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ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ 

Uaktualnienie 20 września 2016 r. 
 

 

Cel:  Celem tych Zasad jest ustalenie zasad, którymi Hartford HealthCare (HHC) będzie 

kierować się w zapewnianiu bezpłatnych lub zniżkowych usług opieki zdrowotnej 

pacjentom spełniającym kryteria kwalifikacyjne pomocy finansowej.  Te Zasady opisują: 

(i) kryteria kwalifikacji do pomocy finansowej i wyjaśnienie, czy taka pomoc obejmuje 

bezpłatne, czy zniżkowe usługi ochrony zdrowia; (ii) podstawy obliczania kwot, którymi 

obciążani są pacjenci, (iii) sposób występowania o pomoc finansową; (iv) działania 

windykacyjne (collection), które mogą zostać podjęte w przypadku braku płatności; 

obejmuje to windykację w sądzie cywilnym i zgłoszenia do agencji oceny zdolności 

kredytowej;  i (v) podejście Szpitala do domniemanego spełniania kryteriów 

kwalifikacyjnych i rodzaje informacji stosowane do oceny domniemanego spełniania 

kryteriów kwalifikacyjnych.  

Te Zasady mają zachować zgodność z Częścią 501(r) Kodeksu Podatkowego i wymogami 

odnośnie fakturowania i windykacji Rozdziału 368 Kodeksu Ogólnego stanu Connecticut i 

wszelkich powiązanych przepisów wykonawczych; muszą być one interpretowane i 

stosowane zgodnie z tymi prawami i przepisami. Zasady te zostały przyjęte przez organ 

zarządzający Hartford HealthCare w imieniu jednostek stowarzyszonych. 

Zakres:  Te zasady odnoszą się do usług opieki medycznej świadczonych przez szpitale 

Hartford HealthCare.  (Ośrodki wymienione w Dodatku D)    

Definicje: 

“Eligibility Criteria (Kryteria kwalifikacyjne)” oznaczają zestaw kryteriów podanych w 

tych Zasadach w celu ustalenia, czy pacjent kwalifikuje się do pomocy finansowej 

związanej z zapewnianymi usługami opieki zdrowotnej.  

“EMTALA” oznacza ustawę o nazwie Emergency Medical Treatment and Labor Act 

(Ustawa o opiece w nagłych przypadkach i podczas porodu), 42 USC 1395dd. 

“Extraordinary Collection Activity – (ECA) (Nadzwyczajne działania windykacyjne)” 

oznacza windykację wymagającą działań prawnych lub sądowych, obejmującą sprzedaż 

długu innej stronie, zgłoszenie negatywnych informacji agencjom oceny zdolności 

kredytowej, odmowę, opóźnienie, albo wymaganie opłaty z góry za niezbędną opiekę 

medyczną z powodu nieopłacenia przez daną osobę jednego lub więcej rachunków za 

opiekę świadczoną w ramach Zasad pomocy finansowej HHC.  Działania wymagające 

procedur sądowych lub prawnych do tego celu obejmują  1) ustanowienie zastawu (lien); 

2) przejęcie nieruchomości; 3) przejęcie konta bankowego lub innego majątku osobistego, 

lub uzyskanie nakazu sądowego umożliwiającego ściąganie z takiego konta (attaching) 4) 

wszczęcie postępowania w sądzie cywilnym przeciwko danej osobie;  5) podjęcie działań 

prowadzących do aresztowania danej osoby;  6) podjęcie działań prowadzących do 

wydania nakazu doprowadzenia osoby przed sąd z użyciem środków przymusu (body 

attachment) i  7) przejęcie wynagrodzenia.  
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“Family (Rodzina)” oznacza, zgodnie z definicją Census Bureau, grupę dwóch lub więcej 

osób mieszkających raz, powiązanych przez urodzenie, małżeństwo, związek cywilny lub 

adopcję.  Do celów tych Zasad, jeżeli pacjent zgłasza kogoś jako pozostającego na jego 

utrzymaniu (dependant) przy rozliczaniu podatku dochodowego, taka osoba może być 

uznana za pozostającą na utrzymaniu do celów zapewniania pomocy finansowej. 

