เรื่อง: โพรวิเดนซ์ (กุศลดูแล)
ช่วยเหลือนโยบายอลาสกา มอนตานา
และโอเรกอน
ฝ่ าย:
จัดการวงจรรายได้

เลขที่กรมธรรม์: PSJH RCM 002 OR

ผู้บริหาร:

เจ้าของกรมธรรม์:

คิมเบอร์ลซี ลั ลิแวน SVP บริหารวงจรรายได้

ใหม่
ปรับปรุง
การตรวจสอบ

วันที:่ 1 / 1 / 2022

่ กษาทางการเงิน
ผูอ้ ํานวยการบริหาร ทีปรึ

อนุมตั ิ โดย: Providence คณะกรรมการ
่ าเนินการ: 12/1/2021
วันทีดํ
โพรวิเดนซ์เป็ นคาทอลิกไม่แสวงผลกาไรสุขภาพองค์กรนา โดยความมุ่งมันต่
่ อพันธกิจ ของการให้บริการทัง้ หมด
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผู้ท่ยี ากจน และอ่อนแอ โดย ภารกิจหลักของเมตตา ศักดิศรี
์ ความยุตธิ รรม ความเป็ นเลิศ และความสมบูรณ์
และความเชื่อที่ สุขภาพเป็ นสิทธิมนุษย์
มันเป็ นปรัชญาและการปฏิบตั ขิ องแต่ละโรงพยาบาลโพรวิเดนซ์ทพ่ี ร้อมที่ให้ผู้ท่อี ยู่ในชุมชนที่เราให้บริการ
โดยไม่คานึงถึงความสามารถในการจ่ายค่าบริการสุขภาพฉุกเฉิน และจาเป็ นที่ทางการแพทย์.

ขอบเขต:
นโยบายนีใ้ ช้กบั โรงพยาบาลพรอวิเดนซ์โอเรกอน ("พรอวิเดนซ์")
ทัง้ หมดในรัฐโอเรกอนและบริการฉุกเฉินเร่งด่วนและจาเป็ นทางการแพทย์อน่ื ๆ ทัง้ หมดทีใ่ ห้บริการโดยโรงพยาบาลพรอวิเดนซ์ในโอเรกอน
(ยกเว้นการดูแลการทดลองหรือการสืบสวน)
รายชื่อโรงพยาบาลพรอวิเดนซ์ท่คี รอบคลุมโดยนโยบายนี้สามารถพบได้ในรายการสิง่ อานวยความสะดวกที่ครอบคลุม .
นโยบายนีจ้ ะถูกตีความในลักษณะทีส่ อดคล้องกับ
501(r)
ส่วนของรหัสรายได้ภายในปี
ในกรณีความขัดแย้งระหว่างนโยบายนี้และบทบัญญัตขิ องกฎหมายดังกล่าว กฎหมายดังกล่าวบังคับใช้.

1986

ฉบับแก้ไข

วัตถุประสงค์:
วัตถุประสงค์ของนโยบายนีค้ อื เพื่อ ให้วธิ กี ารยุตธิ รรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ มีประสิทธิภาพ และชุดสาหรับการจัดหาความช่วยเหลือทางการเงิน
(กุศลดูแล) บุคคลมีสทิ ธิทไ่ี ม่สามารถชาระเต็มจานวน หรือชิ้นส่วนสาหรับกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ท่จี าเป็น และ โรงพยาบาลบริการอืน่ ๆ
โดยโรงพยาบาลโพรวิเดนซ์.
มันเป็ นความตัง้ ใจของนโยบายนีจ้ ะปฏิบตั ติ ามกฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่นทัง้ หมด
นโยบายนี้และโปรแกรมช่วยเหลือในที่นถี้ ือเป็ นนโยบายดูแลทางการแพทย์ฉุกเฉินและนโยบายความช่วยเหลือทางการเงิน ('สภา')
อย่างเป็ นทางการสาหรับแต่ละโรงพยาบาลเป็ นเจ้าของ เช่า หรือดาเนินการ โดยสุขุม.

