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Misją Humboldt Park Health (HPH) jest zapewnianie wysokiej jakości, empatycznej opieki zdrowotnej 

poprzez współpracę z pacjentami i ich rodzinami, pracownikami, lekarzami i społecznościami, 
obsługiwanymi przez HPH. Humboldt Park Health ma świadomość, że nie wszystkie osoby mają możliwość 

lub środki na zakup podstawowych usług medycznych. Polityka ta jest zgodna z zobowiązaniem HPH do 

obsługi wszystkich członków społeczności i określa okoliczności, w których pomoc finansowa zostanie 

rozszerzona na pacjentów w oparciu o ich zdolność do zapłaty. 

Definicje: 

Zasadnicza kwota opłaty: Zasadnicza kwota opłaty to wysokość oczekiwanej płatności od pacjentów lub 

poręczyciela pacjenta, kwalifikujących się do pomocy finansowej. W przypadku kwalifikujących się 

pacjentów nieubezpieczonych kwota ta nie przekroczy stawki HPH dozwolonej w ramach Prospective 

Medicare Payment System. 

Aktywa: określone aktywa zostaną uwzględnione przy określaniu możliwości zakwalifikowania do otrzymania 

pomocy finansowej. 
Stosunek kosztów do opłaty: Stosunek kosztów szpitala do pobieranych opłat, zaczerpnięty z ostatniego 

sprawozdania z kosztów Medicare (CMS 2552-96 Arkusz Roboczy C, Część I, PPS Inpatient Ratio). 

Ulgowa opieka: pomoc finansowa udzielana pacjentom nieubezpieczonym lub poręczycielom pacjentów 

spełniającym wymogi kwalifikowalności z rocznymi dochodami rodzinnymi przekraczającymi 200%, ale na 

poziomie poniżej 600% Federalnych Wytycznych w Zakresie Poziomu Ubóstwa, którzy otrzymają 

częściową zniżkę w wysokości 72% opłat w oparciu o zasadniczą kwotę opłaty , zgodnie z definicją w 

niniejszej polityce. 

Warunek stanu nagłego: zgodnie z definicją w sekcji 1867 Ustawy o Zabezpieczeniu Społecznym (42 

U.S.C. 1395dd), termin „stan nagły” oznacza stan chorobowy objawiający się ostrymi symptomami o 

znacznym nasileniu (w tym silny ból) takimi, że można zasadnie obawiać się, że brak natychmiastowej 

pomocy medycznej będzie mieć następujące skutki: 

 narażenie zdrowia danej osoby (lub, w odniesieniu do kobiety w ciąży, zdrowia kobiety 

lub jej nienarodzonego dziecka) na poważne niebezpieczeństwo; 

 poważne upośledzenie funkcji ciała; 

 poważna dysfunkcja któregokolwiek narządu lub części ciała; lub 

 w odniesieniu do kobiety w ciąży, która ma skurcze — że nie ma wystarczająco dużo czasu 

na bezpieczne przeniesienie do innego szpitala przed porodem lub że przeniesienie może 

 

Strona 1 z 11  



 

Temat: Polityka pomocy finansowej 

Numer Polityki: FB 300 

stanowić zagrożenie dla zdrowia bądź bezpieczeństwa kobiety lub nienarodzonego dziecka.  

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 pacjentom, którzy spełniają kryteria kwalifikowalności w ramach tej polityki i dla których 

w przeciwnym razie pełna opłata niezbędnych usług medycznych, zapewnionych przez HPH, stanowiłaby znaczne finansowe 

obciążenie. 

Bezpłatna opieka medyczna: 100% zrzeczenie się roszczeń finansowych za usługi medyczne świadczone przez 

HPH na rzecz nieubezpieczonego pacjenta lub jego poręczycieli, spełniającego wymogi kwalifikowalności, z 

rocznym dochodem rodziny na poziomie 200% Federalnych Wytycznych Dotyczących Progu Ubóstwa.  

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

Opłaty brutto: całkowite opłaty według pełnej ustalonej stawki za świadczenie usług opieki nad pacjentem przed 

zastosowaniem odliczeń od przychodów. 

Usługi opieki zdrowotnej: wszelkie niezbędne usługi szpitalne lub ambulatoryjne, w tym środki 

farmaceutyczne lub materiały medyczne, świadczone na rzecz pacjenta. 

Rezydent Illinois: osoba, która mieszka w Illinois i która zamierza pozostać w Illinois przez czas 

nieokreślony. Przemieszczenie się do Illinois wyłącznie w celu otrzymania świadczeń z tytułu opieki 

zdrowotnej nie spełnia wymogów w zakresie rezydencji.  

Aplikacja MANG:  wniosek stosowany przez stan Illinois w celu ustalenia kwalifikowalności do uzyskania Pomocy 

Medycznej Bez Grantu (Medicaid). 

