MAIMONIDES MEDICAL CENTER

קאוד) :נייע( FIN-55
דאטום :נאוועמבער 2015 ,3
טעמע :בילינג און איינקאסירונג פאליסי
פאליסי
.I
מיימאנידעס מעדיקל צענטער )"מיימאנידעס" אדער די "שפיטאל"( איז איבערגעגעבן צו יושר'דיגע בילינג און
איינקאסירונג פראצעדורן .די פאליסי פעדעמט איין מיימאנידעס'ס בילינג און איינקאסירונג פראצעדורן.
.II

שריט אין פאל פון נישט באצאלן
א .נישט-באצאלונג שריט
אין פאל א פאציענט באצאלט נישט א ביל פאר מעדיצינישע באהאנדלונג ,מעג די שפיטאל נעמען די פאלגנדע
שריט פארבינדן מיטן באקומען באצאלונג פונעם ביל:
•
•

רעפערירן דעם פאציענט'ס קאנטע צו אן איינקאסירונג אגענטור ,אויסגעשטעלט צו די
באגרעניצונגען אין חלק .IIב; און\אדער
נעמען סיי וועלכע שריט וואס פאדערט א לעגאלע אדער געריכטליכע פראצעס אנטקעגן
דעם פאציענט ,אבער נאר נאכדעם וואס די שפיטאל האט אנגעוואנדן מעסיגע באמיאונגען
צו באשטימען אויב דער פאציענט איז בארעכטיגט פאר הילף אונטער די שפיטאל'ס
פינאנציעלע הילף פאליסי )" ("FAPאין איינקלאנג מיט די באדינגונגען פון חלק .IIIב,
אריינגערעכנט מעלדן דעם פאציענט איבער דעם  FAPאמווייניגסטנס  30טעג איידערן
נעמען סיי וועלכע אזוינע לעגאלע שריט .אין צוגאב ,וועט מיימאנידעס נישט נעמען סיי
וועלכע אזוינע לעגאלע שריט ביז אמווייניגסטנס  120טעג פונעם ערשטן בילינג
סטעיטמענט נאכן ווערן אויסגעשריבן.

די שפיטאל טוט נישט:
•
•
•
•

באריכטן אומגינסטיגע אינפארמאציע איבער פאציענטן אדער רעפערירן אומבאצאלטע
קאנטעס צו קאנסומער קרעדיט באריכטונג אגענטורן אדער קרעדיט ביוראען;
פארקויפן פאציענט חובות פאר דריטע פארטייען;
אפהאלטן אדער צוריקווייזן מעדיציניש נויטיגע באהאנדלונג צוליב א פאציענט'ס נישט
באצאלן איין אדער מער בילס פאר באהאנדלונג וואס איז שוין פריער צוגעשטעלט געווארן
און איז געדעקט אונטער די שפיטאל'ס  ;FAPאדער
פארלאנגען פון א פאציענט צו באצאלן א ביל פאר באהאנדלונג וואס איז שוין פריער
צוגעשטעלט געווארן און איז געדעקט אונטער די שפיטאל'ס  FAPאיידערן צושטעלן
מעדיציניש נויטיגע קעיר.

ב .באגרעניצונגען אויף איינקאסירונג פראצעדורן
די שפיטאל וועט נישט רעפערירן א פאציענט'ס קאנטע פאר איינקאסירונג ביז די שפיטאל האט געמאכט מעסיגע
באמיאונגען צו באשטימען אויב א פאציענט איז  FAPבארעכטיגט אין איינקלאנג מיט חלק .IIIב .מען וועט צושטעלן
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פאר פאציענטן אמווייניגסטנס  30טעג שריפטליכע מעלדונג ,אויפן פאציענט'ס ביל ,איידער זיינע אדער אירע חובות
ווערן רעפערירט פאר איינקאסירונג .איינמאל א קאנטע איז אין אייינקאסירונג ,איז די שפיטאל און\אדער אירע
איינגעשטעלטע ,פארשטייער אדער קאנטראקטערס נישט ערלויבט צו:
•
•
•
•
•