นโยบาย:
สุขุมจะมีค่าบริการฟรี หรือบริการที่มคี ุณภาพต่ารายได้ ไม่มปี ระกัน
และประกันผู้ป่วยเมื่อความสามารถในการชาระค่าบริการเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ท่จี าเป็ น
และดูแลในโรงพยาบาลอื่น ๆ และไม่มี มีการระบุแหล่งที่มาอื่นของความครอบคลุม
ผู้ป่วยจาเป็ นต้องมีสทิ ธิอธิ
์ บายไว้ในนโยบายนีจ้ ะมีคุณสมบัต.ิ
โรงพยาบาลโพรวิเดนซ์ท่ี มีแผนกฉุกเฉินโดยเฉพาะจะให้ ไม่เลือกปฏิบตั ิ ดูแลฉุกเฉินเงื่อนไขทางการแพทย์
(ภายในความหมายของการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและพระราชบัญญัตแิ รงงาน) สอดคล้องกับความสามารถพร้อมใช้งาน โดยไม่คานึงถึง
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ความว่าบุคคลมีสทิ ธิได้รบั ความช่วยเหลือทางการเงิน.
โพรวิเดนซ์จะไม่มกี ารเลือกปฏิบตั บิ นพืน้ ฐานของอายุ แข่งขัน สี ลัทธิ เชื้อชาติ ศาสนา ชาติกาเนิด สถานภาพ เพศ เพศ เบี่ยงเบนทางเพศ
หรือนิพจน์ พิการ ทหารผ่านศึก หรือสถานะทางทหาร หรือข้อมูลพื้นฐานอืน่ ๆ ตาม กฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐ
หรือท้องถิ่นเมือ่ ทาการวิเคราะห์ปริมาณความช่วยเหลือทางการเงิน.
โพรวิเดนซ์โรงพยาบาลจะให้การตรวจคัดกรองทางการแพทย์ฉุกเฉินและการรักษา การรักษาเสถียรภาพ หรืออ้าง
และโอนบุคคลถ้าโอนดังกล่าวมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ 42 C.F.R 482.55 โพรวิเดนซ์ห้ามการกระทาใด ๆ เข้าปฏิบตั ิ
หรือนโยบายที่จะกีดกันบุคคลจากการแสวงหาการดูแลทางการแพทย์ฉุกเฉิน
เช่นเอื้ออานวยหนี้รวบรวมกิจกรรมที่รบกวนการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน.
รายชื่อผู้เชีย่ วชาญเรื่องการสภาโพรวิเดนซ์: สุขุมแต่ละโรงพยาบาลจะระบุรายการของเหล่าแพทย์ แพทย์กลุ่ม หรืออืน่ ๆ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการที่มี และที่ไม่ครอบคลุม โดยนโยบายนีโ้ ดยเฉพาะ แต่ละโรงพยาบาลสุขุมจะให้รายการนี้กบั ผู้ป่วยที่ขอสาเนา
รายการผู้ให้บริการยังสามารถพบออนไลน์ท่เี ว็บไซต์โพรวิเดนซ์: www.providence.org.
ข้อกําหนดคุณสมบัตค
ิ วามช่วยเหลือทางการเงิน:
้ ไม่
่ มป
่
ความช่วยเหลือทางการเงินมีให ้สําหรับผูป้ ่ วยและผูค้ ําประกั
้
นทังที
ี ระกันและผูป้ ระกันตนซึงความช่
วยเหลือดังกล่าวสอดคลอ้ งกับนโยบาย
้
่
่
นีและกฎหมายของรัฐบาลกลางและรัฐทีควบคุมผลประโยชน์ทอนุ
ี ญาตสําหรับผูป้ ่ วย
่
่
โรงพยาบาลพรอวิเดนซ ์จะใช ้ความพยายามตามสมควรในการพิจารณาการดํารงอยู่หรือไม่มีอยู่จริงของความคุมครองของบุ
้
คคลทีสามซึ
งอา
้
่ ดทําโดยโรงพยาบาลโพรวิเดนซ ์ก่อนทีจะชี
