ÖNCE HASTALAR DESTEK Hİ ZMETLERİ

Mali Destek Politikası
CCHS‘nin politikası , Acil Bakı m Hizmetleri ve Tı bben Gerekli Bakı m Hizmetlerini ı rk, mezhep veya ödeme
becerisine bakı lmaksı zı n hastalara kâr amacı gütmeyen bir ş ekilde sunulması yönündedir. CCHS tesislerinde
sunulan hizmetler için ödeme yapma olanağ ı bulunmayan hastalar, mali destek talebinde bulunabilir; bu destek,
aş ağ ı da belirtilen ş art ve hükümlere göre sağ lanacaktı r. Bu Politika kapsamı nda mali desteğ i almaya uygunluk
kriterleri, CCHS’nin en fazla ihtiyacı olan hastalara sunmak üzere gerekli mali kaynaklara sahip olması nı
sağ lamayı amaçlamaktadı r. Bu Politika, aş ağ ı da tanı mlanan ş ekliyle hastaneleri ve aile sağ lı k merkezleri
dahil olmak üzere tüm CCHS tesisleri için geçerlidir.
I. Arka Plan
A.

Cleveland Clinic Vakfı ve hastane iş tirakleri, İ ç Gelir Kanunu Madde 501(c)(3) kapsamı nda verilen ve
eyalet kanunları kapsamı nda hayı r kurumları için belirtilen anlama göre vergiden muaf hayı r
kurumları dı r.

B.

CCHS, kâr amacı gütmeyen bir biçimde bakı m sağ lama taahhüdüne sahiptir. “Acil Bakı m” ve
“Tı bben Gerekli Bakı m” ı rk, mezhep veya ödeme becerisine bakı lmaksı zı n hastalara kâr amacı
gütmeyen bir ş ekilde sunulmaktadı r.