“Family Income (Dochód rodziny)” oznacza następujące typy dochodu na potrzeby 

obliczeń majątku płynnego wg. wytycznych Federalnej Granicy Ubóstwa: wynagrodzenia, 

zasiłek dla bezrobotnych, odszkodowania za wypadek przy pracy (workers’ 

compensation), Social Security, zasiłek dodatkowy z Social Security (Supplemental 

Security Income), zasiłek publiczny, renta dla weteranów wojskowych, zasiłek dla 

wdów/wdowców (survivor benefits), emerytura lub zasiłek emerytalny, odsetki, 

dywidendy, czynsze, dochód z firmy, tantiemy (royalties), dochód z podziału masy 

spadowej, fundusze powiernicze, pomoc edukacyjna, alimenty na współmałżonka 

(alimony), alimenty na dziecko (child support), pomoc spoza rodzinny i inne źródła 

dochodu spoza ww. kategorii.   

“Federal Poverty Level Guidelines (Federalne wytyczne odnośnie poziomu ubóstwa)” 

oznacza wytyczne federalne określające poziom ubóstwa, wprowadzone przez United 

States Department of Health and Human Services i obowiązujące w dniu świadczenia 

usług opieki zdrowotnej, które mają być objęte pomocą finansową zgodnie z niniejszymi 

Zasadami. 

“Financial Assistance (Pomoc finansowa)” oznacza bezpłatne lub zniżkowe usługi 

ochrony zdrowia zapewniane osobom, które zgodnie z kryteriami kwalifikacyjnymi HHC 

uznało za niezdolne do opłacenia całości lub części takich usług opieki zdrowotnej, i które 

kwalifikują się do bezpłatnej lub zniżkowej opieki zdrowotnej zgodnie z tymi Zasadami. 

“Free Bed Funds” oznacza dowolną darowiznę środków pieniężnych, akcji, obligacji, 

instrumentów finansowych lub innego majątku, przekazaną przez dowolnego darczyńcę na 

rzecz szpitali HHC, na cel ustanowienia funduszu zapewniającego opiekę zdrowotną 

pacjentowi.  

“Health Care Services (Usługi opieki zdrowotnej)” oznacza (i) usługi opieki medycznej na 

oddziale ratunkowym (emergency), zgodnie z definicją EMTALA; (ii) usługi związane ze 

schorzeniami, które, w przypadku braku niezwłocznego leczenia, spowodowałyby 

niekorzystne zmiany stanu zdrowia danej osoby; (iii) usługi niezaplanowane, świadczone 

w związku z powstaniem okoliczności zagrażających życiu, w warunkach innych niż 

oddział  ratunkowy szpitala; i (v) usługi niezbędne z punktu widzenia medycznego, 

zgodnie z osądem HHC w indywidualnych przypadkach, na uznanie usługodawcy. 

“Liquid Assets (Środki płynne)” określenie to odnosi się do łatwości, z jaką dane środki 

można szybko wymienić na gotówkę, bez straty wartości.  Przykłady obejmują środki 

pieniężne, złoto i papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu giełdowego.  I 

odwrotnie, środki niepłynne obejmują nieruchomości (ziemię i budynki) oraz samochody. 
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“Medically Indigent (Pozbawiony środków na świadczenia medyczne)” to osoba, którą 

HHC uznało za niezdolne do opłacenia całości lub części takich usług opieki zdrowotnej, 

ponieważ rachunki medyczne przekraczają pewien procent dochodów takiej osoby lub 

majątku jej rodziny, nawet jeżeli taka osoba czy rodzina mają dochody lub majątek, które 

przekraczają ogólne kryteria kwalifikacyjne do bezpłatnej lub zniżkowej opieki zgodnie z 

tą polisą. Zob. Załącznik A 

“Patient (Pacjent)”  oznacza osobę, która otrzymuje lub jest zarejestrowana do 

otrzymywania leczenia medycznego, albo, w kontekście tych zasad, odpowiada za 

opłacenie należności za powyższe. 

