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INFORMACJE OGÓLNE 

Zasady 
Wszyscy planowo przyjmowani pacjenci, nieubezpieczeni lub 
posiadają niewystarczające ubezpieczenie, którzy stwierdzą, że ze 
względu na trudności finansowe nie są w stanie pokryć kosztów 
opieki, zostaną wstępnie zakwalifikowani do programu Charity 
Care/Kid Care/Medicaid (Opieka charytatywna, opieka nad dziećmi, 
Medicaid).  Wszyscy pacjenci potencjalnie spełniający wymagania 
zostaną skierowani do biura przyjęć pacjentów ambulatoryjnych 
(Outpatient Intake) na wizytę przesiewową. 
 
Cel 
Przeprowadzenie procedury przesiewowej wszystkich pacjentów, 
którzy poinformują o braku ubezpieczenia, podczas procedury 
przedrejestracyjnej do programu Charity Care/Kid Care/Medicaid. 
 
Zarządzanie 
Zarządzaniem, prowadzeniem i wprowadzaniem poprawek do zbioru zasad 
zajmuje się Wiceprezes ds. finansowych i Wiceprezes działu usług 
finansowych dla pacjentów. 
 

PROCEDURA 
1. Wszyscy pacjenci, którzy podczas procedury przedrejestracyjnej 

poinformują o braku ubezpieczenia i potrzebie uzyskania pomocy 
finansowej, zostaną poddani procedurze przesiewowej pod kątem 
następujących informacji. 

2.   Definicje wstępnej procedury przesiewowej podano z Załączniku A. 
a. Zamieszkanie w stanie New Jersey dla celów kwalifikacji do Charity 

Care 
b. Stan cywilny 
c. Liczba osób w rodzinie 
d. Roczny dochód rodziny 
e. Kwota aktywów rodzinnych 
f. Czy pacjent jest zatrudniony? 
g. Czy żona/mąż pacjenta(-ki) jest zatrudniona(-y)? 
h. Czy pacjent pracował w ciągu ostatnich 3 miesięcy? 
i. Czy mąż/żona pacjenta pracował(a) w ciągu ostatnich 3 

miesięcy? 
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PROCEDURA 
1. Pacjent przejdzie wstępną procedurę przesiewową na podstawie 

kryteriów dochodów i aktywów w stosunku do liczby osób w 
rodzinie.  Proszę zapoznać się z poniższymi informacjami: 

a. Kryteria kwalifikujące do objęcia programem pomocy i 
częściowej pomocy w ramach programu Charity Care  
(Opieka charytatywna) – Załącznik B 

 
b.  Medicaid/Kid Care (Opieka nad dziećmi)– proszę zapoznać się 

z: http://www.njfamilycare.org/default.aspx 
 

c. Pacjenci potencjalnie spełniający wymagania zostaną skierowani do 
biura przyjęć pacjentów ambulatoryjnych (Outpatient Intake) na 
wizytę przesiewową.  Proszę zapoznać się z „Dokumentacja 
skierowania do biura przyjęć pacjentów ambulatoryjnych.” 
 

d. Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą Emergency Medical 
Treatment & Active Labor Act (pol. Ustawa o pomocy medycznej w 
sytuacjach zagrożeniach zdrowia, życia i porodu, EMTALA) z roku 
1986, osoby w stanie zagrożenia zdrowia lub życia zostaną poddane 
badaniu przesiewowemu i ustabilizowane niezależnie od ich 
możliwości uiszczenia opłaty.  Tego rodzaju usługi nie będą z 
żadnych względów opóźniane, odmawiane lub w inny sposób 
zastrzeżone, w tym ze względu na zapytania związane z płatnością. 
Informacje na ten temat można znaleźć w Polityce administracyjnej 
558-1, Przeniesienie pacjenta i Ustawa o pomocy medycznej w 
sytuacjach zagrożeniach zdrowia, życia i porodu (EMTALA). 

 
e. Należy zauważyć, że nie wszystkie usługi świadczone w placówkach 

szpitalnych Medical Center są objęte tą polityką. Wykaz 
świadczeniodawców według oddziałów, którzy świadczą w 
placówce szpitalnej usługi w nagłych sytuacjach zagrożenia życia lub 
zdrowia i inne usługi opieki medycznej niezbędne ze względów 
medycznych, można znaleźć w Załączniku C. W załączniku podano 
informacje o tym, którzy świadczeniodawców są, a którzy nie są 
objęci niniejszą polityką. Wykaz świadczeniodawców będzie co 
kwartał przeglądany i w razie konieczności aktualizowany. 

