
 NORTHWEST COMMUNITY HOSPITAL 

 WYTYCZNE ADMINISTRACYJNE 

SPORZĄDZIŁ: Melissa Jacobsen NUMER:    

SPRAWDZIŁ: Tracy Wilson 

 
DATA: 

SPRAWDZIŁ: 

01/18/2013 

11/7/2017 

ZATWIERDZIŁ:  NAJNOWSZA 

WERSJA:  

11/7/2017 

WYDZIAŁ: 

ODNOŚNY ORGAN: 

Usługi dostępu 

 

Rada nadzorcza 

STRONA: 

ZGODNOŚĆ Z 

PRZEPISAMI: 

1 z  13 

 
TEMAT:  Zasady pomocy finansowej          

 
I. ZASADY I CEL 

 

Placówki Northwest Community Hospital (szpital NCH) i Northwest Community Day Surgery 
Center II, LLC (przychodnia chirurgiczna DSV) kierują się zasadą traktowania pacjentów 

bezstronnie i z szacunkiem niezależnie od ich możliwości zapłacenia za otrzymane usługi.  Mając 

na uwadze zdrowie i dobrostan społeczności, NCH i DSV leczą bezpłatnie lub udzielają rabatów 
osobom nieubezpieczonym, o ograniczonych zasobach lub nieuprawnionym do korzystania z 

programów opieki społecznej.   

 
W takich przypadkach NCH i DSV, zgodnie z Ustawą o ulgach w opłatach dla nieubezpieczonych 

pacjentów szpitali w Illinois, udzielą pomocy finansowej, zwykle określanej jako pomoc 

charytatywna, pacjentom, którzy udokumentują swój stan finansowy.  

 
Niniejsze zasady będą corocznie weryfikowane i dostosowywane do wytycznych federalnych 

dotyczących ubóstwa (Federal Poverty Guidelines, FPG) w miarę ich aktualizacji przez 

amerykański Departament Zdrowia i Usług Społecznych. 
 

Celem jest sformułowanie norm i wytycznych dla Programu Pomocy Finansowej (Financial 

Assistance Program, FAP), który udziela pomocy charytatywnej pacjentom NCH i DSV zgodnie w 

wymogami Ustawy o ulgach w opłatach dla nieubezpieczonych pacjentów  szpitali. FAP pokrywa 
wszelkie koszty niezbędnej opieki lekarskiej udzielanej przez NCH i DSV. 

 

 

II. ZASADY POMOCY FINANSOWEJ           

 

Informacja wizualna:  Informacje o programie pomocy finansowej będą uwidaczniane we 
wszystkich punktach przyjęć pacjentów, aby wytworzyć świadomość o jego istnieniu. 

Informacje wizualne będą umieszczane co najmniej wszędzie tam, gdzie pacjenci przybywają 

do szpitala, m.in. w oddziale pogotowia i w pomieszczeniach rejestracji.  

 
Obwieszczenie:  Na wszystkich fakturach i innych dokumentach informujących pacjenta o 

należnościach będzie umieszczone widoczne obwieszczenie, że pacjenci spełniający określone 

warunki dochodów mogą być uprawnieni do ulg w opłatach w ramach pomocy finansowej lub 
jako nieubezpieczeni, jak też informacje o tym, w jaki sposób można się o tę pomoc ubiegać w 

ramach zasad pomocy finansowej szpitala.  Procentowe rabaty finansowe są obliczane od 

opłat brutto. Od osób uprawnionych do FAP nie można pobrać więcej niż wynoszą kwoty 
zwykle pobierane (Amounts Generally Billed. AGB) za udzielenie pomocy w nagłym 

wypadku lub innej niezbędnej pomocy medycznej. 
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Zasady:  Na życzenie NCH i DSV muszą udostępnić swoje zasady pomocy finansowej 

wszystkim osobom fizycznym, jak też władzom stanowym. Wszelkie publiczne informacje i 

formularze odnoszące się do udzielania pomocy finansowej muszą być sporządzone w 
językach odpowiednich dla obsługiwanych przez NCH obszarów zgodnie z wymogiem 

(realizowanym przez Urząd Dochodów Państwa (IRS) Ustawy o przystępnej opiece 

zdrowotnej (Affordable Care Act, ACA), który nakazuje przetłumaczenie FAP na języki 
używane przez co najmniej 5% obsługiwanej ludności, lecz nie mniej niż 1000 osób. FAP jest 

dostępny w angielskiej, hiszpańskiej, rosyjskiej, polskiej, japońskiej i niemieckiej wersji 

językowej. 
Strona internetowa:  Informacje o programie pomocy finansowej i wnioski o jej udzielenie 

będą dostępne dla pacjentów w witrynie NCH http://www.nch.org/ . 

