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PANGKALAHATAN 

Patakaran 
Mapapailalim ang lahat ng nakaiskedyul na pasyenteng walang 
insurance o walang sapat na insurance na nahihirapang 
magbayad sa paunang pag-ii-screen para sa Pangangalagang 
Pangkawanggawa/Pangangalagang Pambata/Medicaid.  Ang 
lahat ng pasyenteng mukhang nakakatugon sa mga alituntunin 
ay irerekomenda sa Tanggapan ng Outpatient para sa isang 
appointment sa pag-screen. 
 
Layunin 
Upang i-screen ang lahat ng pasyente sa panahon ng proseso 
ng paunang pagpaparehistro para sa Pangangalagang 
Pangkawanggawa/Pangangalagang Pambata/Medicaid na 
nagpahayag na wala silang anumang insurance. 
 
Pangangasiwa 
Ang Executive Vice President for Finance at ang Vice President  of 
Patient Financial Services ay responsable para sa pamamahala, 
pagpapanatili at mga susunod na pagrebisa sa patakarang ito. 
 

PAMAMARAAN 
1. Ang lahat ng pasyente na, sa panahon ng proseso bago ang 

pagpaparehistro, nagpahayag na wala silang insurance at 
nangangailangan ng pinansyal na tulong ay iii-screen para 
sa sumusunod.  Sumangguni sa Kalakip A para sa mga 
kahulugan ng paunang pag-ii-screen. 
a. Paninirahan sa New Jersey para sa Pangangalagang 

Pangkawanggawa 
b. Katayuan sa Pagkakaroon ng Asawa 
c. Laki ng Pamilya 
d. Taunang kita ng pamilya 
e. Halaga ng asset ng pamilya 
f. May trabaho ba ang pasyente? 
g. May trabaho ba ang asawa? 
h. Nagtrabaho ba ang pasyente sa huling 3 buwan? 
i. Nagtrabaho ba ang asawa sa huling 3 buwan? 

 
PAMAMARAAN 
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1. Mapapailalim ang pasyente sa  paunang pag-ii-screen batay 
sa kanyang kita at mga pamantayan ng asset sa bawat laki 
ng pamilya.  Sumangguni sa sumusunod para sa: 
a. Kwalipikasyon sa Charity Care (Pangangalagang 

Pangkawanggawa) at Reduced Charity Care 
(Pinababang Halaga ng Pangangalagang 
Pangkawanggawa) – Kalakip B 

 

b.  Medicaid/Pangangalagang Pambata – pakitingnan ang: 
http://www.njfamilycare.org/default.aspx 
 

c. Ang mga pasyenteng mukhang nakakatugon sa mga 
alituntunin ay irerekomenda sa Tanggapan ng Outpatient para 
sa isang appointment sa pag-screen.  Sumangguni sa 
“Pagdodokumento ng rekomendasyon sa Departamento para 
sa Pagtanggap ng Outpatient (Outpatient Intake 
Department).” 
 

d. Pakitandaan na alinsunod sa Emergency Medical Treatment 
& Active Labor Act (EMTALA) ng 1986, ang mga taong may 
mga medikal na kundisyon na pang-emergency ay iii-screen 
at ii-stabilize anupaman 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). 

 
e. Pakitandaan na hindi lahat ng serbisyong ibinibigay ng mga 

pasilidad ng ospital ng Medical Center ay nasasaklawan ng 
patakarang ito. Mangyaring sumangguni sa Kalakip C para sa 
isang listahan ng mga provider ayon sa departamento na 
nagbibigay ng mga serbisyong pang-emergency o mga 
kinakailangang medikal na serbisyo para sa pangangalagang 
pangkalusugan sa pasilidad ng ospital. Tinutukoy ng 
attachment 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. 

