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Layunin: 
Upang tukuyin ang mga nalalapat na patakaran para sa pagkolekta ng lahat ng 
bayarin na nauugnay sa ibinigay sa pasilidad na pangangalaga para sa pasyente 
sa Hackensack University Medical Center (na tatawaging “Medical Center” 
simula sa puntong ito) at ang mga proseso para sa pakikipag-ugnayan sa 
pagitan ng pasyente, guarantor at ng kawani ng Serbisyo sa Customer at 
Pagpaparehistro ng Medical Center.   
 
Ang pagsunod sa patakarang ito ay magreresulta sa pagkakatulad ng mga 
pagkolekta ng kita ng Medical Center habang nagpapanatili ng isang reputasyon 
kung saan kilala ang Medical Center.  Ang pagsunod sa patakarang ito ay 
makadaragdag din ng kaalaman sa mga opsyon sa pinansyal na tulong na 
available sa mga kwalipikadong pasyente na nangangailangan ng 
pangangalagang pang-emergency o iba pang kinakailangang medikal na 
pangangalaga, at ibabalangkas nito ang mga pamamaraan kung saan 
makakapag-apply ang mga pasyente para sa pinansyal na tulong. 
 
Pagtutuonan nito ang pagpapahusay ng pakikipag-ugnayan sa aming mga 
pasyente, pagpapaunlad ng transparency sa presyo, pagpapahusay sa mga 
pagkolekta ng cash bago ang pagbibigay ng serbisyo at lubos na pagpapahusay 
ng relasyon sa pasyente/publiko sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga 
pasyente ng impormasyon na kailangan nila upang maunawaan ang presyo ng 
pangangalagang matatanggap nila.  Dagdag pa rito, sinisikap ng Medical Center 
na pahusayin ang access sa mga serbisyo nito sa pamamagitan ng pagbibigay 
ng higit na access sa saklaw para sa lahat ng miyembro ng komunidad. 
 
Pilosopiya ng Hackensack University Medical Center: 
Bumuo ang Hackensack University Medical Center ng isang misyon na 
matugunan ang mga medikal na pangangailangan ng mga komunidad na 
pinagsisilbihan nito.  Ang isang makatarungang pinansyal na patakaran na 
nakatuon sa mga makatwirang protocol sa credit at pagkolekta, pati na rin sa 
mga komprehensibong opsyong pinansyal na tulong, ay lubos na mahalaga at 
sandigan sa misyon ng Medical Center.  Magpapanatili ang Hackensack 
University Medical Center ng isang patakaran sa transparency ng presyo sa 
pamamagitan ng pagpapabatid sa aming mga pasyente ng mga bagay na 
tungkol sa pinansyal na responsibilidad bago ibigay ang mga serbisyo maliban 
sa mga serbisyong pang-emergency dahil sa trauma.  Laging igagalang ng 
patakaran ang pinansyal na kalagayan ng aming mga pasyente at pananatilihin 
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ang dignidad ng mga taong nauugnay, alinsunod sa naaangkop na batas ng New 
Jersey na naaangkop sa Charity Care, P.L. 1992, Chapter 160. 
 
Pakitandaan na alinsunod sa Emergency Medical Treatment & Active Labor Act 
of 1986 (EMTALA), ang mga taong may mga medikal na kundisyon na pang-
emergency ay iii-screen at ii-stabilize anuman ang kanilang kakayahan sa 
pagbabayad.  Ang mga naturang serbisyo ay hindi maaantala, tatanggihan o 
hindi magiging kwalipikado para sa anumang dahilan, kasama ang, ngunit hindi 
nalilimitahan sa, mga tanong na nauugnay sa pagbabayad. Tingnan ang 
Administrative Policy 558-1, Patient Transfer and Emergency Medical Treatment 
& Active Labor Act (EMTALA). 
 
 
 
I. Mga Tapat na Pagkolekta – Pangkalahatang Populasyon ng Pasyente 
 
Patakaran: 
Para sa layunin ng patakarang ito, ang “bahagi ng sariling bayad” para sa mga 
pasyenteng may insurance ay tinukoy bilang ang halagang dapat bayaran ng 
pasyente (at/o ng guarantor) para sa lahat ng account ayon sa tinukoy ng 
tagapagbayad. Ang terminong “bahagi ng sariling bayad para sa mga 
pasyenteng walang insurance” ay itinuturing bilang ang rate ng Pangangalagang 
May Pakikisimpatya. Ang terminong “pasilidad” ay tumutukoy sa mga presyo 
para sa “paggamit ng pasilidad na ito” at hindi sa mga presyo para sa opisina ng 
doktor.  Ang terminong “cost share” ay tumutukoy sa isang deductible, 
coinsurance o copayment na halaga.    
 