 

Formularz wniosku:  NCH i DSV muszą udostępnić wnioski potrzebne do ustalenia 
uprawnień pacjentów do pomocy finansowej.  Wnioski będą również dostępne w witrynie 

NCH. Można uzyskać pomoc w ich wypełnianiu telefonicznie pod nr  847-618-4542 lub w 

biurze Doradców Finansowych (Financial Counseling) w  Northwest Community Hospital, 
800 W. Central Road, Arlington Heights, IL 60005.  

 

 

 

III. KRYTERIA PRZYSŁUGIWANIA POMOCY FINANSOWEJ 

 

A. Pacjent musi spełniać wymagania programu pomocy finansowej oraz złożyć 
dokumenty niezbędne do ubiegania się o inne zapomogi finansowe, które mogłyby 

opłacić jego leczenie, takie jak programy finansowane przez władze, granty, fundusze 

społeczne itp. Pacjenci muszą wypełnić wymagane formularze wniosków, a także do 
nich należy zbieranie informacji niezbędnych do oceny ich uprawnień do pomocy 

finansowej.  

 

B. NCH i DSV udzielają bez dyskryminacji pomocy w nagłych wypadkach (w znaczeniu 
Ustawy o udzielaniu pomocy lekarskiej w nagłych wypadkach i podczas aktywnego 

porodu, EMTALA) wszystkim niezależnie od uprawnień do pomocy finansowej. NCH 

i DSV nie podejmuje żadnych kroków mogących odwieść pacjentów od ubiegania się 
o pomoc medyczną w trybie pogotowia, np. nie wymaga opłaty z góry za zabiegi i nie 

pozwala na egzekucję długów na terenie oddziału pogotowia ani w innych miejscach 

na terenie szpitala, gdzie mogłoby to kolidować z udzielaniem pomocy w nagłej 
potrzebie bez dyskryminacji, wszystkim potrzebującym bez wyjątku. 

 

http://www.nch.org/
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C. Aby uzyskać zniżki procentowe opisane poniżej, muszą zostać spełnione kryteria 

przysługiwania pomocy finansowej. Progi dochodów na podstawie FPG są podane w 

Załączniku A. 
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Tabela kryteriów przysługiwania pomocy finansowej NCH 

Procent wytycznych 

federalnych dotyczących 

ubóstwa (FPG) 

Zniżka procentowa 

od należności płatnej 

przez pacjenta 

Maksimum katastrofalne  

Do 300% 100% nie dotyczy 

301 – 400% 90% 
25% rocznego dochodu 

rodziny 

401 – 500% 80% 
25% rocznego dochodu 

rodziny 

501 – 600% 75% 
25% rocznego dochodu 

rodziny 

 

 
D. Ustawa o rekompensatach dla ofiar przestępczości została uchwalona, aby przede 

wszystkim zmniejszyć obciążenie finansowe ofiar przestępstw z użyciem przemocy 

oraz ich rodzin ( (740 ILCS45/Crime Victims Compensation Act).  

 NCH oferuje zniżkę 100% od pozostałej do zapłacenia kwoty należnej za 

usługi poza szpitalem ofiarom napaści seksualnej i obciąża je należnościami za 

usługi w szpitalu; 

 Obciąża pozostałą kwotą pacjentów za napaści inne niż seksualne; 

 Stosuje wszelkie zniżki, do jakich pacjenci są uprawnieni przed zgłoszeniem 

roszczenia o refundację do władz stanowych. 
 

E. Jeżeli w trakcie załatwiania wniosku o pomoc finansową okaże się, że wnioskodawca 

kwalifikuje się lub jest uprawniony do pomocy z innych programów, musi on uzyskać 

decyzję, aby zachować uprawnienia do wszystkich programów pomocy finansowej 
NCH. 

 

F. Zanim udzielona zostanie pomoc finansowa, do salda pacjenta muszą zostać zaliczone 
płatności stron trzecich. 

 
G. Konta z bieżącym zaległym saldem opłat własnych od $300,00 podlegają rozpatrzeniu 

pod kątem pomocy finansowej po upływie 365 dni od daty faktury. Odnosi się to do 
zatwierdzenia z góry opłat od $300,00 za zaplanowane usługi. Jeżeli ustalono, że 

pacjentowi przysługuje FAP za opiekę, placówka szpitalna zrefunduje zapłaconą kwotę 

większa niż $5. 
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H. Pacjent musi udokumentować swoje dochody składając, odpowiednio, następujące 

dokumenty: 

 

 Ostatnie zeznanie podatkowe 

 Zeznanie podatkowe, wg którego pacjent jest na czyimś utrzymaniu 

 Ostatnie formularze W-2 i 1099 

 Dwa ostatnie odcinki czeków za wynagrodzenie za pracę 

 Weryfikacja samozatrudnienia (Załącznik B) 

 Pismo pracodawcy w sprawie płac (Załącznik C), lub 

 Dodatkowe potwierdzenie dochodów przez osobę trzecią, uznane za 

wiarygodne przez NCH. 