 
2. Kalkulasyon ng Mga Halagang Karaniwang Sinisingil 

(Amounts Generally Billed o “AGB”) para sa 
Pangangalagang Pang-emergency o Iba Pang 
Kinakailangang Medikal na Pangangalaga  
a. 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 

http://www.njfamilycare.org/default.aspx
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Patakarang ito ay hindi sisingilin nang mas malaki 
kumpara sa isang indibidwal na may insurance na 
sumasaklaw sa naturang pangangalaga.  

b.  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: 

i. Halagang nakalkula sa bawat seksyon (1)(a)-
(b) sa itaas; o ang 

ii. AGB.   
c. 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: 

i. Inpatient: 26% 
ii. Outpatient: 32% 
iii. Outpatient ER: 22% 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mga Pamamaraan para sa Pag-a-apply para sa Pinansyal 
na Tulong  
a. 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 
   

http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy


Manual ng Administratibong Patakaran 
_______________________________________________________________________ 

Pahina 4 ng 12 

b. Aplikasyon 
i. Mga Available na Wika 

a. 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 indibidwal o 5% 
ng pangunahing lugar na binibigyang 
serbisyo ng Medical Center. Available 
ang mga dokumentong ito nang libre 
kapag hiniling.  

ii. 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: 

b. 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 

c. 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 

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

 

iii. Panahon ng Aplikasyon:   
a. Ang isang indibidwal ay mayroong tatlong 

daan at animnapu’t limang (365) araw mula 
sa petsa ng serbisyo upang magsumite ng 
Aplikasyon para sa Pangangalagang 
Pangkawanggawa. 
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b. Hindi isinasaalang-alang ang mga hindi 
kumpletong aplikasyon, ngunit inaabisuhan 
at binibigyan ng oportunidad ang mga 
aplikante na ibigay ang nawawalang 
dokumentasyon/impormasyon. 

 

iv. Mga Nakumpletong Aplikasyon:   
a. Mangyaring ipadala ang lahat ng 

nakumpletong Aplikasyon sa Departamento 
ng Pinansyal na Tulong (Financial 
Assistance Department) (sumangguni sa 
address sa itaas). 
 

Mangyaring sumangguni sa Kalakip D ng patakarang ito para sa Timeline ng 
Mga Pagkolekta sa Pasyente ng HackensackUMC para sa impormasyong 
nauugnay sa proseso ng pagsingil/pagkolekta at pagsunod sa Internal 
Revenue Code §501(r)(6). 
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KALAKIP A:  MGA KAHULUGAN SA PAUNANG PAG-II-SCREEN 
 

Laki ng Pamilya 
Itinuturing na pamilya ang pasyente, asawa at sinumang menor de edad na anak.  Ang 
isang taong nasa hustong gulang ay sinumang tao na 18 taong gulang at mas matanda.  
Gayunpaman, kung ang taong nasa hustong gulang ay isang mag-aaral na walang 
trabaho, ituturing siyang menor de edad hanggang sa edad na 22.  Binibilang ang isang 
buntis na babae bilang dalawang (2) miyembro ng pamilya. 
 
Katayuan sa Pagkakaroon ng Asawa  
Single – 1 lang ang miyembro ng pamilya. 
Nakipagdiborsyo – 1 lang ang miyembro ng pamilya maliban na lang kung nasa 
pangangalaga ng indibidwal ang mga menor de edad na anak.  Kung ganoon, bibilangin 
ang mga menor de edad na anak sa laki ng pamilya. 
Hiwalay – Maliban na lang kung mayroon silang legal na dokumento, ang isang hiwalay 
na mag-asawa ay isang pamilyang may dalawang (2) miyembro. 
 
Kita ng Pamilya  
Kabuuang halaga ng kita para sa taon. 
 
Halaga ng asset ng pamilya 
Ang mga asset, na pagmamay-ari ng asawa at mga menor de edad na anak, ay 
binibilang para sa pasyente.  Ang mga asset ay mga bank account, kasama ang 
checking at savings, cash, mga IRA o iba pang mga account sa pagreretiro. 
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KALAKIP B:  KWALIPIKASYON SA CHARITY CARE (PANGANGALAGANG 
PANGKAWANGGAWA) AT REDUCED CARE (PINABABANG HALAGA NG 
PANGANGALAGA) 
 
ANEXO B: ELEGIBILIDAD PARA RECIBIR ATENCIÓN CARITATIVA (CHARITY CARE) Y ATENCIÓN 

REDUCIDA 

 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD PARA RECIBIR  ATENCIÓN CARITATIVA Y LA  ATENCIÓN REDUCIDA 

En vigencia desde: 23 de marzo de 2015 

Los pacientes deben ssatisfacer tanto  los criterios de ingresos como los de activos. 

