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Deklaracja w sprawie Polityki
Zgodnie ze swoją misją, którą jest poprawa stanu zdrowia członków naszych społeczności, ze szczególnym
naciskiem na osoby biedne i zaniedbane, działając w duchu Jezusowej misji uzdrawiania, organizacja Mercy
Health podejmuje starania zapewnienia pomocy finansowej stosownie do potrzeb wspólnoty, bez względu na
rasę, wiek, płeć, pochodzenie etniczne, kraj pochodzenia, obywatelstwo, główny język, religię, edukację,
zatrudnienie lub status studenta, skłonności, związki, ochronę ubezpieczeniową, pozycję we wspólnocie ani
żaden inny dyskryminujący czynnik.
Pomoc finansowa w zakresie ochrony zdrowia („HFA”) to program finansowany w pełni przez organizację Mercy
Health. Obejmuje pacjentów bez ubezpieczenia zdrowotnego i pacjentów mających tylko częściowe
ubezpieczenie (tzn. nieubezpieczonych lub niewystarczająco ubezpieczonych), którzy spełniają kryterium
przychodu i inne kryteria kwalifikujące opisane w tym dokumencie.
Polityki powiązane:
Mercy Health oferuje pacjentom nieubezpieczonym lub niewystarczająco ubezpieczonym, którzy nie kwalifikują
się do uzyskania pomocy finansowej w ramach Polityki HFA, inne możliwości. Aby uzyskać dalsze informacje,
należy zapoznać się z następującymi politykami Mercy Health:


Polityka Mercy Health w sprawie przestrzegania prawa podatkowego § 501(r) (Mercy Health Adherence
to Internal Revenue Code § 501(r) Policy)



Polityka Mercy Health w sprawie rozliczeń i windykacji



Polityka Mercy Health w sprawie osób nieubezpieczonych / zniżek dla osób płacących samodzielnie
(Mercy Health Uninsured / Self-Pay Discount Policy)

Definicje:
 AGB — ogólnie naliczane kwoty (ang. Amounts Generally Billed) za pomoc w nagłych wypadkach lub
inną opiekę uzasadnioną medycznie dla osób objętych opieką ubezpieczeniową.


EMTALA — federalna ustawa o opiece medycznej w nagłych wypadkach oraz o aktywizacji zawodowej
(ang. Federal Emergency Medical Treatment and Active Labor Act).



FPG — federalne wytyczne w sprawie ubóstwa (ang. Federal Poverty Guidelines) amerykańskiego
departamentu zdrowia i pomocy społecznej.



HCAP — program świadczeń medycznych szpitala Ohio (ang. Ohio Hospital Care Assurance Program).



HFA — pomoc finansowa w zakresie ochrony zdrowia (Healthcare Financial Assistance).



PFS — dział obsługi finansowej pacjenta (ang. Patient Financial Services Department).



SNF — placówka specjalistycznej opieki pielęgniarskiej (ang. Skilled Nursing Facility).