Karaniwan, ang isang pasyente at/o guarantor ay magkakaroon ng pananagutan 
sa sariling bayad sa ilalim ng mga sumusunod na pangyayari: 

A. Ang pasyente ay walang saklaw ng pangangalagang pangkalusugan 
para sa mga serbisyo ng pasilidad. 

B. Ang pasyente ay mayroong saklaw ng pangangalagang pangkalusugan 
para sa mga serbisyo ng pasilidad; gayunpaman, ang serbisyong 
ibibigay ay hindi sasaklawan ng kanyang saklaw ng pangangalagang 
pangkalusugan (halimbawa, cosmetic surgery). 

C. Ang pasyente ay mayroong saklaw ng pangangalagang 
pangkalusugan, gayunpaman, sa pag-verify ng saklaw ng 
pangangalagang pangkalusugan, natukoy na mayroong dapat 
bayarang halaga ng cost share ang pasyente.  Maaaring lumabas ang 
halagang ito sa anyo ng isang taunang deductible, naaangkop na 
coinsurance o copayment para sa mga ibinigay na serbisyo ng 
pasilidad. 

D. May multa ang pasyente para sa mga serbisyong hindi kabilang sa 
network (hindi nakikilahok ang Medical para sa isang partikular na 
network).  Maglalagay ng multa ang mga tagapagbayad kapag 
nakatanggap ng panggagamot ang isang pasyente mula sa isang 
pasilidad at/o doktor na hindi kabilang sa network.  Mag-iiba-iba ang 
multa batay sa saklaw ng ospital ng mga pasyente. 
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E. Nagamit na ng pasyente ang kanyang saklaw ng pangangalagang 
pangkalusugan para sa kasalukuyang panahon ng benepisyo (taon ng 
benepisyo, taon ng kalendaryo at/o mga panghabambuhay na 
maximum). 

 
Kung ang isang pasyente/guarantor ay mayroong saklaw ng 
pangangalagang pangkalusugan ng pasilidad, dapat niyang sundin ang 
mga sumusunod na tagubulin upang matukoy at/o makolekta ang mga 
balanse mula sa sariling pagbabayad: 
 

A. Deductible sa Inpatient ng Medicare 
Ang Deudctible sa Inpatient ng Medicare para sa 2016 ay $1,288.00. 

 
B. Coinsurance ng Outpatient ng Medicare 
Kung hindi nasasaklawan ang pasyente ng isang pumapangalawang 
insurance, dapat na kolektahin ang halaga ng coinsurance ayon sa tinukoy 
sa Iskedyul ng Pagbabayad ng APC ng HUMC.  Makikita ang tamang 
halaga sa column na “Coinsurance.”  Kung hindi lumalabas ang ibinigay na 
serbisyo sa listahan ng APC, sumangguni sa naaangkop na Iskedyul ng 
Bayarin ng Medicare batay sa serbisyong ibinigay (Rehabilitation Medicine, 
mga Mammogram, MICU/AMB, Clinical Lab, Diabetes Education, atbp.)  
Pakiabisuhan ang benepisaryo na ito ay isang pagtatantya ng gastusing 
mula sa sariling bulsa.  Kung mas mataas ang liability, sisingilin ang 
pasyente para sa balanse.  Kung mas mababa ito sa nakolektang halaga, 
ire-refund sa pasyente ang sobrang halaga 

 
 

C. Medicaid 
Karaniwan, walang mga gagastusin mula sa sariling bulsa ang mismong 
tatanggap/pasyente para sa mga nasasaklawang serbisyo.  Batay sa antas 
ng saklaw ng Medicaid, gayunpaman, maaaring magkaroon ng gastusing 
mula sa sariling bulsa para sa coinsurance at/o sa isang serbisyong hindi 
nasasaklawan. 

 
D. Saklaw ng Blue Cross at Blue Shield  
Kumpirmahin ang papanagutan o gastusin/presyong mula sa sariling bulsa 
sa pamamagitan ng pagve-verify sa elektronikong paraan (RTE o website 
ng Payer) o pakikipag-ugnayan sa Blue Cross. I-verify kung mayroong 
responsibilidad ang pasyente at/o isang hindi nasasaklawang serbisyo. 
Alamin ang halaga ng cost share at ipabatid sa pasyente. Dapat i-verify 
ang halaga ng copayment ng ETC sa pamamagitan ng Pag-verify sa 
Kwalipikasyon ng RTE o sa pamamagitan ng pag-a-access sa website ng 
Payer. Kung hindi ma-verify sa pamamagitan ng RTE o sa website ng 
Payer, ang halaga ng copayment ay matatagpuan sa insurance 
identification card ng pasyente. Kung wala nang ibang paraan, direktang 
makipag-ugnayan sa naaangkop na tagapagbayad. 

