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Polityka obliczania i pobierania opłat Humboldt Park Health (HPH) jest zbieżna z naszą misją, którą jest 

zapewnianie wysokiej jakości, empatycznej opieki zdrowotnej poprzez współpracę z pacjentami i ich 

rodzinami, pracownikami, lekarzami i społecznościami obsługiwanymi przez HPH. Niniejsza polityka ma 

być zgodna z federalną Ustawą o Ochronie Pacjenta i Dostępnej Opiece Medycznej, Ustawą o Uczciwych 

Rozliczeniach z Pacjentem Stanu Illinios, oraz innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy 

finansowej, rozliczeń i poboru opłat za usługi opieki zdrowotnej. Przed podjęciem rozsądnych wysiłków w 

celu ustalenia, czy dana osoba kwalifikuje się do pomocy w ramach polityki pomocy finansowej HPH (FAP), 

nie będą podejmowane żadne nadzwyczajne działania w zakresie windykacji (ECA). Definicje: 

Zły dług: Każde zobowiązanie pacjenta do samodzielnej zapłaty, które nie jest zgodne z uzgodnionym 

planem płatności lub nie zostało zapłacone przez ponad 120 dni po ustaleniu odpowiedzialności finansowej 

przez HPH i przesłaniu faktury początkowej pacjentowi lub poręczycielowi pacjenta. 

Ulgowa opieka medyczna: pomoc finansowa, która zapewnia zniżkę procentową dla kwalifikujących się 

nieubezpieczonych pacjentów lub poręczycieli pacjentów z rocznymi dochodami rodzinnymi na 

poziomie nie przekraczającym 600% Federalnych Wytycznych Poziomu Ubóstwa. 

Nadzwyczajne działania windykacyjne: działania, które HPH może podjąć lub do których może upoważnić 

agencję windykacyjną albo kancelarię prawniczą, odnoszące się do otrzymania zapłaty rachunku za opiekę 
medyczną, a obejmujące: 

1. Działania wymagające kroków prawnych lub procesu sądowego, takie 

jak m.in.: 

a. wszczynanie powództwa cywilnego lub pozwu przeciwko pacjentowi lub osobie 

odpowiedzialnej; 

b. obciążenie wynagrodzenia osoby fizycznej po wydaniu orzeczenia sądowego; 

 . dołączenie lub zajęcie rachunku bankowego danej osoby, innego majątku osobistego 

lub inne formy postępowania egzekucyjnego dopuszczalnego na mocy prawa 

państwowego po wydaniu orzeczenia; 

a. Wniesienie zastawu na własność osoby fizycznej po uzyskaniu orzeczenia pod 

warunkiem, że zastaw na odzyskanie szkody osobistej osoby fizycznej, ugoda, 

kompromis lub wyrok nie jest uznawany za nadzwyczajną akcję windykacji (ECA). 

Umieszczanie konta pacjenta w agencji windykacyjnej nie jest nadzwyczajnym aktem windykacji. 
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Dochód rodzinny: roczny dochód rodziny i świadczenia pieniężne z poprzedniego okresu 12 miesięcy 

lub poprzedniego roku podatkowego, wynikający z ostatnich odcinków płac, lub zeznania podatkowego, 

pomniejszone o alimenty lub wsparcie dla dziecka. Wysokość dochodów można obliczyć na podstawie 

dochodów uzyskanych przez rodzinę od początku roku do dnia bieżącego. 

Federalne wytyczne dotyczące progu ubóstwa: federalne wytyczne dotyczące progu ubóstwa są 

okresowo aktualizowane w rejestrze federalnym przez Departament Zdrowia i Usług dla Ludności 

Stanów Zjednoczonych, zgodnie z podsekcją (2) tytułu 42 sekcji 9902 Kodeksu Stanów 

Zjednoczonych. Aktualne wytyczne FPIG można znaleźć na stronie http://aspe.hhs.gov/POVERTY/ 

Pomoc finansowa: pomoc udzielana kwalifikującym się pacjentom, którzy w przeciwnym razie 

doświadczyliby trudności finansowych, w celu zwolnienia ich z całości lub części zobowiązań 

finansowych związanych z niezbędną opieką medyczną zapewnianą przez HPH. 

