Saint Peter’s University Hospital
Política de Assistência Financeira - Resumo em Linguagem Acessível (PLS)
O Programa/Política de Assistência Financeira do Saint Peter's University Hospital (FAP) existe para
facultar aos pacientes elegíveis, serviços de emergência ou outros serviços de saúde necessários, do
ponto de vista médico, com desconto parcial ou total, prestados pelo Saint Peter's University Hospital
/SPUH) e uma entidade substancialmente relacionada (conforme definido pelo IRS). O Saint Peter's
University Hospital e qualquer entidade substancialmente relacionada são a seguir designados como
SPUH.

Serviços Elegíveis - Emergência ou outros serviços de saúde medicamente
necessários prestados pelo SPUH e facturados pelo SPUH. O FAP aplica-se apenas a
serviços facturados pelo SPUH. Outros serviços que são facturados separadamente por outros
prestadores de serviços, como médicos ou laboratórios, não são elegíveis ao abrigo do FAP.

Pacientes Elegíveis - Pacientes que recebem serviços elegíveis, que facultem todos
os dados/documentação necessários, e que sejam determinados como elegíveis pela
Assistência Financeira pelos Serviços de Recursos do Saint's Peter's University
Hospital
Não será cobrado aos pacientes elegíveis para FAP mais por emergência ou outros serviços médicos
necessários para além do AGB – desta forma o Sistema de Cuidados de Saúde não aplicará taxas brutas
aos indivíduos elegíveis para FAP por qualquer cuidado médico necessário.
Como candidatar-se


Pacientes sem Seguro

Os Serviços de Recursos do Saint Peters University Hospital analisam todas as contas para pacientes sem
seguro (pagamento directo). Este processo exige que examinemos a população deste paciente para a
potencial elegibilidade para os programas de assistência Estatais e Federais assim como que informemos
todos os pacientes, representantes, médicos assistentes e funcionários do SPUH de que pode ser
solicitada a assistência financeira.
Todos os pacientes que se mantenham com o pagamento directo devido a não elegibilidade para
programas de assistência Estatal e Federal, não conformidade, ou incapacidade de pagar (ou inscreverse) a cobertura mínima essencial ao abrigo da Lei de Assistência Economicamente Acessível e que
tenham as suas despesas reduzidas para:




Rendimento Familiar a 0 até 200% dos Limites de Pobreza Federal ("FPL"); é facturado $0 ao
paciente;
115% de taxas Medicare, se se encontram entre 301% a 500% dos Limites de Pobreza Federal
"FPL");
A taxa inferior do Valores Geralmente Facturados (AGB) conforme definido no ANEXO I da
Política de Assistência Financeira ou o valor conforme calculado de acordo com a escala móvel
de New Jersey, se ficarem entre 201% a 300% dos "FPL.
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Não existe uma candidatura escrita para o nosso FAP mas utilizamos dados recolhidos (de todas as
nossas potenciais fontes internas e externas) na avaliação da elegibilidade para Cuidados por
Beneficência ou outros programas governamentais na determinação da estrutura de taxa adequada a
que se qualificam:
 Pacientes com Seguro
Todos os pacientes elegíveis para FAP com seguro de saúde activo não serão pessoalmente responsáveis
por pagarem mais que o AGB abaixo definido, sem incluir todos os reembolsos pelo segurador de saúde
que foram aplicados à sua conta.
A elegibilidade para FAP e a situação para um programa de assistência mais generoso podem ser
actualizados a qualquer altura durante o ciclo de facturação ou cobrança.

Notificação / Publicação de FAP

a) O FAP do SPUH e o Resumo em Linguagem Acessível (“PLS”) do FAP encontram-se
disponíveis através do nosso website -- www.saintpetershcs.com.
b) Versões em papel do FAP e do PLS encontram-se disponíveis mediante pedido sem
quaisquer encargos, por email, assim como a disponibilização em várias áreas nas
instalações do hospital - incluindo as Admissões, o Registo de Pacientes, Departamento
de Quartos de Emergências, Serviços de Recursos e Alta de Pacientes. Todos os pedidos
por escrito devem ser enviados para:
Saint Peter's University Hospital
A/C: Resource Services (Serviços de Recursos)
254 Easton Avenue
New Brunswick, NJ 08901
c) Pedidos verbais para versões em papel do FAP e PLS serão disponibilizadas através do
contacto com:
Saint Peter’s University Hospital
Departamento: Resource Services (Serviços de Recursos)
Telefone # 732.745.8600 Extensão 5019
d) O FAP e o PLS estão disponíveis em Inglês e outros idiomas que constituem o mínimo de 5% ou
1000 indivíduos da área de serviço primária do sistema de Saúde do Saint Peter's. As versões
traduzidas são disponibilizadas medida pedido pessoalmente, via telefone ou através do nosso
website.
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