 
2. Obliczenie ogólnie obowiązujących kwot (ang. Amounts Generally 

Billed, „AGB”) za opiekę w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia 
lub życia lub inną opiekę niezbędną ze względów medycznych  
a. Zgodnie z Kodeksem podatkowym §501(r)(5), w przypadku 

nagłej sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia lub konieczności 
zapewnienia innej opieki niezbędnej ze względów 
medycznych, pacjenci kwalifikujący się w ramach niniejszej 
Polityki do uzyskania pomocy finansowej nie będą obciążani 

http://www.njfamilycare.org/default.aspx
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kwotą wyższą niż osoby posiadające ubezpieczenie 
pokrywające taką opiekę.  

b.  Osoba uznana za kwalifikującą się do uzyskania pomocy 
finansowej, wymagająca pomocy w nagłej sytuacji zagrożenia 
zdrowia lub życia lub innej pomocy niezbędnej ze względów 
medycznych zostanie obciążona niższą z następujących kwot: 

i. Kwota obliczona zgodnie z powyższymi częściami 
(1)(a)-(b); lub 

ii. ogólnie obowiązujące kwoty (AGB).   
c. Kwoty AGB są obliczane przy użyciu metody wstecznych (ang. 

look-back) opłat za usługi Medicare plus prywatne 
ubezpieczenia zdrowotne.  Obowiązujące obecnie wartości 
procentowe AGB to: 

i. Szpitalne: 26% 
ii. Ambulatoryjne: 32% 

iii. Ambulatoryjne na oddziale ratunkowym: 22% 
 

3. Ubieganie się o pomoc finansową  
a. Informacje można przejrzeć na stronie internetowej Medical 

Center 
i. Strona internetowa:  Informacje na temat pomocy 

finansowej można przeglądać online na stronie 
internetowej: 

              http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy 
   

http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy
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b. Wniosek 
i. Dostępne języki 

a. Polityka pomocy finansowej Medical 
Center (FAP), wniosek i podsumowanie 
pisane prostym językiem (PLS) są dostępne 
po angielsku i w głównym języku populacji 
z ograniczoną biegłością w posługiwaniu 
się językiem angielskim („LEP”), która 
stanowi mniejszą z następujących liczb: 
1000 osób lub pięć (5%) procent na 
głównym obszarze objętym usługami 
Medical Center. Na żądanie dokumenty te 
są dostępne bezpłatnie.  

ii. O pomoc finansową można ubiegać się składając 
wniosek w formie papierowej.  Taki wniosek 
można uzyskać bezpłatnie w następujący sposób: 

b. Pocztą:  wysyłając prośbę o papierowy 
egzemplarz wniosku o pomoc finansową 
na poniższy adres: 

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

c. Osobiście:  udając się osobiście do Działu 
pomocy finansowej (od poniedziałku do 
piątku, od 8:00 rano do 4:00 po południu), 
znajdującego się pod poniższym adresem: 

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

d. Telefonicznie:  Z Działem pomocy 
finansowej można skontaktować się 
telefonicznie pod numerem (551)-996-
4343. 

 
iii. Okres składania wniosków:   

a. Wniosek o objęcie programem Charity Care 
(Opieka charytatywna) można złożyć w ciągu 
trzystu sześćdziesięciu pięciu (365) dni od daty 
wykonania usługi. 

b. Niepełne wnioski nie są rozpatrywane, w takiej 
sytuacji wnioskodawcy są informowani o 
brakach i mają możliwość uzupełnienia 
brakującej dokumentacji/informacji. 
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iv. Wypełnione wnioski:   
a. Wszystkie wypełnione wnioski należy wysłać 

pocztą do Działu pomocy finansowej (na podany 
wyżej adres). 
 

