HackensackUMC Pascack Valley Medical Center
นโยบายความชวยเหลือทางการเงิน
นโยบาย / หลักการ

วันที่ผลบังคับใช: 1 มกราคม ค.ศ. 2017

เปนนโยบายของ HackensackUMC Pascack Valley Medical Center ("องคกร")
เพื่อใหแนใจวามีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหที่ยุติธรรมเพื่อใหการรักษาฉุกเฉินหรือการรักษาทาง
การแพทยที่จําเปนอื่น ๆ ในสถานที่ขององคการ
นโยบายนี้ไดรับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองตอสิทธิ์ที่จะไดรับความชวยเหลือทางการเงินสําหรับผู
ปวยที่ตองการความชวยเหลือทางการเงินและไดรับการรักษาจากองคกร
1. ความชวยเหลือทางการเงินทั้งหมดจะสะทอนใหเห็นถึงความมุงมั่นของเราที่มีตอความดีงามรวม
กัน ความหวงใยเปนพิเศษของเราตอคนยากจนและอยูในสถานการณที่ออนแออื่น ๆ
รวมทั้งความมุงมั่นในการดูแลของเรา
2. นโยบายนี้ใชกับบริการในกรณีฉุกเฉินและบริการทางการแพทยอื่น ๆ
ทั้งหมดที่จัดโดยองคกรรวมถึงบริการแพทยที่ไดรบ
ั การวาจางและสุขภาพดานพฤติกรรม
นโยบายนี้ไมไดใชกับการชําระเงินสําหรับขั้นตอนการเลือกหรือการดูแลอื่น ๆ
ที่ไมใชการรักษาในกรณีฉุกเฉินหรือที่จําเปนทางการแพทย
3. รายชื่อผูใหบริการที่อยูภายใตนโยบายความชวยเหลือทางการเงินมีรายชื่อผูใหบริการใด ๆ
ที่ใหการรักษาภายในสถานที่ขององคกรซึ่งระบุถึงสิ่งที่อยูภายใตนโยบายการใหความชวยเหลือ
ทางการเงินและสิ่งที่ไมไดอยูภายใตนโยบายดังกลาว
คําจํากัดความ
สําหรับวัตถุประสงคของนโยบายนี้ ใหใชคําจํากัดความดังตอไปนี้:
• "501(r)" หมายถึงมาตรา 501(r)
ของระเบียบและขอบังคับของกรมสรรพากรที่มีการประกาศใช
• "จํานวนเงินที่เรียกเก็บโดยทัว
่ ไป" หรือ "AGB"
หมายถึงในกรณีฉุกเฉินหรือการดูแลรักษาทางการแพทยที่จําเปนอื่น ๆ
จํานวนเงินที่เรียกเก็บโดยทั่วไปสําหรับบุคคลที่มีประกันคุมครองการรักษาดังกลาว
• "ชุมชน" หมายถึงพื้นที่ทางภูมิศาสตรของรัฐนิวเจอรซีย
• "การรักษาในกรณีฉก
ุ เฉิน"
หมายถึงสภาพการคลอดหรือสภาพทางการแพทยที่มีความรุนแรงดังกลาวซึ่งการไมไดรับการ
รักษาทางการแพทยในทันทีอาจทําใหเกิดความเสี่ยงอยางมากตอสุขภาพของผูปวย
(หรือเด็กในครรภ)
ทําใหการทํางานของรางกายเสื่อมหรือความผิดปกติในการทํางานอยางรุนแรงของอวัยวะหรือ
สวนใดสวนหนึ่ง
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"การรักษาทีจ
่ ําเปนทางการแพทย"
หมายถึงการรักษาที่พบวามีความจําเปนทางการแพทยภายหลังจากการพิจารณาสภาพโดยแ
พทยที่ไดรับอนุญาตโดยปรึกษากับแพทยที่ดูแลผูป
 วย
• "องคกร" หมายถึง HackensackUMC Pascack Valley Medical Center
• "ผูป
 ว
 ย"
หมายถึงบุคคลทีไ่ ด ้รับการรักษาในกรณีฉุกเฉินหรือทีจ
่ ําเป็ นทางการแพทยที่องคกรและเปนบุค
คลที่รับผิดชอบทางการเงินในการรักษาผูปวย
•