 
E. Mga Tagapagbayad ng Pangkomersyal at Pinamamahalaang 

Pangangalaga  
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Kumpirmahin ang responsibilidad o gastusin/presyong mula sa sariling 
bulsa sa pamamagitan ng pagve-verify sa elektronikong paraan (RTE o 
website ng Payer) o pakikipag-ugnayan sa tagapagbayad. I-verify kung 
mayroong responsibilidad ang pasyente at/o isang hindi nasasaklawang 
serbisyo. Alamin ang halaga ng cost share at ipabatid sa pasyente.  Dapat 
i-verify ang halaga ng copayment ng ETC sa pamamagitan ng Pag-verify 
sa Kwalipikasyon ng RTE o sa pamamagitan ng pag-a-access sa website 
ng Payer. Kung hindi ma-verify sa pamamagitan ng RTE o sa website ng 
Payer, ang halaga ng copayment ay matatagpuan sa insurance 
identification card ng pasyente. Kung wala nang ibang paraan, direktang 
makipag-ugnayan sa naaangkop na tagapagbayad. 

 
1. Mga Elective na Pag-admit ng Inpatient, Operasyon sa 

Parehong Araw at Mga Outpatient na Naka-admit (Mga 
Nakaiskedyul na Pagbisita) 
a. Dapat ay walang pananagutang pampinansyal ang mga 

pasyente, mayroon man o walang  
insurance: 

i. Bago ang, o sa mismong petsa ng, pagsusuri  
bago ang pag-admit; o 

ii. Hindi lalampas sa 12:00 ng tanghali, tatlong (3) 
araw ng negosyo bago ang operasyon 

       
 
Ang terminong “walang pananagutang pampinansyal” ay tumutukoy 
sa pag-verify ng insurance, pagkolekta sa lahat ng gastusing mula sa 
bulsa ng lahat ng pasyente at pagkuha sa lahat ng kinakailangang 
paunang sertipikasyon, awtorisasyon at/o rekomendasyon para sa 
mga pasyenteng may insurance.  Para sa mga may insurance, 
maaaring kasama sa mga gastusing mula sa sariling bulsa ang mga 
deductible, coinsurance at co-pay na halaga, pati na rin ang lahat ng 
gastos na hindi kasama sa saklaw (mga operasyong hindi 
nasasaklawan). Para sa mga taong walang insurance, napapailaim 
ang mga gastusing mula sa sariling bulsa sa mga rate ng 
Pangangalagang May Pakikisimpatya ng Hackensack University 
Medical Center. 
 
Kung may pananagutang pampinansyal ang isang pasyente sa loob ng 
tinukoy na yugto ng panahon, aabisuhan ang Clinical Director o 
Administrator ng lugar na binibigyang serbisyo at pagkatapos ay tutukuyin 
ng mga ito ang tindi ng pangangailangan sa agarang pagkilos para sa 
kundisyon ng pasyente kaugnay ng operasyon/pagususuri.   
 

b. Mga Paunang Pag-admit 
Paunang irerehistro ng Hackensack University Medical 
Center ang lahat ng elective na serbisyo kapag posible.  Ang 
pamamaraan ng pagbabayad ay dapat na tukuyin bago ma-
admit ang pasyente, kasama ang mga bahagi ng sariling 
bayad at ang mga nakaraang balanseng hindi pa 
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nababayaran. Magkakaron ng mga pagsusuring 
pampinansyal bago ang nakaiskedyul na operasyon ng 
pasyente.  Kung kinakailangan, magtatabi ng isang 
kasunduang pampinansyal bago ang nakaiskedyul na 
operasyon ng pasyente batay sa mga alternatibo sa 
pagbabayad na nakabalangkas sa patakarang ito sa simula 
ng Seksyon II (E) ng patakarang ito.   
 

2. Elective na Sariling Bayad ng Outpatient  
Dapat ay walang pananagutang pampinansyal ang mga pasyente, 
mayroon man o walang insurance, nang hindi lalampas sa 12:00 ng 
tanghali, tatlong (3) araw ng negosyo bago ang operasyon.  
 
Ang terminong “walang pananagutang pampinansyal” ay 
tumutukoy sa pag-verify ng insurance, pagkolekta sa lahat ng 
gastusing mula sa sariling bulsa ng lahat ng pasyente at 
pagkuha sa lahat ng kinakailangang paunang sertipikasyon, 
awtorisasyon at/o Rekomendasyon para sa mga pasyenteng 
may insurance. Para sa mga may insurance, maaaring kasama 
sa mga out-of-pocket na gastusin ang mga halaga ng 
deductible, coinsurance at co-pay, pati na rin ang lahat ng 
gastos na hindi kasama sa saklaw (mga operasyong hindi 
nasasaklawan).  Para sa mga taong walang insurance, 
napapailaim ang mga gastusing mula sa sariling bulsa sa mga 
rate ng Pangangalagang May Pakikisimpatya ng Hackensack 
University Medical Center. 

 
Kung may pananagutang pampinansyal ang isang pasyente sa 
loob ng tinukoy na yugto ng panahon, aabisuhan ang Clinical 
Director o Administrator ng lugar na binibigyang serbisyo at 
pagkatapos ay tutukuyin ng mga ito ang tindi ng pangangailangan 
sa agarang pagkilos para sa kundisyon ng pasyente kaugnay ng 
operasyon/pagususuri.   