 

I. Wiarygodne potwierdzenie stałego zamieszkania w stanie Illinois musi zawierać jeden z 
następujących dokumentów: 

 

 Ważny dowód tożsamości wydany przez władze stanowe 

 Ostatni rachunek za usługi komunalne (światło itp.) 

 Umowa najmu 

 Pismo od organizacji dla bezdomnych, domu tymczasowego pobytu 

(transitional house) lub podobnej placówki, potwierdzające, że 
nieubezpieczony pacjent przebywa placówce 

 Dowód rejestracyjny pojazdu 

 Karta rejestracji do głosowania 

 Przesyłka pocztowa do nieubezpieczonego pacjenta na adres w Illinois od 

urzędu lub od innego wiarygodnego nadawcy, lub 

 Oświadczenie członka rodziny nieubezpieczonego pacjenta, zamieszkałego 

pod tym samym adresem, z potwierdzeniem zamieszkania.  
 

J. Pacjent musi zaświadczyć istnienie aktywów i przedstawić dokumentację ich wartości. 

Akceptuje się następujące dokumenty: 

 

 Wyciągi z konta czekowego lub oszczędnościowego za trzy miesiące 

 Ostatni wyciąg kwartalny z konta inwestycyjnego 

 Oświadczenia innych instytucji finansowych lub inne formy weryfikacji przez 

osoby trzecie, lub 

 Jeżeli nie istnieje weryfikacja przez osobę trzecią, pacjent musi zaświadczyć 

szacunkową wartość aktywów. 

 
K. Inne dokumenty wymagane do rozpatrzenia wniosku muszą obejmować, o ile dotyczy: 
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 Poświadczony notarialnie formularz wsparcia (Primary Support Form) 

(Załącznik D) 

 Pismo odwoławcze pacjenta (Załącznik E). 

 

 

 

L. Ulgi w opłatach dla nieubezpieczonych pacjentów szpitali w Illinois są przewidziane dla 
pacjentów w Illinois spełniających kryteria (Załącznik  F). 

 

M. Pacjenci niedostatecznie ubezpieczeni mogą być winni znaczne kwoty z tytułu udziału 
własnego lub należności za usługi nie objęte ubezpieczeniem.  Takie należności mogą  

zostać umorzone w 100% zależnie od wielkości rodziny i dochodów według federalnych 

wytycznych dotyczących ubóstwa. Pacjenci ubezpieczeni są uprawnieni do pomocy 

finansowej tylko na podstawie kryteriów pomocy finansowej NCH, a nie do zniżek dla 
nieubezpieczonych pacjentów szpitalnych w Illinois. Dla pacjentów, których dochody 

przekraczają 300% FPG lecz są niższe niż 600% FPG, stosowana będzie ruchoma skala do 

obliczania ulg procentowych od opłat, zgodnie z programem pomocy finansowej NCH. 
NCH stosuje do obliczania AGB metodę retrospektywną. Procent AGB i opis metody 

obliczania można uzyskać od: Financial Counseling, 800 W. Central Road, Arlington 

Heights, IL 60005. (Załącznik G). 

 
 

IV. DOMNIEMANIE UPRAWNIEŃ 

 
A. NCH rozumie, że niektórzy pacjenci nie wezmą udziału w procesie składania wniosków. 

Wówczas NCH może wykorzystać inne źródła informacji dla oceny ich potrzeb 

finansowych. Te informacje umożliwią NCH podjęcie opartej na zasadnych przesłankach 
decyzji na temat potrzeb finansowych opornych pacjentów, korzystając z najlepszych 

dostępnych szacunków, gdy brak informacji bezpośrednio od pacjentów.  

 

B. NCH korzysta z pomocy strony trzeciej w celu przeprowadzenia komputerowej analizy 
danych pacjenta dla oceny jego potrzeb finansowych.  Ta analiza posługuje się uznanym 

przez służbę zdrowia modelem opartym na publicznych bazach danych. Model 

predyktywny uwzględnia publiczne dane do obliczania punktacji socjoekonomicznej i 
finansowej na podstawie dochodów, majątku i płynności.  Służy to do oceny 

nieubezpieczonych pacjentów według tych samych norm; model jest skalibrowany na 

podstawie dotychczasowych zatwierdzeń pomocy finansowej NCH w ramach 
tradycyjnego procesu składania wniosków.    
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C. Komputerowa metoda obliczeń będzie stosowana zanim dług zostanie uznany za 

niespłacalny, po wyczerpaniu innych źródeł zapłaty.  Pozwoli to NCH odsiać 

nieubezpieczonych pacjentów do udzielenia im pomocy finansowej przed podjęciem 
nadzwyczajnych środków windykacji.  Dane pochodzące z komputerowego badania 

uprawnień będą stanowić wystarczającą dokumentacje potrzeb finansowych w ramach 

niniejszych zasad.  
 