ความชวยเหลือทางการเงินที่มีให
1. ผูปวยที่มีรายไดนอยกวาหรือเทากับ 200% ของระดับความยากจนของรัฐบาลกลาง
("FPL") มีสท
ิ ธิ์ที่จะไดรับการลดราคาจาก charity care 100%
ในสวนที่เรียกเก็บจากคาบริการที่ผูปวยรับผิดชอบ
หลังจากการชําระเงินโดยผูประกันตนถามี
2. ผูปวยที่มีรายไดมากกวา 200% ของระดับความยากจนของรัฐบาลกลาง (FPL)
จะมีสิทธิ์ไดรับความชวยเหลือดานการกุศลตามเกณฑตอไปนี้:
เกณฑรายได
รายไดเปนเปอรเซ็นตของ
หลักเกณฑรายไดที่เกี่ยวกับความยากจนของ HHS
นอยกวาหรือเทากับ 200%
มากกวา 200% แตนอยกวาหรือเทากับ 225%
มากกวา 225% แตนอยกวาหรือเทากับ 250%
มากกวา 250% แตนอยกวาหรือเทากับ 275%
มากกวา 275% แตนอยกวาหรือเทากับ 300%
มากกวา 300%

เปอรเซ็นตของคาใชจาย
ชําระโดยผูปวย
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3. หากผูปวยทีม
่ ีอัตราคาธรรมเนียมตามระดับจาก 20% ถึง 80%
จะรับผิดชอบคาใชจายทางการแพทยที่ออกเองที่สมควรที่เกิน 30%
ของรายไดทั้งหมดตอป (เชน บิลที่คางชําระโดยบุคคลอื่น)
ดังนั้นจะถือวาจํานวนเงินที่เกินกวา 30%
เปนการชวยเหลือการชําระเงินคารักษาในโรงพยาบาล
4. สิทธิ์ในการรับความชวยเหลือทางการเงินอาจมีการระบุ ณ จุดใด ๆ ในรอบการเงิน
และอาจรวมถึงการใชเกณฑการคิดคะแนนอยางคราว
ๆเพื่อพิจารณาวามีสิทธิ์หรือไมแมวาผูสมัครยังไมไดกรอกใบสมัครรับความชวยเหลือทางก
ารเงิน ("FAP Application")
5. ตองมีการพิจารณาสิทธิ์ที่จะไดรับความชวยเหลือทางการเงินสําหรับยอดเงินคงเหลือใด ๆ
ที่ผูปวยที่มีความตองการทางการเงินตองรับผิดชอบ
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โครงการ Charity Care

โครงการใหความชวยเหลือดานการชําระเงินการรักษาของโรงพยาบาลนิวเจอรซีย (Charity
Care Assistance)
คือการรักษาที่ไมเสียคาใชจายหรือลดคาใชจายซึ่งใหกับผูปว
 ยในและผูปวยนอกที่โรงพยาบ
าลที่ใหการรักษาแบบเฉียบพลันทั่วมลรัฐนิวเจอรซีย
ความชวยเหลือจากโรงพยาบาลและการรักษาที่ลดคาใชจายจะมีใหเฉพาะสําหรับการรักษาใ
นโรงพยาบาลที่จําเปนเทานั้น บริการบางอยางเชนคาแพทย คาวิสัญญีวิทยา
การตีความรังสีวิทยา และใบสั่งยาผูปว
 ยนอก
จะแยกตางหากจากคารักษาพยาบาลและอาจไมมีสิทธิ์ไดรับสวนลด

•

•

แหล่งเงินทุนสําหรับความชว่ ยเหลือในการจ่ายเงินค่ารักษาในโรงพยาบาลคือผ่านกองทุนการ
ดูแลสุขภาพทีบ
่ ริหารงานภายใต ้กฎหมายมหาชนปี ค. ศ. 1997 บทที่ 263