่ นํ้ าความพยายามในการรวบรวมใด ๆ ทีผู
่ ป่้ วย
จมีใหบ้ ริการทังหมดหรื
อบางส่วนสําหรับการดูแลทีจั
่
่
่
์
่
้
ผูป้ ่ วยทีไม่มีประกันอาจได้รับส่วนลดทีไม่มป
ี ระกัน ยอดดุลความช่วยเหลือทางการเงินทีมีสท
ิ ธิรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงสิงต่อไปนี:
่ ความคุมครองจากนิ
่ มีความสัมพันธ ์ตามสัญญาการประกันภัยเหรียญการหักลด
การจ่ายเงินด้วยตนเองค่าใช ้จ่ายสําหรับผูป้ ่ วยทีมี
้
ตบ
ิ ุคคลทีไม่
่ าระร่วมทีเกี
่ ยวข้
่
่
่ างว่าเป็ นหนีเสี
้ ยของเมดิ
หย่อนและจํานวนเงินทีชํ
องกับผูป่้ วยทีเอาประกั
นภัย จํานวนเงินค่าลดหย่อนและค่าประกันเหรียญทีอ้
แคร ์จะไม่รวมอยู่ในการรายงานการดูแลการกุศล
ค้นหาช่วยเหลือผู้ป่วยต้องทามาตรฐานสุขุมเงินช่วยเหลือโปรแกรมประยุกต์ และคุณสมบัตจิ ะขึ้นอยู่ท่กี าร พยายามที่จะทาการแจ้งให้ทราบ
และแจ้งให้ผู้ป่วยที่พร้อมใช้งานความช่วยเหลือทางการเงิน โดยการให้ขอ้ มูลระหว่างการรับสมัครและจาหน่าย
ในรายการเรียกเก็บเงินของผู้ป่วย ในผู้ป่วยสามารถเรียกเก็บเงินพื้นที่ ในโพรวิเดนซ์โรงพยาบาล เว็บไซต์ ด้วยวาจาแจ้งเตือน
ระหว่างสนทนาการชาระเงิน เช่นเดียว กับ บนป้ ายในระดับเสียงสูงผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกพื้นที่ เช่นการยอมรับและแผนกฉุกเฉิน
โพรวิเดนซ์จะเก็บข้อมูลที่ใช้ในการกาหนดสิทธิที์ ่สอดคล้องกับนโยบายการจัดทา.
ขอความช่วยเหลือทางการเงิน: ผู้ป่วยหรือผู้ค้าประกันอาจร้องขอ และส่งใบสมัครขอความช่วยเหลือทางการเงิน ซึง่ เป็ นค่าใช้จ่าย และ
ที่กระทรวงสุขุมหรือ โดยวิธกี ารต่อไปนี:้ บริการทางการเงินผู้ป่วยล่วงหน้าหรือพนักงานที่ปรึกษา เวลาของการปล่อย ความช่วยเหลือที่ร้องขอ
และส่งกับเอกสารที่เสร็จสมบูรณ์ โดยจดหมาย หรือเยี่ยมชม www.providence.org, ดาวน์โหลด
และส่งโปรแกรมประยุกต์เสร็จสมบูรณ์แล้วพร้อมเอกสารประกอบ คนขอความช่วยเหลือทางการเงินจะได้รบั การตรวจคัดกรองเบือ้ งต้น
ซึ่งจะมีความเห็นว่าการที่ผู้ป่วยได้หมดแล้ว หรือไม่มสี ทิ ธิใด
์ ๆ แหล่งเงินอื่น.
แต่ละโรงพยาบาลสุขุมจะทาให้กาหนดบุคลากรที่คอยให้บริการผู้ป่วยเสร็จสิ้นโปรแกรมความช่วยเหลือทางการเงิน
และการกาหนดสิทธิส์ าหรับการจัดเตรียมความช่วยเหลือทางการเงินหรือความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาลที่ได้รบั การสนับสนุน
โปรแกรมประกันภัย ถ้าเกี่ยวข้อง ที่พกั มีบริการตีความ เพือ่ ตอบคาถามหรือข้อกังวลใด ๆ และ
เพื่อช่วยในความสาเร็จของโปรแกรมช่วยการเงิน.
ผู้ป่วยหรือผูค้ ้าประกันซึง่ เป็ นสิทธิที์ ่จะใช้สาหรับความช่วยเหลือทางการเงินอาจให้เอกสารเพียงพอเพื่อจัดเตรียมการสนับสนุนกาหนดสิ ทธิได้
