 Հաստատութիւն՝
 Համատարած ընկերակցական քաղաքականութիւն
 Տիպական Քաղաքականութիւն
 Տիպար Քաղաքականութիւն՝

Քաղաքականութիւն թիւ PFS-112
Էջ
22-էն 1-ը
Բաժանմունք՝
Եկամուտի
Կառավարում

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ՝ Հիւանդին Ղրկուող Հաշուեցոյց՝ Նիւթական Օգնութիւն
I.

ՆՊԱՏԱԿ

Adventist Health-ի (AH) հաստատութիւնները գոյութիւն ունին հիւանդներուն ծառայելու
համար: Անոնք հիմնուած են առողջապահական նուիրեալ մասնագէտներու խումբի մը
վրայ՝ բժիշկներ, հիւանդապահներ և առողջապահութեան այլ մատակարարներ,
տեսչութիւն, հոգաբարձուներ և կամաւորներ: Միասնաբար՝ այս անհատները կը
պաշտպանեն իրենց համայնքներուն առողջութիւնը: Լաւ ծառայելու իրենց կարողութիւնը
կը պահանջէ իրենց համայնքներուն հետ վստահութեան և կարեկցանքի վրայ հիմնուած
յարաբերութիւն: Փոխադարձ վստահութեան և բարի կամեցողութեան միջոցով Adventist
Health-ը և հիւանդները պիտի կարենան բաւարարել իրենց
պատասխանատուութիւնները: Այս սկզբունքներուն և ուղեցոյցներուն նպատակն է
զօրացնել այդ յարաբերութիւնը և հիւանդներուն վերստին հաւաստել, թէ իրենց վճարելու
կարողութենէն անկախ՝ AH-ը յանձն առած է զիրենք խնամել:
Այս քաղաքականութիւնը կը նպատակադրէ օրինագրել և երաշխաւորել արդար,
խտրականութենէ զերծ, հետևողական և միատեսակ մեթոտ մը՝ քննելու և
ամբողջացնելու բարեսիրական արտակարգ իրավիճակի կամ այլատեսակ
Բժշկականօրէն Անհրաժեշտ խնամքը մեր համայնքի այն անհատներուն, որոնք թերևս
կարօտ են Նիւթական Օգնութեան:
Այս քաղաքականութիւնը կը նպատակադրէ յարգել բոլոր դաշնային, նահանգային և
տեղական կանոնակարգերը:
II.

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ

Արտօնելի Բժշկական Ծախքեր՝ Ընտանիքի Անդամներու ընդհանուր ծախքերը, որոնք
հանելի են դաշնային եկամտահարկի նպատակով, առանց նկատի առնելու թէ արդեօ՞ք այդ
ծախքերը կը գերազանցեն IRS-ի կողմէ արտօնուած բժշկական ծախքերու հանումը:
Վճարուած և չվճարուած հաշուեցոյցները կրնան ընդգրկուիլ:
Ընդհանրապէս Հաշուեցոյցով Պահանջուող Գումար (Amount Generally Billed, AGB)՝ Գանձելի
գումարը, որ ընդհանրապէս կը գանձուի անհատներէ, որոնք ունին ապահովագրական
ծածկոյթ, ինչպէս՝ AH-ի մէջ խնամքը: AGB-ը հաշուելու համար գործածուած մեթոտը
պատմական յետահայեաց մեթոտն է, որ կը հիմնուի վճարովի Medicare-ի իրողապէս
վճարուած պահանջներուն վրայ, միաժամանակ նկատի առնելով բոլոր մասնաւոր
առողջական ապահովագրողները, ներառեալ՝ ապահովագրուած անհատներու կողմէ
վճարուած բաժինները:
Հաշուեցոյցով Պահանջուող Ծախքեր՝ AH-ի ծառայութիւններու ծախքերը, այնպէս՝ ինչպէս
անոնք հրատարակուած են ծախքերու մայր նկարագրութեան (charge description master,
CDM) մէջ:
Բարեսիրական Խնամք՝ Ամբողջովին բարեսիրական կամ ձրի խնամքը կը մատակարարուի
երբ հիւանդէն կ՚ակնկալուի ոչ մէկ վճարում կամ՝ վճարումը Հաշուեցոյցով Պահանջուող
Ծախքերու միայն անուանական գումարի մը:

Western Armenian
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Զեղչուած Խնամք՝ Հաստատութիւնը կ՚որոշէ թէ հիւանդը իրաւասու չէ Բարեսիրական
Խնամքի, բայց իրաւասու է զեղչի և կ՚ակնկալուի որ վճարէ Հաշուեցոյցով Պահանջուող
Ծախքերուն մէկ բաժինը միայն:
Արտակարգ Իրավիճակի Բժշկական Խնամք՝ Մատնացոյց կ՚ընէ Արտակարգ Իրավիճակի
Ծառայութիւններն ու Խնամքը, ինչպէս որ սահմանուած է AH-ի քաղաքականութեան մէջ,
«համապատասխանելով Արտակարգ Իրավիճակի Բժշկական Դարմանումի և
Աշխատանքի Օրէնքին (Emergency Medical Treatment and Labor Act, EMTALA)»:
Կենսական Ապրուստի Ծախքեր (Essential Living Expenses, ELE)՝ Հետևեալներէն որևէ մէկը՝
վարձք կամ բնակարանի վճարում և պահպանում, սնունդի և ընտանիքի պաշարներ, ջուր,
ելեկտրականութիւն, կազ և հեռաձայն, հագուստեղէն, բժշկական և ատամնաբուժական
վճարումներ, ապահովագրութիւն, դպրոց կամ երախայի խնամք, երախայի կամ կողակիցի
աջակցութիւն, փոխադրութիւն և ինքնաշարժի ծախքեր՝ ներառեալ ապահովագրութիւնը,
քարիւղը և նորոգումները, մասնավճարներ, լուացք և մաքրութիւն, ուրիշ արտասովոր ծախքեր:
Ընտանիքի Անդամներ՝ 18 տարեկան և աւելի տարեց անձերու Ընտանիքի Անդամները
կ՚ընդգրկեն կողակիցը, տան զուգընկերը՝ ինչպէս սահմանուած է հաստատութեան
գտնուած նահանգին կողմէ, ինչպէս նաեւ 21 տարեկանէն փոքր խնամառու երախաները՝
տան մէջ բնակին թէ ոչ: 18 տարեկանէն փոքր անձերու Ընտանիքի Անդամները կ՚ընդգրկեն
ծնողները, հոգատար ազգականները և ուրիշ 21 տարեկանէն փոքր երախաները ծնողի
կամ հոգատար ազգականի մը՝ տան մէջ բնակին թէ ոչ:
Դաշնային Եկամուտի Յայտարարագիր՝ Այն ձևաթուղթը, որ կը ներկայացուի IRS-ին, հարկի
ենթակայ եկամուտը տեղեկագրելու նպատակով: Ձևաթուղթը պէտք է ըլլայ IRS-ին
ներկայացուած ձևաթուղթին ստորագրուած և թուակիր օրինակը:
Աղքատութեան Դաշնային Մակարդակ (Federal Poverty Level, FPL)՝ Դաշնային
կառավարութեան կողմէ սահմանուած եկամուտի մակարդակը, որ կը սահմանէ
ընտանիքները, որոնք կ՚ապրին աղքատութեան կամ ապրելամիջոցներու սահմանուած
տարեկան եկամուտէն վար կամ վեր:
Նիւթական Օգնութիւն՝ AH-ի ծրագիր մը, որ յառաջատուական կամ յետսազդեցիկ դրութեամբ
կը նուազեցնէ Չապահովագրուած Հիւանդի մը կամ Թերապահովագրուած Հիւանդի մը
պարտական գումարը՝ AH-ի կողմէ Հաշուեցոյցով Պահանջուող Ծախքերու համար:
Բժշկական Մեծ Ծախքեր՝ Կը սահմանուի որպէս հետևեալներէն որևէ մէկը՝ ա) Գրպանէն
Վճարուող տարեկան Ծախքերը, որոնք անդամին կողմէ կուտակուեր են հաստատութեան
մէջ և կը գերազանցնեն հիւանդին նախորդ 12 ամիսներու ընտանեկան եկամուտին տաս
տոկոսը (10%). ԿԱՄ բ) Գրապանէն Վճարուող տարեկան Ծախքերը, որոնք կը գերազանցեն
հիւանդին ընտանեկան եկամուտին տաս տոկոսը (10%), եթէ հիւանդը փաստաթուղթեր
ներկայացնէ հիւանդին բժշկական ծախքերուն վերաբերեալ, որոնք վճարուած են հիւանդին
կամ հիւանդին ընտանիքին կողմէ՝ նախորդ 12 ամիսներուն:
Ընտանիքի Եկամուտ՝ Եկամուտը բոլոր Ընտանիքի Անդամներուն, որոնք կը բնակին հիւանդին
բնակած նոյն ընտանիքին մէջ, կամ՝ եկամուտի յայտարարագիրին կամ կառավարական ուրիշ
փաստաթուղթերու վրայ հիւանդին որպէս բնակարանային հասցէ գործածած հասցէով:
Անգլերէնի Սահմանափակ Իմացութեան (Limited English Proficiency, LEP) խումբ՝ Խումբ մը,
որ կը բաղկացնէ հաստատութեան կողմէ սպասարկուող համայնքէն 1,000 անհատներ կամ
համայնքին հինգ տոկոսը (5%), կամ բնակչութիւնը, որ կրնայ ազդուիլ հաստատութենէն