Maksymalna kwota egzekwowana: kwota, która może zostać pobrana w okresie 12 miesięcy na opłatę usług opieki 

zdrowotnej, świadczonej przez HPH, od nieubezpieczonego pacjenta, uznanego za osobę kwalifikującą się zgodnie z Ustawą 

Szpitalną IL o Rabatach dla Pacjentów Nieubezpieczonych. Maksymalna kwota do egzekucji nie może przekraczać 25% 

dochodu rodziny pacjenta. Okres 12 miesięcy, dla którego stosuje się maksymalną kwotę, rozpoczyna się w pierwszym dniu, 

w którym nieubezpieczony pacjent otrzymuje usługi opieki zdrowotnej, świadczone przez HPH, które uznano za 

kwalifikujące się do rabatu dla osoby nieubezpieczonej. 

Konieczność medyczna:  wszelkie usługi szpitalne lub ambulatoryjne, w tym środki farmaceutyczne lub 

materiały medyczne, zapewnione pacjentowi p rzez szpital, objęte przez XVIII Federalną Ustawę o 

Zabezpieczeniu Społecznym dla beneficjentów z taką samą sytuacją kliniczną, co u pacjenta 

nieubezpieczonego. Usługa „medycznie konieczna” nie obejmuje żadnego z poniższych: (1) Usługi 

niemedyczne, takie jak usługi socjalne i rehabilitacyjne. (2) Korekcyjna chirurgia kosmetyczna, z 

wyłączeniem chirurgii plastycznej mającej na celu skorygowanie zniekształceń spowodowanych urazem, 

chorobą lub wadą wrodzoną bądź deformacją.                                   
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Polityka domniemania kwalifikowalności: w określonych okolicznościach pacjenci nieubezpieczeni mogą 

zostać uznani za osoby kwalifikujące się do pomocy finansowej na podstawie ich uczestnictwa w innych 

programach lub innych źródłach informacji, niedostarczonych bezpośrednio przez pacjenta w celu 

indywidualnej oceny potrzeb finansowych. 

Okres kwalifikowalności: wnioskodawcy, którzy kwalifikują się do pomocy finansowej, otrzymają pomoc 

na okres sześciu miesięcy. Pomoc będzie również miała moc wsteczną w odniesieniu do kosztów HPH 

poniesionych w związku z odpowiednimi usługami, które zostały wykonane w ciągu 240 dni od daty 

wydania pierwszego wyciągu rozliczeniowego po zakończeniu leczenia. 

Rozsądny plan płatności: plan płatności, uzgodniony przez pacjenta i HPH z tytułu zobowiązań płatniczych 

pacjenta. Plan płatności będzie uwzględniał dostępne dochody i aktywa pacjenta, należną kwotę oraz wszelkie 

wcześniejsze płatności. Zostanie on dostarczony bez naliczania odsetek. 

Rabat dla nieubezpieczonego: Ustawa o Rabatach dla Nieubezpieczonego Pacjenta w Szpitalu Stanu Illinois 

ustanawia zniżkę dla osoby nieubezpieczonej w zależności od zdolności pacjenta do opłaty leczenia. W 

przypadku pacjentów o dochodach w wysokości lub poniżej 600% Federalnego Poziomu Ubóstwa (FPL), 

rabat jest określony dla opłat szpitalnych pomnożonych przez współczynnik rabatu dla osób 

nieubezpieczonych, który jest 1,0 pomniejszany o iloczyn wskaźnika kosztów do obciążenia szpitala 

pomnożonego przez 1,35. Rabat dla Nieubezpieczonego Humboldt Park Health przekroczy ten minimalny 

próg wymagany przez prawo stanu Illinois. Rabat dla osób nieubezpieczonych HPH w wysokości 72% opłat 

będzie oparty na zasadniczej kwocie opłaty zgodnie z definicją w tej polityce. 

Pacjent nieubezpieczony: pacjent nieobjęty polisą ubezpieczenia zdrowotnego, nie będący beneficjentem w 

ramach publicznego lub prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, świadczenia zdrowotnego lub innego 

programu ochrony zdrowia, w tym planów ubezpieczenia zdrowotnego o wysokim stopniu odliczenia, 

odszkodowania pracowników, samochodu, ubezpieczenia powypadkowego od odpowiedzialności cywilnej 

lub odpowiedzialności innej osoby trzeciej w celu pomocy w wypełnieniu zobowiązań płatniczych pacjenta. 
Polityka: 

Niniejsza polityka opisuje kryteria kwalifikowalności, poziomy pomocy finansowej, kwalifikujące się 

usługi oraz procedurę, którą należy stosować przy ubieganiu się o pomoc finansową. Ma ona na celu 

udzielenie pomocy nieubezpieczonym pacjentom, dla których płacenie rachunków za opiekę medyczną 

byłoby trudnością. 