Bezpłatna opieka medyczna: 100% zrzeczenie się roszczeń finansowych wynikających ze 

świadczenia usług medycznych przez HPH na rzecz nieubezpieczonych pacjentów lub ich 

poręczycieli z rocznym dochodem rodziny na poziomie 200% Federalnych Wytycznych 

Dotyczących Progu Ubóstwa. 

Poręczyciel: osoba inna niż pacjent, która jest odpowiedzialna za zapłatę rachunku pacjenta. 

Rozsądny plan płatności: plan płatności uzgodniony przez pacjenta lub poręczyciela oraz HPH dla 

opłacenia kosztów bieżących leczenia pacjenta. Plan płatności będzie uwzględniał dostępne dochody 

i aktywa pacjenta, należną kwotę oraz wszelkie wcześniejsze płatności. Zostanie on dostarczony bez 

naliczania odsetek. 

Polityka: 

Niniejsza polityka i związana z nią polityka pomocy finansowej będą podstawą procedur HPH dotyczących 

windykacji rachunków pacjentów. Niniejsza polityka opisuje proces stosowany przez HPH, polegający na 

rozwiązywaniu kwestii związanych z zobowiązaniami płatniczymi pacjentów i pomaganiu poszczególnym 

pacjentom w opłacaniu ich rachunków. 

Pacjenci, którzy otrzymali pilną lub medycznie niezbędną opiekę, otrzymają możliwość ubiegania się o pomoc 

finansową zgodnie z federalną Ustawą o Ochronie Pacjenta i Dostępnej Opiece Medycznej oraz jej przepisami 

wykonawczymi. Polityka HPH polega na zapewnieniu wysokiej jakości opieki medycznej i pomocy finansowej 

wszystkim osobom bez względu na rasę, wyznanie, płeć, pochodzenie narodowe, upośledzenie, status 

imigracyjny, orientację seksualną, status ubezpieczenia lub zdolność do opłaty usług. 

Oczekuje się, że pacjenci przyczynią się do opłaty kosztów ich opieki w oparciu o wymagania ich ubezpieczenia 

lub w przypadku osób nieubezpieczonych w oparciu o ich indywidualną zdolność do opłaty usług. 

Agencje windykacyjne i kancelarie prawne mogą zostać zatrudnione po wyczerpaniu wszystkich rozsądnych opcji 

windykacji i opłaty. Agencje mogą pomóc w rozstrzyganiu problemów z rachunkami w przypadku, gdy pacjenci 

nie współpracują przy dokonywaniu płatności, nie dokonali odpowiednich płatności lub nie byli skłonni do 

zapewnienia rozsądnych danych finansowych i innych dla poparcia ich wniosku o opiekę charytatywną. 

Agencja windykacyjna i pracownicy kancelarii prawniczej będą zapewniać poufność i godność indywidualną 

każdego pacjenta. Wszystkie agencje i kancelarie prawne będą przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów, 

w tym wymogów HIPAA, dotyczących przetwarzania chronionych informacji zdrowotnych. 
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Procedura: 

HPH podejmie uzasadnione wysiłki w celu potwierdzenia zobowiązań płatniczych pacjentów oraz 

zidentyfikowania płatników zewnętrznych, aby pomóc pacjentom w rozwiązywaniu ich problemów z 

rachunkami. Przy rozliczaniu kosztów pacjenta lub poręczyciela HPH dołączy krótki opis usługi, datę jej 

wykonania, należną HPH kwotę, dane kontaktowe szpitala na potrzeby zapytań rozliczeniowych oraz informacje 

na temat polityki pomocy finansowej HPH. 

Humboldt Park Health działa, by zapewnić, że pacjent ma świadomość niezapłaconego rachunku i dołoży 

wszelkich starań, aby dokonać windykacji od wszystkich znanych płatników zewnętrznych, aby pomóc pacjentom 

w opłaceniu ich rachunków. Przestrzegane będzie terminowe i właściwe przestrzeganie procedur rozstrzygania 

roszczeń płatnika w stosunku do stron trzecich w celu zapewnienia, że roszczenia są odpowiednio wypłacane. Jeśli 

będzie to konieczne, HPH będzie współpracować z pacjentami lub poręczycielami, aby pomóc im w rozstrzyganiu 

roszczeń ubezpieczeniowych. 