C. Mali Destek Politikası ndan birincil olarak Ailesinin Yı llı k Geliri, bu Politika (FPG) kapsamı nda mali destek
sunumu tarihinde yürürlükte olan ve zaman zaman ABD Sağ lı k ve İ nsan Hizmetleri Bakanlı ğ ı tarafı ndan
yayı mlanan Federal Yoksulluk Geliri Kı lavuz İ lkelerinde belirtilen değ erin %100’ünü aş mayan, sigortalı
olmayan hastaları n faydalanması amaçlanmı ş tı r. Gelire dayalı mali destek, sigortalı olmayan ve
Ailesinin Yı llı k Geliri FPG’nin %400’üne kadar olan belirli hastalara sunulabilir. Mali veya kiş isel zorluklar
yaş ayan ya da özel tı bbi koş ullar altı ndaki hastalar da desteğ e uygun bulunabilir. Bu Politika kapsamı nda
mali destek almaya uygun olan herhangi bir hasta hiçbir koş ul altı nda genellikle ilgili bakı m için alı nan
tutardan daha fazla tutar ödemek durumunda bı rakı lmayacaktı r.
II. Tanı mlar
“Ailenin Yı llı k Geliri” Ailenin aldı ğ ı maaş lar, yoksulluk ve iş tirak nafakası nı içeren maaş dı ş ı gelirler, sosyal güvenlik, iş sizlik
ve iş çi tazminatı yardı mları ile emeklilik, faiz ve kira gelirini ifade eder.
“Baş vuru” (a) bireysel olarak, çevrim içi ortamda veya telefon ile bir Hasta Mali Destek Sorumlusuyla görüş ülerek CCHS Mali
Destek Baş vurusu formunun doldurulması ya da (b) CCHS Mali Destek Baş vurusu Formunun doldurulmuş bası lı
nüshası nı n CCHS’ye postalanması veya iletilmesi yolları dahil olmak üzere bu Politika kapsamı nda baş vuruda bulunma
sürecini ifade eder.
“CCHS”, Cleveland Clinic Vakfı , Cleveland Clinic sağ lı k sistemi içindeki aile sağ lı ğ ı merkezleri ve
hastane iş tiraklerini ifade eder ancak aş ağ ı dakiler bunlara dahil değ ildir:
(i) Cleveland Clinic Florida,
(ii) Union Hastanesi,
(iii) Cleveland Clinic Rehabilitasyon Hastaneleri,
(iv) Seçili Cleveland Hastaneleri ve
(v) Ashtabula County Tı p Merkezi (Glenbeigh dahil)
bunları n her biri www.clevelandclinic.org/financialassistance adresinde sunulan kendi Mali Destek
Politikaları na sahiptir.
“Acil Bakı m” veya “Acil Tedavi”, EMTALA tarafı ndan tanı mlanan ş ekliyle bir Acil Tı bbi Rahatsı zlı k için bakı m
veya tedavi sunulması anlamı na gelir.
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“EMTALA” Acil Tı bbi Tedavi ve Etkin İ ş Gücü Kanununu (42 U.S.C. §1395dd) ifade eder.
“Aile” ifadesi, hasta, hastanı n eş i (eş in nerede yaş adı ğ ı ndan bağ ı msı z olarak) ve hastanı n öz ya da evlat edindiğ i,
on sekiz yaş ı nı n altı nda ve hasta ile birlikte yaş ayan tüm çocukları nı betimlemek için kullanı lı r. Hasta on sekiz
yaş ı ndan küçükse, aile ifadesi, hastayı , hastanı n öz veya evlat edinme yoluyla yasal bağ ı olan ebeveyni/ebeveynleri
(ebeveynlerin nerede yaş adı ğ ı ndan bağ ı msı z olarak) ve ebeveynlerin evde yaş ayan ve on sekiz yaş ı nı n altı ndaki
tüm öz veya evlatlı k çocukları nı kapsayacaktı r.
“FPG” ABD Sağ lı k ve İ nsan Hizmetleri Bakanlı ğ ı tarafı ndan yayı mlanan ve hizmetin sunulduğ u tarihte yürürlükte
olan Federal Yoksulluk Geliri Kı lavuz İ lkelerini ifade edecektir.
“Kefil”, hastanı n sağ lı k hizmetleri faturaları nı n ödenmesinden sorumlu olan, hasta dı ş ı ndaki bir kiş idir.
“HCAP”, Ohio’nun Hastane Bakı m Güvencesi Programı dı r. HCAP, federal olarak zorunlu tutulan Orantı sı z Pay Hastane
programı nı n Ohio’da uygulanan sürümüdür. HCAP hastanelere, uygun bulunan hastalara hastane seviyesinde gerekli temel
hizmetlere yönelik orantı sı z bir pay sağ layan finansmandı r.
“Sigortalı Hastalar” devlet veya özel ş irketler nezdinde sağ lı k sigortası bulunan bireyleri ifade eder.
“Tı bben Gerekli Bakı m”, hizmetlerin sunulduğ u esnada genel olarak kabul görmüş olan ve profesyonellerce kabul edilen
sağ lı k hizmetleri standartları na uygun biçimde fiziksel veya ruhsal rahatsı zlı klar için tanı konulması ve önleyici,
hafifletici, iyileş tirici veya güçlendirici tedavilerin sunulması için makul ve gerekli olarak görülen hizmetler anlamı na
gelmektedir. Tı bben gerekli bakı m, çoğ u nakil hizmetini ve takviyeler ya da ayakta hastalara verilen belirli reçeteli ilaçları
içermez. Yukarı daki hususlardan bağ ı msı z olarak, belirli diş hekimliğ i ve belirli tamamlayı cı ve iş levsel tı p hizmetleri
bu politika kapsamı nda değ ildir.
“Politika” ilgili zamanda geçerli olan haliyle bu Mali Destek Politikası nı ifade etmektedir.
“Sakin” ifadesi, Amerika Birleş ik Devletleri’nde yasal olarak ikamet etmekte olan ve hizmetlerin sağ landı ğ ı esnada en az
altı (6) ay süreyle bulunduğ u eyalette yasal olarak kalmakta olan ya da hizmetlerin sağ lanması sonrası nda en az altı (6)
ay süreyle sağ lı k hizmetlerinin sunulduğ u eyalette kalma niyeti bulunan kiş iler için kullanı lı r.
“Sigortası z Hastalar” (i) devlet veya özel ş irketler nezdinde sağ lı k sigortası bulunmayan; (ii) sigortanı n
faydalanabileceğ i seçeneklerini tüketmiş olan veya (iii) sigorta faydaları hastanı n almak istediğ i Tı bben Gerekli
Bakı mı kapsamayan kiş ilerdir.
III. Diğ er Politikalar ile İ liş ki
A. Acil Tı bbi Bakı m ile ilgili Politika
EMTALA ile tutarlı biçimde, uygulanabilir olan tüm CCHS tesisleri, potansiyel bir acil tı bbi rahatsı zlı k için tedavi
talebinde bulunan her kiş iye ödeme becerisinden bağ ı msı z olarak uygun tı bbi taramayı sağ layacaktı r. Bir
tesis, ayrı mcı lı k olmaksı zı n mali desteğ e uygunlukları na bakmadan bireylere acil tı bbi rahatsı zlı kları için
bakı m sunacaktı r. Uygun tı bbi taramanı n ardı ndan CCHS personelinin bireyin acil bir tı bbi rahatsı zlı ğ a sahip
olduğ unu tespit etmesi halinde, CCHS, ilgili CCHS tesisinin yeterliliğ i kapsamı nda bireyin acil tı bbi
rahatsı zlı ğ ı nı stabilize etmek üzere gerekli hizmetleri sunacak ya da EMTALA’da açı klanan ş ekilde uygun sevk
iş lemi için gerekli prosedürleri yerine getirecektir (bkz. CCHS EMTALA Politikası ).
B. CCHS HCAP Politikası
Ohio’daki CCHS tesisleri HCAP katı lı mcı sı dı r. Tüm HCAP hizmetleri, CCHS’nin HCAP Politikası ile
yönetilmektedir ve bu Politikadaki hiçbir hususun HCAP’ye uygun bulunan bir kiş inin HCAP kapsamı nda alacağ ı
desteğ i sı nı rlandı rması amaçlanmamı ş tı r ve bu yönde bir yorumlama yapı lmamalı dı r. HCAP yalnı zca temel
nitelikte, tı bben gerekli olan ve hastane seviyesinde sunulan hizmetleri kapsamaktadı r. Bazı durumlarda, HCAP’ye
uygun bulunan kiş iler HCAP kapsamı nda olmayan bir CCHS tarafı ndan görevlendirilmiş hekimce sağ lanan
Tı bben Gerekli Bakı m için bu Politika kapsamı nda mali destek almaya uygun bulunabilir.
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C. Reçeteli İ laç Kapsamı
Bu politika kapsamı nda olmayan reçeteli ilaçları nı n maliyetlerini karş ı lama konusunda desteğ e ihtiyaç duyan hastalar, ilaç ş irketleri
tarafı ndan sunulan hasta destek programları ndan birine uygun bulunabilir. Daha fazla bilgi için lütfen 866-650-6337 numaralı telefondan
Cleveland Clinic ile iletiş ime geçin.
IV. Mali Destek için Uygunluk Kriterleri
Aş ağ ı daki özellikleri karş ı layan hastalar, bu Politikada Bölüm VII’de açı klanan desteğ i almaya uygundur.
A.