์
ตลอดเวลาตามการเรียนรู้ท่มี รี ายได้ของบุคคลด้านล่าง FPL ขัน้ ต่าต่อรัฐบาลกลางที่เกี่ยวข้อง และ ระเบียบรัฐ.
สถานการณ์ทางการเงินส่วนบุคคล:
รายได้และค่าใช ้จ่ายของผูป้ ่ วยจะถูกใช ้ในการประเมินสถานการณ์ทางการเงินของผูป้ ่ วยแต่ละราย
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คุณสมบัติรายได้: รายได้เกณฑ์ คะแนนจากสหพันธ์ระดับความยากจน (FPL), อาจใช้การตรวจสอบคุณสมบัตฟิ รี หรือส่วนลดดูแล
โปรดดูเอกสารแนบขรายละเอียด.
วิเคราะห์ปริมาณและการอนุมตั ิ : ผู้ป่วยจะได้รบั แจ้งการกาหนดสิทธิสภาภายใน
์
30
วันการส่งใบสมัครขอความช่วยเหลือทางการเงินและเอกสารที่จาเป็ น เมื่อโปรแกรมประยุกต์ได้รบั ความพยายามของคอลเลกชันพิเศษจะมี
pended จนกว่าการกาหนดสิทธิเป็
์ นลายลักษณ์อกั ษรส่งไปยังผู้ป่วย
สุขุมจะทาให้การกาหนดสิทธิส์ าหรับความช่วยเหลือตามโรงพยาบาลเชื่อว่าไม่ถูกต้อง หรือน่าเชื่อถือ.
ข้อพิพาท: ผู้ป่วยอาจอุทธรณ์การกาหนด ineligibility สาหรับความช่วยเหลือทางการเงิน
โดยให้เอกสารที่เกี่ยวข้องเพิม่ เติมโพรวิเดนซ์ภายใน 30 วันรับแจ้งการปฏิเสธ คาร้องทัง้ หมดจะถูกตรวจสอบ
และหากการตรวจยืนยันการปฏิเสธ หนังสือแจ้งจะถูกส่งถึงผู้คา้ ประกันและรัฐกรมอนามัย จาเป็ น และ ตามกฎหมาย
กระบวนการสุดท้ายอุทธรณ์จะสรุปภายใน 10 วันรับปฏิเสธโดยสุขุม การอุทธรณ์อาจถูกส่งไปวัดค่า Providence ธุรกิจสานัก ปณ 3268
พอร์ตแลนด์ หรือ 97208-3395.
กุศล presumptive: สุขุมอาจอนุมตั ผิ ู้ป่วยสาหรับการกุศลปรับความสมดุลของบัญชี โดยวิธอี น่ื ในการช่วยเหลือ
วิเคราะห์ปริมาณดังกล่าวจะทาบนพื้นฐาน presumptive โดยใช้เครือ่ งมืออุตสาหกรรมรู้จกั ประเมินเงินที่ประเมินความสามารถในการจ่ายตามซึ่งเปิ ดเผยงบการเงิน หรืออืน่ ๆ ระเบียน รวมถึงแต่ไม่จากัดรายได้ ครัวเรือนขนาด
และประวัตเิ ครดิตและการชาระเงิน.
่ ๆ : ผูป้ ่ วยทีมี
่ สท
์ ร ับโปรแกรมทีผ่
่ านการรับรองจาก FPL เช่น Medicaid และโครงการช่วยเหลือผูมี้ รายได้นอ
่
สถานการณ์พเิ ศษอืน
ิ ธิได้
้ ยอืน
่ ร ับการสนับสนุ นจากรัฐบาลจะถือว่าไม่ย่อทอ้
ๆ ทีได้
์ รบั ความช่วยเหลือทางการเงินเมือโปรแกรมปฏิ
่
่ ยกเก็บได้สําหรับผู ้
ดังนั้นผูป้ ่ วยดังกล่าวจึงมีสท
ิ ธิได้
เสธการชําระเงินแลว้ ถือว่าค่าใช ้จ่ายทีเรี
่
่
์
์
่
ป่ วย ยอดคงเหลือในบัญชีผปู่ ้ วยทีเกิดจากค่าใช ้จ่ายทีไม่ได้ชาํ ระคืนจะมีสท
ิ ธิถูกตัดสิทธิเพือการกุศลเต็มจํานวน
่ ยวข้
่
่ อไปนี:้
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงบริการทีจํ่ าเป็ นทางการแพทย ์ทีเกี
องกับสิงต่
•
•
•
•
•