Konieczność leczenia wszystkich pacjentów będzie oparta na ocenie klinicznej, bez względu na stan 

finansowy pacjenta. Wysokiej jakości opieka medyczna i pomoc finansowa będą zapewniane 

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

statusu imigracyjnego, orientację seksualną, status ubezpieczenia lub zdolność do zapłaty.  

Niniejsza polityka jest zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami federalnymi i stanowymi. 

Pomoc finansowa zostanie przedłużona z oczekiwaniem, że pacjenci będą współpracować z HPH 

przy ubieganiu się o dostępne wypłaty ubezpieczeniowe, pomoc finansową lub inne formy płatności, 

oraz że zwrócą koszty opieki. 

Niniejsza polityka dotyczy Humboldt Park Health, Klinik Szpitalnych i lekarzy zatrudnionych przez HPH. 
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Procedura: 

RODZAJE POMOCY FINANSOWEJ: 

Humboldt Park Health zapewni pomoc finansową pacjentom lub ich poręczycielom, zgodnie z prawem 

federalnym i stanowym. Niniejsza polityka ma być zgodna z Ustawą o Rabatach dla Nieubezpieczonego 

Pacjenta w Szpitalu Stanu Illinois, Ustawą o Uczciwym Rozliczaniu Pacjentów Stanu Illinois, federalną 

Ustawą o Ochronie Pacjenta i Dostępnej Opiece Zdrowotnej oraz innymi obowiązującymi przep isami, 

dotyczącymi pomocy finansowej, rozliczeń i pobierania opłat za usługi opieki zdrowotnej.  

Pacjenci lub ich poręczyciele muszą współpracować z HPH, dostarczając informacje i dokumenty 

niezbędne do ubiegania się o istniejące środki finansowe, które mogą być dostępne dla opłacenia opieki 

nad pacjentem, w celu zapewnienia pomocy finansowej. Przed przyznaniem pomocy finansowej  

w ramach tej polityki konta pacjentów będą oceniane pod kątem kwalifikowalności do źródeł zwrotu 

kosztów, takich jak Medicare, Medicaid, All Kids, Pomocy Medycznej Stanu Illinois Bez Grantu 

(MANG), Programu Pomocy Ofiarom Przestępstw oraz ubezpieczeń Stron trzecich lub programów. 

Wymagana jest współpraca pacjentów lub poręczycieli.  

Usługi, świadczone przez lekarzy prywatnych, niezatrudnionych przez HPH i rozliczane w ramach numeru 

identyfikacji podatkowej HPH, nie są uwzględniane w niniejszej polityce pomocy finansowej, z wyjątkiem 

lekarzy na oddziale ratunkowym. Lekarze świadczący usługi na oddziale ratunkowym, niezależnie od tego, 

czy są zatrudnieni przez HPH, czy na podstawie umowy z HPH, będą przestrzegać tej polityki. Pacjentów 

zachęca się do kontaktowania się z prywatnymi lekarzami i innymi niezależnymi dostawcami w celu 

zbadania dostępnej pomocy finansowej i negocjowania uzgodnień dotyczących płatności bezpośrednio z 

tymi dostawcami. (Zobacz załącznik A, aby zapoznać się z listą dostawców lub usług, które będą lub nie 

będą objęte niniejszą polityką). 

 

Wniosek o pomoc finansową 

Aby zakwalifikować się do pomocy, pacjenci muszą być rezydentami stanu Illinois. Poniższa pomoc jest 

dostępna dla 

pacjentów lub ich poręczycieli, w oparciu o sytuację finansową rodziny.  

Darmowa opieka medyczna: 

W zakresie kwalifikujących się usług, pełna i bezpłatna opieka zostanie zapewniona pacjentom lub ich 

poręczycielom, którzy nie są ubezpieczeni i 

których roczne dochody rodzinne są równe lub mniejsze niż 200% Federalnych Wytycznych w Zakresie Poziomu 

Ubóstwa. 

Częściowe rabaty: 

Nieubezpieczeni pacjenci, których roczne dochody rodzinne przekraczają 200% ale nie przekraczają 

600% Federalnych Wytycznych w Zakresie Poziomu Ubóstwa będą uprawnieni do częściowego obniżenia 

opłat w wysokości 72%. Humboldt Park Health wyśle pacjentowi korespondencję w celu sprawdzenia, 

czy pacjent nie posiada ubezpieczenia. Humboldt Park Health zbada również, czy pacjent kwalifikuje się 

do objęcia pomocą w zakresie Illinois Medicaid i innych programów pomocy Federalnej lub Stanowej. 

Jeśli HPH nie otrzyma powiadomienia o ubezpieczeniu od pacjenta i jeśli pacjent nie kwalifikuje się do 

jakiegokolwiek Stanowego lub Federalnego programu pomocy, HPH wyda list przyznający pacjentowi 

częściową zniżkę. 