W Załączniku D do niniejszej polityki podano terminy windykacji należności od 
pacjentów HackensackUMC i informacje dotyczące procedury wystawiania 
rachunków/windykacji należności oraz zgodności z Kodeksem podatkowym §501(r)(6). 
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ZAŁĄCZNIK A:  DEFINICJE WSTĘPNEJ PROCEDURY PRZESIEWOWEJ 
 

Liczba osób w rodzinie 
Za rodzinę uważa się pacjenta, małżonkę/małżonka i nieletnie dzieci.  Osoba dorosła to osoba, 
która ukończyła co najmniej 18 lat.  Jednak osoby dorosłe studiujące w trybie dziennym są 
uważane za osoby nieletnie do chwili ukończenia 22. roku życia. Kobieta w ciąży jest liczona jako 
rodzina dwuosobowa (2). 
 
Stan cywilny  
Osoba samotna – liczba osób w rodzinie - 1. 
Osoba rozwiedziona – Liczba osób w rodzinie – 1, chyba że osobie tej przyznano prawnie opiekę 
nad nieletnimi dziećmi.  W takiej sytuacji nieletnie dzieci są wliczane do liczby osób w rodzinie. 
Osoba w separacji – Jeśli para będąca w separacji nie posiada aktu prawnego, uważana jest za 
rodzinę dwuosobową (2). 
 
Dochód rodziny  
Roczny dochód brutto. 
 
Kwota aktywów rodzinnych 
Aktywa należące do współmałżonka i nieletnich dzieci są uważane za aktywa pacjenta.  Aktywa 
obejmują rachunki bankowe, w tym bieżące i oszczędnościowe, gotówkę, indywidualne konta 
emerytalne lub inne konta emerytalne. 
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ZAŁĄCZNIK B:  KRYTERIA KWALIFIKUJĄCE DO OBJĘCIA PROGRAMEM POMOCY I CZĘŚCIOWEJ 
POMOCY W RAMACH PROGRAMU CHARITY CARE  
 
ZAŁĄCZNIK B: KRYTERIA KWALIFIKUJĄCE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE POMOCY I CZĘŚCIOWEJ 

POMOCY CHARITY CARE  

 

KRYTERIA KWALIFIKUJĄCE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE POMOCY I CZĘŚCIOWEJ POMOCY 

CHARITY CARE Obowiązuje od dnia: 23 marca 2015 

Pacjent musi spełniać zarówno kryteria dotyczące dochodu, jak i aktywów 

 

KRYTERIA DOTYCZĄCE DOCHODU: Stawka procentowa opłacana przez pacjenta, kiedy roczny dochód brutto 

