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Layunin

Nilalayon ng Patakaran sa Pinansiyal na Tulong ("Patakaran") na ito na magbigay ng balangkas na
kung saan ang Pinansiyal na Tulong ay gagawing magagamit ng mga pasyente ng Lurie Children's
Hospital ng Chicago (ang "Ospital"). Tinutukoy ng Patakaran ang partikular na saligan ng
kwalipikasyon at proseso ng aplikasyon kung saan sa ilalim nito ay ibibigay ng Ospital ang
pangangalaga nang libre o sa mas mababang singil, ang ginamit na saligan sa pagkalkula ng halaga
ng diskuwento, ang mga aksyon na maaaring gawin ng Ospital sa kaganapan ng hindi pagbabayad
matapos gawin ang mga makatwirang pagsisikap upang malaman kung ang isang indibidwal ay
kwalipikado sa ilalim ng Patakarang ito, at ang mga hakbang na gagawin ng Ospital upang
mailathala nang malawakan ang Patakarang ito sa komunidad na pinaglilingkuran ng Ospital.
Nalalapat lamang ang Patakarang ito sa mga singilin para sa mga serbisyo ng Ospital at hindi
umiiral sa mga tagapagbigay ng mga serbisyong medikal na hindi empleyado o kinontrata ng
Ospital na magbigay ng mga serbisyong medikal, kabilang ang mga manggagamot na
gumagamot sa mga pasyente ng Ospital sa batayang inpatient o outpatient.
Habang ang Patakarang ito ay tumutukoy sa "pasyente," kinikilala na kabilang sa terminong ito
ang sinumang magulang, tagapag-alaga o iba pang miyembro ng pamilya na siyang o maaaring
pinansiyal na responsable sa gastos ng pangangalagang ibinigay ng Ospital sa pasyente.
II.

Mga Pahayag ng Patakaran
A. Sa pagtupad sa kanyang misyon, nakatuon ang Ann & Robert H. Lurie Children's
Hospital ng Chicago (ang "Ospital") na gawing madaling maakses ang mga
serbisyong pangangalagang pangkalusugan ng mga batang pasyente nang walang
diskriminasyon batay sa lahi, relihiyon, kasarian, bansang pinagmulan, sekswal na
oryentasyon, o kakayahang magbayad, kabilang ang kung kwalipikado o hindi ang
pasyente para sa Pinansiyal na Tulong, o isang medikal na maralita. Kinikilala at
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tinatanggap ng Ospital ang pangangailangang pinansiyal ng mga pasyente nito at ng
kanilang mga pamilya na hindi kayang bayaran ang mga singil na kaugnay ng
medikal na pangangalaga ng pasyente. Kaugnay noon, magbibigay ang Ospital ng
pinansiyal na tulong, alinsunod sa Patakarang ito, sa mga tiyak na kwalipikadong
pasyenteng nakatatanggap ng mga serbisyong pang-emerhensiya o iba pang "medikal
na kinakailangang" pangangalagang pangkalusugan (gaya ng nilinaw ng Mga Sentro
para sa Medicare at Medicaid).
B. Ihahandog ang Pinansiyal na Tulong na inilarawan sa Patakarang ito sa paraang
sumusunod sa mga iniaatas ng estado at pederal, at pinangangalagaan ang
pangkalahatang mapagkukunan ng Ospital upang makapagpatuloy ang Ospital na
gawing posible ang mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan para sa mga
batang nakatira sa Illinois na nangangailangan ng mataas na dalubhasang
pangangalaga. Dapat makipagtulungan ang mga pasyente at pamilya sa Ospital sa
pagkilala ng, aplikasyon para sa, at pagkuha ng mapagkukunan ng pambayad,
kabilang ang tulong na pampubliko kung saan mayroon; ang mga gayong pagsisikap
ay dapat na maubos bago maging kwalipikado ang isang pasyente para sa Pinansiyal
na Tulong. Inaasahan ang mga pasyente at pamilya na mag-abiso sa Ospital kung
mayroong mahalagang pagbabago sa kalagayang pinansiyal ng pasyente o pamilya ng
pasyente. Naglalaman ang Appendix D ng Patakarang ito ng isang listahan ng mga
tagapagbigay bukod sa Ospital na nagbibigay ng pang-emerhensiya o iba pang
medikal na kinakailangang pangangalaga sa Ospital at tinutukoy kung ang mga
tagapagbigay na iyon ay saklaw ng patakarang ito.
C. Upang pamahalaan ang mga mapagkukunan at responsibilidad, at upang pahintulutan
ang Ospital na magbigay ng tulong sa pinakamaraming bilang ng mga batang
nangangailangan, ginawa ng Lupon ng Mga Tagapangasiwa, sa pamamagitan ng Komite
sa Pananalapi, ang mga alituntuning ito para sa pagbibigay ng Pinansiyal na Tulong.
III. Mga Kahulugan
A. Mga Halagang Pangkalahatang Sinisingil: Ang mga singilin para sa pangemerhensiya o iba pang medikal na kinakailangang serbisyo na ibinibigay sa isang
pasyente na kwalipikado para sa Pinansiyal na Tulong ay dapat na limitado sa
halagang pangkalahatang sinisingil sa mga indibidwal na may pampubliko o pangkomersiyong seguro ng kalusugan na sumasaklaw sa gayong pangangalaga ("AGB").
i.

Sa pagkalkula ng AGB, pinili ng Ospital ang paraang "pagbabalik-tanaw".
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Nangangahulugan ito na tinutukoy ang AGB batay sa aktwal na mga
nakaraang claim na binayaran sa Ospital ng mga claim na Bayad para sa
Serbisyo ng Medicare kasama ang lahat ng pribadong tagaseguro ng
kalusugan na nagbabayad ng mga claim sa Ospital.
Kakalkulahin ang porsyento ng diskwento sa AGB taon-taon sa pamamagitan
ng paghahati sa sum ng lahat ng halaga ng contractual adjustment kung saan
binayaran ng insurance ang sagutin nito bago ang panahong binubuo ng
12 buwan gamit ang sum ng mga gross na bayarin para sa mga claim na iyon.
Pagkatapos, ang magreresultang porsyento ay ilalapat sa mga gross na bayarin
ng isang indibidwal upang bawasan ang mga sinisingil na bayarin ayon sa
Porsyento ng AGB.
Kakalkulahin at ilalapat ang nirebisang porsyento sa ika-120 araw matapos
ang unang araw ng simula ng taon sa kalendaryo upang malaman ang mga
kalkulasyon. Nakalista ang porsyento ng AGB sa Appendix C. Para sa
karagdagang impormasyon patungkol sa kalkulasyon, mangyaring makipagugnayan sa/kay:
Patient Financial Services
Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago
225 East Chicago Avenue, Box 44
Chicago, Illinois 60611
(877) 924-8200