 
3. Mga Agarang Pag-admit ng Mga Pasyente/Mga Paglipat/Mga 

Direktang Pag-admit 
Magkakaroon ng pag-verify at kwalipikasyon sa benepisyo sa oras 
ng pag-admit para sa mga pasyenteng na-admit sa Hackensack 
University Medical Center bilang agaran, mga paglipat o direktang 
pag-admit. 

 
4. Emergency Trauma Center (ETC) 

Ipapagpatuloy ng Hackensack University Medical Center ang 
pagta-triage at paggamot sa medikal na kundisyon ng pasyente 
bago talakayin ang anumang mga pinansyal na kasunduan sa 
pagbabayad.  Hindi tatanggi ang Hackensack University Medical 
Center sa pagbibigay ng serbisyo sa ETC. Pagkatapos ma-verify 
na nai-screen na ang pasyente at naibigay na ang pag-apruba ng 
clinician ng pasyente, makikipag-ugnayan sa pasyente upang 
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subukang kunin ang impormasyon ng kanyang insurance at ang 
responsibilidad ng pasyente sa bayaring mula sa sariling bulsa. 

 
Sisingilin ng Hackensack University Medical Center ang lahat ng 
saklaw ng pangangalagang pangkalusugan kasama ang Medicare, 
Medicaid at mga third party na tagapagbayad, pagkatapos ng 
pagve-verify ng kwalipikasyon. 

  
5. Mga Kasunduan sa Pinamamahalaang Pangangalaga – Mga 

Pasyenteng may Insurance 
Ang Hackensack University Medical Center ay may mga partikular 
na kasunduan sa pinamamahalaang pangangalaga.  Ang 
responsibilidad ng pasyente ay tutukuyin ng third party na 
tagapagbayad. Kakalkulahin ang halaga ng dolyar gamit ang rate 
na nakalagay sa kontratang napagkasunduan kasama ng 
tagapagbayad.  
 

Mangyaring sumangguni sa Appendix A ng patakarang ito para sa Timeline 
ng Mga Pagkolekta sa Pasyente ng HackensackUMC para sa higit pang 
impormasyon kaugnay ng proseso ng pagkolekta at pagsunod sa Internal 
Revenue Code §501(r)(6). 

 
II. Patakaran sa Pinansyal na Tulong  
  

Para sa mga sitwasyon kung saan nauugnay ang panggagamot ng mga 
kwalipikadong bata o ang mga pasyente ng Medicaid, mangyaring 
sumangguni sa 1846, Patakaran sa Pinansyal na Tulong 
(Pangangalagang Pangkawanggawa/Pangangalagang 
Pambata/Medicaid). 
 
Pakitandaan na hindi lahat ng serbisyong ibinibigay ng mga pasilidad ng 
ospital ng Medical Center ay nasasaklawan ng patakarang ito. 
Mangyaring sumangguni sa Appendix B para sa isang listahan ng mga 
provider ayon sa departamento na nagbibigay ng mga serbisyong pang-
emergency o iba pang mga kinakailangang serbisyo sa medikal na 
pangangalagang pangkalusugan sa pasilidad ng ospital. Tinutukoy ng 
Appendix na ito kung aling mga provider ang nasasaklawan ng 
patakarang ito at kung alin ang hindi. Ang listahan ng provider ay susuriin 
isang beses sa tatlong buwan at ia-update, kung kinakailangan. 

 
A. Patakaran sa Diskwento sa Pangangalagang May Pakikisimpatya ng 

HackensackUMC 
Kapag nailapat ang diskwento ng Pangangalagang May Pakikisimpatya 
sa isang account, ang kabuuang halagang dapat bayaran ay batay sa 
mga rate ng Sariling Bayad sa Pangangalagang May Pakikisimpatya sa 
Inpatient at Outpatient para sa mga serbisyong ibinigay.  Ang mga rate ng 
Pangangalagang May Pakikisimpatya sa Inpatient ay ang mga rate ng 
Medicare DRG para sa kasalukuyang taon.  Ang mga rate ng 
Pangangalagang May Pakikisimpatya sa Outpatient ay batay sa Rate ng 
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Medicare APC na na-multiply sa dalawa o sa Rate ng Iskedyul ng Bayarin 
ng Medicare na na-multiply sa dalawa depende sa ibinigay na serbisyo.***  
Ito ang mga pinal na rate.  Wala nang iba pang mga diskwento ang 
ilalapat sa mga rate na ito, gayunpaman, walang indbidwal na 
kwalipikado sa FAP ang sisingilin nang mas mataas sa Halaga ng 
Karaniwang Sinisingil (Amount Generally Billed o “AGB”) (bibigyang 
kahulugan sa ibaba).  
 
Kapag nailapat ang Rate ng Pangangalagang May Pakikisimpatya sa 
account ng isang pasyente, gawing “Q75” – “Pangangalagang 
Pangkawanggawa ng HUMC” ang pangunahing tagapagbayad mula sa 
Sariling Bayad.  Awtomatikong ilalagay nito ang account sa rate ng 
Pangangalagang May Pakikisimpatya.   
 