Humboldt Park Health zobowiązuje się do świadczenia pomocy finansowej na opłatę niezbędnych medycznie 

usług kwalifikującym się osobom, które nie są ubezpieczone i nie są w stanie zapłacić za pełne koszty opieki w 

oparciu o ich sytuację finansową. HPH będzie wyraźnie komunikować się z pacjentami lub ich poręczycielami w 

zakresie programów pomocy finansowej i oczekiwań płatniczych. 

Oczekuje się, że pacjent lub poręczyciel będzie odpowiedzialny za opłacenie rachunku szpitalnego i będzie 

współpracował w dobrej wierze ze szpitalem, dostarczając HPH wszelkie wymagane dokumenty finansowe i inne 

istotne informacje, niezbędne do określenia kwalifikowalności do polityki pomocy finansowej lub rozsądnego 

planu płatności. 

Płatność będzie realizowana od pacjentów, zidentyfikowanych jako osoby posiadające możliwość zapłaty za usługi 

świadczone przez HPH. Procedury windykacyjne określone w niniejszej polityce będą stosowane konsekwentnie 

wobec wszystkich pacjentów, bez względu na status ubezpieczenia i będą zgodne z obowiązującymi przepisami 

prawa oraz z misją HPH. 

Polityka HPH polega na zakazaniu wymagania zapłaty za nagłe schorzenia zdrowotne przed otrzymaniem przez 

pacjenta usług lub zezwalanie na czynności windykacyjne, które mogłyby zakłócać świadczenie pomocy 

medycznej w nagłych wypadkach.  

Wszystkie informacje finansowe uzyskane od pacjentów lub ich poręczycieli będą poufne. 

Wniosek o pomoc finansową 

Pacjenci będą informowani o pomocy finansowej różnymi metodami. Zawiadomienia informujące 

pacjentów o pomocy finansowej będą umieszczane w strefach przyjęć i rejestracji. Będą one 

również dostarczane pacjentom lub poręczycielom w pakiecie przyjęć i w wyciągu rozliczeniowym. 

Te informacje oraz powiadomienie rozmieszczone w placówkach szpitalnych będą dostępne w 

języku angielskim oraz w każdym innym języku, który jest językiem podstawowym, używanym 

przez co najmniej 5% mieszkańców obsługiwanego obszaru. 

Polityka pomocy finansowej HPH, aplikacja i podsumowanie polityki prostym językiem będą dostępne 

na stronie internetowej systemu. 

Czas płatności za usługę: 

Humboldt Park Health może zażądać, aby płatności z tytułu podziału kosztów pacjenta (tj. współpłatności) były 

dokonywane w momencie świadczenia usługi. Wypłata udziału pacjenta w kosztach nie spowoduje odmowy lub 

opóźnienia w świadczeniu usług. Płatności z tytułu podziału kosztów pacjenta za opiekę w nagłych wypadkach będą 

pobierane po świadczeniu usług i nie będą naruszać wymogów EMTALA. 
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Rozsądny plan płatności: 

Pacjenci lub poręczyciele otrzymają informacje na temat planów płatności. Rozsądny plan płatności 

zostanie zapewniony pacjentom lub poręczycielom, którzy nie są w stanie spłacić salda w całości w 

momencie doręczenia lub po otrzymaniu faktury początkowej. Plan płatności będzie uwzględniał 

dostępne dochody i aktywa pacjenta, należną kwotę oraz wszelkie wcześniejsze płatności. 

Płatności mogą być dokonywane w następujący sposób: gotówka, czek, przekaz pieniężny, zdrowotne 

konto oszczędnościowe, konto debetowe, Visa, MasterCard lub Discover. 