B. Panahon ng Pag-apply: Sa Panahon ng Pag-apply, tatanggap at magpoproseso ang
Ospital ng aplikasyon para sa Tulong-pinansyal, na may kopyang nakalakip sa
Appendix B at matatagpuan sa website ng Ospital sa:
https://www.luriechildrens.org/financial-assistance (“Aplikasyon”). Magsisimula ang
Panahon ng Aplikasyon sa petsa na ibinigay ang pangangalaga at magtatapos sa ika240 araw pagkatapos ng petsa na nagbigay ang Ospital ng unang resibo ng bayarin
para sa pangangalaga matapos ang paglabas ng ospital.
C. Takdang Araw ng Pagtatapos: Ang Takdang Araw ng Pagtatapos ay ang petsa kung
kailan pagkatapos ay maaari nang magsimula o magpatuloy ng mga ECA (gaya ng
nilinaw sa ibaba) ang Ospital laban sa isang indibidwal na nagsumite ng hindi
kumpletong Aplikasyon kung ang indibidwal na iyon ay hindi nagbigay sa Ospital ng
nawawalang impormasyon at/o kinakailangang dokumentasyon upang makumpleto
ang Aplikasyon. Ang Takdang Araw ng Pagtatapos ay hindi dapat mas maaga sa (i)
30 araw matapos bigyan ng Ospital ang indibidwal ng nakasulat na abisong ito, o (ii)
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sa huling araw ng Panahon ng Aplikasyon.
D. Konseho: Ang Konseho ng Pinansiyal na Tulong, na binubuo ng Punong Medikal na
Opisyal, Punong Opisyal sa Pananalapi, mga Pinuno ng Departamento ng Surgery at
Pediatrics o kanilang mga itinalaga, isang kinatawan mula sa Faculty Practice Plan at
iba pa, kung naaangkop. Higit pang tinatalakay ang mga tungkulin at responsibilidad
ng Konseho sa Patakarang ito sa ibaba.
E. Mga Katangi-tanging Aksyon ng Paniningil (ECAs): Tinutukoy ang mga ECA bilang
mga aksyon na: (1) nangangailangan ng prosesong legal o panghukuman laban sa
isang pasyente o iba pang indibidwal na responsable sa pagbabayad para sa mga
serbisyong ibinigay sa pasyente, (2) nagsasangkot ng pagbebenta ng utang sa isa pang
partido, (3) pagpapaliban o pagtanggi, o paghingi ng bayad bago magbigay ng
medikal na kinakailangang pangangalaga dahil sa hindi pagbabayad ng isang
indibidwal ng isa o higit pang bayarin para sa dati nang ibinigay na pangangalaga, o
(4) pag-uulat ng masamang impormasyon sa mga ahensiya o kawanihan ng pautang.
Kabilang sa mga aksyon na nangangailangan ng prosesong legal o panghukuman para
sa layuning ito ang (a) paglalagay ng prenda (maliban kung ang prenda na iyon ay
laban sa isang ikatlong partido na naging sanhi ng pinsala ng isang pasyente); (b)
pagremata ng real property; (c) pagkabit o pagsamsam ng mga account sa bangko o
iba pang ari-arian; (d) pagsisimula ng isang sibil na aksyon laban sa isang indibidwal;
(e) paggawa ng mga aksyon na magiging sanhi ng pagkaaresto ng isang indibidwal;
(f) paggawa ng mga aksyon na magiging sanhi na ang isang indibidwal ay sumailalim
sa pagkadikit ng katawan; o (g) pagsamsam ng mga sahod. Hindi kabilang sa ECA
ang pagpa-file ng isang claim sa anumang paglilitis ng pagkabangkarote o
pakikibahagi sa mga tiyak na pagbebenta ng utang ayon sa tinukoy ng Internal
Revenue Service. Hindi makikibahagi ang Ospital sa mga ECA bago ito
makagawa ng mga Makatwirang Pagsisikap upang malaman kung ang pasyente
ay kwalipikado para sa Pinansiyal na Tulong. Matatagpuan ang karagdagang
impormasyon ukol sa paggamit ng Ospital sa mga ECA sa hiwalay na Patakaran ng
Koleksyon ng Ospital, na makukuha kapag hiniling o sa website ng Ospital sa
[www.luriechildrens.org/financial-assistance].
F. Kita ng Pamilya: Ang Kita ng Pamilya ay tinutukoy batay sa mga pakahulugan na
ginagamit ng Kawanihan ng Census ng U.S. at kasama ang mga kita, kabayaran sa
kawalan ng trabaho, kabayaran sa mga manggagawa, Social Security, Supplemental
Security Income, mga bayad ng tulong na pampubliko, mga bayad sa mga beterano,
mga benepisyo ng naulila, pensyon o kita sa pagreretiro, interes, mga dibidendo, mga
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upa, mga royalty, kita mula sa mga ari-arian, mga trust, tulong sa pag-aaral, sustento,
suporta sa bata, tulong mula sa labas ng sambahayan at iba't-ibang pinagkukunan.
Hindi itinuturing na kita ang mga benepisyong hindi cash (tulad ng tulong sa pagkain
at pabahay na ibinigay sa pamamagitan ng mga programang tulong ng estado).
G. Pederal na Mga Alituntunin sa Kahirapan ("FPG"): Ina-update nang pana-panahon
ang mga alituntunin sa kahirapan sa Federal Register ng Departamento ng Kalusugan
at Mga Serbisyong Pantao ng U.S. sa ilalim ng pahintulot ng 42 U.S.C. 9902(2).
H. Pinansiyal na Tulong: Nalalapat ang Pinansiyal na Tulong sa mga serbisyong pangemerhensiya at iba pang medikal na kinakailangan serbisyo na iginawad sa mga
pasyenteng hindi kayang magbayad, na hindi kwalipikado para sa mga programang
pampubliko at sa kung saan ay nakatanggap ang Ospital ng pinansiyal na
dokumentasyon na hindi makakapagbayad ang pasyente para sa mga iginawad na
serbisyo. Magagamit ang Pinansiyal na Tulong para sa pangangalagang ibinigay sa
mga pasyenteng may mababang kita na nakaseguro o may bahagyang saklaw subalit
hindi kayang bayaran ang ilan o lahat ng natitira nilang mga bayaring medikal. Hindi
kabilang sa Pinansiyal na Tulong ang mga rasyong kontraktwal sa mga kumpanya ng
seguro at iba pang ikatlong partido na nagbabayad.
I. Konseho ng Pinansiyal na Tulong: Tingnan ang depinisyon ng Konseho.
J. Panahon ng Pagbibigay-abiso: Ang Panahon ng Pagbibigay-abiso ay tumutukoy sa
panahon kung kailan dapat gumawa ang Ospital ng Makatwirang Pagsisikap na abisuhan
ang pasyente tungkol sa Patakaran at kung kailan walang dapat isagawang ECA.
Magsisimula ang Panahon ng Pagbibigay-abiso kapag ibinigay ng Ospital ang unang
billing statement pagkalabas sa ospital at magwawakas ito sa ika-121 araw pagkatapos nito.
K. Buod sa Simpleng Wika: Isang nakasulat na pahayag na nag-aabiso sa isang
indibidwal na ang Ospital ay naghahandog ng pinansiyal na tulong sa ilalim ng
Patakarang ito at nagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa Pinansiyal na
Tulong sa wikang malinaw, maiksi, at madaling maunawaan. Ibibilang sa Buod sa
Simpleng Wika ang:
i.
ii.

Isang maikling paglalarawan ng mga kinakailangan sa kwalipikasyon at
ihinahandog na tulong;
Isang listahan ng website o lokasyon kung saan maaaring makuha ang
Aplikasyon;
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Mga tagubilin kung paano makakakuha ng libreng kopya ng Patakaran at
Aplikasyon sa pamamagitan ng koreo;
Impormasyon ng contact ng isang tao na tutulong sa proseso (pati na rin ang
anumang iba pang organisasyon na tinukoy ng Ospital na tutulong sa mga
Aplikasyon, kung pinili ng Ospital na gawin iyon);
Pagkakaroon ng partikular na mga pagkakasalin sa wika ng Patakaran; at
Isang pahayag na walang kwalipikadong pasyente para sa Pinansiyal na
Tulong ang sisingilin nang higit sa AGB para sa mga serbisyong pangemerhensiya o kinakailangang medikal na mga serbisyo.