 

CRITERIOS PARA LOS INGRESOS:  Porcentaje de la tarifa pagada por el paciente cuando el ingreso bruto anual 

está comprendido dentro de los siguientes valores: 

 El paciente 

paga el 0 % 

de los cargos 

El paciente 

paga el 20 % 

de los cargos 

El paciente 

paga el 40 % 

de los cargos 

El paciente 

paga el 60 % 

de los cargos 

El paciente 

paga el 80 % 

de los cargos 

El paciente 

paga el 

100 % de los 

cargos 

Tamaño de 

la familia* 

<=200 % >200; <=225 % >225; <=250 % >250; <=275 % >275; <=300 % >300 % 

1 $23,540 o 

menos 

De $23,541 a 

$26,483 

De $26,484 a 

$29,425 

De $29,426 a 

$32,368 

De $32,369 a 

$35,310 

$35,311 o 

más 

2 $31,860 o 

menos 

De $31,861 a 

$35,843 

De $35,844 a 

$39,825 

De $39,826 a 

$43,808 

De $43,809 a 

$47,790 

$47,791 o 

más 

3 $40,180 o 

menos 

De $40,181 a 

$45,203 

De $45,204 a 

$50,225 

De $50,226 a 

$55,248 

De $55,249 a 

$60,270 

$60,271 o 

más 

4 $48,500 o 

menos 

De $48,501 a 

$54,563 

De $54,564 a 

$60,625 

$60,626-

$66,688 

De $66,689 a 

$72,750 

$72,751 o 

más 

5 $56,820 o 

menos 

De $56,821 a 

$63,923 

De $63,924 a 

$71,025 

De $71,026 a 

$78,128 

De $78,129 a 

$85,230 

$85,231 o 

más 

6 $65,140 De $65,141 a 

$73,283 

De $73,284 a 

$81,425 

De $81,426 a 

$89,568 

De $89,569 a 

$97,710 

$97,711 o 

más 

7 $73,460 o 

menos 

De $73,461 a 

$82,643 

De $82,644 a 

$91,825 

De $91,826 a 

$101,008 

De $101,009 a 

$110,190 

$110,191 o 

más 

8 $81,780 o 

menos 

De $81,781 a 

$92,003 

De $92,004 a 

$102,225 

De $102,226 a 

$112,448 

De $112,449 a 

$122,670 

$122,671 o 

más 

Para las familias con menos de 8 miembros, agregar los siguientes montos al monto más alto de cada columna para 

cada miembro adicional. 

 $8,320 $9,360 $10,400 $11,440 $12,480  

*Las embarazadas se cuentan como dos miembros de la familia. 

 

Si los pacientes incluidos en la escala móvil de tarifas que va del 20 % al 80 % son responsables de gastos médicos 

calificados de su bolsillo que superan el 30 % de sus ingresos brutos anuales (por ejemplo, facturas sin pagar de 

terceros), el monto que exceda el 30 % se considera asistencia para el pago hospitalario (atención caritativa). 

 
CRITERIOS PARA LOS ACTIVOS 

Los activos personales no pueden exceder los $7,500 y los activos familiares no pueden exceder los $15,000. 
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KALAKIP C: Mga Provider ng Departamento 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 Internal na Gamot (Department 

of Neurosurgery) 

Hindi 

Departamento ng Obstetrics at Gynecology 

(Department of Obstetrics and Gynecology) 

Hindi 

Departamento ng Ophthalmology (Department of 

Ophthalmology) 

Hindi 
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Departamento ng Orthopedic Surgery (Department 

of Orthopedic Surgery) 

Hindi 

Departamento ng Otolaryngology (Department of 

Otolaryngology) 

Hindi 

Departamento ng Pathology (Department of 

Pathology) 

Hindi 

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 
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Departamento ng Surgery (Department of Surgery) Hindi 

Departamento ng Urology (Department of Urology) Hindi 

Mga Hospitalist Hindi 

Mga Serbisyong Panglaboratoryo Hindi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALAKIP D:  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) 
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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  
 
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. 
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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.   

 