RACHUNKI SPORNE: 

Humboldt Park Health poinformuje pacjentów o procesie, w którym mogą zadawać pytania lub 

kwestionować rachunki. Nazwa biura, adres korespondencyjny i bezpłatny numer telefonu, na który 

można skierować skargę, będą podawane na wszystkich miesięcznych fakturach i informacjach o 

windykacji wysyłanych przez HPH. Jeśli skarga zostanie złożona przez telefon, telefon zwrotny do 

pacjenta zostanie wykonany w ciągu dwóch dni roboczych. Jeśli skarga zostanie złożona pisemnie, HPH 

odpowie w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania skargi. Wszystkie działania windykacyjne zostaną 

wstrzymane do czasu wydania ostatecznej decyzji w sprawie spornego rachunku. 

Koszty wszystkich skarg rozliczeniowych pacjentów będą opłacane przez HPH. Skargi 

rozliczeniowe można składać, kontaktując się z: 

Humboldt Park Health  

1044 N. Francisco Avenue  

Chicago, IL 60622  

www.HPHospital.org  

877-HPH-9333 

Rozsądne wysiłki: 

Polityka windykacyjna Humboldt Park Health jest zgodna z przepisami federalnymi i przepisami Stanu 

Illinois oraz przepisami regulującymi rozliczenia i windykację. Żadne konto nie będzie przedmiotem 

działań windykacyjnych w zakresie złego długu w ciągu 120 dni od wystawienia wstępnego rachunku 

pacjentowi i bez uprzedniego podjęcia odpowiednich wysiłków w celu ustalenia, czy dany pacjent 

kwalifikuje się do pomocy finansowej, włączając badania pod kątem domniemanych uprawnień. Przed 

wysłaniem rachunku pacjenta do windykacji złych długów HPH zazwyczaj kontaktuje się z pacjentem 

lub poręczycielem pacjenta, z czterema pisemnymi miesięcznymi powiadomieniami i połączeniami 

telefonicznymi, które będą zawierały informacje na temat rozwiązywania problemów z saldami 

pacjentów. 

Jeżeli w ciągu 240 dni od pierwszego oświadczenia o udzieleniu pomocy finansowej pacjent złoży 

wniosek o pomoc finansową, wniosek zostanie przyjęty i niezwłocznie rozpatrzony. Jeśli wniosek 

został złożony, wszystkie działania związane z windykacją zostaną wstrzymane aż do momentu 

dokonania decyzji. Jeśli w aplikacji dla pacjenta brakuje niezbędnej dokumentacji, pacjent zostanie 

powiadomiony o danych koniecznych do wypełnienia wniosku, dostarczając brakujący podpis lub 

dokumenty. 

Żadne działania windykacyjne nie będą podejmowane, jeżeli pacjent lub poręczyciel dostarczy 
dokumentację wskazującą, że złożył wniosek o objęcie ubezpieczeniem w r amach Medicaid, KidCare 
lub innych programów opieki zdrowotnej, sponsorowanych przez państwo, które mogą wypłacić zaległe 
roszczenie i w odniesieniu do których nadal trwa proces ustalenia kwalifikowalności.   
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Polityka HPH wymaga, aby informacje na temat pomocy finansowej były podawane na wszystkich 

fakturach wysyłanych pacjentom, informujących ich o wszelkich zaległych opłatach. Ponadto szpital 

powinien skontaktować się z pacjentami, którzy nie reagują, w celu poinformowania ich o zaległych 

opłatach oraz w celu omówienia możliwości uzyskania pomocy finansowej lub rozsądnych opcji 

płatności. 

Badanie domniemanej kwalifikowalności może być również wykorzystane jako rozsądny wysiłek w 

celu ustalenia, czy dane konto może kwalifikować się do pomocy finansowej. Przed wysłaniem kont do 

windykacji złego długu, 

zostanie dokonana elektroniczna ocena. Domniemana kwalifikowalność wykorzystuje model 

predykcyjny, który zawiera dane dotyczące rekordów publicznych i ma na celu ocenę każdego konta na 

podstawie tych samych 

standardów, jak by było to zrobione przy typowym procesie aplikacyjnym. Jeśli konto nie zostanie 

zakwalifikowane do pomocy przy pomocy tego procesu, pacjent lub poręczyciel może nadal złożyć 

wniosek o pomoc finansową przez okres do 240 dni od pierwszego rozliczenia po wypisie. 