L. Mga Makatuwirang Pagsisikap: Maituturing na ang Ospital ay nakagawa ng
Makatuwirang Pagsisikap sa pagbibigay ng abiso sa pasyente tungkol sa Patakaran
kung, hindi bababa sa 30 araw bago magsagawa ng anumang ECA, ang Ospital ay (a)
nagbigay ng isang Buod ng Patakaran sa Simpleng Wika sa pasyente at nag-alok ng
Aplikasyon sa pasyente bago ang paglabas mula sa Ospital, (b) nagpadala ng kahit
isang resibo ng bayarin na kabilang ang kapuna-punang nakasulat na abiso ng
pagkakaroon ng pinansiyal na tulong, numero ng telepono ng Ospital na kung saan
makukuha ang impormasyon tungkol sa Patakaran at proseso ng Aplikasyon at ang
direktang website address kung saan mada-download ang mga kopya ng Patakaran,
Aplikasyon at Buod ng Patakaran sa Simpleng Wika, nagbibilang ng isang nakasulat
na abiso ng mga ECA na nais simulan ng Ospital upang makakuha ng kabayaran sa
pangangalaga at ang takdang panahon (sa pagsusumite ng isang Aplikasyon) kung
kailan pagkatapos ay maaari nang simulan ang mga nasabing ECA, at gumawa ng
makatuwirang pagsisikap upang abisuhan ang pasyente nang pasalita tungkol sa
Patakaran at nasa itaas kung paano kumuha ng tulong sa proseso ng aplikasyon.
Maaaring magbigay ang Ospital ng isang electronic na kopya ng Patakaran, ng
Aplikasyon at ng Buod sa Simpleng Wika at gagawin ding makukuha ang mga
kopyang papel ng mga dokumentong ito kapag hiniling.
Sa mga kaso ng mga pasyenteng nagsumite ng Aplikasyon, ituturing na gumawa ng
Makatuwirang Pagsisikap ang Ospital:
i.

Kapag nagsumite ang pasyente at/o pamilya ng hindi kumpletong Aplikasyon,
at ang Ospital ay:
(a) sinuspindi ang anumang ECA laban sa pasyente;
(b) nagbigay ng nakasulat na abiso na naglalarawan ng kung anong karagdagang
impormasyon o dokumentasyon ang kailangan upang makumpleto ang
proseso ng aplikasyon at naglakip ng Buod sa Simpleng Wika; at
(c) kung ang Aplikasyon ay nakumpleto sa Panahon ng Aplikasyon, sinusunod
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ng Ospital ang mga hakbang sa Makatuwirang Pagsisikap na inilalarawan
sa ibaba para sa isang nakumpletong Aplikasyon.
ii.

Kapag nagsumite ang pasyente at/o pamilya ng kumpletong Aplikasyon sa
Panahon ng Aplikasyon, at ang Ospital ay:
(a) sinuspindi ang anumang ECA laban sa pasyente;
(b) napapanahong gumagawa at nagdodokumento ng pagpapasiya kung ang
pasyente ay kwalipikado para sa Pinansiyal na Tulong; at
(c) inaabisuhan ang pasyente nang nakasulat ukol sa pasiya ng kwalipikasyon
(kabilang, kung kinakailangan, ang tulong na kung saan ay kwalipikado
ang pasyente) at ang batayan ng pagpapasiyang ito.

iii.

Kapag napagpasiyahan na ang pasyente at/o ang pamilya ay kwalipikado para
sa Pinansiyal na Tulong, kung ang Ospital ay:
(a) sa kaso ng isang pasyente na napagpasiyahang kwalipikado para sa
Pinansiyal na Tulong maliban sa libreng pangangalaga, ibinibigay sa
pasyente ang resibo ng bayarin na tinutukoy (i) ang halaga ng utang
matapos bawasin ang Pinansiyal na Tulong, (ii) kung paano natukoy ang
halagang iyon, at (iii) kung paanong ang pasyente ay makakakuha ng
impormasyon ukol sa AGB para sa pangangalaga;
(b) ibinabalik ang anumang sobrang kabayaran na ginawa ng pasyente; at
(c) gumagawa ng lahat ng makatuwirang hakbang na kinakailangan upang
baliktarin ang anumang mga ECA (maliban sa pagbebenta ng isang utang
o isang desisyon upang antalain o ipagpaliban ang pangangalaga dahil sa
hindi pagbayad) na ginawa laban sa pasyente.

IV. Saligan ng Kwalipikasyon
A. Upang maisaalang-alang na kwalipikado para sa libreng pangangalaga o
pangangalaga na may bawas sa singil, dapat mag-apply ang pasyente o pamilya sa
pamamagitan ng pagkumpleto sa Aplikasyon (tingnan ang Appendix A) at
pagbibigay ng suportang dokumentasyon.
B. Kabilang sa mga suportang dokumentasyon para sa Aplikasyon ang (kung
naaangkop): mga kasalukuyang pay stub, mga statement ng bangko, mga bayad sa
buwis ng nakaraang taon, isang nilagdaang sulat ng tagapag-empleyo, at mga tseke ng
Social Security o tseke ng kapansanan. Ang kabiguang magbigay ng anuman sa mga
dokumentong ito, kung kinakailangan ng Aplikasyon, ay maaaring magresulta sa
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pagtanggi ng Pinansiyal na Tulong. Hindi tatanggihan ang mga aplikante ng
Pinansiyal na Tulong batay sa kanilang kabiguan na magbigay ng impormasyon o
dokumentasyon na hindi malinaw na kinakailangan ng Patakarang ito o ng
Aplikasyon.
C. Ang desisyon na magbigay ng Pinansiyal na Tulong ay ibabatay, sa pinakamababa, sa
pagsusuri ng mga sumusunod na partikular na batayan, na ganap na idodokumento ng
pasyente sa Aplikasyon (na napapailalim sa Seksyon IV (E) sa ibaba): kita, mga ariarian at pananagutan ng pamilya sa petsa ng serbisyo.
D. Ang Ospital, sa kanyang sariling pagpapasiya, ay maaaring isaalang-alang ang iba
pang mahinang saligan kapag tinutukoy ang kwalipikasyon ng isang pasyente para sa
Pinansiyal na Tulong, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa:
i.
ii.
iii.

iv.
v.

laki ng pangunahing pamilya ng pasyente;
kalagayang medikal ng pangunahing (mga) tagatustos ng pamilya ng
pasyente;
kalagayan ng trabaho ng pasyente o mga tagapag-alaga ng pasyente kasama
ang mga potensyal na kita sa hinaharap ng pangunahing (mga) tagatustos ng
pamilya;
ang kagustuhan ng pamilya na makipagtulungan sa Ospital sa paglapit sa lahat
ng posibleng mapagkukunan ng pambayad; at
ang halaga at dalas ng mga bayarin sa Ospital at iba pang may kaugnayan sa
pangangalagang pangkalusugan/medikasyon kaugnay ng lahat ng iba pang
mga itinuturing na kadahilanan.