Ohio’daki Tesisler
CCHS’nin Ohio’daki tesislerinden bakı m alacak olan hastalar, mali bu Politika gereğ i uygunluk için aş ağ ı daki üç kategoriden biri
kapsamı nda mali destek almaya uygun olacaktı r:
1. Gelire Dayalı Mali Destek:
a. Sigortası z Hasta olan ve Ailesinin Yı llı k Geliri FPG’nin %400’ünü aş mayanlar,
b. Yatan veya ayakta hasta olarak hastane veya doktor hizmetleri kapsamı nda Acil Bakı m veya Tı bben Gerekli
Bakı m ihtiyacı olanlar ve
c. Ohio Sakini olanlar.
2. Annelik Hizmetleri Desteğ i: Annelik hizmetleri faydaları nı kapsamayan sigortalara sahip gebe hastalar,
Ailelerinin Yı llı k Gelirinin FPG’nin %400’ünü aş maması , Ohio sakini olmaları ve bir devlet programı
kapsamı için uygunlukları nı n belirlenmesi için CCHS ile birlikte çalı ş mayı kabul etmeleri halinde bu kategori
kapsamı nda annelik hizmetleri için mali destek almaya uygun görülecektir.
3. Yı kı cı Bakiye için Mali Destek:Bir bakı m olayı için biriken ücretler açı sı ndan CCHS’ye ödemesi gereken
bakiye hastanı n Ailesinin Yı llı k Gelirinin %15’inden daha fazlası na karş ı lı k gelen tı bbi harcamaları olan
hastalar.
Ohio’da Sunulan ve Uygun Bulunulabilecek Diğ er Destekler.Baş ka yönlerden bu Politika kapsamı nda mali destek
almaya uygun bulunmayan ancak Tı bben Gerekli Bakı m maliyetlerini ödeyemeyecek durumda olan bir hasta,
aş ağ ı daki durumlarda destek arayı ş ı na girebilir:
1. İ stisnai Koş ullar: Aş ı rı düzeyde bir kiş isel ya da mali zorluk yaş adı ğ ı nı (ölümcül bir hastalı k veya yı kı cı
sonuçları olan baş ka tı bbi rahatsı zlı klar dahil olmak üzere) bildiren hastalar.
2. Özel Tı bbi Koş ullar: Yalnı zca CCHS sağ lı k personeli tarafı ndan sunulabilecek tedavilere ihtiyaç duyan ya
da bakı m devamlı lı ğ ı için CCHS’nin sunduğ u sürekli tı bbi hizmetlerden faydalanacak hastalar.
İ stisnai Koş ullar veya Özel Tı bbi Koş ullar için yapı lacak destek taleplerinde her vaka bireysel olarak ele alı nacaktı r.

B.