“Uninsured (Nieubezpieczony)” oznacza pacjenta, który nie posiada żadnego 

ubezpieczenia ani pomocy zewnętrznej w zakresie zaspakajania swoich zobowiązań 

płatniczych za usługi medyczne i nie jest objęty programami Medicare, Medicaid, Tricare, 

ani innymi programami ubezpieczenia zdrowotnego dowolnego państwa, stanu, terytorium 

czy jednostki administracyjnej, ani też żadnym programem ubezpieczenia zdrowotnego lub 

wypadkowego, ani też programem świadczeń, sponsorowanym rządowo lub prywatnie, co 

obejmuje odszkodowania za wypadki przy pracy, ugody lub wyroki sądowe będące 

wynikiem roszczeń, spraw sądowych lub procedur związanych z wypadkami 

samochodowymi lub zarzutami zaniedbania. 

“Underinsured (Pacjent niedostatecznie ubezpieczony)” oznacza pacjenta, który posiada 

pewien zakres ubezpieczenia albo pomocy zewnętrznej, ale pomimo to ma wydatki z 

własnej kieszeni na usługi opieki zdrowotnej, takie jak w planach o wysokiej franszyzie 

redukcyjnej (deductible), przekraczającej zasoby finansowe pacjenta. 

Nasze zasady:  Zgodnie z naszą misją, zasadą Hartford HealthCare jest zapewnienie 

pomocy finansowej wszystkim kwalifikującym się osobom, które są nieubezpieczone lub 

ubezpieczone w niedostatecznym stopniu, nie kwalifikują się do programu, w którym 

płatności przejmują władze, lub które z innych przyczyn nie są w stanie pokryć kosztów 

opieki zdrowotnej z powodu swoich ograniczonych zasobów finansowych.  Ponadto 

zasadą HHC jest zapewnienie, bez żadnej dyskryminacji, opieki w razie nagłego 

zagrożenia zdrowia i życia (zgodnie z definicją EMTALA) wszystkim, niezależnie od 

kwalifikacji do pomocy finansowej zgodnie z niniejszymi Zasadami, bądź do pomocy 

rządowej.  I wreszcie zasadą HHC jest zakaz jakichkolwiek działań mających zniechęcić 

kogokolwiek do uzyskania opieki w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, na przykład 

poprzez wymaganie, aby pacjenci oddziału ratunkowego (Emergency Department) płacili 

przed uzyskaniem opieki w przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu.  Żadne 

postanowienia niniejszych Zasad nie będą uznane za ograniczenie zobowiązań Szpitala 

wynikających z ustawy EMTALA w zakresie opieki nad pacjentami w przypadkach 

zagrażających zdrowiu i życiu.  

I. Ustalenie kwalifikacji. 

Ważne jest, aby HHC i pacjent współpracowali ze sobą przy ustalaniu kwalifikacji do 

pomocy finansowej.  HHC będzie podejmować wszelkie wysiłki, aby stosować kryteria 

kwalifikacyjne w sposób rozsądny, natomiast pacjent podejmie wszelkie środki, aby 
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odpowiadać na wnioski o udzielenie informacji niezwłocznie, w pełni i dokładnie. Jeżeli 

dokumentacja przekazana przez pacjenta lub rodzinę jest niekompletna bądź niezgodna ze 

złożonym wnioskiem, zwrócimy się o wyjaśnienie, które ułatwi nam podjęcie decyzji w 

kwestii kwalifikacji do pomocy finansowej.   

 1. Kryteria kwalifikacji do pomocy finansowej.  Osoby, które są 

nieubezpieczone, lub które są ubezpieczone w niedostatecznym stopniu i które nie 

kwalifikują się do żadnego rządowego planu świadczeń opieki zdrowotnej mogą 

kwalifikować się do pomocy finansowej zgodnie w niniejszymi zasadami.  Pomoc 

finansowa może być również dostępna dla osób pozbawionych środków na świadczenia 

medyczne.  Udzielenie pomocy finansowej będzie oparte o zindywidualizowane ustalenie 

zakresu potrzeb finansowych, bez brania pod uwagę wieku, płci, rasy, koloru skóry, 

pochodzenia etnicznego, stanu cywilnego, statusu społecznego bądź imigracyjnego, 

orientacji seksualnej i wyznania religijnego. We wniosku o pomoc finansową zawarty jest 

wykaz dokumentów wymaganych do potwierdzenia rozmiaru i dochodu rodziny.  