B. Patakaran sa 15 Diskwento ng Estado ng New Jersey 
 May bisa simula 2/4/09, iii-screen ang mga pasyenteng walang insurance 

na may kita ng pamilya na napapaloob sa pagitan ng 300% at 500% ng 
mga pederal na alituntunin sa kahirapan gamit ang aming kasalukuyang 
proseso sa Pag-screen ng Pangangalagang Pangkawanggawa.  Kapag 
kwalipikado na, gawing “Q76” – “15 Pangangalaga ng Estado ng New 
Jersey” ang pangunahing tagapagbayad.  Ang mga rate ng Pangangalaga 
sa Inpatient ng New Jersey State 15 Care ay ang mga rate ng Medicare 
DRG para sa kasalukuyang taon.  Ang mga rate ng 15 Pangangalaga sa 
Outpatient ng Estado ng New Jersey ay batay sa Rate ng Medicare APC 
na na-multiply sa 115% o sa Rate ng Iskedyul ng Bayarin ng Medicare na 
na-multiply sa 115% depende sa ibinigay na serbisyo. 

  
Ang mga balanse ng Sariling Bayad para sa Insurance (Mga Deductible, 
Coinsurance at Copay) ay hindi bibigyan ng diskwento, maliban na lang 
kung kwalipikado ang pasyente sa ilalim ng patakarang ito. 
 

C. Kalkulasyon ng Mga Halagang Karaniwang Sinisingil (Amounts 
Generally Billed o “AGB”) para sa Pangangalagang Pang-emergency 
o Iba Pang Kinakailangang Medikal na Pangangalaga  
Alinsunod sa Internal Revenue Code §501(r)(5), sa sitwasyon ng 
emergency o iba pang kinakailangang medikal na pangangalaga, ang 
mga pasyenteng kwalipikado para sa pinansyal na tulong sa ilalim ng 
Patakarang ito ay hindi sisingilin nang mas malaki kumpara sa isang 
indibidwal na may insurance na sumasaklaw sa naturang pangangalaga.  
 
Ang isang indibidwal na tutukuying kwalipikado para sa pinansyal na 
tulong na nangangailangan ng pangangalagang pang-emergency o iba 
pang kinakailangang medikal na pangangalaga ay sisingilin nang mas 
mababa sa:  
 

1. Halagang nakalkula sa bawat seksyon (II)(A)-(B) sa itaas; o  
2. AGB. 

 



Manual ng Administratibong Patakaran 
________________________________________________________________ 

Pahina 8 ng 14 

Kinakalkula ang AGB gamit ang look-back na bayarin ng Medicare para 
sa serbisyo na daragdagan ng mga pribadong insurer ng kalusugan.  Ang 
mga kasalukuyang porsyento ng AGB ay ang mga sumusunod: 

1. Inpatient: 26% 
2. Outpatient: 32% 
3. Outpatient ER: 22% 

 
D. Mga Paraan ng Pagbabayad   

Tinatanggap ng Hackensack University Medical Center ang mga 
sumusunod na paraan ng pagbabayad: 

1. Cash 
2. Money Order 
3. Piling Credit Card- Visa, MasterCard, American Express,  
      Discover 
4. Mga Debit Card na may Logo ng Visa o MasterCard 
5. Tseke ng Bangko 
6. Mga Personal na Tseke  

 
E. Plano sa Pinansyal na Kasunduan ng Hackensack University Medical 

Center 
Maaaring gumawa ng mga pinansyal na kasunduan kapag hiniling.  
Kukunin ang isang minimum na deposito at maaaring ilagay ang balanse 
pagkatapos noon sa isang planong hulugan na walang interes.  
 

F. Mga Pinansyal na Kasunduan para sa Mga Account na may Mga 
Hindi Pa Nababayarang Balanse    
Sisimulan ang lahat ng kasunduan sa pamamagitan ng form ng 
Pagbabayad sa Pinansyal na Kasunduan.  Ang lahat ng kumpletong form 
ay ipapamahagi ayon sa sumusunod: 
- Isang kopya ang mapupunta sa pasyente. 
- Isang kopya ang mapupunta sa account/file ng pasyente 
- Isang kopya ang mapupunta sa Manager ng Serbisyo sa Customer 
(Pinansyal na Kasunduan ng Outpatient, English) (Pinansyal na 
Kasunduan ng Outpatient, Spanish) at(Pinansyal na Kasunduan ng 
Inpatient,  English) (Pinansyal na Kasunduan ng Inpatient, Spanish) 
 