Trudność Medyczna/Maksymalna Kwota Egzekwowana: 

Humboldt Park Health ograniczy kwotę, która może zostać pobrana w ciągu 12 miesięcy od nieubezpieczonego 

pacjenta lub poręczyciela pacjenta, z dochodem mniejszym lub równym 600% Federalnego Poziomu 

Ubóstwa  
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Wytyczne dotyczące aktywów o łącznej wartości mniejszej, niż równowartość 600% Federalnego Progu 

Ubóstwa. Pacjenci muszą najpierw wyczerpać wszystkie inne opcje płatności, w tym ubezpieczenie prywatne, 

federalne, stanowe i lokalne programy pomocy medycznej, oraz inne formy pomocy świadczone przez osoby 

trzecie. 

Maksymalna kwota windykowana corocznie nie może przekroczyć 25% rocznego dochodu rodzinnego pacjenta. 

Okres 12 miesięcy, dla którego stosuje się maksymalną kwotę, rozpocznie się w pierwszym dniu, w którym 

nieubezpieczony pacjent, uznany za kwalifikujący się do rabatu dla osoby nieubezpieczonej, otrzyma usługi 

świadczone przez HPH. 

Plany płatności: w przypadku pacjentów kwalifikujących się do pomocy finansowej z pozostałym saldem 

pacjent i HPH uzgodnią plan płatności. Plan płatności będzie uwzględniał dostępne dochody i aktywa pacjenta, 

należną kwotę oraz wszelkie wcześniejsze płatności. Nie będzie on oprocentowany dla żadnego pacjenta 

kwalifikującego się do pomocy w ramach tej polityki. 

Formy płatności: Humboldt Park Health akceptuje następujące formy płatności: gotówka, czek, przekaz 

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

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI: 

Pomoc finansowa zostanie rozszerzona na wszystkich nieubezpieczonych pacjentów lub poręczycieli 

pacjentów zgodnie z polityką HPH. Kwalifikacja będzie oparta na rezydencji w stanie Illinois i połączeniu 

dochodów rodziny i aktywów. 
Pomoc finansowa zostanie rozszerzona na pacjentów lub poręczycieli pacjenta, w oparciu o potrzeby finansowe i 
zgodnie z prawem federalnym i stanowym. Osoby ubiegające się o pomoc finansową będą odpowiedzialne za 
ubieganie się o programy publiczne i objęcie prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Pacjenci lub gwaranci 
pacjentów, którzy nie zechcą współpracować przy ubieganiu się o programy określone przez HPH jako możliwe 
źródła płatności za opiekę, mogą otrzymać odmowę udzielenia pomocy finansowej. 

POLITYKA PILNEJ POMOCY MEDYCZNEJ: 
Zgodnie z przepisami FEDERALNEGO AKTU O PILNEJ POMOCY MEDYCZNEJ I PRACY (EMTALA) 
przed świadczeniem usług w sytuacjach awaryjnych żaden pacjent nie jest badany pod kątem pomocy 
finansowej lub informacji na temat zdolności do zapłaty. Polityka HPH polega na zakazaniu działań 
zniechęcających ludzi do poszukiwania pomocy medycznej w nagłych wypadkach, takich jak domaganie się 
płatności z góry lub zezwalanie na czynności windykacyjne, które zakłócają świadczenie  pomocy medycznej 
w nagłych wypadkach. 

PROCES SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Jeżeli podczas procedury wstępnego przyjęcia lub przyjęcia bądź w dowolnym czasie w trakcie lub po 
leczeniu HPH zostanie stwierdzone, że pacjent może nie być w stanie zapłacić, pacjent zostanie skierowany 
do doradcy finansowego. To właśnie w tym momencie rozpoczyna się proces określania potrzeb 
finansowych. Wniosek o pomoc finansową może zostać złożony w terminie do 240 dni od daty złożenia 
pierwszego rozliczenia po wypisaniu. 

Doradca finansowy uzyska odpowiednie informacje finansowe i demograficzne, aby pomóc w ustaleniu 

kwalifikowalności. Informacje będą zawierać wypełniony i podpisany formularz wniosku o pomoc finansową. 
Informacje finansowe/demograficzne mogą obejmować między innymi następujące elementy: 
 Dochód, w tym pensja, wypłaty z tytułu bezrobocia i programów emerytalnych  
 Aktywa płynne 
 Koszty utrzymania 
 Wielkość rodziny (w tym dzieci pozostające na utrzymaniu w wieku 18 lat i poniżej, przebywające w domu)  
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Humboldt Park Health nie włącza następujących elementów do obliczania dochodu:  

 Płatności za alimenty na dzieci 

Humboldt Park Health podda pacjenta ocenie pod kątem pomocy medycznej za pośrednictwem Departamentu 
Zdrowia i Usług dla Ludności w Illinois, dawniej Departamentu Pomocy Publicznej w Illinois, jeśli zostanie 
stwierdzone, że pacjent może się kwalifikować. W przypadku stwierdzenia, że pacjent może kwalifikować się 
do pomocy za pośrednictwem Państwa, HPH wykorzysta zewnętrznego dostawcę usług dla wypełnienia 
wniosku o należną pomoc pieniężną (non-grant) lub aplikację MANG. 