ปฏิเสธการเข้าพักผู้ป่วยใน
ปฏิเสธวันผู้ป่วยในการดูแล
บริการไม่ครอบคลุม
ปฏิเสธคาขอล่วงหน้า
ปฏิเสธเนื่องจากการจากัดความคุ้มครอง

ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ท่รี ุนแรง: โพรวิเดนซ์ ที่ของ ' ดุลยพินิจ อาจให้องค์กรการกุศลในกรณีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์รุนแรงได้
ผู้ป่วยเหล่านี้จะถูกจัดการสาหรับแต่ละ.
เวลาฉุ กเฉิน:

ความช่วยเหลือทางการเงินอาจมีใหต้ ามดุลยพินิจของพรอวิเดนซ ์ในช่วงเวลาฉุ กเฉินระดับชาติหรือของรัฐโดยไม่ขนกั
ึ ้ บความช่วยเหลือสํ
าหรับค่าใช ้จ่ายร ้ายแรง

ข้อจากัดในค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ป่วยทัง้ หมดที่มสี ทิ ธิขอความช่
์
วยเหลือทางการเงิน:
ไม่มผี ู้ป่วยที่มคี ุณสมบัตเิ พียงพอสาหรับประเภททีร่ ะบุขา้ งต้นของความช่วยเหลือใดจะรับผิดชอบเป็ นการส่วนตัวมากกว่าเปอร์เซ็นต์ของค่ าธร
รมเนียมรวม "ยอดโดยทัวไปเรี
่
ยกเก็บเงิน" (ข้อตกลงทัง้ หมด) ตามที่กาหนดไว้ดา้ นล่าง.
แผนการชาระเงินที่เหมาะสม: เมื่อผู้ป่วยได้รบั การอนุมตั สิ าหรับความช่วยเหลือทางการเงินบางส่วน แต่ยงั คง มีดุลที่ครบกาหนด
สุขุมจะเจรจาการจัดแผนการชาระเงิน แผนการชาระเงินที่เหมาะสมประกอบด้วยการชาระเงินรายเดือนที่ไม่เกินร้อยละ 10
ของผู้ป่วยหรือครอบครัวของรายได้ตอ่ เดือน ยกเว้นการหักค่าใช้จ่ายอาศัยจาเป็ นที่ผู้ป่วยอยู่ในโปรแกรมประยุกต์ของตนช่วยเหลือ .
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เรียกเก็บเงินและคอลเลกชัน: ใด ๆ ดุลชาระหนี้ โดยผู้ป่วยหรือผู้ค้าประกันหลังจากแอพลิเคชันของส่วนลดที่มี ถ้ามี
อาจถูกเรียกว่าคอลเลกชัน ความพยายามรวบรวมจากยอดดุลที่ยงั ไม่ได้ชาระจะหยุดการกาหนดสิทธิสภาสุ
์ ดท้ายที่ค้างอยู่ โพรวิเดนซ์ไม่ทา
อนุญาต หรืออนุญาตให้รวบรวมหน่วยงานเพื่อดาเนินการคอลเลกชันพิเศษใด ๆ ก่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง: (a)
ทาให้ความพยายามที่สมเหตุสมผลเพื่อกาหนดว่าถ้าผู้ป่วยมีคณ
ุ สมบัตเิ พียงพอสาหรับความช่วยเหลือทางการเงิน หรือส่งรายการ (b) 120
วันหลังจากผู้ป่วยครัง้ แรก สาหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบตั แิ ละการคอลเลกชันโพรวิเดนซ์สาหรับยอดเงินที่ค้างชาระ โดยผู้ป่วย
