Szpital Uniwersytecki im. św. Piotra
Polityka pomocy finansowej — podsumowanie w prostym języku (ang. PLS, Plain Language
Summary)

Program/polityka pomocy finansowej Szpitala Uniwersyteckiego im. św. Piotra (SPUH, Saint Peter’s
University Hospital), w skrócie FAP (ang. Financial Assistance Policy/Program), zapewnia uprawnionym
pacjentom częściowe lub całkowite zniżki na pomoc w nagłych wypadkach oraz innąuzasadnioną
medycznie pomoc świadczonąprzez szpital SPUH oraz podmioty w dużym stopniu z nim
stowarzyszone (wg definicji urzędu IRS). Szpital Uniwersytecki im. św. Piotra oraz wszystkie podmioty
w dużym stopniu z nim stowarzyszone sądalej zwane łącznie „SPUH”.
Usługi objęte programem 
— pomoc w nagłych wypadkach oraz inna uzasadniona medycznie pomoc
ś
wiadczona przez SPUH i rozliczana przez SPUH. Program FAP ma zastosowanie tylko do usług
rozliczanych przez SPUH. Inne usługi, które sąrozliczane oddzielnie przez innych dostawców, na
przykład lekarzy lub laboratoria, nie sąobjęte programem FAP.
Uprawnieni pacjenci
— pacjenci korzystający z usług objętych programem, którzy dostarczyli
wszystkie niezbędne dane/dokumenty oraz którzy zostali uznani za uprawnionych do udziału w
programie pomocy finansowej przez DziałZarządzania Zasobami Szpitala Uniwersyteckiego im. św.
Piotra.
Pacjentom uprawnionym do udziału w programie FAP za pomoc w nagłych wypadkach oraz
uzasadnionąmedycznie pomoc nie będąnaliczane opłaty w wysokości wyższej niżwysokość
powszechnie naliczonych kwot (ang. AGB) — 
co oznacza, że Health Care System nie naliczy opłat
brutto pacjentom uprawnionym do udziału w programie FAP za żadnąniezbędnąpomoc medyczną.
Sposób wnioskowania
●

Pacjenci nieubezpieczeni

Pracownicy Działu Zarządzania Zasobami Szpitala Uniwersyteckiego im. św. Piotra przeglądają
wszystkie dostępne rejestry, aby zidentyfikowaćnieubezpieczonych pacjentów (pacjentów
samodzielnie opłacających świadczenia). Ten proces wymaga od nas analizowania populacji
pacjentów pod względem możliwości uprawnienia do udziału w stanowych lub federalnych
programach pomocy, jak równieżinformowania pacjentów, przedstawicieli, lekarzy kierujących i
pracowników SPUH o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie.
Wszyscy pacjenci, którzy osobiście opłacająświadczenie ze względu na brak uprawnieńdo
skorzystania ze stanowych i federalnych programów pomocy, niespełnienie warunków albo
niemożliwośćwykupu (lub rejestracji) minimalnego pakietu świadczeńna mocy Ustawy o przystępnej
opiece zdrowotnej (ang. Affordable Care Act), uznani zostanąza osoby upoważnione do udziału w
programie FAP, a ich płatności zostanązmniejszone do kwoty:
●

$0, jeśli dochód rodziny wynosi od 0 do 200% kwoty dochodu określonej dla federalnego
poziomu ubóstwa (ang. FPL, Federal Poverty Limits);
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●
●

115% stawek Medicare, jeśli pacjent osiąga dochód na poziomie od 301% do 500% kwoty FPL;
mniejszej z kwot: : stawka powszechnie pobieranych opłat (ang. AGB, Amounts Generally
Billed) zdefiniowanych w 
ZAŁĄCZNIKU I
Polityki pomocy finansowej lub kwoty obliczonej
według ruchomej skali New Jersey, jeśli pacjent osiąga dochody na poziomie od 201% do
300% kwoty FPL.

Aby wziąćudziałw naszym programie FAP, nie trzeba składaćpisemnego wniosku. Wykorzystujemy
jednak zgromadzone dane (ze wszystkich potencjalnych źródełwewnętrznych i zewnętrznych), aby
sprawdzić, czy pacjent uprawniony jest do udziału w programie Charity Care i innych programach
rządowych. W tym celu analizujemy odpowiednie struktury stawek, do której pacjenci mogąmieć
uprawnienia.
● Pacjenci ubezpieczeni
Wszyscy pacjenci uprawnieni do udziału w programie FAP, którzy posiadająaktywnąpolisę
ubezpieczenia zdrowotnego, nie będąosobiście odpowiedzialni za płatności przekraczające AGB, jak
zdefiniowano niżej, z wykluczeniem wszystkich zwrotów kosztów od ubezpieczyciela zastosowanych
do konta pacjenta.
Uprawnienia do udziału w programie FAP i otrzymania wyższej kwoty pomocy mogąsięzmienićw
dowolnej chwili w cyklu rozliczeniowym i windykacyjnym.

Informowanie o programie FAP

a) W naszej witrynie internetowej — 
www.saintpetershcs.com
—
sądostępne informacje
o programie FAP szpitala SPUH oraz Podsumowanie Polityki pomocy finansowej w
prostym języku (ang. PLS, Plain Language Summary).
b) Papierowe egzemplarze polityki FAP oraz podsumowania PLS sądostępne na żądanie
bezpłatnie, w różnych miejscach placówki szpitalnej, w tym w oddziałach przyjęć,
rejestracji pacjentów, ratunkowym, zarządzania zasobami i wypisu pacjentów lub
przekazywane drogąpocztową. Wszelkie pisemne prośby należy kierowaćna adres:
Saint Peter's University Hospital (Szpital Uniwersytecki im. św. Piotra)
Attn: Resource Services
254 Easton Avenue
New Brunswick, NJ 08901
c) Ustne prośby o papierowe egzemplarze polityki FAP i podsumowania PLS można
kierowaćdo
Szpital Uniwersytecki im. św. Piotra
Dział: Resource Services
Nr telefonu: # 732.745.8600; nr wewnętrzny: 5019
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d) Polityka FAP oraz podsumowanie PLS sądostępne w języku angielskim oraz w innych językach,
którymi posługuje sięmniej niż5% populacji lub 1,000 sób w głównym obszarze świadczenia
usług przez Szpital Uniwersytecki im. św. Piotra. Wersje przetłumaczone na inne języki są
dostępne na wniosek złożony osobiście, przez telefon lub za pośrednictwem naszej witrynie
internetowej.
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