կամ դէմը ելլել անոր: Հաստատութիւնը կրնայ գործածել որևէ տրամաբանական մեթոտ՝
որոշելու համար քանակը կամ տոկոսը LEP հիւանդներու, որոնք կրնան ազդուիլ
հաստատութենէն կամ դէմը ելլել անոր:
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Բժշկականօրէն Անհրաժեշտ՝ Ծառայութիւնը «բժշկականօրէն անհրաժեշտ» կամ
«բժշկական անհրաժեշտութիւն» է, երբ ան տրամաբանական և անհրաժեշտ է՝ կեանքը
պաշտպանելու կամ նշանակալի հիւանդութիւնը կամ նշանակալի հաշմանդամութիւնը
կանխելու, կամ սաստիկ ցաւը մեղմացնելու համար: Տեսէք Գալիֆորնիոյ Բարօրութեան և
Հիմնարկներու Օրէնսգիրքի (California Welfare & Institutions Code) §14059.5 Յօդուածը:
Գրպանէն Վճարուող Ծախքեր՝ Ծախքեր, որոնք հիւանդը անձնական նիւթական
միջոցներով կը վճարէ:
Հիւանդի Նիւթական Ծառայութիւններ (Patient Financial Services, PFS)՝ AH-ի այն
բաժանմունքը, որ պատասխանատու է հաշուեցոյցներու առաքման, գանձումներուն և
վճարումները ընթացքի մէջ դնելուն:
Վճարման Ծրագիր՝ Ծրագիր մը, որ կը սահմանէ ժամանակի մը տարածքին վճարումներու
շարքը, բաւարարելու համար AH-ի կողմէ Հաշուեցոյցով Պահանջուող Ծախքերուն դիմաց
հիւանդին պարտական գումարները: Ամսական եկամուտները չեն գերազանցեր տուեալ
ամսուան համար հիւանդին ընտանեկան եկամուտին տաս տոկոսը (10%), բացառելով
Կենսական Ապրուստի Ծախքերուն համար հանումները:
Որակեալ Ունեցուածք՝ Դրամական ունեցուածք, որ կը հաշուուի հիւանդին եկամուտին
դիմաց, որոշելու համար, որ արդեօ՞ք հիւանդը կը բաւարարէ ծրագրին համար եկամուտի
իրաւասութիւնը: Այս քաղաքականութեան նպատակներով, «Որակեալ Ունեցուածքը»՝ 1)
կ՚ընդգրկէ հիւանդին $10,000-ը գերազանցող դրամական ունեցուածքին 50%-ը, ներառելով
կանխիկը, բաժնետոմսերը, պարտատոմսերը, խնայողական հաշիւները կամ ուրիշ
դրամատնային հաշիւներ. 2) կը բացառէ IRS-ին կողմէ որակեալ թոշակառութեան
ծրագիրները, ինչպէս՝ IRA-ները, 401(k) կամ 403(b) թոշակառութեան հաշիւները կամ
յետաձգուած հատուցողական ծրագիրները. 3) կը բացառէ որոշ անշարժ գոյքեր կամ
շօշափելի ունեցուածքներ (գլխաւոր բնակարաններ, ինքնաշարժներ, ևայլն. սակայն
յաւելեալ բնակարանները, որոնք կը գերազանցեն առանձին գլխաւոր բնակարանը և
պերճանքի ինքնաշարժները կրնան ընդգրկուիլ):
Որակեալ Հիւանդ՝ Հիւանդ մը, որ կը բաւարարէ Նիւթական Օգնութեան ծրագրին համար
նիւթական որակումները, ինչպէս որ սահմանուած է III.Գ. բաժնին մէջ:
Ինքնավճարեալ Պարտաւորութիւն՝ Որևէ վճարելի հաշուեկշիռ, երբ նիւթապէս
պատասխանատու կողմը հիւանդն է կամ հիւանդին երաշխաւորը (ո՛չ երրորդ կողմի
վճարող մը):
Երրորդ Կողմի Ապահովագրութիւն՝ Մարմին մը (մեծ ընկերութիւն, ընկերութեան մը
առողջական ապահովագրութիւն կամ աւանդ, ինքնաշարժի բժշկական վճարման նպաստ,
աշխատաւորներու հատուցում, ևայլն), բացի հիւանդէն, որ պիտի վճարէ հիւանդին
բժշկական հաշուեցոյցները ամբողջութեամբ կամ մասնակիօրէն:
Չապահովագրուած Հիւանդ՝ Հիւանդ մը, որ չունի առողջութեան ապահովագրողի կողմէ
երրորդ ապահովագրութիւն, առողջապահական ծառայութեան ծրագիր, Medicare կամ
Medicaid, և որուն վնասուածքը հատուցելի վնասուածք չէ աշխատաւորներու հատուցման,
ինքնաշարժի ապահովագրութեան կամ ուրիշ ապահովագրութեան նպատակով, ինչպէս
որոշուած և փաստագրուած է հաստատութեան կողմէ:
Թերապահովագրուած Հիւանդ՝ Հիւանդ մը, որ ունի որոշ մակարդակի Երրորդ կողմի
ապահովագրութիւն կամ օգնութիւն, բայց տակաւին ունի Գրպանէն Վճարուող Ծախքեր,
որոնք կը գերազանցեն հիւանդին նիւթական կարողութիւնները:

Քաղաքականութիւն՝ Հիւանդին Ղրկուող Հաշուեցոյց՝ Նիւթական Օգնութիւն
Քաղաքականութիւն Թիւ PFS-112
Էջ 22-էն 4-ը

III. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ
AH-ը յանձն առած է Նիւթական Օգնութիւն ընծայել հիւանդներու, որոնք Արտակարգ
Իրավիճակի Բժշկական Խնամքի կամ Բժշկականօրէն Անհրաժեշտ խնամքի հետամուտ
եղած են, բայց որոնք ունին սահմանափակ կամ ոչ մէկ միջոց՝ այդ խնամքին դիմաց
վճարելու համար: Նիւթական Օգնութիւնը մատնացոյց կ՚ընէ այն՝ ինչ սովորաբար
ճանչցուած է իբրև Բարեսիրական Խնամք կամ Զեղչուած Խնամք: AH-ը առանց
խտրականութեան Արտակարգ Իրավիճակի Բժշկական Խնամք կամ Բժշկականօրէն
Անհրաժեշտ խնամք պիտի մատուցէ այս քաղաքականութեան մէջ սահմանուած կերպով
անհատներու, առանց նկատի առնելու՝ անոնց վճարելու կարողութիւնը, այս
քաղաքականութեան ներքև անոնց իրաւասութիւնը, կամ կառավարական օգնութեան
համար անոնց իրաւասութիւնը:
Հետևաբար, այս գրաւոր քաղաքականութիւնը՝