DOKUMENTACJA: 

Kwalifikowalność do pomocy finansowej będzie oparta na potrzebach finansowych w momencie składania 

wniosku; przy określaniu kwalifikowalności uwzględnia się dochody, aktywa i koszty utrzymania. Ogólnie 

rzecz biorąc, dokumentacja jest wymagana do oceny wniosku o pomoc finansową. Jeśli nie zostanie 

dostarczona odpowiednia dokumentacja, HPH może zwrócić się o dodatkowe informacje. 

Dokumentacja dotycząca dochodów obejmuje: 

 Trzy ostatnie paski wypłaty 

 Najnowszy formularz podatkowy W-2 lub; 

 Kopię ostatniego zgłoszenia podatku dochodowego 

Dokumentacja aktywów obejmuje: 

Informacje o majątku są wymagane od pacjentów lub ich poręczycieli w celu ustalenia kwalifikowalności. 

Dokumentacja powinna obejmować najnowsze miesięczne sprawozdania dotyczące aktywów wnioskodawcy, w 

tym rachunki bieżące, rachunki oszczędnościowe lub konta maklerskie, certyfikaty depozytowe, nieruchomości z 

wyłączeniem podstawowego miejsca zamieszkania pacjenta lub poręczyciela, mienia osobistego, zwolnionego z 

oceny majątkowej, zgodnie z sekcją 12-1001 Kodeks Postępowania Cywilnego, rachunki emerytalne i inne 

aktywa inwestycyjne. 

Jeżeli wymagana dokumentacja nie istnieje, pacjent lub poręczyciel pacjenta poświadczy co do 

szacunkowej wartości aktywów ocenianych jako kwalifikowalne. 

Jeżeli pacjent lub gwarant zostanie uznany za niekwalifikującego się do pomocy państwowej i jeżeli  

ma to zastosowanie, informacje finansowe/demograficzne zostaną porównane do ogólnych  

wytycznych 200% rocznego poziomu ubóstwa opublikowanych w Rejestrze Federalnym przez Departament  

Zdrowia i Usług dla Ludności Doradca Finansowy wygeneruje formularz Zatwie rdzenia Pomocy Finansowej 

zawierający wszystkie istotne dane, które zostaną wykorzystane przy podejmowaniu ostatecznej decyzji.  

Wypełniony wniosek zostanie przekazany dyrektorowi ds. usług finansowych dla pacjentów w celu  

oceny/zatwierdzenia/odmowy. Wnioski należy przesyłać na następujący adres: 

Humboldt Park Health 

1044 N. Francisco Avenue 

Chicago, IL 60622 

www.HPH. care 

877-HPH-9333 

W przypadku niekompletnych lub niepodpisanych wniosków zostanie  wysłane żądanie  

dodatkowych informacj i  i / lub podpis .  Wnioski  te  pozostaną  aktywne do 240 dni  po 

pierwszym rozl iczeniu  po wypisie  lub przez  30 dni  od daty wysłania l is tu  do 

wnioskodawcy z prośbą o dodatkowe informacje,  w za leżności  od tego,  co nastąpi  późnie j .  

Jeżel i  wnioskodawca nie  odpowie  w tym okresie  czasu,  wniosek zostanie odrzucony.   
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Temat: Polityka pomocy finansowej 

Numer Polityki: FB 300 

Dyrektor ds. usług finansowych dla pacjentów lub osoba przezeń wyznaczona wyśle odpowiednie 

powiadomienie o pomocy finansowej skierowane do pacjenta/poręczyciela. Jeżeli pacjent/poręczyciel 

będzie posiadać ujemne saldo po zastosowaniu korekty pomocy finansowej, doradca finansowy skontaktuje 

się telefonicznie z pacjentem/poręczycielem w celu ustalenia wspólnie planu płatności, który pokryje 

pozostałe saldo. Wszystkie plany płatności są wolne od odsetek. 

OKRES KWALIFIKACJI: 

Wypełnione wnioski o pomoc finansową są niezwłocznie rozpatrywane, a wnioskodawcy zostaną powiadomieni o 

wynikach w ciągu 30 dni od otrzymania wypełnionego wniosku. Jeśli kwalifikowalność zostanie zatwierdzona, 

HPH przyzna pomoc finansową na okres sześciu miesięcy. 

Pomoc finansowa będzie odnosić się do rachunków poniesionych w związku z kwalifikującymi się usługami 

świadczonymi przez HPH dla kont w okresie 240 dni od daty sporządzenia pierwszego sprawozdania 

rozliczeniowego po dokonaniu wypisu. Humboldt Park Health dokona przeglądu kont, które są obecnie 

przekazywane do agencji windykacyjnej w celu uzyskania pomocy, jeśli okoliczności finansowe uzasadniają 

przegląd i jeśli agencja windykacyjna skontaktuje się z HPH po rozmowie z pacjentem/poręczycielem. 