Ponadto, aby zakwalifikować się do pomocy finansowej, wymagana jest współpraca z 

HHC, niezwłoczne dostarczanie wymaganych dokumentów, wypełnianie zgodnie z prawdą 

wymaganych wniosków i niezwłoczne powiadamianie HHC o zmianach sytuacji 

finansowej, co umożliwi HHC ocenę wpływu takiej zmiany na kwalifikacje danej osoby 

do pomocy finansowej. 

 2. Procedura ustalania kwalifikacji do pomocy finansowej.  W ramach 

ustalania kwalifikacji do pomocy finansowej, HHC (i) będzie wymagać od pacjenta 

wypełnienia wniosku o pomoc finansową i zapewnienie innych informacji finansowych i 

dokumentacji niezbędnych do ustalenia kwalifikacji wg kryteriów finansowych; (ii) może 

polegać na informacjach dostępnych publicznie przy potwierdzaniu majątku pacjenta lub 

potencjalnego żyranta (guarantor); (iii) może starać się o uzyskanie innych źródeł 

płatności, z programów świadczeń publicznych lub prywatnych i (iv) może dokonać 

przegląd historii przekazywania przez pacjenta płatności. 

 3. Rozpatrywanie wniosków.  HHC podejmie wszelkie wysiłki w celu 

ułatwienia procesu ustalenia kwalifikacji przed zapewnieniem świadczeń, pod warunkiem, 

że proces ustalania kwalifikacji nie zakłóci świadczenia usług medycznych w trybie 

ratunkowym, zgodnie z definicją podaną w przepisach federalnych.  Jednak ustalenie 

uprawnień do programu może nastąpić w dowolnym momencie cyklu dochodów.  W 

procesie ustalenia uprawnień, HHC będzie przez cały czas traktować pacjentów lub ich 

autoryzowanych przedstawicieli z szacunkiem i godnością, a także zgodnie z wszystkimi 

przepisami prawa federalnego i stanowego. 

 4. Wytyczne odnośnie przyznawania pomocy finansowej.  Kryteria 

kwalifikacyjne do pomocy finansowej mogą obejmować liczebność rodziny, majątek 

płynny i niepłynny, zatrudnienie, zobowiązania finansowe, kwoty opłat za opiekę 

zdrowotną i ich częstotliwość (np. niezdolność do pokrywania kosztów opieki zdrowotnej) 

i inne zasoby finansowe dostępne dla pacjenta.  Liczebność rodziny ustalany jest na 

podstawie liczby osób mieszkających razem pod jednym dachem. Zgromadzone 

informacje będą wykorzystane do potwierdzenia i uzupełnienia informacji 
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wygenerowanych przez prognostyczne oprogramowanie analitycznie stosowane do 

ustalania potrzeby udzialania pomocy finansowej.  A konkretnie, kwalifikacje do pomocy 

finansowej będą ustalane zgodnie z następującymi wytycznymi: 

(a) Pacjenci nieubezpieczeni: 

(i) Opublikowane stawki zostaną zmniejszone o procent, ustalony przez 

IRS, jako kwota typowo naliczana; będzie stosowane podejście 

retrospektywne do obliczania kwoty dozwolonej dla pacjentów 

korzystających z ubezpieczenia rządowego (Medicare i Medicaid)  i 

prywatnego. Ten procent będzie uaktualniany co roku.  Metoda 

corocznych obliczeń i wynikowy procent znaleźć można w Dodatku 

A do tych Zasad.  