Susuriin ang kabuuan ng pinansyal na kasunduan kasama ng 
magulang/guarantor.  Lalabas ang sumusunod na seksyon sa kasunduan: 
“Tinatanggap kong kapag hindi ko natugunan ang aking mga obligasyon 
tulad ng inilarawan sa plano ng pagbabayad, ipapasa ng Hackensack 
UMC ang aking account sa mga pagkolekta. Tinatanggap ko rin na kung 
hindi maisakatuparan ang kasunduang ito, ang anumang may 
diskwentong rate na napagkasunduan ay babalik sa mga buong singil” at, 
“Lahat ng mga singil sa oras ng pagpaparehistro ay tinantya at batay sa 
isang plano sa panggagamot ng isang doktor at maaaring magbago.  
Pakitandaan na walang indibidwal na kwalipikado sa FAP ang sisingilin 
nang mas mataas sa AGB”    
 

G.  Mga Programa sa Pinansyal na Tulong - New Jersey Medicaid o  

http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Outpatient%20Financial%20Agreement.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Outpatient%20Financial%20Agreement%20Spanish.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Outpatient%20Financial%20Agreement%20Spanish.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Inpatient%20Financial%20Agreement.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Inpatient%20Financial%20Agreement.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Inpatient%20Financial%20Agreement%20%20Spanish.doc


Patakaran sa Pinansyal na Tulong

 ________________________________________________________________ 

Pahina 9 ng 14 

 Pangangalagang Pangkawanggawa 
Ang lahat ng pasyenteng hindi makakapagbayad sa mga rate ng 
Pangangalagang May Pakikisimpatya ng HackensackUMC ay 
irerekomenda muna sa isang Tagapayong Pampinansyal.  Kung hindi 
magagawang tulungan ng Tagapayong Pampinansyal ang pasyente sa 
paglutas sa kanyang mga pananagutang pampinansyal, irerekomenda 
ang pasyente sa Unit ng Pinansyal na Tulong.  Tutukuyin ng unit na ito 
kung ang pasyente ay kwalipikado para sa isa sa mga programang 
pangkarapatan.   

 
H. Patakaran sa Mga Pasyenteng Mula sa Ibang Bansa (Mga 

Pasyenteng Banyaga): 
 Kahulugan ng HackensackUMC sa Pasyenteng Mula sa Ibang 

Bansa: 
 Ang mga pasyenteng kasalukuyang nainirahan sa ibang bansa 

at na bumibiyahe papuntang U.S. Upang makatanggap ng 
panggagamot sa Hackensack University Medical Center (ang 
“Medical Center”) para sa mga partikular na serbisyo.  Ang 
mga serbisyong ito ay una nang napagkasunduan, at HINDI 
napapailalim sa mga probisyon ng Pinansyal na Tulong na 
ibinalangkas sa patakarang ito 
 
Ang lahat ng banyagang pasyente na unang nakipagkasundo na 
pumunta sa Hackensack University Medical Center mula sa ibang 
mga bansa upang makatanggap ng una nang napagkasunduang 
medikal na panggagamot ay makakatanggap ng isang 
naaprubahang rate ng reimbursement para sa mga serbisyo 
kasama ang, ngunit hindi nalilimitahan sa: 

- Cardiology 
- Mga Programa sa Pag-transplant ng Organ  
- Oncology 
- Orthopedics 
- Mga Operasyon sa Urology 

 
Paunang iiiskedyul ang mga pasyenteng ito para sa mga 
pagbisitang ito, sa oras kung kailan gagawin ang mga kasunduan 
para sa isang wire transfer ng mga pondo (kasama ang # ng 
telepono ng wire transfer) upang saklawan ang panggagamot.  
Dapat isagawa ang pag-wire transfer ng mga pondo limang (5) 
araw ng negosyo bago ang pagbisita ng pasyente sa Medical 
Center.  Ire-refund ang anumang bahagi ng paunang bayad na 
hindi nagamit.    

 
I. Pag-apply para sa Pinansyal na Tulong  

a.   Mga Available na Wika 
i. Ang FAP, Aplikasyon at PLS ng Medical Center ay available 

sa Ingles at sa pangunahing wika ng mga populasyon na 
may limitadong kaalaman sa Ingles (Limited English 
Proficiency o “LEP”) na bumubuo sa mas mababa sa 1,000 
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indibidwal o 5% ng pangunahing lugar na binibigyang 
serbisyo ng Medical Center. Available ang mga 
dokumentong ito sa website ng Medical Center nang libre 
kapag hiniling.  

b.  Tingnan ang impormasyon sa Website ng Medical Center 
i. Website:  Maaaring makita ng isang indibidwal ang 

impormasyon tungkol sa pinansyal na tulong online sa 
sumusunod na website: 
http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy 

c. Aplikasyon 
i. Maaaring mag-apply ang isang indibidwal para sa pinansyal 

na tulong sa pamamagitan ng pagsagot sa isang papel na 
kopya ng aplikasyon.  Available ang papel na aplikasyon 
nang libre sa pamamagitan ng alinman sa mga sumusunod 
na pamamaraan: 

a) Sa Pamamagitan ng Pagpapadala sa Koreo:  Sa 
pamamagitan ng pagpapadala ng sulat sa 
sumusunod na address at paghiling ng isang papel na 
kopya ng aplikasyon sa pinansyal na tulong: 