โปรดดูนโยบายของโรงพยาบาลโพรวิเดนซ์ ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ที่โต๊ะลงทะเบียนของแต่ละโรงพยาบาลโพรวิเดนซ์ หรือ:
www.providence.org.
ผู้ป่วยคืน: ในกรณีท่ผี ู้ป่วยหรือผู้ค้าประกันได้ชาระเงินสาหรับบริการ และต่อมาเป็ นมุง่ มันที
่ ่จะมีสทิ ธิรั์ กษาฟรี หรือลดราคา
การชาระเงินเงินที่เกี่ยวข้องกับบริการเหล่านัน้ ในระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีได้ระยะเวลาที่เกินตัว ภาระผูกพันในการชาระเงินจะได้รบั คืน
ตามกฎระเบียบของรัฐ.
ทบทวนประจาปี : นโยบายความช่วยเหลือทางการเงินโพรวิเดนซ์ (กุศลดูแล) นี้จะถูกตรวจสอบเป็นประจา โดยกาหนดวงจรรายได้นา.
ยกเว้น:
ดูขอบเขตข้างต้น.
นิยาม:
วัตถุประสงค์ของนโยบายนีน้ ิยามและข้อกาหนดต่อไปนีใ้ ช้สาหรับ:
1. ระดับความยากจนของรัฐบาลกลาง (FPL): FPL หมายถึง แนวทางความยากจนปรับปรุงเป็ นระยะ ๆ
ในทะเบียนกลางโดยสหรัฐอเมริกากรมของสุขภาพและมนุษยชนบริการ.
2. โดยทัวไปเงิ
่
น Billed (ข้อตกลงทัง้ หมด): ยอดเงินที่เรียกเก็บเงินโดยทัวไปส
่ าหรับการดูแลทางการแพทย์ท่จี าเป็ น
และฉุกเฉินกับผู้ป่วยที่มปี ระกันสุขภาพเรียกว่านโยบายนี้เป็ นข้อตกลงทัง้ หมด
โพรวิเดนซ์กาหนดเปอร์เซ็นต์ขอ้ ตกลงทัง้ หมดเกี่ยวข้องสาหรับแต่ละโรงพยาบาลโพรวิเดนซ์
โดยคูณค่าใช้จ่ายรวมของโรงพยาบาลสาหรับการดูแลทางการแพทย์ท่จี าเป็ น หรือฉุกเฉินใด ๆ
เปอร์เซ็นต์คงที่ซึ่งเป็นไปตามข้อเรียกร้องที่ได้รบั อนุญาตภายใต้เมดิแคร์ ข้อมูลรายละเอียดข้อตกลงทัง้ หมดเปอร์เซ็นต์ใช้
โดยแต่ละโรงพยาบาลโพรวิเดนซ์ และวิธที ่พี วกเขาคานวณ สามารถได้รบั โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้: www.providence.org
หรือ โดยการเรียก 1-866-747-2455 เพื่อขอสาเนา.
3. พิเศษชุดการกระทา (ECA): ECAs ถูกกาหนดเป็ นการกระทาที่ตอ้ งใช้กระบวนการทางกฎหมาย หรือความยุตธิ รรม
เกี่ยวข้องกับการขายหนี้ให้แก่บุคคลอื่น หรือการรายงานผลข้อมูลเครดิตหน่วยงานหรือสานักงาน
การดาเนินการที่ตอ้ งใช้กระบวนการยุตธิ รรม หรือกฎหมายเพื่อการนี้ได้แก่เลียน ยึดสังหาริมทรัพย์ในทรัพย์สนิ จริง
สิง่ ที่แนบหรือการยึดบัญชีธนาคารหรือทรัพย์สนิ ส่วนบุคคลอื่น ๆ เริม่ ต้นของการดาเนินการทางแพ่งต่อบุคคล
การดาเนินการที่ทาให้เกิดการจับกุมของแต่ละบุคคล การดาเนินการที่ทาให้บุคคลที่จะต้องแนบร่างกาย และค่าจ้าง garnishment.