Żadnemu pacjentowi nie można odmówić pomocy z powodu braku dostarczenia informacji lub dokumentacji 

niewymaganej we wniosku. W przypadku odmowy pomocy finansowej, pacjent lub poręczyciel pacjenta 

może ponownie złożyć wniosek w dowolnym momencie, jeśli nastąpiła zmiana dochodu lub statusu. 

POLITYKA DOMNIEMANIA KWALIFIKOWALNOŚCI: 

Humboldt Park Health rozumie, że nie wszyscy pacjenci są w stanie wypełnić wniosek o pomoc finansową 

lub dostarczyć niezbędną dokumentację. Mogą zaistnieć przypadki, w których kwalifikowalność pacjenta 

do pomocy finansowej zostanie ustalona bez wypełniania formalnego wniosku o pomoc finansową. Także 

inne informacje mogą zostać wykorzystane przez Humboldt Park Health w celu ustalenia, czy konto 

pacjenta jest niemożliwe do windykacji, a informacje te zostaną wykorzystane do ustalenia domniemania  

kwalifikowalności. 

Domniemanie kwalifikowalności może zostać zastosowane w przypadku pacjenta w oparciu o jego 

kwalifikację do innych programów lub okoliczności życiowych, takich jak: 

1) Bezdomność; 

2) Zmarły bez majątku; 

3) Niepełnosprawność umysłowa bez nikogo, kto mógłby działać w imieniu pacjenta;  

4) Kwalifikowanie się do Medicaid, ale nie w dniu wykonania lub dla usług nieobjętych nim; 

5) Niedawne bankructwo obywatelskie; 

6) Przebywanie w zakładzie karnym; 

7) Beneficjent lub osoba zarejestrowana w którymkolwiek z poniższych:  

 Program żywienia kobiet, niemowląt i dzieci (WIC); 

 Program wspomagający żywienie uzupełniające (SNAP); 

 Program Bezpłatnych Obiadów i Śniadań Stanu Illinois; 

 Program Pomocy Energetycznej dla Osób o Niskich Dochodach (LIHEAP); 

 Uczestnictwo w zorganizowanym programie społecznościowym, zapewniającym dostęp do 

opieki medycznej, 

który ocenia i dokumentuje status finansowy o ograniczonym dochodzie jako kryterium 

członkostwa; 

 O t r z y m a n i e  d o t a c j i  n a  u s ł u g i  m e d y c z n e .   
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Temat: Polityka pomocy finansowej 

Numer Polityki: FB 300 

Inne domniemania kwalifikowalności do pomocy finansowej:   

W przypadku pacjentów lub ich poręczycieli, którzy nie reagują na proces składania wniosków Humboldt 

Park Health, dla dokonania indywidualnej oceny potrzeb finansowych mogą zostać wykorzystane inne 

źródła informacji. Informacje te umożliwią Humboldt Park Health podjęcie świadomej decyzji o potrzebach 

finansowych pacjentów, którzy nie reagują, wykorzystując najlepsze dostępne dane szacunkowe w 

przypadku braku informacji dostarczonych bezpośrednio przez pacjenta.  

Elektroniczne badania dopuszczalności zapewniają korzyści dla społeczności, umożliwiając Humboldt Park 

Health systematyczną identyfikację pacjentów z potrzebami finansowymi, zmniejszanie obciążeń 

administracyjnych i udzielanie pomocy finansowej pacjentom i ich poręczycielom, z których niektórz y mogli 

nie reagować na proces FAA. 

Humboldt Park Health może wykorzystać stronę trzecią do elektronicznego przeglądu informacji o 

pacjencie lub poręczycielu pacjenta w celu oceny potrzeb finansowych. W tej ocenie zastosowano uznany 

w branży model przewidywania oparty na publicznych bazach danych bez dostępu do danych kredytowych 

pacjenta lub poręczyciela. Zestaw reguł modelu ma na celu ocenę każdego pacjenta w oparciu o te same 

standardy i jest oparty na podstawie historycznych danych na temat pomocy finansowej udzielanej przez 

Humboldt Park Health. Dzięki temu Humboldt Park Health może ocenić, czy pacjent posiada 

charakterystykę podobną do innych pacjentów, którzy wcześniej zakwalifikowali się do pomocy finansowej 

w ramach tradycyjnego procesu aplikacyjnego. 

Gdy model zostanie użyty, zostanie on wdrożony przed cesją złego długu lub po wyczerpaniu wszystkich innych 

źródeł kwalifikowalności i płatności. Dzięki temu Humboldt Park Health może badać wszystkich pacjentów w 

celu uzyskania pomocy finansowej przed podjęciem jakichkolwiek nadzwyczajnych działań windykacyjnych. 