איינפרירן א בעל חוב'ס באנק קאנטע;
גאַרניש'ן א בעל חוב'ס פעיראל טשעק ,סיידן אויב דאס איז געווארן באשטעטיגט דורך דעם דירעקטאר
אדער וויצע פרעזידענט פון פאציענט קאנטעס אדער די שפיטאל'ס אפיליאירטע בילינג פירמע,
) Executive Physician Systemsעקזעקיוטיוו פיזישן סיסטעמס(;
זוכן ציווילע ארעסטן פון בעלי חוב;
זוכן א געצווינגענע פארקויף אדער פארקלאוזשער פון א בעל חוב'ס הויפט וואוינארט; אדער
נאכגיין סיי וועלכע שריט וועלכע וואלטן פאראורזאכט אדער פארמיטן א בעל חוב פון באצאלן זייער
נארמאלע מאנאטליכע רענט ,יוטיליטי אדער עסנווארג אויסגאבן.

קאנטראקטן מיט אלע איינקאסירונג אגענטורן פונעם שפיטאל וועלן פאדערן די איינקאסירונג אגענטורן צו
)א( אויספאלגן די פאליסי אריינגערעכנט צושטעלן אינפארמאציע פאר פאציענטן איבער ווי אזוי זיך
איינצוגעבן פאר פינאנציעלע הילף וואו פאסיג; און )ב( באקומען די שפיטאל'ס שריפטליכע צושטימונג
איידערן אנהויבן א לעגאלע אקציע.
עס זענען נישט ערלויבט קיינע איינקאסירונגען פון א פאציענט וועלכע איז באשטימט געווארן אלס
בארעכטיגט פאר  Medicaidאין די צייט וואס די סערוויסעס זענען צוגעשטעלט געווארן ווען ס'איז פארהאן
 Medicaidבאצאלונג פאר יענע סערוויסעס.
III.

פראצעדור און צייט אפשניטן
א .קיצור פון אלגעמיינע פאדערונגען
מיימאנידעס וועט פארזעצן אנצונעמען  FAPאפליקאציעס אמווייניגסטנס  240טעג פונעם דאטום ווען
דער ערשטער בילינג סטעיטמענט נאכן אויסשרייבן ווערט צוגעשטעלט.
מיימאנידעס וועט מעלדן פאר פאציענטן שריפטליך איבער זייער  FAPאפליקאציע'ס באשטעטיגונג
אדער צוריקווייזונג אינערהאלב  30טעג פון ערהאלטן דעם פאציענט'ס אויסגעפולטע  FAPאפליקאציע.
-FAPבאשטעטיגונג מעלדונגען מוזן ענטהאלטן אן איינצלהייטליכע ערקלערונג פון די שולדיגע סכומים.
-FAPצוריקווייזונג מעלדונגען מוזן באצייכענען דעם באזיס פארן צוריקווייזונג.
סיי וועלכע געדרוקטע שריפטליכע מעלדונג אדער קאמוניקאציע צו פאציענטן וואס פארלאנגט זיך
אונטער די פאליסי מוז ווערן געשטעלט אויף א מערקבארן אופן און אין א גענוגנדע מאס כדי עס זאל זיין
קלאר ליינבאר .מיימאנידעס מעג צושטעלן פאר פאציענטן סיי וועלכע שריפטליכע מעלדונג אדער
קאמיוניקאציע וואס פארלאנגט זיך אונטער די פאליסי עלעקטראניש )צום ביישפיל ,דורך אי-מעיל( צו
סיי וועלכע פאציענט וועלכע באצייכנט דאס אלס פארצוג.
ב .מעסיגע באמיאונגען צו באשטימען בארעכטיגונג פאר פינאנציעלע הילף
מיימאנידעס מאכט נישט קיין באשטימונגען איבער א פאציענט'ס -FAPבארעכטיגונג באזירט
אויסשליסליך אויף אינפארמאציע פון דריטע פארטייען ,אדער באזירט אויף א פריערדיגע -FAP
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בארעכטיגונג באשטימונג .מיימאנידעס וועט אנווענדן מעסיגע באמיאונגען צו באשטימען אויב א
פאציענט איז -FAPבארעכטיגט דורך אויספאלגן די באדינגונגען וואס ווערן אנגעגעבן דא אונטן.
אלגעמיינע מעלדונג פאדערונגען