Nevada’daki Tesisler
CCHS’nin Nevada’daki tesislerinden bakı m alacak olan hastalar, mali bu Politika gereğ i uygunluk için aş ağ ı daki iki kategoriden biri
kapsamı nda mali destek almaya uygun olacaktı r:
1. Gelire Dayalı Mali Destek:
(i) Sigortası z Hasta olan ve Ailesinin Yı llı k Geliri FPG’nin %400’ünü aş mayanlar,
(ii) Ayakta hasta hizmetleri için Tı bben Gerekli Bakı m arayanlar ve
(iii) Nevada Sakini olanlar
2. Yı kı cı Bakiye için Mali Destek: Bir bakı m olayı için biriken ücretler açı sı ndan CCHS’ye ödemesi gereken
bakiye hastanı n Ailesinin Yı llı k Gelirinin %15’inden daha fazlası na karş ı lı k gelen tı bbi harcamaları olan
hastalar.
Nevada’da Sunulan ve Uygun Bulunulabilecek Diğ er Destekler. Baş ka yönlerden bu Politika kapsamı nda mali
destek almaya uygun bulunmayan ancak Tı bben Gerekli Bakı m maliyetlerini ödeyemeyecek durumda olan bir hasta,
aş ağ ı daki durumlarda destek alabilir:
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1. İ stisnai Koş ullar: Aş ı rı düzeyde bir kiş isel ya da mali zorluk yaş adı ğ ı nı (ölümcül bir hastalı k veya yı kı cı
sonuçları olan baş ka tı bbi rahatsı zlı klar dahil olmak üzere) bildiren hastalar.
2. Özel Tı bbi Koş ullar: Yalnı zca CCHS sağ lı k personeli tarafı ndan sunulabilecek tedavilere ihtiyaç duyan ya
da bakı m devamlı lı ğ ı için CCHS’nin sunduğ u sürekli tı bbi hizmetlerden faydalanacak hastalar.
İ stisnai Koş ullar veya Özel Tı bbi Koş ullar için yapı lacak destek taleplerinde her vaka bireysel olarak ele alı nacaktı r.
C. Medicaid Taraması . Bir temsilci, Medicaid’e uygunlukları nı n tespiti için Ohio’daki bir tesisten bakı m almak
isteyen Sigortası z Hastalara ulaş abilir. Sigortası z Hastalar CCHS’nin bu Politika kapsamı nda mali destek için
hastanı n uygunluğ unu belirlemesi gibi Medicaid uygunluk süreçleri konusunda iş birliğ ine açı k bir tutum
sergilemelidir.
V. Baş vuruda Bulunma Yöntemi
A.

Gelire Dayalı Maddi Destek
1. Muhtemel Mali Destek. Ohio ve Nevada’da planlama yapı lması sonrası nda ya da Ohio’da hastaneye yatı ş öncesinde
CCHS’nin üçüncü taraf doğ rulama veri tabanları aracı lı ğ ı yla Ailesinin Yı llı k Gelirinin FPG’nin %400’üne denk ya da daha
düş ük olduğ u belirlenen Sigortası z Hastalar, daha fazla bilgi veya belge gerekmeksizin mali desteğ e uygun bulunacaktı r.
Hasta yazı lı olarak bilgilendirilecek ve %100’ün altı nda destek için uygun bulunursa ve hasta daha fazla desteğ e uygun
olduğ unu düş ünüyorsa, hastaya Mali Destek Baş vurusunda bulunma fı rsatı tanı nacaktı r.
2. Acil Bakı m talebinde bulunan hastalara mali desteğ e uygunluk durumları ndan bağ ı msı z olarak tedavi uygulanacaktı r.
Tı bben uygun bulunması durumunda, Acil Bakı m alan bir hasta Acil Departmanları mı zda mali destek uygunluğ u hakkı nda
bir Hasta Mali Destek Sorumlusundan bilgi alabilir ve bu hasta adı na bir Baş vuru süreci baş latı labilir.
3. Planlama veya faturalandı rma sürecinde herhangi bir zamanda gelire dayalı mali destek isteyen diğ er hastalar, Mali
Destek Baş vuru formunu doldurabilir ve bu hastalardan uygunluğ un gözden geçirileceğ i tarihten önceki üç aylı k
dönem için Ailelerinin Yı llı k Geliri hakkı nda bilgi vermeleri istenecektir. Ailenin Yı llı k Geliri için delil olarak üçüncü
taraf gelir doğ rulama hizmetleri kullanı labilir. Mali Destek Baş vuru formları na, Acil Departmanları mı z ve Kayı t
alanları mı zda, Cleveland Clinic tarafı ndan size sağ lanan bası lı beyanı n arkası nda veya tesislerimizdeki bir
Hasta Mali Destek Sorumlusuna danı ş arak, www.clevelandclinic.org/financialassistance adresini ziyaret ederek ya
da 866.621.6385 numaralı telefondan Önce Hastalar Destek Hizmetlerini arayarak ulaş abilirsiniz.
4. İ ki bilgi kaynağ ı arası nda uyumsuzluk olması halinde, bir CCHS temsilcisi Ailenin Yı llı k Geliri ile ilgili
bilgileri desteklemek üzere ilave bilgi talebinde bulunabilir.

B.