E. Dahil sa iba't ibang mga kalagayan, maaaring hindi magagamit ang mga suportang
dokumentasyon na kinakailangan upang ipakita ang kwalipikasyon ng pasyente para
sa Pinansiyal na Tulong. Maaaring isaalang-alang ng Ospital, sa kanyang sariling
pagpapasiya, ang mga berbal at/o nakasulat na patotoo mula sa pasyente o pamilya ng
pasyente tungkol sa saligan ng kwalipikasyon.
F. Upang maging kwalipikado para sa Pinansiyal na Tulong, dapat na nakatira sa Illinois
ang pasyente. Ang paglipat sa Illinois para lamang sa layuning makatanggap ng mga
benepisyo ng pangangalangang pangkalusugan ay hindi nakalulugod sa paninirahan.
Maaaring kabilang sa mga katanggap-tanggap na pagtitiyak ng paninirahan sa Illinois
ang balidong ID kard na ibinigay ng estado, bayarin sa utility, kard ng rehistrasyon ng
sasakyan, kard ng rehistrasyon ng botante o pahayag mula sa isang miyembro ng
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pamilya ng hindi nakasegurong pasyente na nakatira sa parehong address at nagpakita
ng pagtitiyak ng paninirahan.
G. Ilalapat ang Patakarang ito anuman ang kalagayang pang-imigrasyon ng pasyente.
H. Ang mga batang naninirahan sa ibang bansa ay hindi kwalipikado para sa Pinansiyal na
Tulong.
I. Hindi tatanggihan ang mga aplikante para sa Pinansiyal na Tulong batay sa lahi,
kulay, relihiyon, kasarian, edad, bansang pinagmulan, o katayuang sibil.
J. Ang anumang libre o may diskuwentong pangangalaga na ihinahandog sa ilalim ng
Patakarang ito ay sasailalim sa pagsusuri upang matiyak ang pagsunod sa Patakarang
ito.
K. Ang pangangailangan para sa medikal na paggamot ng sinumang pasyente ay
ibabatay sa pagpapasiyang klinikal ng tagapagbigay ng pangangalagang
pangkalusugan nang walang pagtatangi sa kalagayang pinansiyal ng pasyente at/o ng
pamilya. Gagamutin ang lahat ng pasyente para sa mga emerhensiyang medikal na
kondisyon (sa loob ng kahulugan ng Seksyon 1867 ng Batas ng Social Security (42
U.S.C 1395dd)) nang walang diskriminasyon at anuman ang kanilang kakayahang
magbayad o kwalipikasyon para sa libre o may diskuwentong pangangalaga.
L. Ang mga aplikasyon para sa Pinansiyal na Tulong at/o bagong impormasyon ukol sa
mga dahilang ginamit upang suriin ang mga aplikasyon para sa Pinansiyal na Tulong
(tulad ng pagbabago sa laki o kita ng pamilya), ay tatanggapin at/o susuriin sa
anumang oras sa Panahon ng Aplikasyon. Nauunawaan na maaaring may maganap na
pinansiyal na kahirapan matapos ang petsa ng serbisyo. Anuman ang panahon ng
pangyayari ng pinansiyal na kahirapan, susuriin ang mga indibidwal na pangyayari sa
anumang kahilingan para sa Pinansiyal na Tulong na maayos na isinumite sa panahon
ng aplikasyon
M. Ang mga pamilyang may Kita ng Pamilya na lumalampas sa alituntunin ng saligan sa
kwalipikasyon na nakasaad sa itaas ay maaaring mag-apply sa at salain ng Ospital
para maisaalang-alang sa plano ng pagbabayad.
N. Kapag nagawa ang isang pagpapasiya ng kwalipikasyon para sa Pinansiyal na
Tulong, lahat ng mga account ng mga pasyente sa loob ng parehong pamilya ay
pangangasiwaan sa parehong paraan para sa pangangalagang ibinigay sa loob ng
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anim na buwan kasunod ng petsa ng pagpapasiyang iyon, na hindi kinakailangan ang
pagkumpleto ng bagong Aplikasyon. Ilalapat ang mga diskuwento sa lahat ng bukas
na balanse ng sariling pagbabayad. Kakailanganin ang bagong Aplikasyon para sa
pangangalagang ibinigay na higit sa anim na buwan matapos ang paunang (o iba pang
naunang) pagpapasiya o kung may natanggap na palatandaan na ang pinansiyal na
kalagayan ng pasyente o pamilya ay makabuluhang nagbago mula sa panimulang
panahon ng pagsusuri.
O. Maaari lamang gawin ang eksepsyon sa saligan na nasa itaas kung mayroong pagapruba ng Konseho.
V.

Mapagpalagay na Kwalipikasyon

Ang listahan sa ibaba ay kinatawan ng mga pangyayari kung saan ang pasyente ay itinuturing na
kwalipikado para sa 100 porsiyentong pagbabawas (ibig sabihin, libreng pangangalaga para sa
emerhensiya o iba pang medikal na kinakailangang serbisyo) sa pagbibigay sa Ospital ng (1)
isang patotoo ng pasyente o ng kanyang legal na tagapag-alaga o kinatawan sa kanyang pagtugon
sa isa o higit pang mga saligan at/o (2) dokumentasyon ng kanyang pagsali sa isa o higit pa sa
mga programang ito at anumang iba pang makatuwirang dokumentasyon na hiniling ng Ospital
(sa lawak na naaangkop):
i.
ii.

iii.

iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Pagsali sa pinondohan ng estado na mga programa sa reseta;
Pagsali sa Women’s Infants, and Children’s Programs (WIC), Supplemental
Nutrition Assistance Program (SNAP), Programa ng Libreng Tanghalian at
Almusal ng Illinois, Low Income Home Energy Assistance Program
(LIHEAP), o tumanggap ng kaloob na tulong para sa mga serbisyong medikal;
Mga pasyenteng tumatanggap ng pangangalagang medikal mula sa isang
organisadong programa na nakabatay sa komunidad na nagbibigay ng access
sa medikal na pangangalaga na nagtatasa at nagdodokumento ng limitadong
mababang kita na kalagayang pinansiyal bilang saligan para sa pagiging
miyembro.
Isinaad ng pasyente na siya ay walang tahanan;
Ibinigay ang mababang kita/tulong na pabahay bilang balidong tirahan;
Kakulangan sa pag-iisip na walang sinumang kikilos sa ngalan ng pasyente;
Namatay na walang pag-aari; o
Kwalipikasyon sa Medicaid, ngunit hindi sa petsa ng serbisyo o para sa
serbisyong hindi nasasakop.
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VI. Pagkalkula ng Libre o May Diskuwentong Pangangalaga
A. Lilimitahan ng Ospital ang mga halagang sinisingil sa mga pasyenteng kwalipikado
sa ilalim ng Patakarang ito sa hindi hihigit sa AGB o sa mga halagang itinakda sa
tsart na matatagpuan sa Seksyon VI.C. sa ibaba (alinman ang mas mababa). Isang
resibo ng bayarin na inilabas ng Ospital sa pasyente/pamilya na kwalipikado para sa
Pinansiyal na Tulong ang maaaring magpahayag ng kabuuang singil para sa
pangangalaga ng pasyente at ilapat ang kontraktuwal na mga rasyon, diskuwento o
kabawasan sa kabuuang mga singil, kung ang aktwal na halaga na ang indibidwal ay
personal na responsable sa pagbabayad ay ang nagpapaupa sa AGB o sa halagang
itinakda sa Seksyon VI.C
B. Nakabatay ang mga antas ng Pinansiyal na Tulong na ibinibigay ng Ospital sa Kita ng
Pamilya at FPG. Karaniwang inilalathala ang mga update ng FPG at ina-update ng
Ospital ang mga patakaran nito sa pinakahuling inilabas na mga alituntunin sa
kahirapan ng Pederal (tingnan ang Appendix A).
Kinakalkula ang mga halaga ng diskuwento o libreng pangangalaga ayon sa
ipinapakita sa ibaba:
C. Idagdag
Kita ng Pamilya bilang %
FPG
0-300
301-325
326-350
351-375
376-400
>400

% Obligasyon ng
Pamilya
0%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%

Lurie Children’s Charity %
100%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