.1

מיימאנידעס וועט מעלדן פאציענטן איבער דעם  FAPדורכן טון אלע פון די פאלגנדע:
•

•
•

צושטעלן פארן פאציענט שריפטליכע מעלדונג וואס דייט אן אז ס'איז פארהאן פינאנציעלע הילף
פאר בארעכטיגטע פאציענטן ,אידענטיפיצירט די שריט וואס מיימאנידעס )אדער אן אנדערע
באפולמעכטיגטע פארטיי( האט בדעה אנצוהויבן כדי צו באקומען באצאלונג פאר באהאנדלונג,
און זאגט א דאטום נאך וועלכן אזעלכע שריט קענען אנגעהויבן ווערן וואס איז נישט פריער ווי
 30טעג נאך דעם דאטום אויף וואס די שריפטליכע מעלדונג ווערט צוגעשטעלט;
אריינגערעכנט ,מיט די שריפטליכע מעלדונג ,אן איינפאכע שפראך איבערזיכט פונעם  ;FAPאון
אנווענדן א מעסיגע באמיאונג מינדליך צו מעלדן דעם פאציענט איבער מיימאנידעס'ס  FAPאון
איבער ווי אזוי דער פאציענט קען באקומען הילף מיט די  FAPאפליקאציע פראצעדור.
אומפארענדיגטע  FAPאפליקאציע

.2

אויב א פאציענט געט אריין אן אומפארענדיגטע  FAPאפליקאציע דורכאויס די אפליקאציע תקופה ,וועט
מיימאנידעס:
•

•

צושטעלן פארן פאציענט שריפטליכע מעלדונג וועלכע שילדערט וועלכע נאך אינפארמאציע און
דאקומענטן עס פאדערן זיך אונטער די  FAPאדער  FAPאפליקאציע וועלכע מוז ווערן
אריינגעגעבן צו פארענדיגן די  FAPאפליקאציע און וואס ענטהאלט די פאלגנדע פארבינדונגס
אינפארמאציעMaimonides Medical Center Financial Services Department, 983 :
48th Street, Brooklyn, New York 11219.
אפשטעלן סיי וועלכע שריט צו באקומען באצאלונג פאר די באהאנדלונג ביז :אדער דער
שפיטאל האט באשטימט אויב דער פאציענט איז -FAPבארעכטיגט באזירט אויף א פארענדיגטע
 FAPאפליקאציע און איז אויף אן אנדערן אופן נאכגעקומען די פאדערונגען וואס זענען שייך
ביי א פארענדיגטע  FAPאפליקאציע )ווי עס ווערט אוועקגעשטעלט אין חלק .IIIב 3.פון די
פאליסי( ,אדער אין פאל פון אן אומפארענדיגטע  FAPאפליקאציע ,האט דער פאציענט
פארפעלט צו ענטפערן אויף פארלאנגען פאר נאך אינפארמאציע און\אדער דאקומענטן
אינערהאלב א מעסיגע צייט אפשניט וואס ווערט געגעבן צו ענטפערן אזעלכע פארלאנגען.

'אפליקאציע תקופה' אין די ראמען ,הויבט זיך אן אויפן דאטום וואס די באהאנדלונג איז צוגעשטעלט
געווארן און ענדיגט זיך ביי די שפעטערדיגע פון די צוויי :דעם '240סטן טאג נאך דעם דאטום וואס
דער ערשטער בילינג סטעיטמענט נאכן אויסשרייבן ווערט צוגעשטעלט פאר באהאנדלונג ,אדער דער
דעדליין וואס ווערט באצייכנט אינעם פארלאנגטן שריפטליכן מעלדונג.
אויב א פאציענט וואס האט אריינגעגעבן אן אומפארענדיגטע  FAPאפליקאציע דורכאויס די
אפליקאציע תקופה פארענדיגט דערנאך די אפליקאציע דורכאויס די אפליקאציע תקופה ,אדער אויב
שפעטער ,אינערהאלב א מעסיגע מאס צייט וואס ווערט געגעבן צו ענטפערן אויף פארלאנגען פאר
נאך אינפארמאציע און\אדער דאקומענטאציע ,וועט דער פאציענט ווערן פאררעכנט אלס האבנדיג
אריינגעגעבן א פארענדיגט  FAPאפליקאציע דורכאויס די אפליקאציע תקופה.
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פארענדיגטע  FAPאפליקאציע

.3

אויב א פאציענט געט אריין א פארענדיגטע  FAPאפליקאציע דורכאויס די אפליקאציע תקופה ,וועט
מיימאנידעס:
•