Կ՚ընդգրկէ Նիւթական Օգնութեան համար իրաւասութեան չափանիշներ –
Բարեսիրական (ձրի) և Զեղչուած (մասնակի բարեսիրական) Խնամք.
Կը նկարագրէ այս քաղաքականութեան ներքև Նիւթական Օգնութեան համար
իրաւասու հիւանդներէ գանձելի գումարները հաշուելու հիմը.
Կը նկարագրէ այն մեթոտը, որով հիւանդները կրնան դիմել Նիւթական Օգնութեան.
Կը նկարագրէ, թէ հաստատութիւնն ինչպէս հաստատութեան կողմէ սպասարկուած
համայնքին մէջ լայնօրէն պիտի ծանուցէ քաղաքականութիւնը. և
Կը սահմանափակէ գումարները, զորս հաստատութիւնը պիտի գանձէ Արտակարգ
Իրավիճակի Խնամքի կամ Բժշկականօրէն Անհրաժեշտ խնամքի մատուցման
համար անհատներէ, որոնք իրաւասու են Նիւթական Օգնութեան, այդ գումարները
հաստատութեան կողմէ Ընդհանրապէս Հաշուեցոցով Պահանջուող Գումարին
(գանձուած) կամ դարձնելով անկէ նուազ

Բարեսիրութիւնը չի նկատուիր անձնական պատասխանատուութեան փոխարինում:
Հիւանդներէն կ՚ակնկալուի համագործակցիլ հաստատութեան բարեսիրութիւն ձեռք բերելու
ընթացակարգերուն կամ վճարման ուրիշ կերպերու կամ Նիւթական Օգնութեան հետ, և
մասնակցելու իրենց խնամքի ծախքին՝ հիմնուելով վճարելու իրենց անհատական
կարողութեան վրայ: Անհատներ, որոնք ունին առողջական ապահովագրութիւն գնելու
նիւթական կարողութիւնը, պիտի քաջալերուին որ այդպէս ընեն, որպէսզի այդպիսով
ապահովեն առողջապահական ծառայութիւններու մատչելիութիւնը իրենց ընդհանուր
անձնական առողջութեան և իրենց անհատական ունեցուածքին պաշտպանութեան համար:
Ա. Իրաւասութիւն Այս Քաղաքականութեան Ներքև
Այս քաղաքականութիւնը պիտի տարածուի Ա Յաւելուածին մէջ թուարկուած և AH-ին
պատկանող կամ անոր կողմէ բանեցուող հաստատութեան կողմէ մատուցուած որևէ
Արտակարգ Իրավիճակի Խնամքի կամ ուրիշ Բժշկականօրէն Անհրաժեշտ խնամքի վրայ:
AH-ի հաստատութիւնները, որոնք շտապ օգնութեան բժիշկներու ծառայութեան համար
հաշուեցոյց ղրկելու ծառայութիւններ կը մատուցեն, պարտաւոր են բժիշկներու գիներուն
վերաբերիլ հաստատութեան գիներուն նման, որոնք կ՚առնչուին բարեսիրական և
չապահովագրուածի զեղչի ընթացակարգերուն:
Շտապ օգնութեան կայանի բժիշկները, որոնք արտակարգ իրավիճակի բժշկական
ծառայութիւններ կը մատուցեն ընդհանուր սուր խնամքի հաստատութեան մէջ, կը
բացառուին այս քաղաքականութենէն, բացի եթէ իբրև «Ծածկուած Մատակարար» նշուած
են Գ Յաւելուածի փաստաթուղթերուն մէջ: Այս բժիշկները պարտին, և Գալիֆորնիոյ մէջ
պարտաւոր են, ունենալ իրենց սեփական Նիւթական Օգնութեան քաղաքականութիւնները,
որպէսզի սահմանափակեն Աղքատութեան Դաշնային Մակարդակի 350%-էն վար գտնուող
չապահովագրուած կամ Բժշկական Մեծ Ծախքեր ունեցող իրաւասու հիւանդներէն

Քաղաքականութիւն՝ Հիւանդին Ղրկուող Հաշուեցոյց՝ Նիւթական Օգնութիւն
Քաղաքականութիւն Թիւ PFS-112
Էջ 22-էն 5-ը