mieści się w następujących zakresach 

 Pacjent 
płaci 0% 
opłat 

Pacjent płaci 
20% opłat 

Pacjent płaci 
40% opłat 

Pacjent płaci 
60% opłat 

Pacjent płaci 
80% opłat 

Pacjent 
płaci 100% 
opłat 

Liczba osób 
w rodzinie* 

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

1 $23 540 lub 
mniej 

$23 541 do 
$26 483 

$26 484 do 
$29 425 

$29 426 do 
$32 368 

$32 369 do 
$35 310 

$35 311 lub 
więcej 

2 $31 860 lub 
mniej 

$31 861 do 
$35 843 

$35 844 do 
$39 825 

$39 826 do 
$43 808 

$43 809 do 
$47 790 

$47 791 lub 
więcej 

3 $40 180 lub 
mniej 

$40 181 do 
$45 203 

$45 204 do 
$50 225 

$50 226 do 
$55 248 

$55 249 do 
$60 270 

$60 271 lub 
więcej 

4 $48 500 lub 
mniej 

$48 501 do 
$54 563 

$54 564 do 
$60 625 

$60 626-
$66 688 

$66 689 do 
$72 750 

$72 751 lub 
więcej 

5 $56 820 lub 
mniej 

$56 821 do 
$63 923 

$63 924 do 
$71 025 

$71 026 do 
$78 128 

$78 129 do 
$85 230 

$85 231 lub 
więcej 

6 $65 140 $65 141 do 
$73 283 

$73 284 do 
$81 425 

$81 426 do 
$89 568 

$89 569 do 
$97 710 

$97 711 lub 
więcej 

7 $73 460 lub 
mniej 

$73 461 do 
$82 643 

$82 644 do 
$91 825 

$91 826 do 
$101 008 

$101 009 do 
$110 190 

$110 191 
lub więcej 

8 $81 780 lub 
mniej 

$81 781 do 
$92 003 

$92 004 do 
$102 225 

$102 226 do 
$112 448 

$112 449 do 
$122 670 

$122 671 
lub więcej 

W przypadku rodzin liczących ponad 8 członków do najwyższej kwoty w każdej kolumnie należy dodać 
następujące kwoty dla każdego dodatkowego członka rodziny: 

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

* Kobieta w ciąży jest liczona jako dwie osoby. 

 

Jeśli pacjenci mieszczący się na ruchomej skali opłat 20% do 80% odpowiadają za uprawnione wydatki 
medyczne opłacane z własnej kieszeni (tzn. rachunki nieopłacane przez inne strony) i przewyższające 
30% ich rocznego dochodu brutto, kwota ponad 30% jest traktowana jako pomoc w opłaceniu 
kosztów szpitalnych (opieka charytatywna). 
 

KRYTERIA DOTYCZĄCE AKTYWÓW 

Indywidualne aktywa nie mogą przekroczyć kwoty $7 500, a aktywa rodzinne kwoty $15 000. 
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Załącznik C: Świadczeniodawcy według oddziałów, którzy świadczą w placówce szpitalnej 
usługi w nagłych sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia i inne usługi opieki medycznej 
niezbędne ze względów medycznych 
 

Oddział/jednostka/grupa Objęty Polityką pomocy finansowej? 

Oddział Anestezjologii Nie 

Oddział Centrum Nowotworowego Nie 

Oddział Stomatologii Nie 

Oddział Medycyny Ratunkowej Nie 

Oddział Medycyny Rodzinnej Nie 

Oddział Internistyczny Nie 

Oddział Neurochirurgii Nie 

Oddział Położnictwa i Ginekologii Nie 

Oddział Okulistyczny Nie 

Oddział Chirurgii Ortopedycznej Nie 

Oddział Otolaryngologii Nie 

Zakład Patologii Nie 

Oddział Pediatryczny Nie 

Oddział Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Nie 

Oddział Podiatrii Nie 

Oddział Psychiatryczny i Medycyny Behawioralnej Nie 
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Oddział Radioonkologii Nie 

Oddział Radiologii Nie 

Oddział Rehabilitacji Nie 

Oddział Chirurgii Nie 

Oddział Urologii Nie 

Szpitale Nie 

Usługi laboratoryjne Nie 
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ZAŁĄCZNIK D:  Terminy windykacji należności od pacjentów HackensackUMC (za usługi 
szpitalne i ambulatoryjne)  

 
Hackensack University Medical Center dostarcza rachunki za wykonane usługi po ty, jak 
ubezpieczyciel rozpatrzy roszczenie.   Salda po uwzględnieniu ubezpieczenia obejmują 
następujące pozycje: 

1. Płatności pokrywane przez samego pacjenta (pacjenci bez ubezpieczenia) 

2. Płatności pokrywane przez samego pacjenta po uwzględnieniu ubezpieczenia 

(ubezpieczyciel wywiązał się ze swojego zobowiązania, za pozostałą kwotę odpowiada 

pacjent) 

3. Opieka charytatywna HackensackUMC (życzliwa opieka – opłaty ze zniżką) 

4. Płatności pokrywane przez samego pacjenta po uwzględnieniu Medicare (pacjenci 

odpowiedzialni za opłaty zgodnie z zasadami Medicare) 

W przypadku pacjentów nieposiadających ubezpieczenia rachunek jest wysyłany około pięć dni 
od daty wypisania ze szpitala lub wykonania usługi. 
 
