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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική της εταιρείας Bon Secours Health System, Inc. ( “BSHSI”) είναι η δέσμευσή της για την
εξασφάλιση πρόσβασης σε αναγκαίες υπηρεσίες υγείας σε όλους. Η εταιρεία BSHSI αντιμετωπίζει
όλους τους ασθενείς, ασφαλισμένους ή ανασφάλιστους, με αξιοπρέπεια, σεβασμό και συμπόνια κατά
την είσοδό τους, την παροχή υπηρεσιών, την έξοδό τους και κατά τις διαδικασίες τιμολόγησης και
είσπραξης. Η παρούσα πολιτική έχει συνταχθεί με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων της
Ενότητας 501 (r) του Κώδικα Εσωτερικού Εισοδήματος του 1986, όπως τροποποιήθηκε, σχετικά με τις
πολιτικές οικονομικής ενίσχυσης και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη έκτακτης ανάγκης, τους
περιορισμούς σε χρεώσεις ατόμων που πληρούν τις προϋποθέσεις για οικονομική ενίσχυση και σε
εύλογες προσπάθειες τιμολόγησης και είσπραξης.
ΣΚΟΠΟΣ
Η παρούσα πολιτική για όλα τα είδη οξείας φροντίδας και τα ανεξάρτητα τμήματα εκτάκτων
περιστατικών της εταιρείας BSHSI.
ΟΡΙΣΜΟΙ
Ποσά Γενικής Τιμολόγησης [Amounts Generally Billed (AGB)] – Ως Ποσά Γενικής Τιμολόγησης
νοούνται τα προκαθορισμένα ποσά που χρεώνονται σε ασθενείς που έχουν ασφαλιστική κάλυψη για
ιατρικώς αναγκαίες υπηρεσίες και έκτακτης ανάγκης. Οι χρεώσεις για ασθενείς που δικαιούνται
χρηματοδοτική ενίσχυση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ποσά γενικής τιμολόγησης ( “AGB”) για
τέτοιες υπηρεσίες. Αυτές οι χρεώσεις βασίζονται στο μέσο όρο των ποσών που επιτρέπει η Medicare και
οι εμπορικοί πληρωτές για φροντίδα έκτακτης ανάγκης και άλλης ιατρικώς αναγκαίας φροντίδας. Τα
επιτρεπτά ποσά περιλαμβάνουν το ποσό που θα πληρώσει η ασφαλιστική εταιρεία και το ποσό, αν
υπάρχει, που υποχρεούται αποκλειστικά ο ιδιώτης να πληρώσει. Το Ποσόν Γενικής Τιμολόγησης
υπολογίζεται με τη χρήση της μεθόδου look-back ανά τίτλο 26 του Κώδικα Ομοσπονδιακών
Κανονισμών §1.501(r).
Επισφαλές χρέος - Ένα υπόλοιπο λογαριασμού που οφείλει ο ασθενής ή ο εγγυητής και το οποίο έχει
αποσβεστεί ως μη εισπράξιμο.

Επεμβάσεις αισθητικής - Επέμβαση της οποίας βασικός στόχος είναι η βελτίωση της εμφάνισης.
Νοσοκομείο δυσανάλογης κάλυψης [Disproportionate Share Hospital (DSH)] – Ένα νοσοκομείο το οποίο
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εξυπηρετεί ένα μεγάλο αριθμό ασθενών με χαμηλό εισόδημα και λαμβάνει πληρωμές από τα Κέντρα για
Υπηρεσίες της Medicaid και Medicare προκειμένου να καλύψει τα έξοδα παροχής περίθαλψης σε
ανασφάλιστους ασθενείς.
Επιλέξιμες υπηρεσίες - Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας BSHSI και
είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής περί οικονομικής ενίσχυσης θα περιλαμβάνουν:
(A) Επείγουσες ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται σε ένα καθορισμένο Τμήμα Εκτάκτων
Περιστατικών.
(B) Μη προαιρετικές ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται για την αντιμετώπιση απειλητικών
συνθηκών για τη ζωή σε κάποιο χώρο του νοσοκομείου εκτός του Τμήματος Εκτάκτων
Περιστατικών
(C) Ιατρικώς αναγκαίες υπηρεσίες.
Επείγουσα ιατρική κατάσταση - Μια ιατρική κατάσταση που εκδηλώνεται με οξεία συμπτώματα
επαρκούς σοβαρότητας (συμπεριλαμβανομένου έντονου πόνου) έτσι ώστε ένας συνετός πολίτης, με μια
μέτρια γνώση της υγείας και της ιατρικής, θα μπορούσε ευλόγως να αναμένει ότι η απουσία της άμεσης
ιατρικής περίθαλψης ενδέχεται να οδηγήσει σε:
(A) Σοβαρό κίνδυνο της υγείας του ατόμου ή στην περίπτωση μιας εγκύου, της υγείας της ίδιας και
του αγέννητου παιδιού της·
(B) Σοβαρή βλάβη των σωματικών λειτουργιών ή
(C) Σοβαρή δυσλειτουργία οποιουδήποτε σωματικού οργάνου ή
(D) μέρους του σώματος.