1) 100 First Street - Suite 300 
Hackensack, NJ  07601 

b) Sa Pamamagitan ng Personal na Pagkuha:  Sa 
pamamagitan ng aktwal na pagpunta sa 
Departamento ng Pinansyal na Tulong (Financial 
Assistance Department) (Lunes hanggang Biyernes, 
8:00AM-4:00 PM), na matatagpuan sa sumusunod na 
address: 

1) 100 First Street - Suite 300 
Hackensack, NJ  07601 

c) Sa Pamamagitan ng Pagtawag:  Maaaring makipag-
ugnayan sa Departamento ng Pinansyal na Tulong 
(Financial Assistance Department) sa (551)-996-4343 
 

d. Panahon ng Aplikasyon:   
i. Ang isang indibidwal ay mayroong tatlong daan at 

animnapung (365) araw mula sa petsa kung kailan siya 
unang binigyan ng billing statement pagkalabas sa ospital 
upang mag-apply para sa tulong. 

ii. Hindi isinasaalang-alang ang mga hindi kumpletong 
aplikasyon, ngunit inaabisuhan at binibigyan ng oportunidad 
ang mga aplikante na ibigay ang nawawalang 
dokumentasyon/impormasyon. 
 

e. Mga Nakumpletong Aplikasyon:   
i. Mangyaring ipadala ang lahat ng nakumpletong Aplikasyon 

sa Financial Assistance Department (sumangguni sa 
address sa itaas). 
 

 

http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy
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APPENDIX A: Timeline ng Mga Pagkolekta sa Pasyente ng 
HackensackUMC- Para sa Mga Serbisyo sa Inpatient at 
Outpatient 

 
Nagbibigay ang Hackensack University Medical Center ng mga billing statement 
para sa mga serbisyong ibinigay pagkatapos maproseso ng insurance ang claim.   
Kasama sa mga balanse pagkatapos ng insurance ang sumusunod: 

1. Sariling Pagbabayad (pasyenteng walang insurance) 

2. Sariling Pagbabayad pagkatapos ng Insurance (natugunan na ng 

insurance ang kanilang responsibilidad, ang natitirang balanse ay 

responsibilidad ng pasyente) 

3. Pangangalagang Pangkawanggawa ng HackensackUMC  

(pangangalagang may pakikisimpatya – mga may diskwentong singil) 

4. Sariling Pagbabayad pagkatapos ng Medicare (responsibilidad ng 

pasyente ayon sa tinukoy ng Medicare). 

Para sa mga pasyenteng walang insurance, ipapadala ang isang statement 
pagkatapos ng humigit-kumulang limang araw pagkalabas sa ospital o 
pagkaraan ng petsa ng serbisyo. 
 
Cycle ng Statement para sa Hindi Medicare – Ang kabuuang cycle ng 
pagsingil ay 62 araw bago maipadala ang balanse sa para sa koleksyon.  
Ipapadala ang isang bill sa mga pasyente pagkatapos matugunan ng insurance 
ang kanilang bahagi.  Dapat matanggap ang kabuuang bayad sa takdang petsa 
na nakasaad sa statement.  Kung ang kabuuang hindi pa nababayarang halaga 
ay hindi natanggap sa takdang petsa, patuloy na makakatanggap ang pasyente 
ng mga kasunod na statement (hanggang tatlo sa kabuuan).  Kung hindi 
natanggap ang bayad, ipapadala ang isang panghuling sulat bago ang 
pagkolekta sa pasyente na humihiling ng bayad sa loob ng sampung araw.  Kung 
hindi pa rin natatanggap ang bayad, ire-refer ang account sa isang Ahensya ng 
Pagkolekta. 
 
Cycle ng Statement para sa Medicare – Ang kabuuang cycle ng pagsingil ay 
120 araw bago maipadala ang balanse para sa koleksyon.  Ipapadala ang isang 
bill sa mga pasyente pagkatapos magbayad ng Medicare at anumang iba pang 
pumapangalawang insurance.  Dapat matanggap ang kabuuang bayad sa 
takdang petsa na nakasaad sa statement. Kung ang kabuuang hindi pa 
nababayarang halaga ay hindi natanggap sa takdang petsa, patuloy na 
makakatanggap ang pasyente ng mga kasunod na statement (hanggang apat sa 
kabuuan).  Kung hindi natanggap ang bayad, ipapadala ang isang panghuling 
sulat bago ang pagkolekta sa pasyente na humihiling ng bayad sa loob ng 
sampung araw.  Kung hindi pa rin natatanggap ang bayad, ire-refer ang account 
sa isang Ahensya ng Pagkolekta. 
Address para sa mga pagbabayad ng pasyente:  
Hackensack University Medical Center 
P.O. Box 48027 
Newark NJ 07101-4827  
 



Manual ng Administratibong Patakaran 
________________________________________________________________ 

Pahina 12 ng 14 

Maaaring tumawag ang mga pasyenteng may tanong tungkol sa kanilang 
balanse sa Serbisyo sa Customer sa 551-996-3355 
Ang mga pasyenteng hindi makakapagbayad ng balanse sa kanilang account ay 
maaaring tumawag sa serbisyo sa customer sa 551-996-3355 upang malaman 
kung kwalipikado sila sa isang kasunduan sa pagbabayad.  Maaaring makipag-
ugnayan ang mga pasyenteng hindi makakapagbayad sa opisina ng Pinansyal 
na Tulong (Financial Assistance) sa 551-996-4343 upang malaman kung 
kwalipikado sila para sa pinansyal na tulong. 
 