Następujące działania windykacyjne mogą zostać zastosowane w przypadku pacjentów lub poręczycieli 

uznanych za osoby niekwalifikujące się do pomocy finansowej, pacjentów, którzy otrzymali ulgową 

opiekę, ale nie współpracują już w dobrej wierze w celu zapłaty pozostałych opłat, lub pacjentów, którzy 

opracowali rozsądne plany płatności, ale nie stosują się do planu płatności. 

Polityka HPH nie pozwala na nękanie, obraźliwe, opresyjne, fałszywe, mylące lub wprowadzające w 

błąd słownictwo lub sposoby windykacji stosowane przez pracowników, adwokatów windykacyjnych 

lub agencje, odpowiedzialne za ściąganie długów medycznych od pacjentów. 

Dopuszczalne działania windykacyjne: 

Szpital może stosować pewne czynności windykacyjne podczas pobierania płatności od tych pacjentów.  

Agencje windykacyjne: Agencje windykacyjne mogą być wykorzystywane do pomocy w windykacji opłat 

od sald samoobsługowych pacjentów. Konta nie będą przekazywane agencji zajmującej się windykacją 

złych długów w ciągu pierwszych 120 dni po wystawieniu początkowej faktury dla pacjenta, jeśli nie 

ustalono możliwości uzyskania pomocy finansowej. Agencje windykacyjne będą uprawnione do 

zgłaszania informacji biurom kredytów konsumenckich. 

Wszystkie agencje windykacyjne działające w imieniu HPH będą posiadać pisemną umowę, która określa, 

że ich procesy windykacyjne są zgodne z polityką HPH oraz obowiązującymi przepisami prawa stanowego 

i federalnego. Polityki HPH: naliczenia opłat i windykacji oraz pomocy finansowej zostaną udostępnione 

agencjom windykacji, pracującym z kontami HPH osób płacących samodzielnie w celu zapewnienia 

zgodności z polityką. 

Przed podjęciem tych działań pacjenci muszą otrzymać pisemne zawiadomienie o zamiarze HPH do 

podjęcia tych działań windykacyjnych co najmniej 30 dni przed wszczęciem któregokolwiek z nich. 

Zawiadomienie musi zawierać podsumowanie polityki pomocy finansowej HPH prostymi słowami, 

wyjaśnienie, jak można ubiegać się o pomoc finansową oraz opis nadzwyczajnych działań 

windykacyjnych, które zostaną wszczęte po trzydziestu dniach, chyba że zostanie złożony wniosek lub 

rachunek zostanie opłacony. 

Jeżel i  pacjent  lub poręczyciel  ubiegał  się  o pomoc finansową, otrzymał decyzję odmowną i  

nie  złożył  odwołania od tej  decyzji ,  działania windykacyjne zostaną podjęte.    
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Jeśli pacjent ubiegał się o pomoc finansową i zostanie zakwalifikowany do bezpłatnej opieki, 

żadne dalsze działania nie będą podejmowane w celu windykacji konta. 

Jeśli pacjent ubiegał się o pomoc finansową i zostanie zakwalifikowany do częściowego rabatu, 

zostaną podjęte wysiłki w celu współpracy z pacjentem w celu opłaty pozostałej kwoty salda konta. 

Wnioskodawcy zatwierdzeni do pomocy finansowej otrzymają zwrot wszelkich płatności dokonanych 

powyżej kwoty zadłużenia pacjenta na kontach, na które udzielono im pomocy NAI-1. Zwroty dotyczą 

nadpłat w wysokości 5 USD lub więcej. 

Decyzja o podjęciu następujących działań zostanie podjęta przez dyrektora ds. finansowych (Chief Financial 

Officer) HPH. 

Zgłaszanie zadłużenie: agencje windykacyjne działające w imieniu HPH będą upoważnione 

do zgłaszania informacji do biur kredytów konsumenckich. 