(ii) Jeżeli weryfikacja potwierdzi, że dochód rodziny nie przekracza 

250% federalnego poziomu ubóstwa, pacjent będzie kwalifikował 

się do 100% zniżki od sum, którymi będzie łącznie obciążony.  

(iii) Jeżeli weryfikacja potwierdzi, że dochód rodziny wynosi pomiędzy 

250% i 400% federalnego poziomu ubóstwa, pacjent będzie 

kwalifikował się do zniżki od 25% do 75% od sum, którymi będzie 

łącznie obciążony.  

(iv) Pacjent może również zakwalifikować się do pomocy w programie 

Free Bed, zgodnie ze  szpitalnymi kryteriami kwalifikacyjnymi tego 

programu.  

 

(v) Planami płatności zostaną objęte wszelkie zobowiązania finansowe 

pacjenta określone zgodnie z zasadami planu płatności Hartford 

HealthCare, kopię którego można uzyskać od pracowników działu 

pomocy finansowej, jak również na witrynach Hartford HealthCare i 

jednostek zależnych. 

(vi)     Wszelkie płatności w kwotach co najmniej $5.00 przekraczające 

zobowiązania finansowe pacjenta podlegają refundacji. 

 (b) Pacjenci niedostatecznie ubezpieczeni: 

(i) Jeżeli weryfikacja potwierdzi, że dochód rodziny wynosi nie więcej 

niż 250% federalnego poziomu ubóstwa, pacjent będzie 

kwalifikował się do zniżki 100% od sum pozostałych po 

płatnościach ubezpieczenia ze źródeł zewnętrznych.  Pacjenci 

niedostatecznie ubezpieczeni nie będą obciążani należnościami 

przekraczającymi kwoty, którymi są typowo obciążani pacjenci 

ubezpieczeni (tzw. amounts generally billed - AGB). 

(ii) Jeżeli weryfikacja potwierdzi, że dochód rodziny wynosi pomiędzy 

250% i 400% federalnego poziomu ubóstwa, pacjent będzie 
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kwalifikował się do zniżki 25-75% od sum pozostałych po 

płatnościach ubezpieczenia ze źródeł zewnętrznych. 

 (iii) Pacjent może również zakwalifikować się do pomocy w programie 

Free Bed, zgodnie ze szpitalnymi kryteriami kwalifikacyjnymi tego 

programu. 

 (iv) Planami płatności zostaną objęte wszelkie zobowiązania finansowe 

pacjenta określone zgodnie z zasadami planu płatności HHC, 

którego kopię można uzyskać od pracowników działu pomocy 

finansowej, jak niżej. 

(v)      Wszelkie płatności w kwotach co najmniej $5.00 przekraczające 

zobowiązania finansowe pacjenta podlegają refundacji. 

    (c)     Pacjenci niezdolni do pokrycia kosztów opieki medycznej:   

         Od pacjenta będzie wymagane złożenie wniosku o pomoc finansową 

(Financial Assistance Application) z dokumentacją potwierdzającą, taką jak 

rachunki medyczne, rachunki za leki i urządzenia medyczne oraz inne 

dowody znacznych zobowiązań medycznych, co umożliwi Hartford 

HealthCare ustalanie, czy pacjent kwalifikuje się do pomocy finansowej w 

związku ze swoimi wydatkami i zobowiązaniami medycznymi. Taka zniżka 

będzie rozważona po zastosowaniu wszelkich innych zniżek, jeżeli pacjent 

będzie w dalszym ciągu niezdolny do opłacenia zapewnionych usług 

medycznych.  Taka zniżka będzie udzielona zgodnie z zasadami opisanymi 

z Dodatku A. 

       (d)     Domniemanie spełnienia kryteriów kwalifikacyjnych:  Kwalifikacja do 

pomocy finansowej może domniemana w oparciu o okoliczności życiowe pacjenta.  

Poniższy wykaz zawiera typowe okoliczności, w których uznaje się, że pacjent 

kwalifikuje się do 100% zniżki bez dodatkowego wymogu wypełnienia wniosku o 

pomoc finansową. 