Karagdagang kinakalkula ng Ospital ang 135% ng Gastos ayon sa Kinalkula sa Medicare Cost
Report Worksheet C kapag isinasaalang-alang ang Pinansiyal na Tulong. Pagkatapos ay iaayos
ng Ospital ang pananagutan ng Pamilya sa pamamagitan ng kalkulasyon ng diskuwento na
pinaka kapaki-pakinabang sa pasyente.
D. Sa mga sitwasyon na kung saan ang pasyente ay hindi nakaseguro at ang Kita ng
Pamilya ay nasa pagitan ng 400% at 600% ng FPG (at ang Pinansiyal na Tulong ay
hindi ibinigay sa ilalim ng Patakarang ito sa anyong libre o may diskuwentong
pangangalaga), magiging responsable ang pasyente para sa 135% ng mga gastos na
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kinalkula sa Ulat ng Gastos ng Medicare - Worksheet C. Bilang karagdagan, ang
pinakamalaking halaga na maaaring kailanganin (para sa mga serbisyo ng
pangangalagang pangkalusugan na ibinigay ng Ospital) mula sa isang pasyente na
napagpasiyahan ng Ospital na kwalipikado sa ilalim ng talatang (D) ito ay 25% ng
Kita ng Pamilya ng pasyente at napapailalim sa patuloy na kwalipikasyon ng mga
pasyente sa ilalim ng Patakarang ito.
E. Ang pasyenteng naging kwalipikado para sa Pinansiyal na Tulong sa ilalim ng
Patakarang ito ay itinuturing na "siningil" lamang sa halaga na personal na
responsable ang pasyente na bayaran sa Ospital para sa kanyang mga serbisyong
medikal, habang isinasaalang-alang ang lahat ng mga kabawasan at diskuwentong
inilapat at anumang halagang ibinayad ng mga taga-seguro.
F. Naghahandog ang Programa sa Pinalawig na Plano ng Hindi Pagbabayad ng Ospital
ng mga pagsasaayos sa pagbabayad para sa mga kwalipikadong pasyente na maaaring
hindi kayang magbayad ng balanse sa iisang panahon.
VII.

Mga Alituntunin para sa Pagsasaalang-alang ng Ospital ng mga Serbisyong May
Espesyalidad
A. Ang mga desisyon na magbigay ng mga mamahaling tiyak na serbisyong may
espesyalidad, tulad ng mga transplant ng mga organo o paggamot sa kalusugan ng
pag-uugali, kapag ang pasyente at ang kanilang pamilya ay nangangailangan ng
Pinansiyal na Tulong, ay gagawin ayon sa rekomendasyon ng naaangkop na
tagapangasiwa ng serbisyong may espesyalidad at pag-apruba ng Konseho.
Kokonsultahin ng naaangkop na tagapangasiwa ng serbisyong may espesyalidad at ng
Konseho ang mga manggagamot at ang pamunuan sa pagsusuri ng lahat ng kaugnay
na klinikal, wasto at pinansiyal na kadahilanan.
B. Maaari ding konsultahin ng Konseho ang isang ethicist. Ibibigay lamang ang
Pinansiyal na Tulong para sa mga serbisyong may espesyalidad sa mga bihirang
pangyayari at kung pinahihintulutan ng budget ng Pinansiyal na Tulong ng Ospital.
Kinikilala at tinatanggap ng Ospital ang pananagutan nito na magbigay ng bahagi nito
sa mga serbisyong ito sa mga pasyenteng walang kakayahang magbayad para sa mga
ito. Higit pang kinikilala ng Ospital na dapat nitong panatilihin ang sapat na pondo
upang magawa nitong tugunan ang pangkalahatang responsibilidad na ihatid ang mga
pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan ng komunidad ng mga bata.
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C. Upang tipunin ang Konseho, ang clinician na nagrerekomenda ng isang partikular na
paggamot sa pasyente na nangangailangan ng konsiderasyon sa ilalim ng Seksyon VII
ay dapat na makipag-ugnayan sa tagapangasiwa ng serbisyong may espesyalidad.
Tutulong ang tagapangasiwa ng serbisyong may espesyalidad sa paghahanda ng
pakete ng impormasyon at pagsasaayos ng pulong ng Konseho upang suriin ang isang
Aplikasyon.
D. May karapatan ang pasyente at/o pamilya ng pasyente na mag-apela sa pagtanggi ng
Ospital sa Pinansiyal na Tulong. Dapat na isumite ang nakasulat na apela sa 30 araw
ng abiso ng orihinal na pagtanggi. Isasaalang-alang ng Konseho ang mga apela ng
lahat ng pasyente at/o pamilya. Ang desisyon ng Konseho sa anumang apela ay
magiging pinal at may-bisa sa lahat ng mga partido.
VIII. Pag-a-apply para sa Pinansiyal na Tulong
A. Paano Mag-apply: Ang mga pasyente at pamilyang nais mag-apply para sa
Pinansiyal na Tulong ay maaaring kumpletuhin ang isang Aplikasyon at isumite ito,
kasama ang suportang dokumentasyon, sa tanggapan ng Admitting/Business.
Para sa mga katanungan tungkol sa Patakarang ito, ang Aplikasyon at/o ang proseso
ng aplikasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa tanggapan ng Admitting/Business:
Admitting/Business Office
Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago
225 East Chicago Avenue
12th Floor
Chicago, Illinois 60611
(877) 924-8200
B. Mga Nakumpletong Aplikasyon: Ibibigay sa pasyente at/o pamilya ang nakasulat na
desisyon hinggil sa kwalipikasyon sa loob ng 30 araw ng negosyo ng pagtanggap ng
isang kumpletong Aplikasyon. Isasama rin sa abisong ito ang porsiyentong halaga ng
Pinansiyal na Tulong (para sa mga aprubadong Aplikasyon) o (mga) dahilan ng
pagtanggi, ang batayan ng pagpapasiya, at ang tinatayang halaga ng kabayaran na
inaasahan mula sa pasyente at/o pamilya ng pasyente.
Patuloy na makatatanggap ang pasyente at/o pamilya ng pasyente ng mga resibo ng
bayarin sa panahon ng pagsusuri ng isang kumpletong Aplikasyon o mga aplikasyon
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para sa iba pang ikatlong partidong pinagmumulan ng pambayad (hal. Medicare,
Medicaid). Gayunpaman, sususpindihin ng Ospital ang lahat ng ECA laban sa
pasyente sa panahon ng pagsusuri. Kung nailagay na ang account sa isang ahensya ng
koleksyon, aabisuhan ng Ospital ang ahensya upang suspindihin ang mga pagsisikap
sa koleksyon hanggang sa mapagpasiyahan ang kwalipikasyon.
C. Mga Hindi Kumpletong Aplikasyon: Kung nagsumite ang pasyente at/o miyembro ng
pamilya ng hindi kumpletong Aplikasyon, ang Ospital ay (a) isususpindi ang
anumang mga ECA laban sa pasyente; (b) magbibigay ng nakasulat na abiso na
naglalarawan ng kung anong karagdagang impormasyon o dokumentasyon ang
kailangan upang makumpleto ang Aplikasyon at ilalakip ang Buod sa Simpleng
Wika; at (c) magbibigay ng kahit isang nakasulat na abiso na ipinapabatid sa pasyente
ang tungkol sa mga ECA na maaaring isagawa (o ipagpatuloy) kung ang Aplikasyon
ay hindi nakumpleto o hindi nagawa ang pagbabayad sa takdang panahon na
nakasaad sa nakasulat na abiso, na hindi dapat mas maaga sa 30 araw mula sa petsa
ng nakasulat na abiso o sa huling araw ng Panahon ng Aplikasyon.
D. Iba pang mga Implikasyon ng Pagpapasiya ng Kwalipikasyon: Kung napagpasyahang
kwalipikado ang pasyente para sa Pinansiyal na Tulong, ang Ospital ay: (1) ibabalik
sa pasyente ang anumang halaga na binayaran niya para sa pangangalagang saklaw sa
ilalim ng panahon ng aplikasyon na lumampas sa halaga na natukoy siyang
responsable na magbayad bilang isang indibidwal na kwalipikado para sa Pinansiyal
na Tulong sa ilalim ng Patakarang ito, maliban kung ang naturang sobrang halaga ay
mas mababa sa $5.00 (o iba pang halaga na itinakda ng abiso o iba pang
pamamatnubay na inilathala sa Internal Revenue Bulletin), at, (2) sa lawak na
naaangkop, gumawa ng makatuwirang mga hakbang upang lisanin ang anumang
paghatol laban sa indibidwal, alisin ang anumang pagpataw ng buwis o prenda sa ariarian ng pasyente, at alisin mula sa ulat ng pagkakautang ng pasyente ang anumang
masamang impormasyon na iniulat sa isang ahensya ng pag-uulat ng mamimili o
kawanihan ng pautang, at gumawa ng iba pang makatuwirang hakbang upang alisin o
baliktarin ang isang ECA na ginawa ng Ospital laban sa pasyente.
IX.