•

•

אפשטעלן סיי וועלכע שריט צו באקומען באצאלונג פאר די באהאנדלונג ביז די שפיטאל האט
באשטימט אויב דער פאציענט איז  FAPבארעכטיגט באזירט אויף א פארענדיגטע אפליקאציע
און איז אויף אן אנדערן אופן נאכגעקומען די פאדערונגען וואס זענען שייך ביי א פארענדיגטע
 FAPאפליקאציע ווי עס ווערט באצייכנט אין דעם חלק.
מאכן א באשטימונג אויב דער פאציענט איז -FAPבארעכטיגט פאר די באהאנדלונג און מעלדן
דעם פאציענט שריפטליך איבער די באשטימונג )אריינגערעכנט ,אויב שייך ,די הילף צו וואס
דער פאציענט איז בארעכטיגט( און דער באזיס פאר די באשטימונג אינערהאלב  30טעג פון
מיימאנידעס'ס ערהאלטונג פון א פארענדיגטע אפליקאציע-FAP .באשטעטיגונג מעלדונגען מוזן
ענטהאלטן אן איינצלהייטליכע ערקלערונג פון שולדיגע סכומים און די פראצענט הנחה צו וואס
דער פאציענט איז בארעכטיגט-FAP .צוריקווייזונג מעלדונגען מוזן באצייכענען דעם באזיס
פארן צוריקווייזונג ,שילדערן ווי אזוי צו אפעלירן דעם צוריקווייזונג און ענטהאלטן
אינפארמאציע איבער ווי אזוי זיך צו פארבינדן מיטן דעפארטמענט אוו העלטה .אין פעלער וואו
א פנים-צו-פנים אינטערוויו ווערט דורכגעפירט ,ווערן די פאציענטן זאפארט אינפארמירט
איבער דעם באשטעטיגונג פונעם אפליקאציע און די סכום פון די הנחה וואס דער פאציענט וועט
באקומען אדער איבער דעם צוריקווייזונג פון די אפליקאציע .אין אזעלכע פעלער ווערט די
שריפטליכע מעלדונג אויך געשיקט דורך פאסט צום פאציענט'ס היים.
אין צוגאב ,אויב ווערט דער פאציענט באשטעטיגט פאר פינאנציעלע הילף ,וועט די פינאנציעלע
סערוויסעס אפטיילונג דאקומענטירן דעם באשטימונג פון בארעכטיגונג אינעם 'קאמענטארן'
חלק פונעם רעגיסטראציע סיסטעם ) ,(AHSאריינגערעכנט די ספעציפישע שייכות'דיגע הנחות
פאר )א( אינפעישאנט סערוויסעס און )ב( אוטפעישאנט סערוויסעס ,אפילו אויב בלויז איין
סארט סערוויס )צ.ב .אינפעישאנט סערוויסעס( פאדערט זיך אינעם יעצטיגן באהאנדלונג פונעם
פאציענט.

אויב מיימאנידעס באשטימט אז א פאציענט איז  FAPבארעכטיגט ,וועט מיימאנידעס:
•

•

אויב דער פאציענט ווערט באשטימט צו זיין בארעכטיגט פאר הילף אויסער אומזיסטע
באהאנדלונג ,צושטעלן פארן פאציענט א בילינג סטעיטמענט וועלכע דייט אן דעם סכום וואס
דער פאציענט איז שולדיג פאר די באהאנדלונג אלס אן -FAPבארעכטיגטער פאציענט ,ווי אזוי
דער סכום איז באשטימט געווארן ,און שילדערט ווי אזוי דער פאציענט קען באקומען
אינפארמאציע אנבאלאנגט די אלגעמיין גערעכנטע סכום פאר די באהאנדלונג )זע  28-FINאו
 29-FINפאר אן אפטייטש פון אלגעמיין גערעכנטע סכום(.
צוריקבאצאלן פארן פאציענט סיי וועלכע סכום וואס דער פאציענט האט באצאלט פאר די
באהאנדלונג )סיי פאר מיימאנידעס אדער סיי וועלכע אנדערע פארטיי וועמען מיימאנידעס האט
רעפערירט זיך צו באפאסן דעם פאציענט'ס חוב( וואס איז גרעסער ווי דער סכום פאר וואס דער
פאציענט איז באשטימט צו זיין פערזענליך פאראנטווארטליך צו באצאלן אלס אן -FAP
בארעכטיגטער מענטש ,סיידן די איבריגע סכום איז ווייניגער ווי  ,$5אדער א סכום וואס ווערט
אנגעגעבן אין אנדערע אנווייזונגען וואס די  IRSפארעפנטליכט.
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•

נעמען אלע מעסיג מעגליכע מאסנאמען צוריקצודרייען סיי וועלכע שריט וואס איז גענומען
געווארן אנטקעגן דעם פאציענט צו באקומען באצאלונג פאר באהאנדלונג.