Dane otrzymane za pomocą tego przeglądu będą stanowić odpowiednią dokumentację potrzeb finansowych w 

ramach niniejszej Polityki. 

W przypadku gdy pacjent nie zakwalifikuje się do domniemanej kwalifikowalności w oparciu o ten model, 

pacjent może nadal dostarczyć wymagane informacje, a jego sprawa zostanie rozpatrzona w ramach 

tradycyjnego procesu FAA. 

Konta pacjentów, którym przyznano domniemane uprawnienia na podstawie tego modelu predykcyjnego, 

zostaną zaklasyfikowane jako pomoc finansowa, a pozostała na nich kwota zostanie umorzona. W przypadku 

tych kont refundacje będą przyznawane tylko wtedy, gdy pacjent zakończy proces składania wniosków. 

Konta pacjentów, którym przyznano status domniemanej kwalifikowalności, będą otrzymywać bezpłatną 

opiekę medyczną w zakresie przyznanego zakresu usług wyłącznie w zakresie minionych terminów 

świadczenia usług. Decyzja ta nie będzie stanowiła sytuacji bezpłatnej opieki medycznej, dostępnej w 

ramach tradycyjnego procesu składania wniosków. Konta te będą traktowane jako kwalifikujące się do 

Pomocy Finansowej w ramach niniejszej Polityki. Nie zostaną one wysłane do windykacji, nie będą 

przedmiotem dalszych działań windykacyjnych i nie zostaną uwzględnione w wykazie  złego zadłużenia 

Humboldt Park Health. Pacjenci nie będą powiadamiani o tej decyzji, gdy pacjent kwalifikuje się do 

uzyskania najbardziej hojnego poziomu opieki za opłatą.  

Jeżeli  elektroniczne badanie dopuszczalności jest  stosowane do zapewnienia pacjentowi poziomu 

rabatu niższego, niż najbardziej  hojny poziom bezpłatnej  opieki medycznej ,  Humboldt Park Health 

powiadomi pacjenta o częściowym rabacie, dostarczy informacj i  na temat tego, jakie  informacje 

uzyskano w celu podjęcia tej  decyzj i ,  dostarczy  pacjentowi i / lub poręczycielowi informacje o tym, 

jak ubiegać się o najbardziej  hojny poziom i  zapewni pacjentowi czas na zastosowanie się do 

decyzj i  zgodnie z wymogami prawa.  
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Temat: Polityka pomocy finansowej 

Numer Polityki: FB 300 

KWALIFIKUJĄCE SIĘ USŁUGI: 

Usługi kwalifikujące się w ramach tej polityki obejmują:  
 Usługi służb ratunkowych, świadczone w sytuacjach awaryjnych.  

 Usługi w zakresie choroby, która, jeśli nie jest leczona niezwłocznie, doprowadziłaby do 

niekorzystnej zmiany stanu zdrowia pacjenta. 

 Usługi niezbędne, świadczone w odpowiedzi na okoliczności, zagrażające życiu poza 
oddziałem ratunkowym. 

 Inne medycznie niezbędne usługi. 

Usługi, które nie kwalifikują się w ramach polityki, obejmują:  
 Procedury dodatkowe, nie będące koniecznością medyczną. 

 Usługi zazwyczaj nieobjęte ustawą Medicare lub ubezpieczeniem komercyjnym.  

 Usługi kosmetyczne i ceny pakietów. 

KWOTY ZAZWYCZAJ OPŁACANE PRZEZ KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PACJENTÓW:  

Kwoty, które będą pobierane od nieubezpieczonych pacjentów, uznanych za osoby kwalifikujące się 

do pomocy finansowej, nie przekraczają kwoty dozwolonej dla HPH w ramach Prospective Medicare 

Payment System. Pacjenci, którzy zostaną uznani za osoby kwalifikujące się do pomocy finansowej, 

nie będą musieli wnosić opłat brutto za kwalifikujące się usługi w okresie, gdy będą objęci polityką 

pomocy finansowej HPH. Rabat w wysokości 72% opłat brutto zostanie zapewniony kwalifikującym 

się nieubezpieczonym pacjentom w oparciu o obliczenie zasadniczej kwoty opłaty zgodnie z definicją 

zawartą w niniejszej sekcji. 

Refundacja: jeżeli pacjent dokonał płatności, a konto zostało zakwalifikowane do pomocy finansowej w 

ramach tradycyjnego procesu Pomocy Finansowej, wówczas płatności dokonane przez pacjenta przed 

zatwierdzeniem pomocy finansowej muszą zostać zwrócone pacjentowi. Żadne zwroty nie zostaną 

zapewnione pacjentom, którzy zostali zakwalifikowani w ramach procesu domniemania kwalifikowalności. 

Aby otrzymać zwrot, takie osoby musiałyby się ubiegać o pomoc finansową w ramach tradycyjnego procesu 

składania wniosków. 