A Catholic healthcare ministry serving Ohio and Kentucky

Zobowiązanie do zapewnienia opieki medycznej w nagłych wypadkach:
Mercy Health zapewnia, bez stosowania dyskryminacji, opiekę medyczną w nagłych wypadkach osobom
fizycznym, niezależnie od tego, czy kwalifikują się do uzyskania pomocy finansowej na podstawie niniejszej
polityki HFA. Szpitale Mercy Health nie podejmą żadnych działań, które mogą zniechęcić osoby fizyczne do
korzystania z opieki medycznej w nagłych wypadkach, takich jak żądanie od pacjentów oddziałów ratunkowych
opłaty za świadczenia medyczne w nagłych wypadkach przed ich otrzymaniem lub prowadzenie działań
windykacyjnych, które kolidują z tym zobowiązaniem do zapewnienia opieki medycznej w nagłych wypadkach,
bez stosowania dyskryminacji. Korzystanie ze służb ratownictwa medycznego, w tym przewozów w nagłych
wypadkach, zgodnie z ustawą EMTALA, jest zapewnione wszystkim pacjentom Mercy Health bez stosowania
dyskryminacji, zgodnie z odnośną polityką stosowania ustawy EMTALA w każdym szpitalu.
Usługi kwalifikowane do HFA:
Niniejsza polityka HFA dotyczy opieki medycznej w nagłych wypadkach oraz do innej uzasadnionej opieki
medycznej oferowanej przez wymienione poniżej szpitale Mercy Health oraz przez inne wskazane podmioty
oferujące opiekę w nagłych wypadkach oraz inną uzasadnioną opiekę medyczną w placówkach Mercy Health.
Listę tych podmiotów przedstawiono w oddzielnym dokumencie. Członkowie społeczeństwa mogą łatwo
skorzystać z tych usług nieodpłatnie, używając danych kontaktowych przedstawionych na końcu niniejszej polityki
oraz online pod adresem http://www.mercy.com/financial-assistance.
Niniejsza polityka HFA dotyczy następujących szpitali Mercy Health:
 Mercy Hospital Anderson
 Mercy Hospital Clermont
 Mercy Hospital Fairfield
 The Jewish Hospital
 Mercy Health West
 Springfield Regional
 Mercy Memorial
 St. Rita’s Medical Center
 Lourdes Hospital
 Marcum Wallace Memorial Hospital
 Mercy St. Vincent Hospital
 Mercy St. Charles Hospital
 Mercy St. Anne Hospital
 Mercy Defiance Hospital
 Mercy Hospital Tiffin
 Mercy Children’s Hospital
 Mercy Willard Hospital
 St. Elizabeth Youngstown Hospital
 St. Elizabeth Boardman Hospital
 St. Joseph Warren Hospital
 Mercy Regional Medical Center
 Mercy Allen Hospital

Następujące usługi nie są objęte niniejszą polityką HFA:
 Usługi, które nie są uznawane za „niezbędne ze względów medycznych”


Chirurgia kosmetyczna (zabiegi ustalone poprzez diagnozę, wykonana procedura itp.)



Zabiegi bariatryczne

Kryteria kwalifikacji do pomocy HFA:
 Przychody



o

Aby ubiegać się o pomoc HFA, pacjent lub członek rodziny musi wypełnić wniosek zawierający
informacje o przychodach brutto z co najmniej 3 miesięcy (do 12 miesięcy) sprzed daty złożenia
wniosku lub daty otrzymania świadczenia. Zaświadczenie o przychodzie nie dotyczy pacjentów
przekazanych do placówek specjalistycznej opieki pielęgniarskiej (SNF), pacjentów, którzy zmarli bez
majątku, i pacjentów o udokumentowanej bezdomności. Szczegółowe informacje znajdują się
w sekcji Procedura składania wniosku o pomoc HFA.

o

Gdy określenie przychodu za pomocą innych metod nie jest możliwe, przychód może zostać
zweryfikowany z wykorzystaniem metody wskaźnikowej innej firmy.

Aktywa
o



Zdrowotne konta oszczędnościowe
o



Istnieją sytuacje, w których osoby fizyczne mogą nie zgłaszać przychodów, ale mają duże aktywa,
które mogą być użyte do płacenia za usługi medyczne. W takich przypadkach Mercy Health może
uznać te aktywa za środki pieniężne wystarczające na pokrycie podstawowych kosztów życia, w tym
kosztów opieki zdrowotnej.

Mercy Health wymaga dowodu, że środki zgromadzone na zdrowotnym koncie oszczędnościowym
i/lub medycznym koncie oszczędnościowym zostały wykorzystane przed udzieleniem pomocy
finansowej w zakresie ochrony zdrowia.