Yı kı cı Bakiye
Faturalandı rma sürecinde aylı k olarak CCHS, bir bakı m olayı için biriken ücretler açı sı ndan ödenmesi gereken
bakiyenin Ailenin Yı llı k Gelirinin %15’ini aş ı p aş madı ğ ı nı belirlemek üzere üçüncü taraf doğ rulama veri
tabanları nı kullanabilir. Böyle bir durumda, CCHS hastanı n mali desteğ e uygun olduğ u varsayı mı nda bulunacak
ve hastayı yazı lı olarak bilgilendirecektir. Bakiyenin üçüncü taraf doğ rulama verilerine dayalı olarak Ailenin Yı llı k
Gelirinin %15’ini aş madı ğ ı durumlarda hasta için yı kı cı bakiyenin oluş tuğ u varsayı mı nda bulunulmayacaktı r.

C. İ stisnai Koş ullar
Ohio veya Nevada’da yüksek bakiye oluş muş veya oluş ma riski bulunan veya aş ı rı seviyede kiş isel veya mali
zorluk geçirdiğ ini bildiren hastalar için CCHS hastalardan mali koş ulları ve yaş adı ğ ı kiş isel zorluklar hakkı nda
bilgi toplayacaktı r. Tespitler, Önce Hastalar Destek Hizmetleri (PFSS) tarafı ndan, CFO yönlendirmesi altı nda
yapı lacaktı r. Hasta, nihai tespit ile ilgili olarak yazı lı bir biçimde bilgilendirilecektir.
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D. Özel Tı bbi Koş ullar
Planlama veya hastaneye yatı rma aş aması nda potansiyel olarak özel bir koş ulu bulunabilecek her türlü hasta için
bir Hasta Mali Destek Sorumlusu CCHS tı bbi personelinden hastanı n yalnı zca CCHS sağ lı k personeli
tarafı ndan sağ lanabilecek bir tedaviye ihtiyaç duyup duymadı ğ ı veya bakı m devamlı lı ğ ı için CCHS’nin
sunduğ u sürekli tı bbi hizmetlerden faydalanı p faydalanmayacağ ı konusunda öneride bulunmaları nı isteyecektir.
Hasta, özel tı bbi koş ullar nedeniyle mali desteğ e uygun bulunmaması halinde yazı lı olarak bilgilendirilecektir.
Tedavi veya bakı mı sunan ya da sunacak olan CCHS hekimi tarafı ndan bir öneride bulunulmalı ve bu öneri
PFSS’ye iletilmelidir. Özel tı bbi koş ullar ile ilgili tespitler, tedaviyi uygulayan hekim ve/veya Departman Baş kanı
tarafı ndan yapı lı r.
E.

Yetersiz veya Eksik Baş vurular
Mali Destek Baş vurusunda bilgileri eksik olan hastalar bilgilendirilecek ve bu kiş ilere bunları n sağ lanması için makul bir fı rsat
tanı nacaktı r. Eksik bilgilerin sağ lanmaması durumunda, CCHS Mali Destek Baş vurusunun tamamlanması için üçüncü taraf gelir
doğ rulama veri tabanları ndan faydalanabilir.