'אפליקאציע תקופה' אין דעם זין ,הויבט זיך אן אויפן דאטום וואס די באהאנדלונג איז צוגעשטעלט
געווארן און ענדיגט זיך ביי די שפעטערדיגע פון :דעם '240סטן טאג נאך דעם דאטום וואס דער
ערשטער בילינג סטעיטמענט פאר באהאנדלונג נאכן אויסשרייבן ווערט צוגעשטעלט ,אדער דער
דעדליין וואס ווערט באצייכנט אינעם פארלאנגטן שריפטליכן מעלדונג איידערן אנהויבן סיי וועלכע
אקציע אנטקעגן דעם פאציענט פארן נישט באצאלן א ביל.
מיימאנידעס וועט נישט באזירן איר באשטימונג אז א פאציענט איז נישט -FAPבארעכטיגט אויף
אינפארמאציע וואס זי גלייבט איז אומפארלעסליך אדער אומריכטיג אדער אויף אינפארמאציע וואס איז
ערהאלטן געווארן פונעם פאציענט אונטער צוואנג אדער דורך דעם באנוץ פון באצווינגענדע שריט .פאר
דעם צוועק ,טוט א באצווינגענדע שריט אריינרעכענען דאס אפשטופן אדער צוריקווייזן עמערדזשענסי
מעדיצינישע קעיר פאר א פאציענט ביז דער פאציענט האט צוגעשטעלט אינפארמאציע וואס איז
פארלאנגט געווארן צו באשטימען אויב דער פאציענט איז -FAPבארעכטיגט פאר די באהאנדלונג וואס
ווערט אפגעשטופט אדער צוריקגעוויזן.
אויב מיימאנידעס ערהאלט א פארענדיגטע  FAPאפליקאציע פון א פאציענט וועמען זי גלייבט טוט
מעגליך קוואליפיצירן פאר  ,Medicaidקען מיימאנידעס אפשטופן דאס באשטימען אויב דער פאציענט
איז -FAPבארעכטיגט פאר די באהאנדלונג ביז נאכדעם וואס דעם פאציענט'ס  Medicaidאפליקאציע
איז געווארן פארענדיגט און אריינגעגעבן און א באשטימונג איבער דעם פאציענט'ס Medicaid
בארעכטיגונג איז געמאכט געווארן.
 FAPבארעכטיגונג באשטימונגען מעגן ווערן אפעלירט דורך פאציענטן ,לויט חלק .IIIו .פון די .FAP
.IV

פאראנטווארטליכע אויטאריטעט
די פינאנציעלע סערוויסעס אפטיילונג האט ענדגילטיגע אויטאריטעט און פאראנטווארטליכקייט פארן
באשטימען אז מיימאנידעס האט אנגעוואנדן מעסיגע באמיאונגען )לויט ווי עס ווערט אפגעטייטשט אין חלק
.IIIב( צו באשטימען אויב א מענטש איז בארעכטיגט פאר פינאנציעלע הילף אונטער די שפיטאל'ס ) FAPזעט
 28-FINאון  (29-FINאון די פאציענט קאנטעס אפטיילונג האט די ענדגילטיגע אויטאריטעט און
פאראנטווארטליכקייט צו באשטימען אויב דער שפיטאל מעג זיך אריינלאזן אין סיי וועלכע שריט וועלכע
פאדערט א לעגאלע אדער געריכטליכע פראצעדור אנטקעגן דעם פאציענט פארן נישט באצאלן א ביל )ווי
אויסגעשמועסט אין חלק .IIא ,אויבן(.

V.

קאנטראלס
דער סיניער וויצע פרעזידענט פאר פאציענט קאנטעס וועט פון צייט צו צייט איבערקוקן די פראצעדורן כדי צו
פארזיכערן אז מען האלט זיך צו די פאליסי.
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