Federalne wytyczne ubóstwa
o

Kwalifikacja do pomocy HFA bazuje na poziomie przychodów do 400% wskaźnika FPG
z uwzględnieniem skali podatkowej stosowanej na danym obszarze. Zatwierdzenie świadczenia
zależy od liczby członków rodziny i przychodu rodziny.

o

Jeżeli na utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna w wieku co najmniej 18 lat, zostanie ona uznana za
członka rodziny.

o

W procedurze składania wniosku mają zastosowanie wytyczne FPG obowiązujące w dniu
otrzymania świadczenia. Są publikowane corocznie w Rejestrze Federalnym przez Departament
Zdrowia i Pomocy Społecznej (HHS, Department of Health and Human Services). Bieżące
i historyczne wytyczne FPG są dostępne pod adresem http://aspe.hhs.gov/poverty/index.cfm.

o

Osoby fizyczne, których przychód wynosi 200% FPG lub mniej, otrzymują świadczenia zdrowotne
bezpłatnie. Osoby fizyczne z poziomem przychodów mieszczącym się w przedziale od 201% do
300% FPG oraz od 301% do 400% FPG otrzymują odpowiednie świadczenia zdrowotne ze zniżką
wynikającą z poniższej tabeli. Szczegółowe procentowe zniżki dla poziomu dochodów w grupie od
201% do 300% FPG oraz w grupie od 301% do 400% FPG są aktualizowane corocznie dla każdego
rynku, współmiernie do zmian w kosztach świadczeń. Niezależnie od przedstawionych powyżej
wyliczeń procentowych, zgodnie z określeniem uprawnień na podstawie niniejszej polityki, pacjent
uprawiony do pomocy finansowej nie zostanie obciążony za pomoc w nagłych wypadkach lub inną
opiekę uzasadnioną medycznie kosztami wyższymi niż kwoty AGB.

Region

0–200% FPG

201–300% FPG

301–400% FPG

Nieubezpieczony

Kentucky

Korekta 100%

Korekta 80%

Korekta 80%

Korekta 40%

Cincinnati

Korekta 100%

Korekta 80%

Korekta 80%

Korekta 40%

Springfield

Korekta 100%

Korekta 80%

Korekta 80%

Korekta 40%

Toledo

Korekta 100%

Korekta 80%

Korekta 80%

Korekta 40%

Lorain

Korekta 100%

Korekta 80%

Korekta 80%

Korekta 40%

Lima

Korekta 100%

Korekta 80%

Korekta 80%

Korekta 40%

Youngstown

Korekta 100%

Korekta 80%

Korekta 80%

Korekta 40%





Udział w programie Health Insurance Marketplace (Exchange)
o

Jeśli pacjent zadecydował, że nie weźmie udziału w programie Health Insurance Marketplace
(Exchange), pomoc finansowa może nie zostać rozszerzona, dopóki nie zmieni tej decyzji. Zwolnieni
z tego wymogu polityki są pacjenci przekazani do placówek SNF, pacjenci, którzy zmarli bez majątku,
i pacjenci o udokumentowanej bezdomności.

o

Taki pacjent będzie uważany za osobę płacącą samodzielnie i otrzyma zniżki dla osób płacących
samodzielnie zgodnie z Polityką Mercy Health w sprawie zniżek dla osób płacących samodzielnie /
osób nieubezpieczonych, otrzyma propozycję harmonogramu spłat itp. Pomoc finansowa
w zakresie ochrony zdrowia będzie mogła być zaoferowana, gdy pacjent spełni wymagane kryteria do
ubezpieczenia.

Region geograficzny
o



Pomoc finansowa w zakresie ochrony zdrowia jest proponowana pacjentom, którzy mieszkają
w społeczności obsługiwanej przez jeden ze szpitali Mercy Health. Pacjenci, którzy mieszkają poza
danym regionem geograficznym, muszą udokumentować istnienie specjalnych okoliczności i uzyskać
ich zatwierdzenie przez kierownika placówki PFS. Lista kodów pocztowych społeczności
obsługiwanych przez poszczególne szpitale Mercy Health znajduje się w oddzielnym dokumencie,
łatwo dostępnym za pośrednictwem adresów kontaktowych przedstawionych na końcu tej polityki.

Odliczenia
o

W przypadku pacjentów mających status osób płacących samodzielnie z ubezpieczeniem salda
powiązane z odliczeniami będą wymagać płatności zgodnej ze skalą podatkową uwzględniającą
bieżące przychody gospodarstwa domowego. Skala podatkowa znajduje się w oddzielnym
dokumencie, dostępnym za pośrednictwem adresów kontaktowych przedstawionych na końcu tej
polityki.

o

Po otrzymaniu podpisanego wniosku zostaną sprawdzone dane, nastąpi weryfikacji przychodów
i zostaną określone przysługujące uprawnienia. O decyzji pacjent zostanie poinformowany w formie
pisemnej.