D. Gdy za podstawę uznania uprawnień przez domniemanie służy nabór komputerowy, 

najwyższe poziomy rabatu będą przyznawane tylko za uznane usługi, udzielone w 
określonych terminach.   Pacjent, który nie zakwalifikował się w ramach naboru 

komputerowego, może nadal być uwzględniony w tradycyjnym procesie wniosków o 

pomoc finansową.    

 
E. Konta pacjentów uznanych za uprawnionych przez domniemanie zostaną 

przekwalifikowane na mocy zasad pomocy finansowej.   Nie zostaną przekazane do 

windykacji ani nie będą podlegać dalszym czynnościom egzekucyjnym oraz nie będą 
zaliczane do strat szpitala z tytułu niespłaconych długów.   

 

F. Pacjenci spełniający kryteria domniemanych uprawnień po rozpatrzeniu ich wniosków o 

pomoc finansową poza komputerową oceną dokonaną przez stronę trzecią otrzymają 
100% pomocy. 

 

G. Pacjent zostaje uznany za uprawnionego przez domniemanie, gdy spełnia jeden z 
następujących warunków. Pacjent musi dostarczyć dokumentację uprawnień lub 

kwalifikacji, albo zrzut ekranu strony internetowej ze spisem uprawnień: 

 

 Uczestnictwo w programie leków na receptę finansowanym przez stan 

 Udział w programie pomocy dla kobiet, dzieci i młodzieży (Women, Infants & 

Children, WIC) 

 Uprawnienie do kartek żywnościowych (karta LINK) 

 Uprawnienie z innego stanowego lub lokalnego programu pomocy, który nie 

jest finansowany 

 Podany adres oznacza mieszkanie subsydiowanie dla osób o niskich 

dochodach 

 Pacjent zmarł i nie pozostawił znanej schedy 

 Powiązanie z organizacją pomocy dla bezdomnych (np. Journal to Hope) 

 Przynależność do programu SNAP, darmowych posiłków (Illinois Free 

Breakfast/Lunch), pomoc dla osób o niskich dochodach w opłacaniu 
elektryczności (Low Income Home Energy Assistance) 

 Otrzymywanie pomocy na usługi medyczne w ramach grantu 
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 Niedawna osobista upadłość, pozbawienie wolności, przynależność zakonu 

ślubującego ubóstwo, udział w TANF lub w programie IHDA wsparcia dla 

wynajmujących mieszkania 

 Pacjent nie reagował na namowy do starania się o pomoc finansową, ale został 

oceniony po wyleczeniu i spełnia kryteria 

 Pacjent jest umysłowo lub fizycznie niesamodzielny i nie ma nikogo, kto by 

działał w jego imieniu 

 Pacjent jest uprawniony do subsydiowanych programów posiłków szkolnych, 

lub 

 Uprawnienia do Medicaid nie stosują się do danej usługi, tzn. do usług 

społecznych DHS, Mom’ and Babies, lub 

 Przynależność do zakonu wymagającego ślubowania ubóstwa. 

 

V. ROZPOZNANIE POTENCJALNIE UPRAWNIONYCH PACJENTÓW 

 
A. W miarę możności doradca finansowy przeprowadzi przed rejestracją lub przyjęciem 

rozmowę z pacjentem lub z jego wyznaczonym przedstawicielem, aby stwierdzić, czy 

pacjent wymaga pomocy finansowej oraz zatwierdzenia przed udzieleniem usług. 

 
B. Jeżeli rozmowa z pacjentem przed rejestracją lub przyjęciem nie jest możliwa, rozmowę z 

doradcą finansowym należy przeprowadzić podczas  przyjęcia, rejestracji, albo wkrótce 

potem. Jeżeli przyjęcie nastąpiło w trybie nagłym, doradca finansowy nie powinien 
dokonywać oceny, zanim nie otrzyma wyników wymaganych badań lekarskich.  

 

C. NCH i DSV podejmą uzasadnione wysiłki, aby określić, czy pacjent jest uprawniony, w 
okresie powiadamiania, który rozpoczyna się w dniu udzielenia opieki, a kończy 120 dni po 

doręczeni pacjentowi pierwszego szpitalnego rachunku za opiekę. 

 

D. Okres rozpatrywania wniosku kończy się 360 dni po doręczeniu pacjentowi pierwszego 
szpitalnego rachunku za opiekę. W tym okresie NCH i DSV przyjmują i załatwiają 

wnioski. Usługi wykonane przez szpital podlegają pomocy finansowej w ciągu 365 dni od 

otrzymania pierwszej faktury. 
 