Maaaring kasama sa Mga Hindi Karaniwang Hakbang sa Pagkolekta ang, 
ngunit hindi nalilimitahan sa, sumusunod: paglalagay ng mga prenda sa ari-arian 
ng isang indibidwal, foreclosure ng ari-arian ng isang tao, pagsamsam o pagkuha 
sa bank account o anumang iba pang personal na ari-arian ng isang tao, 
pagsasagawa ng isang sibil na aksyon laban sa isang indibidwal, na 
magreresulta sa pagkaaresto ng isang indibidwal, at pagkolekta sa mga sahod 
ng isang indibidwal.  Pinamamahalaan ng mga sumusunod na yugto ng panahon 
ang Mga Hindi Karaniwang Hakbang sa Pagkolekta: 
 

1.  Panahon ng pag-abiso:  Dapat abisuhan ng Medical Center ang 

indibidwal tungkol sa Patakaran sa Pagkolekta, Pagbabayad at Pinansyal 

na Tulong bago magsimulang gumawa ng anumang mga hindi 

karaniwang pagkilos para sa pagkolekta upang makakuha ng bayad at 

hindi dapat magsimulang gumawa ng mga hindi karaniwang pagkilos para 

sa pagkolekta nang kahit 120 araw lang mula sa petsa kung kailan 

ibinigay ang unang billing statement pagkalabas sa ospital para sa 

pangangalaga.  

2. Panahon ng Aplikasyon:  Ang isang indibidwal ay mayroong 240 araw 

mula sa petsa kung kailan siya unang binigyan ng billing statement 

pagkalabas sa ospital upang magsumite ng aplikasyon.   

3. Oras ng paghihintay para sa mga hindi karaniwang pagkilos para sa 

koleksyon:  Dapat magbigay ang HackensackUMC sa pasyente ng kahit 

(30) araw lang ng pag-abiso bago magsagawa ng anumang hindi 

karaniwang pagkilos para sa koleksyon.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Patakaran sa Pinansyal na Tulong

 ________________________________________________________________ 

Pahina 13 ng 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPENDIX B: Mga Provider ng Department na Nagbibigay ng Mga 

Serbisyong Pang-emergency o iba pang Mga Kinakailangang 
Medikal na Serbisyo para sa Pangangalagang Pangkalusugan 
sa Pasilidad ng Ospital 

 

Departamento/Entity/Pangkat Sinasaklawan ba ito ng Patakaran 
sa Pinansyal na Tulong? 

Departamento ng Anesthesiology (Department of 
Anesthesiology) 

Hindi 

Departamento ng Center para sa Cancer 
(Department of the Cancer Center) 

Hindi 

Departamento ng Dentistry (Department of 
Dentistry) 

Hindi 

Departamento ng Gamot na Pang-emergency 
(Department of Emergency Medicine) 

Hindi 

Departamento ng Gamot Pampamilya (Department 
of Family Medicine) 

Hindi 

Departamento ng Internal na Gamot (Department 
of Internal Medicine 

Hindi 

Departamento ng Neurosurgery (Department of 
Neurosurgery) 

Hindi 

Departamento ng Obstetrics at Gynecology 
(Department of Obstetrics and Gynecology) 

Hindi 

Departamento ng Ophthalmology (Department of 
Ophthalmology) 

Hindi 

Departamento ng Orthopedic Surgery (Department 
of Orthopedic Surgery) 

Hindi 

Departamento ng Otolaryngology (Department of 
Otolaryngology) 

Hindi 

Departamento ng Pathology (Department of Hindi 
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Pathology) 

Departamento ng Pediatrics (Department of 
Pediatrics) 

Hindi 

Departamento ng Plastic at Reconstructive Surgery 
(Department of Plastic & Reconstructive Surgery) 

Hindi 

Departamento ng Podiatry (Department of Podiatry) Hindi 

Departamento ng Psychiatry at Behavioral 
Medicine (Department of Psychiatry and Behavioral 

Medicine) 

Hindi 

Departamento ng Radiation Oncology (Department 
of Radiation Oncology) 

Hindi 

Departamento ng Radiology (Department of 
Radiology) 

Hindi 

Departamento ng Rehabilitation Medicine 
(Department of Rehabilitation Medicine) 

Hindi 

Departamento ng Surgery (Department of Surgery) Hindi 

Departamento ng Urology (Department of Urology) Hindi 

Mga Hospitalist HIndi 

Mga Serbisyong Panglaboratoryo Hindi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