Domniemana kwalifikacja
o

Do otrzymywania pomocy finansowej poprzez domniemanie kwalifikują się w pewnych szczególnych
okolicznościach między innymi następujący pacjenci:












o

Pacjenci, którzy zostali uznani poprzez domniemanie za kwalifikujących się do otrzymywania pomocy
finansowej, otrzymają 100% pomocy finansowej.

o

Mercy Health wykorzysta dostępne możliwości (np. rozwiązania technologiczne, organizacje
usługowe itp.), aby uzyskać takie informacje do oceny kredytowej, pomocnej w określeniu, czy
pacjent kwalifikuje się poprzez domniemanie do otrzymania pomocy finansowej.

Współpraca
o

Pacjenci/poręczyciele będą współpracować w dostarczaniu informacji od innych podmiotów, między
innymi na temat wypadków komunikacyjnych i innych, w sprawie koordynacji świadczeń, w zakresie
wcześniej pozyskanych informacji lub innych informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia roszczeń itp.

o

W trakcie rozpatrywania wniosku Mercy Health poprosi pacjentów, którzy mogą być uprawnieni do
ubezpieczenia Medicaid, aby złożyli wniosek o ubezpieczenie Medicaid. Aby otrzymać pomoc
finansową w zakresie ochrony zdrowia, pacjent musi złożyć wniosek o ubezpieczenie Medicaid
i otrzymać odmowę z dowolnego powodu innego niż następujące:






Pacjenci wypisanych do placówki SNF
Pacjenci, którzy zmarli bez pozostawienia żadnego majątku
Osoby korzystające ze stanowych programów dofinansowania leków na receptę
Osoby bezdomne lub osoby korzystające ze świadczeń schroniska dla bezdomnych
Osoby uczestniczące w programach ochrony kobiet, dzieci i młodzieży (WIC, Women, Infants
and Children programs)
Osoby uprawnione do korzystania z bonów żywnościowych
Osoby uprawnione do korzystania z programu żywienia w szkole
Osoby uprawnione do korzystania z innych stanowych lub lokalnych programów
pomocowych, które nie są finansowane (np. program Medicaid Spendown)
Osoby, których obecny adres zamieszkania jest objęty programem pomocy dla gospodarstw
domowych o niskich przychodach/subsydiowanych

Wniosek nie został złożony
Nie dopełniono procedury składania wniosku
Nie dostarczono wymaganych dokumentów

Dokładność danych we wniosku
o

Pomocy finansowej udzielanej w ramach niniejszej polityki HFA można odmówić, jeżeli istnieje
uzasadnione podejrzenie dotyczące dokładności danych przesłanych we wniosku. Jeżeli
pacjent/poręczyciel dostarczy wymaganą dokumentację i/lub informacje niezbędne do wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących wniosku, prośba o pomoc finansową może być ponownie rozpatrzona.
Ponowne rozpatrzenie będzie przeprowadzone na podstawie indywidualnej analizy każdego wniosku.

Procedura składania wniosku o pomoc HFA:


Aby ułatwić wczesne rozpoznanie i rozpoczęcie procedury składania wniosku, formularze wniosków są
udostępniane w oddziale rejestracji wstępnej, oddziale przyjęć/rejestracji i w kilku innych miejscach

umożliwiających rejestrację. Formularze wniosków można również otrzymać, kontaktując się z Mercy Health
przy użyciu danych kontaktowych umieszczonych na końcu tej polityki.


W przypadku niejasności Mercy Health może przyjąć ustne wyjaśnienia dotyczące przychodów, wielkości
rodziny lub wszelkich innych informacji zawartych we wniosku.



Osoby hospitalizowane będą każdorazowo zobowiązane do wypełnienia wniosku o przyjęcie do szpitala,
chyba że pacjent jest ponownie przyjęty z tej samej przyczyny w ciągu 45 dni od wypisania.