Οικογενειακό εισόδημα - Το ακαθάριστο ποσό μετρητών ή ισοδύναμα μετρητών που αποκτά ένα άτομο
ή παρέχονται σε αυτό. Τα στοιχεία που δεν θεωρούνται εισόδημα είναι οι μη χρηματικές παροχές και η
δημόσια βοήθεια, όπως επιδοτήσεις τροφίμων και στέγασης και εκπαιδευτική αρωγή.
Ομοσπονδιακές κατευθυντήριες οδηγίες περί φτώχειας - Το Ομοσπονδιακό όριο φτώχειας χρησιμοποιείται
από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον προσδιορισμό του επιπέδου φτώχειας ενός ασθενή
και της οικογένειάς του/της για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής. Βασίζεται στο ετήσιο εισόδημα
μετρητών μιας οικογένειας αντί του συνολικού πλούτου της, της ετήσιας κατανάλωσης ή της ευημερίας της
βάση δικής της αξιολόγησης. Οι κατευθυντήριες οδηγίες περί φτώχειας ενημερώνονται κάθε χρόνο στο
Ομοσπονδιακό Μητρώο από το Αμερικανικό Τμήμα Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών που ισχύουν κατά
το χρόνο της εν λόγω απόφασης.
Πάγιος συντελεστής - Ένα προκαθορισμένο τέλος για συγκεκριμένες υπηρεσίες που οι ασθενείς έχουν
επιλέξει να έχουν και καταβάλλονται από τον ασθενή κατά τη στιγμή της παροχής των υπηρεσιών.
Εγγυητής – Ο ασθενής, φροντιστής ή η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την πληρωμή ενός λογαριασμού
υγειονομικής περίθαλψης.
Αρχηγός της οικογένειας – Το άτομο που αναγράφεται στη φορολογική δήλωση ως "Αρχηγός της
οικογένειας".
Άστεγος - Ένα άτομο χωρίς μόνιμη στέγαση που μπορεί να ζει στους δρόμους·να διαμένει σε κάποιο
καταφύγιο, εγκαταλελειμμένο κτίριο ή όχημα ή σε οποιαδήποτε άλλη ασταθή ή μη μόνιμη κατάσταση.
Ένα άτομο μπορεί να θεωρηθεί άστεγο αν το άτομο μοιράζεται ένα κατάλυμα που προορίζεται για ένα
άτομο με μια σειρά φίλων ή/και με μακρινά συγγενικά πρόσωπα για περισσότερο από 90 ημέρες.
Μέλη της οικογένειας (“Εξαρτώμενα μέλη”) – Τα άτομα που "κατοικούν" στο σπίτι και αναγράφονται στη
φορολογική δήλωση του Αρχηγού της οικογένειας.
Παροχέας ιατρικής επιλεξιμότητας/Προάσπιση ιατρικής βοήθειας - Ο παροχέας προάσπισης που έχει
ορίσει η εταιρεία BSHSI για να εξετάζει τους ασθενείς για κυβερνητικά προγράμματα και οικονομική
ενίσχυση της εταιρείας BSHSI.
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Ιατρικώς αναγκαίες υπηρεσίες - Υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που είναι απαραίτητες για την
πρόληψη, διάγνωση ή θεραπεία μιας ασθένειας, τραυματισμού, πάθησης ή νοσήματος ή των
συμπτωμάτων τους και πληρούν τα αποδεκτά πρότυπα της ιατρικής. Σε οποιαδήποτε από αυτές τις
περιπτώσεις, αν η πάθηση προκαλεί εξουθενωτικά συμπτώματα ή παρενέργειες, τότε η θεραπεία της
θεωρείται ιατρικώς αναγκαία.
Μη επιλέξιμες υπηρεσίες - Οι ακόλουθες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης δεν είναι επιλέξιμες για
οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής:
(A) Οι υπηρεσίες που παρέχονται ως αποτέλεσμα ενός ατυχήματος. Αυτές οι χρεώσεις υπόκεινται σε
όλα τα νομικά μέσα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της πληρωμής-αστικής ευθύνης έναντι
τρίτων, ακόμη και αν αυτά τα μέσα υποβληθούν μετά την έγκριση της αρχικής επιλεξιμότητας
για το Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Ασθενών. Αν υπάρχει κάλυψη τρίτων τότε η
εταιρεία BSHSI θα συλλέξει το οφειλόμενο υπόλοιπο από τον πληρωτή τρίτων. Αν δεν υπάρχει
κάλυψη τρίτων τότε ο ασθενής μπορεί να ζητήσει οικονομική ενίσχυση.