E. W okresie powiadamiania NCH i DSV udzielą streszczenia programu pomocy finansowej 

w prostym języku, zaproponują pomoc w składaniu wniosku o tę pomoc przed wypisaniem 

ze szpitala oraz ponownie na 30 dni przed rozpoczęciem nadzwyczajnych środków 
windykacji.  
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F. Pacjenci, którzy mogą się kwalifikować do pomocy finansowej z programów rządowych, 

grantów, funduszy społecznych itd. powinni być kierowani do odnośnych programów 

przed rozpatrzeniem udzielenia im pomocy finansowej zgodnie z FPG. 
 

G. Przy rozpatrywaniu wniosku o pomoc finansową uwzględnia się sytuację finansowa 

wszystkich członków rodziny.  
 

H. Usługodawcy mogą oferować pomoc finansową według własnego uznania, zaś udzielający 

pomocy w nagłych wypadkach i innych niezbędnych medycznie usług objętych przez FAP 
oraz ci, których FAP nie obowiązuje, są wyliczeni w Załączniku H. Zachęca się pacjentów 

do okazywania usługodawcom pisma ustalającego uprawnienia (determination letter). 

 

 
 

VI. USTALANIE UPRAWNIEŃ 

 
A. Zatwierdzenie pomocy finansowej musi być zgodne z niniejszymi wytycznymi, a decyzja 

musi być udokumentowana. Granice przyznawania pomocy finansowej przez decydentów 

są następujące:  

 Należności poniżej $300 nie są objęte pomocą finansową. 

 Doradca finansowy lub przedstawiciel $300 - $1500 

 Menedżer usług dla pacjent lub wskazana osoba $1500.01 - $20,000 

 Dyrektor usług dla pacjent lub wskazana osoba $20,000.01 – $100,000 

 Dyrektor wykonawczy działu dochodów lub wskazana osoba – $100,000 lub 

więcej 

 Dyrektor finansowy - $100,000.01 lub więcej 

 Dyrektor finansowy  – odwołania 

 

VII. POWIADOMIENIE O USTALENIU UPRAWNIEŃ 

 
A. Zwykle w ciągu 30 dni następuje rozpatrzenie wypełnionego wniosku i wysłanie do 

pacjenta powiadomienia o decyzji (Załącznik I).  Pacjent zostanie powiadomiony o 

opcjach uregulowania pozostałych opłat własnych oraz o sposobie odwołania od 
początkowej decyzji.  

 

B. Jeżeli decyzja o pomocy finansowej umożliwia udzielenie zniżki procentowej, lecz 

pozostawia do zapłaty pozostała kwotę, podjęte zostaną zwykłe środki windykacji.  
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C. Pacjenci mogą  składać ponowne wnioski poza pierwotnym terminem, jeżeli nastąpiły 

zmiany w ich dochodach, stanie posiadania, wielkości rodziny lub pojawiły się inne 

okoliczności mające pływ na uprawnienia do pomocy finansowej. Jeżeli nastąpi zmiana 
sytuacji finansowej, pacjent powinien niezwłocznie poinformować o tym doradcę 

finansowego. Można to uczynić w okresie sześciu miesięcy od daty zatwierdzenia. 

 

VIII. ODWOŁANIE 

 

A. Pacjent musi złożyć formularz wniosku o odwołanie w ciągu 45 dni od otrzymania pisma o 
decyzji w sprawie pomocy finansowej. Zwykle w ciągu 45 dni od wpłynięcia formularza 

wniosku pacjent otrzyma odpowiedź Komisji na piśmie. 

 

B. Jeżeli decyzja o pomocy finansowej lub rozpatrzenie odwołania umożliwia udzielenie 
zniżki procentowej, lecz pozostawia do zapłaty pozostałą kwotę, albo jeżeli  stwierdzi się, 

że pacjent jest w stanie zapłacić całość lub część należności, podjęte zostaną zwykł środki 

windykacji. Taka decyzja nie stoi na przeszkodzie ponownej ocenie zdolności płatniczych 
dłużnika w późniejszym terminie.  Pacjent może złożyć ponowny wniosek o pomoc 

finansową lub zwrócić się o zmianę warunków płatności. 

 

 

IX. NADZÓR I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

 

A. Komisja Audytu i Praworządności (Audit and Compliance Committee) nadzoruje 
przestrzeganie zasad pomocy finansowej oraz zbiera się raz do roku w celu ich 

aktualizacji. 

 
B. Prowadzona będzie dokumentacja (na papierze lub elektroniczna) służąca za podstawę 

sprawozdań z udzielanej pomocy finansowej. Dokumentacja musi zawierać wszystkie 

wnioski i dokumenty uzasadniające.  Okres ich przechowywania wynosi 7 (siedem) lat.  

Zapisy muszą zawierać co najmniej następujące dane: 
 

 Numer konta i datę usługi 

 Datę przyjęcia i rozpatrzenia wniosku 

 Datę ustalenia uprawnień lub 

 Kwotę do zapłaty oraz procent przyznanej pomocy finansowej. 