  1. Pacjent jest uczestnikiem programów leków na receptę z funduszy  

   stanowych 

  2. Udział w programach dla kobiet, niemowląt i dzieci (Women,  

   Infants and Children) 

  3. Kwalifikowanie się do kuponów na żywność (food stamps - SNAP) 

  4. Kwalifikowanie się do federalnego programu posiłków szkolnych 

 5. Kwalifikowanie się do programu pomocy mieszkaniowej lub innej 

 pomocy ze źródeł publicznych 
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 6. Oświadczenie pacjenta, że jest bezdomny, po wykonaniu 

dodatkowych czynności weryfikacyjnych i ich udokumentowaniu 

 7. Zostanie ustalone, że dochód pacjenta nie przekracza 250% 

federalnego poziomu ubóstwa, po weryfikacji przy użyciu 

standardowego oprogramowania weryfikacji elektronicznej. 

II. Sposób wnioskowania o pomoc finansową.  Formularze wniosków o pomoc 

finansową (Financial Assistance Application) wraz ze wskazówkami w sprawie ich 

wypełniania są dostępne w Internecie pod adresem [www.HarfordHealthCare.org, lub na 

witrynach poszczególnych szpitali]; można również poprosić o taki formularz osobiście w 

recepcji i rejestracji każdego szpitala HHC, jak podano w Załączniku B, albo prosząc o 

bezpłatne przysłanie formularza pocztą, lub też kontaktując się z działem  Patient Access 

Services szpitali HHC. Dodatkowe informacje kontaktowe podane są w Dodatku B do tych 

Zasad.  Ponadto pacjent może zapytać o sposób starania się o uzyskanie pomocy 

finansowej dowolną pielęgniarkę, lekarza, kapelana, personel rejestracji pacjentów, 

personel usług finansowych, biuro usług fachowych (Office of Professional Services), 

koordynatorów przypadków (Case Coordination) lub pracowników usług socjalnych 

(Social Services). 

Wystąpienie o pomoc finansową wymaga wypełnienia formularza HHC o nazwie 

Financial Assistance Application Form. Wymagane jest podanie wszelkich danych 

uzupełniających niezbędnych do potwierdzenia kwalifikacji, co obejmuje dokumentację 

potwierdzającą dochody, jak niżej. 

Pacjenci mogą składać wniosek w ciągu 240 dni od daty wysłania przez HHC pierwszego 

rachunku po wypisaniu ze szpitala. Jeżeli ktoś nie złoży wniosku w ciągu 120 dni od daty 

wysłania przez HHC pierwszego rachunku po wypisaniu ze szpitala, HHC może rozpocząć 

działania windykacyjne opisane poniżej. 

Przed rozpoczęciem przez HHC jakichkolwiek działań windykacyjnych, HHC wyśle 

pisemne powiadomienie na ostatni znany adres w dokumentacji pacjenta (lub jego 

rodziny), przedstawiający konkretne czynności windykacyjne, które HHC ma zamiar 

rozpocząć (lub wznowić), zawierające datę podjęcia (lub wznowienia) takich działań i 

streszczenie tych zasad przedstawione przystępnym językiem. HHC nie może rozpocząć 

działań windykacyjnych wcześniej niż w 30 dni od daty przekazania pisemnego 

powiadomienia o zamiarze wszczęcia takich działań, pocztą zwykłą lub elektroniczną. 

Jeżeli HHC otrzyma niekompletny formularz wniosku, przekaże pacjentowi (lub 

przedstawicielowi prawnemu) wykaz brakujących informacji lub dokumentacji i pozostawi 

pacjentowi 30 dni na uzupełnienie takich informacji. Nadzwyczajne działania 

windykacyjne (ECA) zostaną zawieszone podczas tego 30-dniowego okresu. Jeżeli pacjent 

nie dostarczy brakujących informacji w terminie, HHC może rozpocząć działania 

windykacyjne, w tym ECA (pod warunkiem przekazania pisemnego powiadomienia, jak 

wyżej). 
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Jeżeli HHC otrzyma wypełniony całkowicie formularz wniosku, podejmie decyzję 