Działania prawne: działania prawne mogą być wykorzystywane przez agencje windykacyjne do 

windykacji zadłużenia kont płacących samodzielnie pacjentów. Agencja windykacyjna może wszcząć 

postępowanie prawne o niezapłacenie rachunku HPH przeciwko pacjentowi lub poręczycielowi, po 

uzyskaniu zgody przedstawiciela HPH. 

Działania prawne mogą obejmować orzeczenie sądowe. W przypadku uzyskania orzeczenia sądowego 

mogą zostać zastosowane następujące działania: zajęcie pensji — jeżeli orzeczenie zostało uzyskane, a 

pacjent nie zgadza się na uzgodnienie planu płatności, możliwe jest rozpoczęcie zajmowania pensji; 

zastawy na ubezpieczenie.  

Rozliczenia — możliwe jest zainicjowanie zastawów na rozliczeniach, związanych z leczeniem 

prowadzonym przez HPH, w odniesieniu do których istnieje zaległe saldo. 

Żadna agencja windykacyjna, kancelaria prawna ani osoba fizyczna nie może wszcząć postępowania 

prawnego w przypadku braku zapłaty rachunku szpitalnego przeciwko pacjentowi bez zgody dyrektora 

ds. finansowych HPH. Działania prawne będą podejmowane dopiero po dokonaniu przeglądu 

wszystkich możliwych czynności związanych z rachunkiem i działań windykacyjnych w celu 

upewnienia się, że wszystkie próby dobrowolnej opłaty miały miejsce, a konto spełnia wymogi 

dotyczące sporów sądowych. 

Zabronione działania windykacyjne 

Następujące działania, związane z windykacją, nie będą realizowane przez HPH, ani przez agencje 

windykacyjne działające w jego imieniu. 

Doprowadzenia siłą: HPH, jej agencje windykacyjne, ani adwokaci nie będą korzystać z możliwości 

doprowadzenia siłą pacjentów lub ich poręczycieli w wyniku niezapłacenia zaległych zobowiązań 

pacjentów. 

Sekwestr podstawowego miejsca zamieszkania: HPH, jej agencje windykacyjne, ani adwokaci nie 

dokonają sekwestru podstawowego miejsca zamieszkania pacjentów lub ich poręczycieli w wyniku braku 

opłaty zaległych zobowiązań pacjentów. 

Majątek osobisty: HPH, jej agencje windykacyjne ani adwokaci nie dokonają sekwestru własności osobistej 

pacjentów lub ich poręczycieli, w wyniku braku opłaty zaległych zobowiązań pacjentów .   
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Temat: FB301 

Numer polityki: Zasady rozliczeń i windykacji 

MONITOROWANIE DZIAŁANIA AGENCJI WINDYKACYJNYCH: 

Każdy zewnętrzny podmiot zajmujący się windykacją w imieniu HPH będzie monitorowany w celu 

zapewnienia, że 

działa zgodnie z zasadami niniejszej polityki. 

EGZEKWOWANIE PRAWA: 

Nadużycia, nękanie, wprowadzający w błąd język lub windykacja przez pracowników HPH, pracowników 

agencji 

windykacyjnych lub adwokatów będą sprawdzane poprzez procedury działań naprawczych. 

POUFNOŚĆ: 

Pracownicy Humboldt Park Health będą chronić poufność każdego pacjenta w odniesieniu do informacji 

finansowych 

i spełnią wszystkie wymogi HIPAA, dotyczące postępowania w zakresie osobowych danych zdrowotnych.  

PRZEGLĄD ZE STRONY ZARZĄDU: 

Niniejsza polityka rozliczeniowa i windykacyjna HPH została zatwierdzona przez HPH (Organ 

Zarządzający). Niniejsza polityka podlega okresowemu przeglądowi. Wszelkie zmiany polityki muszą 

zostać zatwierdzone przez Radę Dyrektorów HPH (lub wyznaczoną komisję). 

Zasoby: 
 
 

 

  Podpis osoby 

zatwierdzającej: 

 Nazwisko osoby zatwierdzającej/Stanowisko/Data 

podpisu:   Gary Krugel, Dyrektor Finansowy,  27.08.2018 
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