Okres rozliczeniowy rachunków innych niż Medicare – Zanim kwota zostanie przekazana do 
windykacji, całkowity okres rozliczeniowy wynosi 62 dni.  Po pokryciu przez ubezpieczyciela 
właściwej kwoty, rachunek jest wysyłany do pacjenta.  Całą kwotę należy zapłacić w terminie 
podanym na rachunku.  Jeśli zaległa kwota nie zostanie wpłacona w terminie, pacjent będzie 
nadal otrzymywał kolejne rachunki (w sumie maksymalnie trzy rachunki).  Jeśli opłata nie 
zostanie uiszczona, przed windykacją należności pacjent otrzyma ostateczne wezwanie do 
zapłaty w ciągu dziesięciu dni.  Jeśli opłata nadal nie zostanie uiszczona, rachunek pacjenta 
zostanie skierowany do agencji windykacyjnej. 
 
Okres rozliczeniowy rachunków Medicare – Zanim kwota zostanie przekazana do windykacji, 
całkowity okres rozliczeniowy wynosi 120 dni.  Po pokryciu właściwej kwoty przez Medicare i 
innych dodatkowych ubezpieczycieli, rachunek jest wysyłany do pacjenta.  Całą kwotę należy 
zapłacić w terminie podanym na rachunku. Jeśli zaległa kwota nie zostanie wpłacona w terminie, 
pacjent będzie nadal otrzymywał kolejne rachunki (w sumie maksymalnie cztery rachunki).  Jeśli 
opłata nie zostanie uiszczona, przed windykacją należności pacjent otrzyma ostateczne wezwanie 
do zapłaty w ciągu dziesięciu dni.  Jeśli opłata nadal nie zostanie uiszczona, rachunek pacjenta 
zostanie skierowany do agencji windykacyjnej. 
Adres do płatności pacjentów:  
Hackensack University Medical Center 
P.O. Box 48027 
Newark NJ 07101-4827  
 
Pacjenci, którzy mają pytania dotyczące swojego salda mogą zadzwonić do Działu obsługi 
klienta pod numer 551-996-3355 
Pacjenci, którzy nie są w stanie opłacić kwoty zaległej na rachunku mogą zadzwonić do Działu 
obsługi klienta pod numer 551-996-3355, aby dowiedzieć się, czy mogą zakwalifikować się do 
określenia opcji płatności.  Pacjenci, którzy nie są w stanie zapłacić mogą skontaktować się z 
Biurem pomocy finansowej pod numer 551-996-4343, aby dowiedzieć się, czy mogą 
zakwalifikować się do uzyskania pomocy finansowej. 
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Nadzwyczajne działania związane z windykacją należności mogą obejmować między innymi: 
ustanowienia zastawu na własności osobistej, przejęcie własności pacjenta, zajęcie lub 
zabezpieczenie konta bankowego pacjenta lub innej własności osobistej, wszczęcie postępowania 
cywilnego przeciwko pacjentowi, przyczynienie się do aresztowania pacjenta i zajęcie 
wynagrodzenia na poczet należności.  Do nadzwyczajnych działań związanych z windykacją 
należności odnoszą się następujące terminy: 
 

1.  Termin powiadomienia:  Przed podjęciem nadzwyczajnych działań związanych z 

windykacją należności w celu uzyskania płatności Medical Center powiadomi pacjenta o 

Polityce windykacji należności, płatności i pomocy finansowej i wstrzyma się od 

podejmowania nadzwyczajnych działań związanych z windykacją należności przez okres 

120 dni od daty otrzymania przez pacjenta pierwszego rachunku po wypisie ze szpitala.  

2. Okres składania wniosków:  Pacjenci mogą złożyć wniosek w ciągu 240 dni od daty 

otrzymania pierwszego rachunku po wypisie ze szpitala.   

3. Czas oczekiwania na podjęcie nadzwyczajnych działań związanych z windykacją 

należności:  Przed podjęciem nadzwyczajnych działań związanych z windykacją należności 

HackensackUMC musi powiadomić o tym pacjenta z co najmniej trzydziestodniowym (30) 

wyprzedzeniem.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