 

C. Koszty pomocy finansowej będą ogłaszane co roku w sprawozdaniu o świadczeniach 
społecznych NCH (NCH Community Benefit Report), zgodnie z przepisami 

odnoszącymi się do formularza IRS 990, Schedule H i formularza 990 Illinois AG, a 

także zgodnie z Ustawą Illinois o świadczeniach społecznych (Illinois Community 
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Benefit Act.). Pomoc finansowa będzie ogłaszana jako koszt udzielonej pomocy (a nie 

jako opłata za tę pomoc) przy zastosowaniu wymaganych udokumentowanych 

kryteriów. 

 

   X. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI 

 
A. Menedżer rozwiązań PFS zapewnia nadzór i odpowiada za ustalenie, czy spełnione 

zostały wymagania odnośnie stosowania zwykłych środków przed przystąpieniem do 

zastosowania nadzwyczajnych środków windykacji. 

 

B. Windykacja zostanie zawieszona dla wszystkich kont, dla których NCH i DSV 

otrzymały wnioski o udzielenie pomocy finansowej lub o inne ubezpieczenia społeczne 

(np. Medicare, Medicaid itp.).   NCH i DSV cofną nadzwyczajne środki windykacji 
(extraordinary collection actions, ECA) dla pacjentów uprawnionych do pomocy 

finansowej. 

 
C. NCH i DSV udzielą ustnego powiadomienia o dostępności pomocy finansowej co 

najmniej 30 dni przed wszczęciem ECA, zgodnie z wymaganiami przepisu 501(r). 

 
D. NCH i DSV udostępnią łatwo zrozumiałe streszczenie wraz z rachunkiem do zapłaty 

lub wraz z pisemną zapowiedzią zamiaru wszczęcia nadzwyczajnych środki windykacji. 

 
E. NCH i DSV zwrócą zapłacone przez osoby uprawnione do FAP kwoty wyższe niż te, 

które NCH uznało za należne od tych osób, za wyjątkiem kwot poniżej $5. NCH 

potwierdzi przedpłaty lub depozyty poniżej AGB, jeżeli więc pacjent zostanie później 

uznany za uprawnionego do FAP, NCH skorzysta z zasady „safe harbor” i zwróci kwoty 
wyższe niż uznane za należne od pacjenta. Procenty FAP są wyższe niż AGB. Konta 

uprawnione do pomocy finansowej muszą mieć zaległe saldo należności własnych od 

$300.00 wzwyż.  

 
 

F. Pełna zapłata musi zostać uiszczona, lub termin spłaty uzgodniony, w dniu udzielenia 

usługi. Jeżeli pacjent nie da znać o sobie, jego konto może zostać zgłoszone do agencji 
windykacyjnej i zgłoszone do biura kredytu. NCH może zastosować kwoty refundacji 

do kont nieuprawnionych do FAP. 

 
G. NCH i DSV zastosują uzasadnione procedury w sposób bezstronny i jednakowy dla 

wszystkich, aby zainkasować należności, jednocześnie zachowując poufność i nie 

naruszając godności pacjentów. Konta do zapłaty mogą również zależnie od ich 

klasyfikacjizostać przekazane komornikom. 
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H. Procedury windykacji mogą zostać zaplanowane na podstawie wysokości należności, 

dotychczasowej wypłacalności dłużnika i oczekiwanej możliwości uzyskania zapłaty.  
Prognoza wypłacalności może być oparta na zdolności kredytowej lub sporządzona 

przy użyciu innych narzędzi.  Jeżeli pacjent lub poręczyciel zakwestionuje rachunek 

wystawiony przez Northwest Community, NCH lub jego przedstawiciel musi 
odpowiedzieć na zażalenie ustnie lub na piśmie, aby uzasadnić i ustalić należność.   

 

Przed windykacją wszystkie konta podlegają 120-dniowej kampanii, która obejmuje:  

 Pisma windykacyjne, rozmowy telefoniczne według scenariusza i noty pisemne, które w 

sposób uprzejmy i jednakowy dla wszystkich wyraźnie komunikują pacjentowi 

informacje dotyczące należności od niego lub poręczyciela 

 Numer telefonu bezpłatnego i adres do korespondencji. Ten numery i adres musi być 

uwidoczniony na rachunkach i powiadomieniach o windykacji wystawianych przez 

Northwest Community Hospital.  

 NCH będzie odpowiadać na zgłoszenia pacjentów pod ten numer w najkrótszym 

możliwym czasie, a w każdym razie nie później niż następnego dnia roboczego.  

Odpowiedzi na pisma pacjentów kierowane na ten adres będą udzielane w ciągu 30 dni. 