Zatwierdzone wnioski dla pacjentów leczonych ambulatoryjnie będą ważne przez 90 dni od daty ich
dostarczenia.



Wniosek pacjenta hospitalizowanego może być również używany w przypadku usług ambulatoryjnych przez
90 dni następujących bezpośrednio po dacie pierwszego przyjęcia pacjenta do szpitala.



Mimo że kwalifikacja pacjenta do programu pomocy finansowej zasadniczo nie ma charakteru
retrospektywnego, Mercy Health może, przyznając pomoc finansową pacjentowi, anulować wszelkie zaległe
salda dotyczące przeszłych przypadków świadczeń udzielonych pacjentowi w ciągu trzech lat
poprzedzających bieżące zakwalifikowanie do programu pomocy finansowej. Jakiekolwiek salda za przeszłe
okresy, które oznaczono jako dłużne, oraz zamknięte salda opłacone nie zostaną ponownie otwarte.

Pomoc finansowa w sytuacjach trudnych:


Zgodnie z niniejszą polityką pomoc finansowa jest również dostępna w sytuacjach trudnych.



Pomoc finansowa w sytuacjach trudnych to pomoc udzielana, gdy wartość rachunków za świadczenia
medyczne i szpitalne, po dokonaniu wpłat przez wszystkie inne podmioty, przekracza 25% wszystkich
zgłoszonych przychodów pacjenta, a pacjent nie jest w stanie spłacić pozostałej części zobowiązań.

Podstawa do obliczenia kwot pobieranych od pacjentów:


Zgodnie z określeniem kwalifikacji w ramach tej polityki pacjent uprawiony do pomocy finansowej nie zostanie
obciążony za pomoc w nagłych wypadkach ani inną opiekę uzasadnioną medycznie kosztami wyższymi niż
kwoty AGB. Mercy Health oblicza procentowe wskaźniki kwot AGB dla każdego szpitala Mercy Health co
najmniej raz w roku, bazując na danych historycznych (zgodnie z definicją amerykańskich przepisów
skarbowych zawartą w rozdziale 501(r) prawa podatkowego (Internal Revenue Code) z roku 1986,
z poprawkami). Członkowie społeczeństwa mogą otrzymać informacje o bieżących wskaźnikach
procentowych kwot AGB w dowolnym szpitalu Mercy Health (wraz z opisem sposobu przeprowadzenia
wyliczeń) w formie pisemnej i nieodpłatnie, kontaktując się z Mercy Health przy użyciu danych kontaktowych
umieszczonych na końcu tej polityki.



Mercy Health nie wystawia rachunku ani nie oczekuje płatności obciążeń brutto od osób fizycznych, które
zostaną zakwalifikowane do otrzymania pomocy finansowej na mocy niniejszej polityki.



Mercy Health co najmniej raz w roku dokonuje przeglądu i korekt zniżek stosowanych na podstawie skali
podatkowej względem pacjentów, którzy mają status osób płacących samodzielnie z ubezpieczeniem (patrz
rozdział Odliczenia powyżej).

Działania podejmowane w razie braku płatności:


Działania, które Mercy Health może podjąć w razie braku płatności, opisano w oddzielnej Polityce w sprawie
rozliczeń i windykacji. Członkowie społeczeństwa mogą otrzymać darmową kopię tej oddzielnej polityki
w dziale PFS organizacji Mercy Health, korzystając z danych kontaktowych umieszczonych na końcu tej
polityki.

Działania zmierzające do upowszechnienia Polityki HFA:


Mercy Health udostępnia niniejszą Politykę HFA, formularz wniosku i streszczenie polityki w prostym języku
w swojej witrynie internetowej oraz podejmuje inne działania, aby szeroko upowszechnić politykę wśród
obsługiwanych społeczności.



Mercy Health dba również o wszystkie ważne społeczności, które mają ograniczoną znajomość języka
angielskiego. W tym celu tłumaczymy niniejszą politykę HFA, formularz wniosku oraz streszczenie polityki
w prostym języku na języki, którymi posługują się członkowie tych społeczności.