(B) Οι επιλέξιμες επεμβάσεις που δεν είναι ιατρικώς αναγκαίες όπως οι επεμβάσεις αισθητικής και
οι διαδικασίες με πάγιο συντελεστή, οι ασθενείς που έχουν ασφάλεια και επιλέγουν να μην
χρησιμοποιήσουν την ασφάλειά τους, ανθεκτικού ιατρικού εξοπλισμού, η φροντίδα στο σπίτι
και τα συνταγογραφούμενα φάρμακα.
Απαιτήσεις των κανονισμών
Με την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής, η εταιρεία BSHSI θα πρέπει να τηρεί όλους τους
ομοσπονδιακούς, κρατικούς και τοπικούς νόμους, κανόνες και κανονισμούς που ενδέχεται να ισχύουν
για τις δραστηριότητες που διεξάγονται σύμφωνα με αυτή την πολιτική.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Το σκεπτικό για αυτή τη διαδικασία είναι η εταιρεία BSHSI να εξετάζει προορατικά και να εντοπίζει τα
άτομα και τα μέλη της οικογένειάς τους που ενδέχεται να πληρούν τις προϋποθέσεις για τα
ομοσπονδιακά, κρατικά ή τοπικά ασφαλιστικά προγράμματα υγείας ή για το Πρόγραμμα Οικονομικής
Ενίσχυσης Ασθενών Bon Secours. Η εφαρμογή αυτής της πολιτικής για κάθε συγκεκριμένο ασθενή
εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησης για οικονομική ενίσχυση με όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά έγγραφα. Κάθε ασθενής που αρνείται να ολοκληρώσει ικανοποιητικά την αίτηση για
οικονομική ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών δικαιολογητικών δεν δικαιούται
χρηματοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής (δεδομένου ότι ο ασθενής έχει παραλάβει
τις κοινοποιήσεις που απαιτούνται από τους κανονισμούς σύμφωνα με την Ενότητα 501(r).
Η εταιρεία BSHSI αναμένει όλοι οι ασθενείς να εξετάζονται για ομοσπονδιακά, κρατικά ή τοπικά
ασφαλιστικά προγράμματα πριν εξεταστούν για το Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Ασθενών της
εταιρείας BSHSI. Οι ασθενείς θα πρέπει να συνεργάζονται και να παρέχουν την κατάλληλη και έγκαιρη
ενημέρωση στην εταιρεία BSHSI προκειμένου να λάβουν την οικονομική ενίσχυση. Τα άτομα που
έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν κάποια ασφάλεια υγείας θα πρέπει να ενθαρρύνονται
να πράξουν αναλόγως, με στόχο την εξασφάλιση πρόσβασης σε ευρύτερες υπηρεσίες υγειονομικής
περίθαλψης και για τη συνολική προσωπική τους υγεία.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, το εφαρμοστέο δίκαιο της πολιτείας ενδέχεται να επιβάλει πρόσθετες ή
διαφορετικές υποχρεώσεις για εγκαταστάσεις νοσοκομείου στις εν λόγω πολιτείες. Σκοπός της
παρούσας πολιτικής είναι να ικανοποιεί τις Ομοσπονδιακές και κρατικές απαιτήσεις του νόμου που
ισχύουν στις εν λόγω πολιτείες. Ανάλογα, ορισμένες διατάξεις ισχύουν μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις
όπως σημειώνεται παρακάτω.
1. Κριτήρια καταλληλότητας
Η χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης θα βασίζεται σε έναν εξατομικευμένο προσδιορισμό της
οικονομικής ανάγκης και δεν θα λαμβάνεται υπόψη η φυλή, η θρησκεία, το χρώμα, το φύλο, η
ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, η εθνικότητα, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα
φύλου, οι γενετικές πληροφορίες, η ιδιότητα απόστρατου, η αναπηρία ή οποιοδήποτε άλλο
χαρακτηριστικό που προστατεύεται από το νόμο.
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2. Ποσά που χρεώνονται στους ασθενείς
Το Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Ασθενών παρέχει 100% χρηματοδοτική ενίσχυση για
Επιλέξιμες Υπηρεσίες σε ανασφάλιστους και ασφαλισμένους ασθενείς με ετήσιο ακαθάριστο
οικογενειακό εισόδημα ίσο ή μικρότερο από το 200% των υφιστάμενων Ομοσπονδιακών
κατευθυντήριων οδηγιών περί φτώχειας, όπως προσαρμόζονται κάθε χρόνο. Η εταιρεία BSHSI
προσφέρει επίσης μειωμένη τιμή σε ασθενείς των οποίων το ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα
είναι μεταξύ του 201% και 400% των Ομοσπονδιακών κατευθυντήριων οδηγιών περί φτώχειας.