 
Jeżeli pacjentowi potrzebna jest dokumentacja należności, Northwest Community i jego 

agencja windykacyjna dostarczy ją na piśmie w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania 

prośby.  Jeżeli pacjent dostarczył nowych informacji, Northwest Community zaktualizuje 
odpowiednie konta.  Konta zgłoszone do komornika pozostają bez egzekucji przez 120 dni, a 

następnie komornik:  

 

 Zwróci konta do NCH 

 Wierzyciel zaprzestanie wszelkich telefonów i fakturowania i będzie przekierowywać 

wezwania telefoniczne do odpowiedniej agencji windykacji długów. 
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DEFINICJE 

 

Majątek:  Majątek obejmuje dostępną natychmiast gotówkę i inwestycje, takie jak 
nieruchomości na wynajem, salda kont czekowych i oszczędnościowych oraz inne inwestycje. Do 

majątku nie zalicza się głównego miejsca zamieszkania, rzeczy osobistych oraz wszelkich kwot 

zdeponowanych w planach emerytalnych, jednak wypłaty z tych planów mogą  być zaliczone do 
dochodów.  

 

Katastrofalne wydatki:  Poniesione wydatki medyczne, których zapłata wymaga likwidacji 
majątku niezbędnego do życia i i która stanowiłaby nadmierne obciążenie dla utrzymania 

rodziny. Ponadto za katastrofalne uznaje się również wydatki medyczne pacjentów, po których 

opłaceniu przez osoby trzecie pozostała kwota przekracza określony procent rocznych dochodów 

rodziny pacjenta.  
 

Maksimum katastrofalne:  Maksymalna kwota, jaką można pobrać w ciągu 12 miesięcy od 

pacjenta uznanego za uprawnionego do pomocy finansowej wynosi 25% dochodu rodziny 
pacjenta i jest zależna od trwania uprawnień.  To maksimum przestaje dotyczyć pacjenta, gdy 

jego majątek przekroczy 600% FPG. 

  

Rodzina:  Pacjent, mąż/żona (w tym konkubent/konkubina), partner/ka wspólnie zamieszkały/a i 
osoby na ich utrzymaniu z mocy prawa zgodnie z przepisami Służby Dochodów Państwa (IRS). 

Jeżeli pacjent zgłasza kogoś w zeznaniu podatkowym jako osobę na swoim utrzymaniu, ta osoba 

może zostać uznana za taką do celów programu pomocy finansowej.  
 

Dochody rodziny:  Suma rocznych zarobków i świadczeń pieniężnych rodziny ze wszystkich 

źródeł przed opodatkowaniem, minus wypłacane alimenty na dzieci. Przykładowo, są to m.in. 
wynagrodzenia za pracę, pobory, dywidendy, oprocentowanie, świadczenia Social Security, 

zapomogi z tytułu wypadków przy pracy, regularne wsparcie od innych osób, emerytury 

rządowe, emerytury prywatne, wypłaty ubezpieczeniowe i renty dożywotnie, honoraria, dochody 

z wynajmu nieruchomości, spadki i fundusze powiernicze. 
 

Pomoc finansowa:  Usługi zdrowotne udzielone bezpłatnie lub po ulgowej cenie osobom 

nieubezpieczonym i z ograniczonymi zasobami finansowymi lub nieuprawnionymi do 
ubezpieczeń społecznych.  Ten termin jest równoznaczny z określeniem „opieka charytatywna”. 

 

 
Ustawa o ulgach w opłatach dla nieubezpieczonych pacjentów  szpitali w Illinois  Ustawa 

regulująca zniżki charytatywne w opłatach szpitalnych dla nieubezpieczonych pacjentów w stanie 

Illinois, którzy zwracają się o takie zniżki i których dochody rodzinne nie przekraczają 600% 

federalnych wytycznych dotyczących ubóstwa, udzielane za medycznie niezbędne usługi 
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wartości powyżej $300 za każdorazowe przyjecie do szpitala lub zgłoszenie do przychodni.  

Uprawnieni pacjenci są to mieszkańcy stanu Illinois, hospitalizowani i nie objęci polisą 

ubezpieczeniową oraz nie korzystający z publicznych lub prywatnych ubezpieczeń czy świadczeń 
zdrowotnych ani z innych planów, rent za wypadki przy pracy, ubezpieczeń od wypadków lub od 

innych zdarzeń, za które odpowiedzialne są strony trzecie. 

 
Mieszkaniec stanu Illinois:  Osoba zamieszkała i zamierzająca zamieszkiwać przez czas 

nieokreślony w stanie Illinois. Przeprowadzka do Illinois wyłącznie w celu uzyskania świadczeń 

służby zdrowia nie spełnia wymogu stałego zamieszkania.  