Informacja dla rezydentów stanu Ohio — program świadczeń medycznych szpitala Ohio (Ohio
Hospital Care Assurance Program — HCAP): Mercy Health świadczy, bez obciążania osób fizycznych
kosztami, podstawowe, uzasadnione medycznie usługi szpitalne osobom fizycznym będącym
rezydentami stanu Ohio, które nie są objęte ubezpieczeniem Medicaid i których przychody mieszczą się
na granicy lub poniżej federalnego wskaźnika ubóstwa. Świadczenia medyczne obejmują usługi szpitalne
i ambulatoryjne objęte programem Ohio Medicaid Program z wyjątkiem przeszczepów oraz usług
związanych z przeszczepianiem narządów. Do pomocy finansowej kwalifikują się również osoby
niepełnosprawne objęte programem Disability Financial Assistance. Rezydent stanu Ohio to osoba
zamieszkująca dobrowolnie w stanie Ohio, która nie otrzymuje pomocy publicznej w innym stanie.
Wnioski o pomoc finansową od mieszkańców Ohio są najpierw rozpatrywane pod kątem programu HCAP,
a następnie podlegają postanowieniom niniejszej polityki HFA.

Dane kontaktowe:
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Mercy Health w poniższy sposób:
Witryna
mercy.com
internetowa
Telefon
1-888-363-9808
Adres pocztowy
1701 Mercy Health Place
Cincinnati, Ohio 45237
Attn: Financial Counseling
Osobiście
Mercy Hospital Anderson
Mercy St. Anne Hospital
7500 State Road
3404 W. Sylvania Avenue
Cincinnati, OH 45255
Toledo, OH 43623
Dept: Financial Counseling
Dept.: Financial Counseling
Mercy Hospital Clermont
3000 Hospital Drive
Batavia, Ohio 45103
Dept: Financial Counseling

Mercy Defiance Hospital
1404 E. Second Street
Defiance, OH 43512
Dept.: Financial Counseling

Mercy Hospital Fairfield
3000 Mack Road
Fairfield, Ohio 45014
Dept.: Financial Counseling

Mercy Hospital Tiffin
45 St. Lawrence Drive
Tiffin, OH 44883
Dept.: Financial Counseling

The Jewish Hospital
4777 E. Galbraith Road
Cincinnati, Ohio 45236
Dept.: Financial Counseling

Mercy Children’s Hospital
2213 Cherry Street
Toledo, OH 43608
Dept.: Financial Counseling

Mercy Health West
3300 Mercy Health Blvd.,
Cincinnati, Ohio 45211
Dept.: Financial Counseling

Mercy Willard Hospital
1100 Neal Zick Rd.
Willard, OH 44890
Dept.: Financial Counseling

Springfield Regional
100 Medical Center Drive (at West
North St)
Springfield, Ohio, 45504
Dept.: Financial Counseling

St. Elizabeth Youngstown Hospital
1044 Belmont Ave.
Youngstown, OH 44501
Dept.: Financial Counseling

Mercy Memorial
904 Scioto St,
Urbana, OH 43078
Dep.: Financial Counseling
St. Rita’s Medical Center
730 W. Market St.
Lima, OH 45801
Dept.: Financial Counseling
Lourdes Hospital
1530 Lone Oak Rd
Paducah, KY 42003
Dept.: Financial Counseling

St. Elizabeth Boardman Hospital
8401 Market St.
Boardman, OH 44512
Dept.: Financial Counseling
St. Joseph Warren Hospital
667 Eastland Avenue
Warren, Ohio 44484
Dept.: Financial Counseling
Mercy Regional Medical Center
3700 Kolbe Rd.
Lorain, OH 44053
Dept.: Financial Counseling

Marcum Wallace Memorial Hospital
60 Mercy Court
Irvine, KY 40336
Dept.: Financial Counseling
Mercy St. Vincent Hospital
2213 Cherry Street
Toledo, OH 43608
Dept.: Financial Counseling
Mercy St. Charles Hospital
2600 Navarre Avenue
Oregon, OH 43616
Dept.: Financial Counseling

Mercy Allen Hospital
200 W. Lorain St.
Oberlin, Ohio 44074
Dept.: Financial Counseling