Abiso
A. Upang bigyang kamalayan ang aming mga pasyente, pamilya at ang mas malawak na
komunidad sa programa ng Pinansiyal na Tulong ng Ospital, gagawa ang Ospital ng
ilang hakbang upang malawak na ilathala ang Patakarang ito sa mga pasyente ng
Ospital at sa mga miyembro ng komunidad na pinaglilingkuran ng Ospital, kabilang
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ang:
i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.
viii.

Pagpapaskil ng kapuna-punang karatula (na nag-aabiso sa mga pasyente ukol
sa Patakaran) sa mga lugar na may mabigat na trapiko ng pasyente tulad ng
admitting, departamento ng emerhensiya at mga lugar ng pagpapatala para sa
mga nakakalakad, at kung saan naaangkop, ang mga karatulang iyon (o iba
pang karatulang nakalagay sa lugar na malapit sa nabanggit na karatula) ay
isasaad sa malaking titik ang "KUNG IKAW AY HINDI NAKASEGURO,
HINDI KAILANGAN ANG NUMERO NG SOCIAL SECURITY UPANG
MAGING KWALIPIKADO PARA SA LIBRE O MAY DISKUWENTONG
PANGANGALAGA";
Pag-aalok ng mga polyeto at brochure (kabilang ang Buod sa Simpleng Wika)
sa pasyente at/o kanilang mga pamilya sa panahon ng proseso ng pagpasok
at/o paglabas ng ospital;
Pag-aalok ng mga sesyon ng pagpapayo sa pasyente at pamilya kasama ang
mga tagapagrehistro, kawani ng accounting ng pasyente, o mga tagapayong
pinansiyal bago, sa panahon ng o matapos ang panahon ng serbisyo, kung
naaangkop;
Pagbibigay ng impormasyon tungkol sa Patakarang ito sa website ng Ospital,
kabilang ang kumpletong kopya ng Patakaran, Aplikasyon at isang Buod ng
Patakaran sa Simpleng Wika sa isang malawak na pagpipiliang format
(halimbawa, bilang isang PDF na dokumento);
Pagbibigay sa mga indibidwal na nagtatanong kung paano ma-access ang
kopya ng Patakaran sa online gamit ang direktang website address, o URL, ng
pahina ng Web kung saan naka-post ang Patakaran;
Pagbibigay ng kapuna-punang nakasulat na abiso sa mga resibo ng bayarin ng
pagkakaroon ng pinansiyal na tulong sa ilalim ng Patakaran ng Ospital,
kabilang ang numero ng telepono ng tanggapan ng ospital o departamento
kung saan matatagpuan ang impormasyon tungkol sa Patakaran at proseso ng
Aplikasyon at ang direktang website address na kung saan maaaring makuha
ang mga kopya ng Patakaran, form ng Aplikasyon at Buod ng Patakaran sa
Simpleng Wika;
Pag-aalok ng isang kopya ng Aplikasyon bago lumabas ng Ospital ang
pasyente;
Pagpapabatid sa mga pasyente tungkol sa Patakaran ng Ospital sa panahon ng
angkop na berbal na komunikasyon tungkol sa pinansiyal na responsibilidad
ng pasyente para sa isang hindi pa nababayarang bayarin;
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Pagbibigay ng kahit isang nakasulat na abiso sa pasyente o sa pamilya ng
pasyente na nagsasaad ng kung ano ang mga ECA na maaaring gawin ng
Ospital kung walang Aplikasyon na natanggap o walang ginawang
pagbabayad sa isang partikular na petsa (kahit man lang sa tagal ng Panahon
ng Abiso) at ang abisong ito ay ibinigay kahit 30 araw bago ang naaangkop na
takdang panahon; at
Pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa Patakaran at kung paano ilalapat
ang Pinansiyal na Tulong (kabilang ang mga kopya ng Patakaran, Buod sa
Simpleng Wika at Aplikasyon) sa iba't ibang ahensya ng komunidad na
nagsisilbi rin sa mga indibidwal na maaaring may pangangailangan para sa
mga serbisyong medikal at siyang may pinakamalamang na nangangailangan
ng pinansiyal na tulong.

Gaya ng inilalarawan sa itaas, makukuha rin ang mga dokumentong ito nang electronic at
makukuha ang kopyang papel kapag hiniling at walang bayad, parehong sa koreo at sa
mga pampublikong lokasyon sa Ospital, kabilang, sa pinakamababa, sa silid ng
emerhensiya at sa mga lugar ng pagtanggap.
B. Lahat ng naka-imprentang impormasyon at/o mga form kaugnay na programa sa
Pinansiyal na Tulong ay makukuha sa mga pangunahing wika na sinasalita ng
makabuluhang populasyon na aming pinaglilingkuran alinsunod sa batas ng estado at
ng pederal. Sa kasalukuyan, ang mga wikang ito ay ang Espanyol, Polish, Cantonese,
Tagalog at Arabic.
C. Ang mga nakalimbag na kopya ng Patakarang ito (kabilang ang Aplikasyon), ang
Buod sa Simpleng Wika, at ang Patakaran sa Koleksyon ng Ospital ay maaaring
makuha nang personal o sa pamamagitan ng koreo nang walang dagdag na gastos sa
pamamagitan ng pagbisita o pagtawag sa Tanggapan ng Admitting/Business ng
Ospital sa:
Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago
225 East Chicago Avenue
12th Floor
Chicago, Illinois 60611
(877) 924-8200
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Mga Kinakailangan sa Pag-uulat

Sa kahilingan ng tanggapan ng Illinois Office of the Auditor General, taunang iuulat ng Ospital
ang impormasyon ukol sa bilang ng mga Aplikasyon na nakumpleto at naaprubahan, ang bilang
ng mga Aplikasyon na nakumpleto at hindi naaprubahan, at ang bilang ng mga Aplikasyon na
sinimulan ngunit hindi nakumpleto.
XI.

Mga Karugtong na Bahagi/May Kaugnayang Patakaran
A. Mga Patakaran sa Pangangasiwa:
B. Mga Patakaran sa Pangangasiwa:
C. Mga Patakaran sa Pangangasiwa:

XII.

Mga Koleksyon
Batas para sa Hindi Nakaseguro na Pasyente
EMTALA

Mga Pahintulot
Ang desisyon na magbigay ng kawanggawa na pangangalaga at Pinansiyal na Tulong,
ayon sa nakabalangkas dito, ay nangangailangan ng pag-apruba ng mga sumusunod na
indibidwal:
Mga Account na mababa sa $5,000:

Tagapamagitan ng Mga Serbisyong
Pinansiyal para sa Pasyente

Mga Account na $5,000 hanggang $25,000:

Ang nasa itaas, at ang Tagapamahala o ang Lider

Mga account na $25,000 hanggang $50,000:

Mas mataas, dagdag pa ang Director of
Patient Financial Services

Lahat ng Account na mahigit sa $50,000:

Ang nasa itaas, at ang Bise Presidente ng
Revenue Cycle

High Cost Specialized o
Mga Elektibong Serbisyo o Eksepsyon:

Rebisyon: Mayo 7, 2019

Ang Konseho

Patakaran ng Pamamahala at Manwal ng Pamamaraan
Pinansiyal na Tulong

Petsa ng Bisa: Agosto 18, 2016
Rebisyon: Mayo 7, 2019

Saklaw: Buong organisasyon
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XIII. Mga Kinakailangang Regulasyon.
Sa pagpapatupad ng Patakarang ito, susundin ng Ospital ang lahat ng pederal, estado at lokal na
batas, patakaran at tuntunin na maaaring ilapat sa mga aktibidad na ginagawa alinsunod sa
Patakarang ito.
Petsa kung kailan Isinulat:
Petsa kung kailan
Sinuri/Nirebisa:

1/1/1992
11/9/2001, 10/6/2003, 11/15/2004, 4/13/2005, 8/30/2005, 2/8/2006, 1/29/2007,
11/5/2007, 2/4/2008, 8/15/2010, 02-24-2015

Petsa ng mga Pag-apruba:

Administrative P&P Committee:
Hospital Operations Committee:
MAAC:
Quality Council:
Medical Board:
QMPS Committee of the Board:
Finance Committee of the Board:
Finance Committee of the Board:

Rebisyon: Mayo 7, 2019

11/15/2004, 1/29/2007, 11/5/2007,
2/4/2008, 9/1/2010
11/28/2001, 11/5/2003, 12/1/2004, 4/13/2005
1/19/2005, 3/30/2005
12/3/2001
12/11/2001
12/20/2001
8/19/2010
8/14/2013

APPENDIX A

Ang Federal Register (78 FR 5182 -5183) noong Enero 11, 2019 ay may kasamang paunawa
mula sa U.S. Department of Health and Human Services tungkol sa taunang ina-update na mga
pederal na alituntunin sa kahirapan, na ginagamit upang itaguyod ang pagiging kuwalipikado
para sa iba’t ibang pederal na programa sa pagbibigay ng tulong. Ang mga alituntunin sa taong
2019 para sa Illinois ay:
Laki ng
Pamilya
1
2
3
4
5
6
7
8

Alituntunin sa
Kahirapan
$12,490
$16,910
$21,330
$25,750
$30,170
$34,590
$39,010
$43,430

Para sa mga unit ng pamilya na binubuo ng mahigit walong tao, magdagdag ng $4,420 para sa
bawat karagdagang tao.

APPENDIX B
Aplikason para sa Pinansiyal na Tulong

APPENDIX C
Kalkulasyon ng mga Halagang Karaniwang Sinisingil
Mga Singilin sa mga Account para sa mga
Mga Contractual
Pangkalahatang
serbisyong ibinigay sa panahong mula Adjustment sa mga Account
Porsyento ng
1/1/2018 hanggang 12/31/2018
Diskwento
$789,360,638.70
$440,683,193.90
55.83%
Porsyento ng mga Halagang Karaniwang
Sinisingil

44.17%

Pamamaraan ng Pagkalkula sa AGB:
1. Dina-download ng financial analyst ng Lurie Children’s ang lahat ng account para sa
nakaraang taon kung saan;
a. Ang account ng pasyente ay may tagapagbayad ng pribadong insurance o Medicare
fee para sa serbisyo.
b. May contractual adjustment ang account ng pasyente.
i. Ang contractual adjustment ay tumutukoy sa (mga) transaksyong ginagamit
upang bawasan ang mga kabuuang singilin sa halagang pinapahintulutan ng
tagapagbayad.
ii. Ginagamit ang mga contractual adjustment ng pangunahin at pangalawang
tagapagbayad sa pagkalkula ng AGB.
c. Natanggap ang panghuling bayad sa insurance.
i. Tumutukoy sa sagutin sa insurance na sarado na.
ii. Maaaring manatiling bukas ang pananagutan ng pasyente para sa mga
ibinabawas at coinsurance.
2. Ang sum ng kabuuang mga contractual adjustment ay hinahati ayon sa sum ng kabuuang
mga singiling nagreresulta sa isang pangkalahatang porsyento ng diskwento.
3. Ang kabaligtaran ng porsyento ng diskwento ay ang kinalkulang AGB.
4. Ang kinalkulang AGB ay inihahambing sa pag-reimburse para sa outpatient ng Blue Cross:
a. Dahil sa mga limitasyon sa kontrata ng tagapagbayad, hindi pino-post ang mga
contractual adjustment sa mga account ng pasyenteng outpatient ng Blue Cross.
b. Ang kinalkulang AGB ay inihahambing sa rate ng pag-reimburse sa kontrata ng
outpatient ng Blue Cross.
c. Ang porsyento ng AGB na ginagamit para sa kasunod na taon sa kalendaryo ay
kung ano ang mas mababa sa rate sa kontrata ng outpatient ng Blue Cross at sa
kinalkulang porsyento ng AGB.
5. Ibinibigay ang kalkulasyon ng porsyento ng AGB sa mga departamentong nagkokontrata

sa accounting at pinamamahalaang pangangalaga para ipa-validate.
6. Matapos matanggap ang validation, ia-update ang Appendix C ng patarakan sa tulongpinansyal para sa susunod na taon sa kalendaryo.

APPENDIX D
Listahan ng Tagapagbigay

Pangalan ng Tagapagbigay

Sakop ng Patakaran ng Pinansiyal na Tulong (Y/N)

Pediatric Faculty Foundation, Inc.
Lurie Children’s Medical Group, LLC
Lurie Children’s Primary Care, LLC
Children’s Surgical Foundation, Inc.
Pediatric Anesthesia Associates

Y
Y
Y
Y
Y

1-2-3 Pediatrics
ABC Pediatrics, LTD
Abtahi,Mohammad
Academic Endocrine, Metabolism & Nutrition
Adil Pediatrics, Inc
Ad-Park Pediatric Assoc., S.C.
Ad-Park Pediatrics
Ad-Park Pediatrics, S.C.
Advanced Pediatrics-Children's Health Assoc., S.C.
Advocate Children’s Hospital
Advocate Children's Medical Group
Advocate Hope Ambulatory Clinic
Advocate Lutheran Gen. Children's Ctr.
All About Kids Pediatrics
All Bear Cub Pediatrics, S.C.
All Star Pediatrics, P.C.
Allergy and Asthma Consultants
Allergy, Asthma and Immunology
Almost Home Kids
Altagracia Medical Center
Alzein Pediatric Assoc.
Amin,Bharti
Angel Harvey Family Center Of The Infant Welfare Society
Apple A Day Pediatrics
Arbor Centers for Eyecare

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Arlington Pediatrics, Ltd.
Aschinberg Pediatrics
Assoc. Allergists & Asthma Specialists
Assoc. Dental Specialists of Long Grove
Associated Allergists & Asthma Specialist
Associated Allergists, Ltd.
Associated Pediatric Partners S.C.
Associated Pediatricians L.L.C.
Associated Pediatrics
Aurora Pediatric Clinic
Baptist,Errol
Barrington Orthopedic Specialists
Bedingfield & Rosewell, S.C.
Bhaskar,Ashok
Bluhm Cardiovascular Institute, Northwestern Medicine
Brickyard Medical Center
Bright Smiles Pediatric Dentistry
Brown,Lorin
Brush Pediatric Dentistry
Brushin' On Belmont
Cabrera,Peter
Cadence Physicians Group
Caring Family S.C.
Carlos,Imelda
Center for Brain & Spine Surgery
Center for Comprehensive Orthopaedic & Spine Care
Central DuPage Physician Group
Chicago Family Asthma & Allergy, SC
Chicago Oral & Maxillofacial Surgery
Chicago Pediatric Clinic
Child & Adolescent Health
Child Psychiatric Services, Ltd.
Children's Asthma Respiratory & Exercise
Children's Choice Pediatrics
Children's Dentistry of Bucktown & Wicker Park
Children's Dentistry Park Ridge
Children's Gastroenterology Specialists
Children's Health Partners, SC

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Children's Healthcare Associates
Children's Medical Center
Children's Medical Group
Choi,Soon
City Kids Dental, P.C.
Colis,Minou
Cook County Hospital
Cordes,Leslie
Curtis,Arthur
Dempster Plaza Pediatrics
Dentistry for Children
Dentistry For Kids, LTD.
Diane L. Ozog, MD, SC
Division of Sports Medicine
Division of Vascular Surgery
Donohoe Pediatrics
Dulczewska-Miller,Miroslawa
DuPage Medical Group
DuPage Pediatrics, Ltd.
Ear, Nose & Throat Specialists of Illinois
Ear, Nose and Throat Associates, S.C.
Elm Street Pediatrics - Pediatrust
Elmhurst Clinic
Erie Evanston/Skokie Health Center
Erie Family Health
Erie Family Health Center
Erie HealthReach Waukegan Health Center
Evanston Northwestern Hospital
Evanston Pediatrics
Fairview Pediatrics - Pediatrust
FGM Pediatrics
First Smiles Crystal Lake
Florence,Sarah
Fox River Pediatrics
Franzia,Roma
Frederick M. Cahan MD LLC.
Garden Pediatrics
Geetha Sivam, M.D.