 

Usługi medycznie niezbędne:  Wszelkie usługi udzielone pacjentowi w przychodni lub w 

szpitalu, niezależnie od tego, czy pacjent jest czy nie jest ubezpieczony. Usługi „medycznie 

niezbędne” nie obejmuje dobrowolnych operacji kosmetycznych, usług innych niż medyczne, np. 
takich jak usługi społeczne lub zawodowe, lecz mogą uwzględniać usługi eksperymentalne lub 

związane z badaniami naukowymi, uznane za niezbędne oddzielnie dla każdego przypadku. NCH 

i DSV  nie opóźniają udzielania usług medycznie niezbędnych. 
 

Domniemanie uprawnień:  Decyzja o udzieleniu pomocy finansowej na podstawie modelu 

predyktywnego, opartego na czynnikach socjo-ekonomicznych, z uwzględnieniem dochodów, 

obowiązków wobec osób na utrzymaniu i posiadania domu. 

 

Samozatrudnienie: Oznacza prowadzenie działalności gospodarczej w charakterze niezależnego 

przedsiębiorcy, udział w spółce prowadzącej działalność gospodarczą lub inną indywidualną 
działalność gospodarczą. 

 

Saldo należności własnych:  Część medycznie niezbędnych wydatków nie objętych 
ubezpieczeniem lub płatnych przez inną stronę trzecią, albo pełna należność pacjenta 

nieubezpieczonego. 

 

Zniżka od należności własnej:  Zniżka oferowana prze NCH pacjentom nieubezpieczonym 
niezależnie od ich możliwości płatniczych i bez formalnej dokumentacji wskazującej na inne 

programy opłacania usług zdrowotnych lub na stosowalność zasad pomocy finansowej NCH.  

Zniżki od należności własnej udziela się przed ustaleniem dodatkowej pomocy finansowej z 
innych programów lub przez program pomocy finansowej NCH udzielający pomocy 

charytatywnej (patrz Zasady udzielania zniżek od należności własnych). 

 
Osoby niedostatecznie ubezpieczone: Pacjent, którego polisa ubezpieczeniowa jest 

niewystarczająca, pozostawiając udział własny lub saldo należności powyżej $300.  Pacjenci 

niedostatecznie ubezpieczeni mogą się ubiegać o pomoc finansową w ramach zasad pomocy 

finansowej dla stałych mieszkańców stanu Illinois. 
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Osoby nieubezpieczone:  hospitalizowani mieszkańcy Illinois nie objęci polisą ubezpieczeniową 

i nie korzystający z publicznych lub prywatnych ubezpieczeń czy świadczeń zdrowotnych ani z 
innych planów, rent za wypadki przy pracy, ubezpieczeń od wypadków lub innych zdarzeń, za 

które odpowiedzialne są strony trzecie. Definicja osoby „nieubezpieczonej” według niniejszych 

zasad różni się od zasad NCH udzielania zniżek od należności własnych, dostępnych dla 
wszystkich pacjentów niezależnie od tego, czy są mieszkańcami Illinois.  Jest to zgodne z 

przepisami federalnymi w sprawie zniżek niezwiązanych z opieką charytatywną.  

 
Pacjenci zamieszkali lub zatrudnieni poza obszarem usług (patrz Załącznik J) nie będą brani pod 

uwagę przy udzielaniu pomocy finansowej, o ile nie zostanie spełniony jeden z następujących 

warunków: 

 

 Opieki w nagłej potrzebie udzielił oddział pogotowia (ES).  W takim 

przypadku objęte pomocą finansową są tylko usługi udzielone pacjentowi w 

związku z pomocą w nagłym wypadku udzieloną przez ED. 

 

 Udzielona została doraźna pomoc (podczas nieplanowanej wizyty) w 

dowolnym ośrodku pomocy doraźnej NCH (NCH Immediate Care Centers, 

ICC).  W takim przypadku objęte pomocą finansową są tylko usługi udzielone 

pacjentowi w ICC, a nie te, które zostały udzielone później.  

 

 Usługa, która pacjent uzyskał lub o która się starał jest niedostępna w żadnej 

placówce w pobliżu jego miejsca zamieszkania. 

 

 Lekarz, który skierował pacjenta, pracuje na obszarze usług lub należy do 

personelu medycznego NCH. 
  

ODSYŁACZE 

 

PODSTAWA 

PRAWNA 

ŹRÓDŁA PRZEPISÓW 

Prawo stanu Illinois Ustawa o zniżkach dla nieubezpieczonych, PA95-0965 

Prawo stanu Illinois Egzekwowanie orzeczenia o zwolnieniu od zajęcia nieruchomości, 
735ILCS5/12-1001 

Prawo stanu Illinois 35 ILCS 200/15-65 – Ustawa Illinois o stowarzyszeniach pożytku 

publicznego (Not-For-Profit Corporation Act) 

Prawo stanu Illinois 740 ILCS 45/ Ustawa o odszkodowaniach dla ofiar przestępstwa (Crime 
Victims Compensation Act) 
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JCAHO RI 1.40 – Prawa pacjentów (Patient Rights) 

Prawo federalne 42USC.1395/dd 
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