odnośnie kompletności przedstawionej dokumentacji bez opóźnień. Jeżeli HHC uzna 

wniosek za kompletny, HHC przekaże pacjentowi lub jego przedstawicielowi prawnemu 

pisemną decyzję o kwalifikowaniu się do pomocy finansowej w ciągu piętnastu (15) dni 

roboczych.  Od decyzji HHC stwierdzającej, że pacjent nie kwalifikuje się do pomocy 

finansowej przysługuje odwołanie, które pacjent lub jego przedstawiciel prawny powinien 

złożyć w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od daty pisemnej decyzji.  Jeżeli 

pacjent lub jego przedstawiciel prawny odwołają się od decyzji, dyrektor ds. dostępu 

pacjentów (Director of Patient Access), albo osoba przez niego wyznaczona, powtórnie 

rozpatrzą decyzję wraz z wszelkimi nowymi informacjami i podejmą ostateczną decyzję w 

ciągu piętnastu (15) dni roboczych. W tym okresie przeglądu i podejmowania decyzji, 

Hartford HealthCare zawiesi wszelkie ECA.  Jeżeli pomoc finansowa nie zostanie 

zatwierdzona, Hartford HealthCare wznowi działania windykacyjne po 14 dniach 

kalendarzowych, tj. po terminie odwołania. 

Oznakowanie i pisemne informacje odnośnie sposobu wnioskowania o pomoc finansową 

będą dostępne w oddziałach ratunkowych szpitali i stanowiskach rejestracji pacjentów.    

Po wystąpieniu pacjenta lub jego przedstawiciela prawnego o informacje odnośnie pomocy 

finansowej, doradca finansowy przekaże pacjentowi lub przedstawicielowi prawnemu 

wniosek o pomoc finansową, wraz z wykazem dokumentów, które są wymagane do 

rozpatrzenia wniosku.   

Zatwierdzony wniosek o pomoc finansową pozostanie ważny przez sześć miesięcy od 

wydania przez HHC decyzji o zakwalifikowaniu do pomocy.  

Pacjent może wystąpić o pomoc finansową w dowolnym momencie cyklu windykacji albo 

w terminie 240 dni od daty pierwszego powiadomienia o konieczności samodzielnego 

pokrycia kosztów (Self Pay notice). 

III. Obliczenia kwot należnych od pacjentów 

Niezależnie od innych postanowień niniejszych Zasad, nikt zakwalifikowany do pomocy 

finansowej nie będzie obciążany za pomoc w trybie ratunkowym (lub inną pomoc 

niezbędną medycznie) kwotą wyższą niż kwota naliczana osobom, których ubezpieczenie 

pokrywa taką opiekę.  Podstawa, od której jest obliczana jakakolwiek zniżka, jest równa 

kwocie obciążenia pacjenta pomniejszonej o wcześniejsze płatności uzyskane od 

ubezpieczenia i zniżki wynikające z polisy ubezpieczeniowej pacjenta (w odpowiednich 

przypadkach).  

IV.  Powiązania z zasadami windykacji Hartford HealthCare.   

Jeżeli pacjent nie zakwalifikuje się na pomoc finansową i nie opłaci terminowo swojej 

części zniżkowych zobowiązań finansowych zgodnie z niniejszymi zasadami, HHC 

zastrzega prawo do wszczęcia i zastosowania nadzwyczajnych działań windykacyjnych 

(ECA) i środków zadośćuczynienia, jak zajęcie części dochodów, ustanawianie zastawu na 

podstawową lub dodatkową nieruchomość mieszkalną, konta bankowe lub inwestycyjne, 

albo inny majątek, poprzez wszczęcie i realizację działań prawnych i zgłoszenie przypadku 
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do jednej lub więcej agencji oceny zdolności kredytowej.  Pacjentom kwalifikującym się 

do pomocy finansowej, którzy zgodnie z wyłącznym uznaniem HHC starają się w dobrej 

wierze rozwiązać wszelkie pozostałe zobowiązania płatnicze, HHC może zaoferować, pod 

warunkiem spełnienia kryteriów kwalifikacyjnych, przedłużone plany płatności.  Jeżeli 

pacjent przestrzega warunków płatności w planie HHC, HHC nie będzie zajmować 

dochodów ani rejestrować zastawu na podstawowe miejsce zamieszkania i nie będzie 

wysyłać nieopłaconych rachunków włączonych w plan płatności do zewnętrznych agencji 

windykacyjnych.  