3. Ποσόν Γενικής Τιμολόγησης
Ένας ασθενής που δικαιούται το Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Ασθενών ή ένας
ανασφάλιστος ασθενής δεν θα χρεωθεί περισσότερο από το Ποσόν Γενικής Τιμολόγησης για
φροντίδα έκτακτης ανάγκης ή άλλη ιατρικώς αναγκαία φροντίδα. Η εταιρεία BSHSI προσφέρει
έκπτωση στους ανασφάλιστους ασθενείς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για οικονομική
ενίσχυση. Το πόσο μείωσης που προσφέρεται σε εκείνα τα άτομα είναι το Ποσόν Γενικής
Τιμολόγησης. Το Ποσόν Γενικής Τιμολόγησης προσαρμόζεται στην αγορά κάθε χρόνο και
βασίζεται στη μέθοδο look back που χρησιμοποιεί η Medicare και στα εμπορικά τιμολόγια,
συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών που γίνονται από το δικαιούχο και των ασφαλιστικώς
ακάλυπτων ποσών.
4. Τεκμαρτή επιλεξιμότητα
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ένας ανασφάλιστος ασθενής μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμος για
οικονομική ενίσχυση αλλά ο ασθενής δεν έχει υποβάλει τα συνοδευτικά δικαιολογητικά που
απαιτούνται για τη σύσταση τέτοιας επιλεξιμότητας. Σε τέτοιες περιπτώσεις το εκτιμώμενο
εισόδημα ενός ασθενή ή/και τα ποσά του Ομοσπονδιακού Ορίου Φτώχειας μπορεί να υποβληθεί
μέσω άλλων πηγών, όπως πιστωτικών οργανισμών, που θα μπορούσαν να προσφέρουν επαρκή
στοιχεία για να δικαιολογήσουν τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στον ασθενή. Η τεκμαρτή
επιλεξιμότητα καθορίζεται χωριστά για κάθε περίπτωση και είναι αποτελεσματική μόνο για την
περίπτωση της φροντίδας.
5. Περίοδος επιλεξιμότητας
Οι ασθενείς μπορούν να κάνουν αίτηση για οικονομική ενίσχυση έως και 240 ημέρες μετά την
ημερομηνία έκδοσης του πρώτου τιμολογίου. Αν ο ασθενής εγκριθεί για την παροχή
οικονομικής ενίσχυσης η κάλυψή του ισχύει για 240 ημέρες πριν και 240 ημέρες μετά την
ημερομηνία που υπογράφηκε η αίτηση. Οι ασθενείς που έχουν εγκριθεί για την παροχή
οικονομικής ενίσχυσης και επιστρέφουν για υπηρεσίες κατά τη διάρκεια των 240 ημερών του
χρονικού πλαισίου έγκρισης θα εξετάζονται για ομοσπονδιακά, κρατικά ή τοπικά ασφαλιστικά
προγράμματα υγείας μετά από κάθε επίσκεψη. Το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης της
εταιρείας BSHSI δεν είναι ασφαλιστικό.
Τόσο οι μη πολίτες όσο και οι μόνιμοι κάτοικοι είναι επιλέξιμοι για τη χορήγηση οικονομικής
ενίσχυσης. Ωστόσο, οι ασθενείς στις Ηνωμένες Πολιτείες με βίζα θα εκτιμώνται ανά περίπτωση
για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης. Αν ένας ασθενής με βίζα εγκριθεί για χορήγηση
οικονομικής ενίσχυσης, το χρονικό πλαίσιο έγκρισης θα ισχύει μόνο για την περίοδο της
φροντίδας και όχι 240 ημέρες πριν ή μετά την ημερομηνία υπογραφής της αίτησής του. Οι
ασθενείς οφείλουν να υποβάλλουν ένα αντίγραφο της βίζα τους και οποιασδήποτε άλλης
πληροφορίας ασφαλιστικής, οικονομικής ή/και χορήγησης.
6. Συμμετέχοντες παροχείς
Ορισμένες ιατρικώς αναγκαίες υπηρεσίες φροντίδας και έκτακτης ανάγκης παρέχονται από
παροχείς εκτός της εταιρείας BSHSI που δεν εργάζονται για την εταιρεία BSHSI, που μπορεί να
έχουν διαφορετικές μεθόδους χρέωσης για ιατρικές υπηρεσίες και να μην στηρίζουν την
παρούσα πολιτική οικονομικής ενίσχυσης..
Η παρούσα πολιτική έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας BSHSI.
Για Τιμολόγηση και Είσπραξη παρακαλούμε ανατρέξτε στην πολιτική Τιμολόγησης και Είσπραξης.
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