VI. Uygunluk Tespiti Süreci
A. Mali Durum Görüş mesi
Bir CCHS Hasta Mali Destek Sorumlusu, planlama sı rası nda mali desteğ e uygun olabileceğ i varsayı lan tüm
Sigortası z Hastalar ile telefon yoluyla iletiş im kurma giriş iminde bulunacaktı r. Hasta Mali Destek Sorumlusu, ailenin
büyüklüğ ü, gelir kaynakları ve bu Politika kapsamı nda uygunluğ u destekleyebilecek diğ er mali ya da hafifletici
koş ulları içeren birçok konuda bilgi talebinde bulunacak ve Baş vuruyu uygun ş ekilde tamamlayacaktı r.
Randevunun alı ndı ğ ı esnada veya hastaneye yatı rma sonrası nda hastalardan Hasta Mali Destek Sorumlusunu
ziyaret etmeleri ve Mali Destek Baş vurusunu imzalamaları istenecektir.
B. Baş vurular
İ ster yüz yüze, ister çevrim içi ortamda doldurulmuş , ister iletilmiş veya postayla gönderilmiş olsun tüm Mali
Destek Baş vuruları değ erlendirme ve iş leme alma için Önce Hastalar Destek Hizmetleri ekibine (PFSS)
yönlendirilecektir.
C. Uygunluğ un Belirlenmesi
PFSS tüm Mali Destek Baş vuruları nı değ erlendirecek ve iş leme alacaktı r. Hasta, uygunluk tespiti yazı sı ile
durum hakkı nda bilgilendirilecektir. Mali desteğ in %100’ünden daha azı için uygun bulunan hastalar (uygunluk
varsayı mı nda bulunulanlar haricinde) Hasta Mali Destek Sorumlusundan ödenmesi gereken tutar tahmini
hakkı nda bilgi alacak ve bu hastalardan ödeme düzenlemelerini yapmaları veya planlama öncesinde %50
oranı nda bir depozito yatı rmaları istenecektir; ancak bu tür ödeme düzenlemeleri Acil Bakı m için tedavi alma
koş ulu olarak kesinlikle ş art koş ulmayacaktı r.
VII. Hastalardan Alı nacak Ücretlerin Hesaplanması için Temel, Mali Desteğ in Kapsamı ve Süresi
Politika kapsamı nda gelire dayalı mali destek almaya uygun bulunan hastalar aş ağ ı daki gelir kriterlerine uygun olarak destek alacaktı r:
1. Ailenizin Yı llı k Geliri FPG’nin %250’sine kadar olduğ unda, ücretsiz bakı m alma hakkı na sahip olacaksı nı z.
2. Ailenizin Yı llı k Geliri FPG’nin %251’i ve %400’ü arası nda olduğ unda, ilgili hizmetler için Sigortalı Hastalara
“genellikle faturalandı rı lan tutarı n” brüt ödemelerinden indirim yapı lmı ş ş ekilde bakı m alacaksı nı z.
Burada kullanı lan ş ekliyle “genellikle faturalandı rı lan tutar” IRC’nin 501(r)(5) kı smı nda ve Amerika Birleş ik Devletleri
Hazine Bakanlı ğ ı veya Milli Gelirler Tahsil Dairesi tarafı ndan yayı mlanan ve bu terimi tanı mlayan diğ er yönetmelik ve
rehberliklerde belirtilen anlamı taş ı maktadı r. “Genellikle faturalandı rı lan tutarı n” nası l hesaplandı ğ ı hakkı nda
ayrı ntı lı açı klama için lütfen Ek A’ya bakı n.
CCHS bir hastanı n gelire dayalı mali destek için uygun olduğ u tespitinde bulunduğ unda, bu tespit uygunluk
değ erlendirmesinin yapı ldı ğ ı tarihten itibaren doksan (90) gün boyunca geçerli olacaktı r. Doksan (90) gün
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sonrası nda, hasta ilave mali destek arayı ş ı için yeni bir Mali Destek Baş vuru formu doldurabilir.
Yı kı cı Bakiyeye dayalı olarak destek alma uygunluğ u onaylanmı ş olan hastalarda tanı mlanan ücretler kapsam dahilinde olacaktı r.
İ stisnai veya Özel Tı bbi Koş ullar kapsamı nda destek alması onaylanmı ş olan hastalarda bu Politika kapsamı nda ödenmeyen
ücretlerin %100’ü ve ilgilenen CCHS hekimi tarafı ndan belirlenen ş ekilde tedavinin veya bakı mı n tamamlanması için gerekli olan
dönem boyunca sağ lanan tüm Acil ve Tı bben Gerekli Bakı m hizmetlerinin ücretleri kapsam dahilinde olacaktı r. Mali durumunda
değ iş iklik olan hastalar, herhangi bir zamanda yeniden değ erlendirilme talebinde bulunabilir.
VIII. Ödememe Durumu için Eyleme Geçilmesi Öncesinde Mali Destek Uygunluğ unun Tespiti
A. Faturalandı rma ve Mali Destek Uygunluğ unun Belirlenmesi için Makul Çaba
CCHS, bir hastanı n bu Politika kapsamı nda destek almaya uygun olup olmadı ğ ı nı hastaneye yatı rma veya
hizmet sunma öncesinde ya da sı rası nda tespit etmeye çalı ş ı r. Bir hastanı n taburculuk veya hizmet öncesinde
mali desteğ e uygunluğ u tespit edilmediyse, CCHS bakı mı faturalandı racaktı r. Hastanı n sigortalı olması
durumunda, CCHS oluş an ücretleri hastanı n kayı tları nda belirtilen sigorta ş irketine faturalandı racaktı r.
Hastanı n sigorta ş irketi tarafı ndan ödenen kı sı m düş üldükten sonra hastanı n kalan yükümlülüğ üne karş ı lı k
gelen tutar doğ rudan hastaya faturalandı rı lacaktı r. Hastanı n sigortalı olmaması durumunda, CCHS oluş an
ücretleri doğ rudan hastaya faturalandı racaktı r. Hastalar, hastanı n taburcu edilmesi sonrası nda baş layan 120
günlük bir dönem boyunca en fazla dört faturalandı rma beyanı alacak ve bunlar hastanı n kayı tlardaki adresine
gönderilecektir. Yalnı zca ödenmemiş bakiyesi bulunan hastalara faturalandı rma beyanı gönderilecektir.
Faturalandı rma beyanları , bu Politika ve mali destek baş vurusunda bulunma hakkı nda bilgiler içeren Sade Dille
Yazı lmı ş bir politika özetini içerecektir. CCHS aynı zamanda bu Politika kapsamı nda gelire dayalı mali
desteğ e uygun olan hastaları üçüncü taraf doğ rulama veri tabanları aracı lı ğ ı yla tanı mlamak için aktif çaba
gösterecektir. Gelire dayalı desteğ e uygun olduğ u varsayı lan hastalar durum hakkı nda bilgilendirilecek ve ilave
destek için baş vuruda bulunabilecektir. Uygunluğ un tespiti için makul çabalar ş unları içerecektir: hastanı n
hastaneye yatı ş sonrası nda ve hastanı n faturası ile ilgili olarak hastayla yapı lan sözlü ve yazı lı iletiş imlerde
CCHS tarafı ndan bilgilendirilmesi, herhangi bir dava açı lmadan en az 30 gün önce kiş inin Politika ve destek
baş vurusunda bulunma süreci konusunda bilgilendirilmesi için telefonla iletiş im kurma denemesi ve ödenmeyen
bakiye ile ilgili olarak ilk faturalandı rma beyanı nı takip eden 240 gün içinde ya da daha sonra Cleveland Clinic
adı na çalı ş an tahsilat kurumunun ödenmeyen bakiyeyi Kliniğ e iade ettiğ i tarihte bu Politika kapsamı nda
gönderilen Mali Destek Baş vurusuna yazı lı bir yanı t verilmesi.
B. Ödenmeyen Bakiyeler için Tahsilat Eylemleri
Bir hastanı n 120 günlük dönem içerisinde gönderilen en fazla dört faturalandı rma beyanı sonrası nda da kalan
CCHS borcu varsa, hastanı n bakiyesi CCHS’yi temsil eden ve ödemeyi alma yönünde çalı ş acak olan bir tahsilat
kurumuna devredilecektir. CCHS ve tahsilat kurumları kredi ofislerine bildirimde bulunmaz ya da maaş a haciz
koydurma veya benzer tahsilat eylemlerinde bulunmaz. CCHS’yi temsil eden tahsilat kurumları , bakiyenin tahsilat
kurumuna gönderildiğ i tarihten itibaren 18 aya kadar süreyle tahsilatı alma yönünde çalı ş abilecektir. Bir hasta,
hastanı n ödenmemiş bakiyesi bir tahsilat kurumuna devredildikten sonra dahi, bu Politika kapsamı nda mali destek
baş vurusunda bulunabilir. Ödenmemiş bakiyeyi gösteren ilk taburculuk sonrası faturalandı rma beyanı nı n
üzerinden en az 120 gün geçtikten sonra ve vakaya göre belirlenecek ş ekilde, CCHS bir hastanı n ödenmemiş
bakiyesi olduğ unda ve hasta CCHS’nin ya da CCHS adı na çalı ş an bir tahsilat kurumunun yönelttiğ i bilgi verme
veya ödeme yapma taleplerinde iş birliğ ine açı k bir tutum sergilemediğ inde, CCHS dava yoluyla tahsilat yapma
giriş iminde bulunabilir.
Hiçbir durumda ödenmemiş bakiye nedeniyle hastaya Acil Bakı m sunulması reddedilmeyecek veya bu tür bir bakı m
geciktirilmeyecektir. Hiçbir durumda hastanı n mali destek almaya uygun olup olmadı ğ ı nı n belirlenmesi için makul
düzeyde çaba gösterilmeden Tı bben Gerekli Bakı mı n sunulması reddedilmeyecek veya bu tür bir bakı m
geciktirilmeyecektir. Hastayı Politika konusunda bilgilendirecek ve hastanı n talep etmesi halinde mali destek için
Baş vuru sürecini baş latması na yardı mcı olacak olan bir Hasta Mali Destek Sorumlusu, Ohio ve Nevada’da yeni
hizmetler için planlama yapmak isteyen ve mali destek için uygun olduğ u varsayı mı nda bulunulmayan sigortası z
hastalar ile iletiş ime geçecektir.
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C. Gözden Geçirme ve Onay
CCHS’nin Önce Hastalar Destek Hizmetleri (PFSS) departmanı , bir Hastanı n Politika kapsamı nda destek
almaya uygun olup olmadı ğ ı nı n ve ödenmemiş bakiye için olağ an üstü tahsilat eylemlerinin baş latı lması nı n
gerekip gerekmediğ inin gözden geçirilmesi ve tespit edilmesi yetkisine sahiptir.