ความชวยเหลืออื่น ๆ สําหรับผูปว
 ยที่ไมมีสท
ิ ธิ์ไดรับความชวยเหลือทางการเงิน
ผูปวยที่ไมมส
ี ิทธิ์ที่จะไดรับความชวยเหลือทางการเงินตามที่ไดอธิบายไวขางตนยังอาจมีคุณสมบัติไ
ดรับการชวยเหลือประเภทอื่น ๆ ที่องคกรเสนอ เพื่อใหสมบูรณ ความชวยเหลือประเภทอื่น ๆ
มีการระบุไวที่นี่
แมวามันจะไมใชเปนความจําเปนและไมไดตั้งใจจะอยูภายใต
501(r)
แตจะถูกรวมไวที่นี่เพื่อความสะดวกของชุมชนที่ไดรับบริการโดย HackensackUMC Pascack Valley
Medical Center
1.

ผูปวยที่ไมมป
ี ระกันที่ไมมีสิทธิ์ที่จะไดรับความชวยเหลือทางการเงินจะไดรับสวนลดตามเ
กณฑดานลาง:
(ก) ขั้นตอนการรักษาผูปวย: 100% ของอัตราของ Medicare
(ข) การรักษาที่แผนกฉุกเฉิน: 115% ของอัตราของ Medicare
(ค) ผูปวยนอกซึ่งมีสิทธิ์เลือก: 200% ของอัตราของ Medicare
(ผม)สูติศาสตรและกระบวนการเสริมความงามไดกําหนดตารางคาธรรมเนียมการ
จายเงินดวยตัวเองและไมใชอัตราที่อิงตามการคืนเงินของ Medicare

ขอจํากัดในการเรียกเก็บเงินสําหรับผูปว
 ยทีม
่ ส
ี ิทธิ์ไดรับความชวยเหลือทางการเงิน
ผูปวยที่มีสิทธิ์ไดรับความชวยเหลือทางการเงินจะไมถูกเรียกเก็บเงินเปนรายบุคคลมากกวา AGB
สําหรับในกรณีฉุกเฉินและการดูแลรักษาทางการแพทยที่จําเปนอื่น ๆ
และไมเกินคาใชจายทั้งหมดสําหรับการดูแลทางการแพทยอื่น ๆ ทั้งหมด
องคกรคํานวณเปอรเซ็นตของ AGB หนึ่งคาหรือมากกวา โดยใชวิธี "มองกลับไป"
และรวมถึงคาบริการของ Medicare ทีม
่ ีคาธรรมเนียมในการใชบริการ
และบริษัทประกันสุขภาพเอกชนทุกรายที่จายคาสินไหมทดแทนใหกับองคกร ซึ่งทั้งหมดตาม 501(r)
คุณสามารถขอรับสําเนาของคําอธิบายและเปอรเซ็นตการคํานวณของ AGB
หนา 3 จาก

ไดฟรีในพื้นที่รับสมัครใด ๆ ผูป
 วยอาจขอรับสําเนาฟรีของการคํานวณ AGB
และเปอรเซ็นตทางไปรษณียโดยโทรไปที่หนวยงานบริการทางการเงินสําหรับผูปวยที่ (201) 3831043 เพื่อขอสําเนาใหสงไปยังที่อยูทางไปรษณียของผูปวย

สมัครขอความชวยเหลือทางการเงินและความชวยเหลืออืน
่ ๆ
ผูปวยอาจมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะไดรับความชวยเหลือทางการเงินโดยผานการพิจารณาสิทธิ์จาก
การคิดคะแนนอยางคราว ๆ หรือโดยการสมัครขอความชวยเหลือทางการเงินโดยยื่นใบสมัคร FAP
ที่สมบูรณ ใบสมัคร FAP และคําแนะนําในการสมัคร FAP
จะมีใหเมื่อมีการรองขอจากผูปวยในขณะที่ทําการใหบริการ
หากผูปวยประสงคจะสมัครขอความชวยเหลือทางการเงินหลังจากวันที่รับบริการ
ผูปวยสามารถเขาถึงใบสมัคร FAP และคําแนะนําในการสมัคร FAP
และพิมพไดโดยตรงจากเว็บไซตของ HackensackUMC Pascack Valley
ผูปวยอาจขอสําเนาใบสมัคร FAP และคําแนะนําการสมัคร FAP โดยทางไปรษณีย
หากตองการขอสําเนาเอกสารทางไปรษณียผูปวยควรติดตอฝายบริการทางการเงินสําหรับผูปวยทีห
่
มายเลข (201) 383-1043 ในแตละตําแหนงที่เขาถึงไดดังกลาว ใบสมัคร FAP
และคําแนะนําในการสมัคร FAP มีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาสเปน

ชวงเวลาการเรียกเก็บของผูปว
 ย - ผูปวยและผูป
 วยนอก

HackensackUMC Pascack Valley Medical Center
ใหใบแจงยอดบัญชีสําหรับการใหบริการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ประกันไดดําเนินการการเรียกรองคาสิ
นไหมแลว หรือทันทีสําหรับผูปวยที่ไมมีประกัน ยอดคงเหลือที่ผูปวยตองรับผิดชอบ ไดแก :
•
•
•
•

การชําระดวยตนเอง (ผูปว
 ยไมมีประกัน)
การชําระเงินดวยตนเองหลังจากประกันภัย (ประกันภัยไดชําระเงินในความรับผิดชอบแลว
โดยยอดเงินที่เหลืออยูในความรับผิดชอบของผูปว
 ย)
Charity Care (คาใชจายที่ไดรับสวนลดตามเกณฑของเปอรเซนตการกุศล)
การชําระเงินดวยตนเองหลังจาก Medicare (ความรับผิดชอบของผูปวยตามที่กําหนดโดย
Medicare)

รอบใบแจงยอดบัญชี
สําหรับผูปวยทุกรายจะมีการสงใบแจงยอดบัญชีประมาณหาวันหลังจากที่ยอดเงินคงเหลือกลายเปนคว
ามรับผิดชอบของผูปวย
รอบการเรียกเก็บเงินรวมสําหรับผูปว
 ยทั้งหมดคือ 120
วันกอนที่ยอดคงเหลือจะถูกสงไปยังหนวยงานเรียกเก็บเงิน
ใบแจงยอดบัญชีจะถูกสงไปยังผูปวยหลังจากที่ประกันไดชําระเงินในความรับผิดชอบแลว ถามี
หากคาใชจายที่อยูในความรับผิดชอบของผูปวยทั้งหมดเลยกําหนดชําระไมไดรับการจัดเก็บตามวันที่
ครบกําหนดชําระ ผูปวยจะยังคงไดใบแจงยอดบัญชีครั้งตอ ๆ ไป (ไมเกิน 5 ครั้ง)
หากยังไมมีการชําระเงิน บัญชีจะถูกสงไปยังหนวยงานเรียกเก็บเงิน
หนา 4 จาก

ผูป
 ว
 ยทีม
่ ข
ี อ
 สงสัยเกีย
่ วกับยอดเงินคงเหลือของตนสามารถติดตอฝายบริการลูกคาไดที่ (866) 5255557 เพื่อดูวา มีคุณสมบัติครบถวนสําหรับการจัดการการชําระเงินหรือไม
ผูปวยที่ไมสามารถจายเงินไดสามารถติดตอสํานักงานความชวยเหลือทางการเงินไดที่หมายเลข (201)
383-1043

ผูใหบริการโดยแผนกที่ใหบริการดานสุขภาพในกรณีฉก
ุ เฉินหรือบริการทางการแพทยที่จาํ เป
นอื่น ๆ ภายในโรงพยาบาล
แผนก / บุคคล / กลุม

อยูภายใตนโยบายความชวยเหลือทางการเงินหรือไม?

แผนกวิสัญญี

ไม

แผนกเวชศาสตรฉุกเฉิน

ไม

แผนกเวชศาสตร

ไม

แผนกสูติศาสตรและกุมารเวชศาสตร

ไม

แผนกศัลยศาสตร

ไม

แผนกรังสีวิทยา

ไม

แผนกโรคหัวใจ

ไม

หนา 5 จาก

