמענט פון געזונט און מענטשלעך באַ דינונגס.
 . 2אַ לגעמיינע אַ מאַ ונץ (אַ גב) :די אַ מאַ ונץ וואָ ס זענען בכלל קאַ לקיאַ לייטיד ֿפאַ ר נויטפאַ ל און אנדערע מעדאַ קלי נויטיק זאָ רגן
ֿפאַ ר ּפאַ טיענץ צו האָ בן געזונט פאַ רזיכערונג איז גערוֿפן אין די ּפאָ ליטיק אַ גבּ .פראָ ווידעס סאָ וטהערן קאַ ליפאָ רניאַ און
ּפראָ ווידעס נאָ רדערן קאַ ליפאָ רניאַ אַ חוץ ֿפאַ ר העאַ לדסבורג ניצט די צוריק-צוריק אַ גב וואָ ס איז באשלאסן דורך
מ אַ לטאַ ּפלייינג די גראָ ב טשאַ רדזשיז פון די שּפיטאָ ל ֿפאַ ר קיין נויטפאַ ל אָ דער מעדאַ קלי נויטיק זאָ רגן מיט אַ פאַ רפעסטיקט
ּפראָ צענט וואָ ס איז באזירט אויף קליימז ערלויבט אונטער מעדיקאַ רע .העאַ לדסבורג וועט נוצן די ּפראָ סּפעקטיוו מעדיקאַ רע
אוֿפן פון דיטערמאַ נינג אַ גבּ .פראָ סּפעקטיוו  AGBאיז גלייך צו די סומע וואָ ס וואָ לט זיין ריימבערסט דורך מעדיקאַ רע אָ ּפצאָ ל-
ֿפאַ ר -דינסטּ ,פלוס די סומע וואָ ס דער ּפאַ ציענט וואָ לט זיין פאַ ראַ נטוואָ רטלעך ֿפאַ ר ּפייינג אין די פאָ רעם פון קאָ ּ-פיימאַ נץ ,קאָ -
פאַ רזיכערונג און דעדוקטיבלעס ,אויב ער אָ דער זי איז געווען אַ מעדיקאַ רע בענאַ פישיער אין די צייט פון דינסט.
אינֿפאָ רמאַ ציע שיץ מיט דעטאַ ילס פון די ּ AGBפערסענטידזשיז וואָ ס יעדער  Providenceשּפיטאָ ל ניצט און ווי זיי זענען
קאַ לקיאַ לייטיד קענען זיין באקומען דורך אַ באַ זוכן צו די פאלגענדע וועבזייטל www.providence.org :אָ דער רופן 1-866-
 747-2455צו בעטן אַ קאָ ּפיע.
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( זענען דיפיינד ווי די אַ קשאַ נז וואָ ס דאַ רפן אַ לעגאַ ל אָ דער דזשודישאַ לECA): ECAs  ויסערגעוויינלעך זאַ מלונג אַ קשאַ ן.3
 אַ רייַנגערעכנט סעלינג אַ כויוו צו אן אנדער ּפאַ רטיי אָ דער ריּפאָ רטינג אַ דווערס אינֿפאָ רמאַ ציע צו קרעדיט,ּפראָ צעס
; די אַ קשאַ נז וואָ ס דאַ רפן לעגאַ ל אָ דער דזשודישאַ ל ּפראָ צעס ֿפאַ ר דעם צוועק אַ רייַננעמען אַ ליען.יידזשאַ נסיז אָ דער ביוראָ וז
פאָ רקלאָ וזשער אויף גרונטייגנס; אַ טאַ טשמאַ נט אָ דער פאַ רכאַ ּפונג פון אַ באַ נק אקאונט אָ דער אנדערע פערזענלעכע
פאַ רמאָ ג; אָ נפאַ נג פון אַ יידל אַ קציע קעגן אַ יחיד; אַ קשאַ נז וואָ ס גרונט אַ יחיד ס אַ רעסט; אַ קשאַ נז וואָ ס גרונט אַ יחיד צו זיין
.אַ טאַ טשט צו דעם גוף; און לוין גאַ רנישמאַ נט
קאַ ליפאָ רניאַ געזונט- הויך מעדיציניש קאָ ס זענען דיפיינד ווי די האָ סּפיטאַ ל פער ּפרייסינג ּפאַ לאַ סיז: הויך מעדיקאַ ל קאָ ס.4
קעשענע קאָ ס ינקערד דורך דעם יחיד-פון-) יערלעך אויס1( : זייַענדיק,)127400-127446 און זיכערקייַט קאָ וד (סעקשאַ נז
12  ּפראָ צענט פון די משּפחה האַ כנאָ סע פון די ּפאַ ציענט אין די פריערדיקע10 אין די ּפראַ וויידינג שּפיטאָ ל וואָ ס יקסיד
 אויב דער, ּפראָ צענט פון די משּפחה האַ כנאָ סע פון די ּפאַ ציענט10 ) יערלעך הוצאות אָ ן קעשענע וואָ ס יקסיד2( ,חדשים
 ּפאַ ציענט אָ דער דער ּפאַ ציענט 'ס.ּפאַ ציענט גיט דאַ קיומענטיישאַ ן פון די מעדיציניש הוצאות וואָ ס דער ּפאַ ציענט באַ צאָ לט
) אַ נידעריקער מדרגה באשלאסן דורך די השגחה שּפיטאָ ל אין לויט מיט די3(  אָ דער, חדשים12 משּפחה אין די פריערדיקע
.צדקה זאָ רגן ּפאָ ליטיק
:רעפערענצן
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
 קאַ ווערד פאַ סיליטיעס רשימה- ויסשטעלונג א
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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ַ האַ כנאָ סע קוואַ לאַ פאַ קיישאַ נז ֿפאַ ר השגחה האָ סּפיטאַ לס אין סאָ וטהערן קאַ ליפאָ רניא- ויסשטעלונג ב
If...
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,

Then ...
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.

 געזונט קאָ ננעקטNorCal האַ כנאָ סע קוואַ לאַ פאַ קיישאַ נז ֿפאַ ר השגחה האָ סּפיטאַ לס אין נאָ רדערן קאַ ליפאָ רניאַ און
ַהאָ סּפיטאַ לס אין נאָ רדערן קאַ ליפאָ רניא
If...
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,

Then ...
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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