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Girgis,Samuel
Glenbrook Center
Glenbrook Peds - Advocate Children's Medical Group
Glenlake Professional Offices
Growing Smiles
Grygotis,Dennis
Gutmann,Miriam
Hasson,Albert
HealthlLinc
Healthy Kids. S.C. - Advocate SW Campus
Highland Park Pediatrics - Pediatrust
Hinsdale Pediatric Associates, S.C.
Homewood Pediatric Assoc.
Hope Children's Hosp.-Heart Institute for Children
Hozman,Wendy
Illinois Allergy and Asthma Specialists
Infant & Children's Clinic, S.C.
Integrated Pelvic Health Program
Jacobson,Ronald
Kaner,Dina
Kaufman,Lawrence
Kenilworth Medical Assoc.
Kids First Pediatric Partners
Kids First Pediatrics
Kids Health Partners, LLC
Kids Place of Willowbrook
Kidz Health
Kim,Kyung
Kirschenbaum,M. Barry
Komed/Holman Health Center
La Rabida Children's Hospital
Lake Forest Pediatrics Assoc., Ltd.
Lake Shore Pediatrics, Ltd. - Pediatrust
Lakeview Pediatrics
Lasser Dermatology
Lavoll and Edger SC
Lerner,Cynthia
Lia Arber Pediatrics

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Lincolnwood Medical Center
Lurie Children's at Central DuPage Hospital
Lurie Children's Outpatient Center-Lincoln Park
M. Asim Mustafa, MD
Maddox,David
Magnolia Pediatric Dentistry
Maloney,Karen
Mann,Andrea
Marianjoy Medical Group
McKinnon,McKay
Medical Dermatology Associates of Chicago
Medical Pediatrics, Ltd.
Mercy Medical on Chatham
Midwest Ear, Nose & Throat, Ltd.
Milestone Pediatrics
Millennium Pediatrics
Minieka,Michael
Naperville Pediatrics
Naperville South Pediatrics, LLC
Nathan,John
NM Primary & Specialty Care
NM Primary and Specialty Care
NMFF Radiology
NOI NorthShore Orthopedics Chicag
North Arlington Pediatrics
North Park Pediatrics
North Shore Allergy & Asthma, S.C.
North Shore Dentistry for Children
North Shore Pediatrics Assoc.
North Shore Univ. Health System
North Suburban Pediatrics
NorthShore Glaucoma Center
Northshore Medical Group
NorthShore Otolaryngology-Head & Neck Surgery
Northshore University Health System Medical Group
Northshore University Health Systems
Northside Suburban Pediatric Assoc.
Northwest Orthopedics

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Northwest Suburban Pediatrics, S.C.
Northwestern
Northwestern Children's Practice
Northwestern Maternal Fetal Medicine
Northwestern Med. Faculty Foundation
Northwestern Med. Group
Northwestern Medical Faculty Foundation
Northwestern Medical Group
Northwestern Medicine
Northwestern Medicine Chicago Proton Center
Northwestern Mem. - Dept. of Dermatology
Northwestern Mem. Faculty Foundation
Northwestern Mem. Physician Group
Northwestern Mem. Prentice Women's Hosp.
Northwestern Mem.Faculty Foundation
Northwestern Oral & Maxillofacial Surgeons, PC
Northwestern Orthopaedics Institute
Northwestern Univ. Dept. of Orthopaedics
Oak Brook Pediatric & Adolescent Center
Oak Park Eye Cntr.
Oak Park Pediatrics
Oak-Mill Pediatrics, S.C.
Old Orchard Prof. Bldg.
Omengan,Ignacio
OrthoIllinois
Orthopaedic Surgery Specialists, Ltd.
OSF Congenital Heart Center (Peoria)
Palatine Pediatrics
Palos Community Hosp. Primary Care Cntr.
Parkside Pediatrics
Pediagroup Assoc.
Pediatric Assoc. of Arlington Heights
Pediatric Associates of Barrington - Pediatrust
Pediatric Associates of the North Shore
Pediatric Cancer Institute-Hope Children's Hosp.
Pediatric Care, P.C.
Pediatric Central SC
Pediatric Clinic Ltd.

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Pediatric Dental Health Associates, LTD.
Pediatric Eye Associates
Pediatric Health Associates
Pediatric Health Care
Pediatric Kidney Specialists
Pediatric Partners, SC - Pediatrust
Pediatric Solutions, S.C.
Pediatric Specialists of the Northwest
Pediatric Urology
Pediatrics On Demand
Pediatrics Unlimited
Pedios, Ltd.
Physicians Laser & Dermatology Institute
Pierce,Karen
Pine Dental Care
Plastic Surgery Chicago, LLC
Premier Eye Care & Surgery
Premier Pediatrics - Pediatrust
Primary Care Associates, LTD
Ramona Slupik, M.D., S.C.
Rappaport Pediatrics, S.C.
Ravenswood Pediatrics
Rehab. Institute of Chicago
Retina Consultants
Riverview Pediatrics
Rockford Pediatric Pulmonology, Ltd.
Rogers,Laura
Rosenberg,Carol
Rosenblatt,Alan
Roth,Stephen
Salud Pediatrics, S.C.
Salvino,Renee
Sanders Arlington Pediatrics
Sanders Court Pediatrics
Schwartz Pediatrics, SC
Segall,Nava
Setlur,Usha
Shirley Ryan AbilityLab

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Shriners Hospital for Children
Stith,Herbert
Streeterville Pediatrics
Suburban Associates in Ophthalmology
Suburban Ear, Nose, & Throat Specialists, Ltd
Suburban Lung Associates
Suburban Pediatrics, Ltd.
Suleiman,Samir
Summers Pediatrics, SC
Swedish Convenant Medical Group
Swedish Covenant Hospital
The Center for Sleep Medicine
The Children's Heart Clinic
The Craniofacial Center at Univ. of IL Chicago
The Traismans, Benuck, Merens and Kimball
Thomas Weigel, MD & Guy Randolph, MD Cardiology Ca
Ticho,Benjamin
Tooth Buds Pediatric Dentistry
Vida Pediatrics, Ltd.
Wee Care Pediatrics
Weissbluth Pediatrics
West Suburban Ear, Nose & Throat Center
West Suburban Hospital
Wheaton Pediatrics, Ltd.
Willow Oak Pediatrics
Woodfield Pediatrics d/o PediaTrust
Woodfield Pediatrics, S.C.-PediaTrust
Woodfield Pediatrics-PediaTrust
Woodlake Family Dental
Zaparackas & Knepper Ltd.

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Classic Home Care Services Inc.
Medical Express Ambulance Service

N
N

Air Methods Corporation/University of Chicago Medical Center
Aerocare
LifeTech DME

N
N
N

Medtronic
Biotronic Midwest LLC
HeartCare
Mednet Healthcare Technologies, Inc.
Cochlear America
Advanced Bionics
Medel

N
N
N
N
N
N
N