ODWOŁANIA I ROZSTRZYGANIE SPORÓW: 

Wnioskodawcy, którym odmówiono pomocy finansowej, mogą odwołać się od decyzji na piśmie z 

uzasadnieniem przyczyny odwołania oraz podaniem wszelkich istotnych informacji. Pismo 

odwoławcze należy złożyć w terminie 30 dni od daty wydania listu rozstrzygającego. 

Skargi i odwołania można składać, kontaktując się z:  

Humboldt Park Health  

1044 N. Francisco Avenue  

Chicago, IL 60622  

www.hph.care  

877-HPH-9333 

Odwołanie zostanie ocenione, a pisemna decyzja przekazana pacjentowi w ciągu 30 dni od otrzymania  

pełnego, pisemnego odwołania 
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Temat: Polityka pomocy finansowej 

Numer Polityki: FB 300 

POWIADOMIENIE O POMOCY FINANSOWEJ: 

Humboldt Park Health wykorzystuje oznakowanie i swoją broszurę „Prawa i obowiązki pacjentów” do 

powiadamiania wszystkich pacjentów o programie pomocy finansowej. Broszura jest dostępna w pobliżu 

wszystkich wejść i znajduje się w zestawie powitalnym oraz we  wszystkich obszarach ambulatoryjnych. 

Informacje na temat polityki pomocy finansowej HPH zostaną zamieszczone w oddziale ratunkowym oraz w 

obszarach przyjmowania i rejestracji szpitala. 

Zgodnie z przepisami państwowymi, pacjent/poręczyciel jest powiadamiany o programie pomocy finansowej za 

pomocą wiadomości, która jest wydrukowana na wszystkich oświadczeniach. 

Informacje na temat tej polityki pomocy finansowej zostaną udostępnione pacjentom i społeczności obsługiwanej 

przez HPH. Polityka, aplikacja i podsumowanie polityki prostym językiem będą dostępne na stronie internetowej 

systemu. 

Informacje na temat pomocy finansowej 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. 

Wniosek o pomoc finansową może zostać złożony przez pacjenta, poręczyciela pacjenta, członka rodziny, 

bliskiego przyjaciela lub wspólnika pacjenta, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów dotyczących 

prywatności. HPH będzie odpowiadać na ustne lub pisemne  wnioski o udzielenie dodatkowych informacji na 

temat polityki pomocy finansowej złożone przez pacjenta lub jakąkolwiek zainteresowaną stronę. Każdy 

członek personelu HPH może skierować pacjenta do doradcy finansowego w celu zbadania kwalifikowalności 

do uzyskania pomocy finansowej. 

HPH będzie rozpowszechniać materiały informacyjne dotyczące polityki pomocy finansowej agencjom i 

organizacjom non-profit, obsługującym ludność o niskich dochodach w obszarze obsługiwanym przez szpital. 

WYMOGI REGULACYJNE: 

Humboldt Park Health będzie przestrzegać wszystkich federalnych i stanowych przepisów, zasad i przepisów 

oraz sprawozdawczości 

wymogi, które mogą mieć zastosowanie do działań prowadzonych na podstawie niniejszej polityki. Ta 

polityka wymaga, aby 

HPH śledził udzielaną pomoc finansową w celu zapewnienia ścisłego raportowania. Informacje na temat pomocy 

finansowej udzielanej w ramach niniejszej polityki będą przekazywane corocznie na formularzu IRS 990 

Harmonogram H. 

PROWADZENIE EWIDENCJI: 

Humboldt Park Health będzie dokumentować wszelką udzielaną pomoc finansową w celu utrzymania 

odpowiedniej kontroli i dla spełnienia wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych wymogów zgodności. 

Wszystkie kompletne wnioski są przechowywane w aktach na podstawie miesiąca/dnia od daty o statniej 

wprowadzonej zmiany. Każdy wniosek będzie zawierał kopię listu, który został wysłany pacjentowi po 

podjęciu ostatecznej decyzji. W aktach będzie również przechowywana kopia dokumentów korygujących. Dane 

dla każdego dnia są uporządkowane alfabetycznie dla ułatwienia przeglądania. 

ZATWIERDZANIE POLITYKI: 

Niniejsza polityka pomocy finansowej HPH została zatwierdzona przez HPH (organ zarządzający). Jest ona  

weryfikowana okresowo. Wszelkie zmiany w polityce muszą zostać zatwierdzone przez HPH (organ 

zarządzający).  
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Podpis osoby 
zatwierdzającej: 

Temat: Polityka pomocy finansowej 

Numer Polityki: FB 300 

 

Zasoby: 

Ustawa publiczna 95-0965: Ustawa o rabatach dla pacjentów nieubezpieczonych 
Polityka Humboldt Park Health, FB 1.05 Polityka Ulg dla Pacjentów Nieubezpieczonych — Publiczna 

Nazwisko osoby zatwierdzającej/Stanowisko/Data podpisu: 

Gary Krugel, dyrektor finansowy 

27.08.2018 
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