IX. CCHS Mali Destek Politikası Kapsamı nda olmayan Hekimler
Cleveland Clinic tesislerindeki hekimler tarafı ndan sağ lanan çoğ u hizmet, aş ağ ı da açı klanan ş ekilde CCHS FAP tarafı ndan
karş ı lanmaktadı r.
FAP kapsamı na girmeyen tesislerde çalı ş an hekimler, Ek B Sağ layı cı Listesinde ada ve hizmet verdikleri hastane
tesisine göre tanı mlanmı ş tı r. Liste üç ayda bir güncellenmektedir ve aynı zamanda
www.clevelandclinic.org/financialassistance adresinden çevrim içi olarak, tüm Acil Departmanları mı zdan ve hasta kabul
alanları mı zdan ve talep üzerine İ lk Hasta Destek Hizmetlerini (PFSS) arayarak veya bir Cleveland Clinic Hasta Mali Destek
Sorumlusundan isteyerek eriş ebilirsiniz.
Ohio Ana Yerleş kesi Tesisi. Hekimler Cleveland Clinic çalı ş anları olduğ u için hastanede veya hekimin
muayenehanesinde hekimler tarafı ndan sağ lanan tüm hizmetler, bir istisna haricinde FAP kapsamı ndadı r. Bu, aynı
zamanda Ohio Aile Sağ lı ğ ı ve Cerrahi Merkezlerimizin tamamı için de geçerlidir; “Ohio Ana Yerleş kesi, FHC’ler ve Ohio
ASC’leri” baş lı ğ ı altı nda listelenen çok az istisna bulunmaktadı r.
Ohio Bölgesel Hastaneleri. Bölgesel hastanelerimizde hizmet veren çoğ u hekim özel muayenehanededir. Bu hekimlerin
hizmetleri FAP kapsamı nda değ ildir. Hastane hizmetleri için bizden bir fatura alacaksı nı z ve hekim hizmetleri için
kendilerinden ayrı bir fatura alacaksı nı z. Hizmetleri FAP kapsamı nda olmayan hekimlerin adları , hizmet verdikleri her
bölge hastanesinin adı altı nda listelenir.
Ashtabula County Tı p Merkezi (ACMC), ACMC ve Glenbeigh’i kapsayan kendine özgü bir Mali Destek Politikası na (FAP)
sahiptir. ACMC FAP’ı için bkz. www.clevelandclinic.org/financialassistance.
Cleveland Clinic Rehabilitasyon Hastanesi kendine özgü bir FAP’a sahiptir. Cleveland Clinic Rehabilitasyon Hastanesi FAP’ı
için bkz.. www.clevelandclinic.org/financialassistance.
Seçili Cleveland Hastaneleri kendilerine özgü FAP’lara sahiptir. Seçili Cleveland Hastanelerinin FAP’ı için bkz.
www.clevelandclinic.org/financialassistance.
Union Hastanesi kendine özgü bir FAP’a sahiptir. Union Hastanesi FAP’ı için bkz.
www.clevelandclinic.org/financialassistance.
Florida. Cleveland Clinic Florida, Güneydoğ u ve Orta Doğ u Florida’daki tı p tesislerini ve hastanelerini kapsayan kendine
özgü bir FAP’a sahiptir. Cleveland Clinic Florida FAP’ı için bkz. www.clevelandclinic.org/financialassistance.
Nevada. Burada hizmet veren hekimler Cleveland Clinic çalı ş anları olduğ u için Nevada’daki hekimler tarafı ndan
sağ lanan tüm hizmetler FAP kapsamı ndadı r.
X. CCHS’nin Mali Destek Politikası nı n Tanı tı lması için Alı nan Tedbirler
CCHS, bu Politikanı n CCHS tesislerinin hizmet verdiğ i topluluklar dahilinde geniş kapsamlı olarak tanı tı lması
konusunda kararlı dı r. Bu bağ lamda, CCHS tesislerinin hizmet sunacağ ı toplulukları n üyelerinin Politikadan haberdar
olması ve Politikaya eriş ebilmesini sağ lamak üzere aş ağ ı daki adı mları atacaktı r.
A.