อ้างอิ ง:
ส่วนรายได้ภายในรหัส 501(r) 26 แก่ 1.501(r)(1) – 1.501(r)(7)
การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและพระราชบัญญัตแิ รงงาน (EMTALA), 42 U.S.C. 1395dd
แก่ 42 482.55 และ 413.89
แนวทางการกุศลสมาคมโรงพยาบาลอเมริกนั
โพรวิเดนซ์เซนต์โจเซฟสุขภาพมุง่ มั ่นกับแนวทางทีไ่ ม่มปี ระกัน
ผูใ้ ห้บริการชาระเงินคืนด้วยตนเอง ส่วนฉัน บทที ่ 3 มาตรา 312
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จัดแสดง A – รายการสิ่ งอานวยความสะดวกที่ครอบคลุม
Providence Hospitals in Oregon
Providence Hood River Memorial Hospital
Providence Milwaukie Medical Center
Providence Willamette Falls Medical Center
Providence St. Vincent Medical Center

Providence Medford Medical Center
Providence Newberg Medical Center
Providence Portland Medical Center
Providence Seaside Hospital

เอกสารแนบข - คุณสมบัตริ ายได้สาหร ับโรงพยาบาลโพรวิเดนซ ์ในอลาสกา มอนตานา และโอเรกอน
ถ้า...

จากนัน้ ...

มีรายได้ครอบครัวต่อปี ปรับขนาดครอบครัว
หรือต่า กว่า 300% แนวทางปัจจุบนั FPL,
รายได้ครอบครัวต่อปี ปรับขนาดครอบครัว
อยู่ระหว่าง 301% และ 400%
แนวทางปัจจุบนั ของ FP,
ถ้ารายได้ของครอบครัวประจาปี
ปรับขนาดครอบครัว เป็ น หรือต่า กว่า 400%
FPL
และผู้ป่วยได้เกิดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์โรงพย
าบาลโพรวิเดนซ์ใน 12 เดือนก่อนหน้าเกิน
20% ของรายได้ครอบครัวต่อปี
ขนาดครอบครัว สาหรับบริการการปรับปรุง
ภายใต้นโยบายนี,้

ผู้ป่วยถูกกาหนดเป็ นเงิน indigent และเงือ่ นไขช่วยเหลือตัด 100%
ตามจานวนเงินความรับผิดชอบผูป้ ่ วย.
ผู้ป่วยมีสทิ ธิได้รบั ส่วนลด 75% จากเดิมค่าธรรมเนียมจากยอดเงินทีร่ บั ผิดชอบผู้ป่วย.

ผู้ป่วยมีสทิ ธิได้รบั ประโยชน์การกุศล 100% ตามจานวนเงินความรับผิดชอบผู้ป่วย.
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