ակնկալուող վճարումները: Աղքատութեան Դաշնային Մակարդակի 350%-էն վար գտնուող
չապահովագրուած կամ Բժշկական Մեծ Ծախքեր ունեցող հիւանդները, որոնք հաշուեցոյց
կը ստանան շտապ օգնութեան կայանի բժիշկէ մը, կապ պէտք է հաստատեն բժիշկին
գրասենեակին հետ և հետաքրքրուին անոնց Նիւթական Օգնութեան
քաղաքականութեամբ:
Բ. Նիւթական Օգնութեան Հաղորդում
Adventist Health-ը Նիւթական Օգնութեան տրամադրելիութեան ծանուցագիրները կ՚ընծայէ
զանազան միջոցներով, որոնք կրնան ընդգրկել, առանց անոնցմով սահմանափակուելու,
շտապ օգնութեան կայաններու մէջ փակցուած ակներև ծանուցումները,
Արձանագրութեան ձևաթուղթերու Պայմանները, ընդունման և արձանագրութեան
վայրերը, հաստատութեան Հիւանդի Նիւթական Ծառայութիւնները և ուրիշ հանրային
վայրեր, զորս հաստատութիւնը կրնայ ընտրել: Հաստատութենէն արձակման հաշուեցոյցը
պիտի պարունակէ տիպական լեզու մը, որ հիւանդներուն կ՚իմացնէ, որ կրնան նիւթական
զննում խնդրել՝ որոշելու իրենց իրաւասութիւնը Նիւթական Օգնութեան, և կը բացատրէ
խնդրանքն ինչպէս կատարելը: Առանց հիւանդէն գանձում կատարելու, հաստատութիւնը
պէտք է պարզ լեզուով հրատարակէ և լայնօրէն ծանուցէ Նիւթական Օգնութեան այս
քաղաքականութեան ամփոփումն ու նոյնինքն քաղաքականութիւնը հաստատութեան
համացանցի կայքին մէջ, գրքոյկներով, թղթատարական միջոցներով և հաստատութեան
կողմէ սպասարկուող համայնքին ներսը գտնուած ուրիշ վայրերու մէջ, ըստ
հաստատութեան հայեցողութեան: Այսպիսի ծանուցագրերը և տեղեկութիւններու
ամփոփումները պէտք է մատուցուին հիւանդին առաջնային լեզուով, երբ հիւանդը
ճանչցուած է որպէս Անգլերէնի Սահմանափակ Իմացութեան (LEP) խումբին պատկանող
անձ: Բացի վերը նշուածէն, AH-ը Նիւթական Օգնութեան տրամադրելիութեան
անհատական ծանուցագիր կը մատուցէ որևէ հիւանդի, որ կրնայ ենթակայ ըլլալ իր
նիւթական պատասխանատուութիւնը բաւարարելու վտանգի: Նիւթական Օգնութեան
համար հիւանդներու յղումը կրնայ կատարուիլ հաստատութեան անձնակազմի կամ
բժշկական անձնակազմի ոևէ անդամի կողմէ: Բարեսիրութեան համար խնդրանքը կրնայ
կատարուիլ հիւանդին կամ իր խնամակալին կամ ընտանիքի անդամի մը կողմէ, ենթակայ՝
գաղտնիութեան կիրակրելի օրէնքներուն:
Անհատներ Նիւթական Օգնութեան քաղաքականութեան մասին տեղեկութիւնը կրնան
ձրիաբար ստանալ հեռաձայնելով 1-844-827-5047 թիւին, կամ գրաւոր դիմելով այստեղ՝
Adventist Health
ATTN: Financial Assistance
PO Box 619122
Roseville, CA 95661
Գ. Նիւթական Օգնութեան Համար Իրաւասութիւն
Ըստ այս քաղաքականութեան, հիմնուելով նիւթական կարիքի որոշման վրայ, Նիւթական
Օգնութեան համար իրաւասութիւն նկատի պիտի առնուի այնպիսի անհատներու համար,
որոնք չեն ապահովագրուած և թերապահովագրուած են՝ ունենալով Բժշկական Մեծ
Ծախքեր, և որոնք չեն կրնար վճարել իրենց խնամքին համար: Այս քաղաքականութեան
համաձայն տրուած որևէ որոշում, ներառեալ՝ Նիւթական Օգնութիւն շնորհելու կամ
մերժելու որոշումը, հիմնուած պէտք է ըլլայ նիւթական կարիքի անհատականացուած
որոշման վրայ, և հաշուի պէտք չէ առնէ ցեղը, գոյնը, ազգային ծագումը,
քաղաքացիութիւնը, կրօնքը, դաւանանքը, սեռը, սեռային նախասիրութիւնը, տարիքը կամ
հաշմանդամութիւնը:

Քաղաքականութիւն՝ Հիւանդին Ղրկուող Հաշուեցոյց՝ Նիւթական Օգնութիւն
Քաղաքականութիւն Թիւ PFS-112
Էջ 22-էն 6-ը

Medicaid-ի Ծախսաբաժինի (Medicaid Share of Cost, SOC) գումարները իրաւասու չեն
Նիւթական Օգնութեան, քանի որ նահանգին կողմէ որոշուած է որ SOC-ը այնպիսի գումար
է, զոր հիւանդը պարտաւոր է վճարել Medicaid-ին իրաւասու ըլլալէ առաջ:
Հիւանդը այս քաղաքականութեան համաձայն Նիւթական Օգնութեան իրաւասու կրնայ
ըլլալ եթէ բաւարարէ եկամուտի կամ ծախքերու վրայ հիմնուած հետևեալ ընդհանուր
սկզբունքներէն որևէ մէկը:
1. Եկամուտ: Հիւանդ մը այս քաղաքականութեան ներքև իրաւասու է եկամուտի հիման
վրայ Բարեսիրական կամ Զեղչուած Խնամք ստանալու, եթէ Ընտանիքին Եկամուտը
(ինչպէս սահմանուած է քաղաքականութեան մէջ) կը կազմէ FPL-ի 400%-ը կամ
նուազ:
2. Ծախքեր: Եկամուտի հիման վրայ իրաւասու չեղող հիւանդներ թերևս Նիւթական
Օգնութեան իրաւասու ըլլան ակնկալութեան վրայ հիմնուած վերանայման, եթէ իրենց
Արտօնեալ Բժշկական Ծախքերը ընտանիքին եկամուտն ու աղբիւրները այնքան
սպառած են, որ անոնք ի վիճակի չեն վճարելու իրաւասու ծառայութիւններու
համար: Հետևեալ երկու որակումները միասնաբար պէտք է կիրարկելի ըլլան՝
ա. Ծախքեր՝ Հիւանդին Արտօնեալ Բժշկական Ծախքերը պէտք է գերազանցեն
Ընտանիքի Եկամուտին 50%-ը:
բ. Աղբիւրներ՝ Հիւանդին աւելորդ բժշկական ծախքերը (այն գումարը, որմով
Արտօնուած Բժշկական Ծախքերը կը գերազանցեն Ընտանիքի Եկամուտին
50%-ը) պէտք է գերազանցեն տրամադրելի Որակեալ Ունեցուածքը:

Քաղաքականութիւն՝ Հիւանդին Ղրկուող Հաշուեցոյց՝ Նիւթական Օգնութիւն
Քաղաքականութիւն Թիւ PFS-112
Էջ 22-էն 7-ը

Բարեսիրական Խնամք՝ Որոշելու համար Բարեսիրական Խնամքի իրաւասութիւնը, որ
նաև ծանօթ է իբրև ձրի խնամք, Ընտանեկան Եկամուտը և Որակաւորող Ունեցուածքը չեն
կրնար գերազանցել Աղքատութեան Դաշնային Մակարդակի 200%-ին հաւասար գումարը:
Արտակարգ Իրավիճակի և Բժշկականօրէն Անհրաժեշտ Խնամք
Չապահովագրուած Հիւանդներ
Ընտանիքի Եկամուտ
Աղքատութեան Դաշնային Մակարդակին
200%-ը կամ աւելի քիչ