ECA nie zostanie wszczęte w ciągu pierwszych 120 dni po wysłaniu pierwszego rachunku 

po wypisaniu ze szpitala na ważny adres pacjenta, ani w czasie rozpatrywania wniosku o 

pomoc finansową. Na 30 dni przez rozpoczęciem ECA, do pacjenta zostanie wysłane 

odpowiednie powiadomienie. 

Jeżeli pacjent wystąpi o pomoc finansową w terminie 240 dni od daty pierwszego 

powiadomienia o obowiązku samodzielnego pokrycia kosztów i zostanie mu przyznana 

taka pomoc finansowa, zostaną cofnięte wszelkie formy ECA, takie jak negatywny raport 

do biura zdolności kredytowej albo zastaw na nieruchomość.  

V. Publikacja i edukacja.  HHC będzie zapewniać informacje odnośnie swojej 

pomocy finansowej jak niżej: (i) umieści znaki odnośnie tych Zasad i streszczenie 

informacji w przystępnym języku, zawierające opis tych Zasad wraz z informacjami 

kontaktowymi działu pomocy finansowej na oddziale ratunkowym (Emergency 

Department), oddziale porodowym (Labor and Delivery) i innych stanowiskach rejestracji 

pacjentów; (ii) przekaże każdemu pacjentowi pisemne streszczenie informacji w 

przystępnym języku wraz z informacjami kontaktowymi działu pomocy finansowej w 

materiałach pisemnych wysyłanych z działów przyjęć, rejestracji pacjentów, wypisów, 

rachunków i windykacji; (iii) przekaże kopie pisemne tych Zasad, wniosku o pomoc 

finansową i pisemne streszczenie informacji w przystępnym języku na wniosek pacjenta, 

bezpłatnie, pocztą i w publicznych obszarach placówek szpitalnych, w tym na oddziale 

ratunkowym (jeżeli istnieje) i izbie przyjęć; (iv) umieści niniejsze Zasady, pisemne 

streszczenie informacji w przystępnym języku i wniosek o pomoc finansową na stronie 

internetowej z wyraźnymi linkami do takich dokumentów na stronie głównej HHC; (v) 

przeszkoli cały personel izby przyjęć i rejestracji w zakresie tych Zasad, aby mógł on 

stanowić źródło informacji dla pacjentów odnośnie tych Zasad; i (vi) włączy 

sformułowanie "Please ask about our Financial Assistance Policy” ("Proszę spytać o nasze 

zasady pomocy finansowej) do publikacji HHC.   

VI. Wykaz objętych i nieobjętych usługodawców.  Załącznik C do tych Zasad 

zawiera listę usługodawców niezależnych od HHC, którzy świadczą opiekę w trybie 

ratunkowym i inną medycznie niezbędną opiekę w placówkach HHC z zaznaczeniem, czy 

zapewniana przez nich opieka jest objęta niniejszymi Zasadami.  Rada Zarządu (Board of 

Directors) HHC scedowała uprawnienia do uaktualnienia Załącznika C zgodnie z 

potrzebami na rzecz wiceprezesa zarządzającego (Executive Vice President) i dyrektora 

finansowego (Chief Financial Officer). 
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VII.       Powiązania z funduszami programu Free Bed.  Jeżeli pacjent występuje o 

pomoc finansową, szpital ustali, czy kwalifikuje się on do pomocy finansowej i funduszy z 

programu Free Bed.  

VIII. Zgodność z przepisami.  Szpital będzie przestrzegać wszelkich przepisów, zasad i 

regulacji prawa federalnego i stanowego odnoszących się do działań opisanych w 

niniejszych Zasadach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