CCHS Politikanı n sade dilde hazı rlanmı ş bir özetini web sitesinde yayı nlayarak ve nüshaları n indirilmesi için
talimatları içeren ş ekilde Politikanı n ve Mali Destek Baş vurusunun indirilebilir kopyaları nı sunarak Politikanı n
güncel halinin bir kopyası nı topluluğ a sağ layacaktı r. Politikanı n, Sade Dilde Hazı rlanmı ş Özetin veya Mali
Destek Baş vuru formunun bir kopyası nı n indirilmesi karş ı lı ğ ı nda herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

B.

CCHS, hizmetler için alı nan ücretlerin belirtildiğ i faturalarda sağ lanacak olan sade dilde hazı rlanmı ş Politika özeti
dahil olmak üzere hastalar ve ailelerine özetin sunulacağ ı tesisler genelinde Politikanı n sade dilde hazı rlanmı ş
bir özetini sağ layacaktı r.
8

Rev. 12/20

Mali Destek Politikası , devamı
C. Hasta Mali Destek Sorumluları , görüş tükleri tüm hastalara Politikanı n sade dilde hazı rlanmı ş özetini sağ layacak ve Politika özeti
talebinde bulunan herkese Politikanı n bir nüshası nı verecektir.
D. CCHS geniş kapsamlı olarak topluluğ a yapı lan topluluk faydası bildiriminde Politika hakkı nda bilgiler içeren
ve Politikanı n bir nüshası na nası l ulaş ı labileceğ ini açı klayan bir açı klamayı dahil edecektir.
E.

CCHS, Politikası ile ilgili olarak CCHS’nin hizmet verdiğ i alanlarda halk sağ lı ğ ı alanı nda çalı ş an uygun
devlet kurumları nı ve kâr amacı gütmeyen kuruluş ları Politikası ile ilgili olarak bilgilendirecektir.
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