Գանձուած Գումարներ
Զէրօ

Զեղչուած Խնամք՝ Որոշելու համար Զեղչուած Խնամքի իրաւասութիւնը, եկամուտի
փաստագրումը պէտք է ընդգրկէ վերջին աշխատավարձերու կտրօնները կամ եկամուտի
յայտարարագիրը:

Արտակարգ Իրավիճակի և Բժշկականօրէն Անհրաժեշտ Խնամք
Չապահովագրուած Հիւանդներ
Ընտանիքի Եկամուտ

Գանձուած Գումարներ

Աղքատութեան Դաշնային Մակարդակէն
նուազ քան 200%-էն 300%
Աղքատութեան Դաշնային Մակարդակէն
նուազ քան 300%-էն 400%
Աղքատութեան Դաշնային Մակարդակէն
նուազ քան 400%

Ընդհանրապէս Հաշուեցոցով Պահանջուող
Գումարին 50%-ը
Ընդհանրապէս Հաշուեցոցով Պահանջուող
Գումարին 75%-ը
Չէ ապահովագրուած Նիւթական
Օգնութեան Քաղաքականութեան ներքև,
տեսէք Չապահովագրուածի Զեղչի
Քաղաքականութիւնը

Առևտրական Ապահովագրութիւն կամ առանց Պայմանագրի Կառավարուող Խնամքի
ծրագրեր և Բժշկական Մեծ Ծախքեր ունեցող Հիւանդներ
Ընտանիքի Եկամուտ
Գանձուած Գումարներ
Աղքատութեան Դաշնային Մակարդակին
Նոյն ծառայութեան համար Ընդհանրապէս
400%-ը կամ աւելի քիչ
Հաշուեցոյցով Պահանջուող Գումարի
արտօնելի գումարը՝ ՆՈՒԱԶ հիւանդը
ապահովագրողին կողմէ վճարուած
գումարը: Եթէ ապահովագրողը վճարեր է
Ընդհանրապէս Հաշուեցոյցով Պահանջուող
Գումարին հաւասար կամ զայն
գերազանցող գումար, հիւանդին
պարտաւորութիւնը զէրօ է:
Աղքատութեան Դաշնային Մակարդակէն
Չէ ապահովագրուած Նիւթական
նուազ քան 400%
Օգնութեան Քաղաքականութեան ներքև,
հիւանդը պատասխանատու է իր
Ինքնավճարեալ Պարտաւորութեան
գումարին համար

Քաղաքականութիւն՝ Հիւանդին Ղրկուող Հաշուեցոյց՝ Նիւթական Օգնութիւն
Քաղաքականութիւն Թիւ PFS-112
Էջ 22-էն 8-ը

Ոչ-Արտակարգ Իրավիճակի և Ոչ-Բժշկականօրէն Անհրաժեշտ Խնամք
Չապահովագրուած Հիւանդներ
Ընտանիքի Եկամուտ

Գանձուած Գումարներ

Աղքատութեան Դաշնային Մակարդակին
200%-ը կամ աւելի քիչ

Ընդհանրապէս Ղրկուած Հաշուեցոյցին
50%-ը

Աղքատութեան Դաշնային Մակարդակէն
նուազ քան 200%-էն 400%
Աղքատութեան Դաշնային Մակարդակէն
նուազ քան 400%

Ընդհանրապէս Ղրկուած Հաշուեցոյցին
100%-ը
Չէ ապահովագրուած Նիւթական
Օգնութեան Քաղաքականութեան ներքև,
տեսէք Չապահովագրուածի Զեղչի
Քաղաքականութիւնը

Առևտրական Ապահովագրութիւն կամ առանց Պայմանագրի Կառավարուող Խնամքի
ծրագրեր և Բժշկական Մեծ Ծախքեր ունեցող Հիւանդներ
Ընտանիքի Եկամուտ
Հիւանդի Պարտաւորութիւն
Աղքատութեան Դաշնային Մակարդակին
Նոյն ծառայութեան համար Ընդհանրապէս
350%-ը կամ աւելի քիչ
Հաշուեցոյցով Պահանջուող Գումարի
արտօնելի գումարը՝ ՆՈՒԱԶ հիւանդը
ապահովագրողին կողմէ վճարուած
գումարը: Եթէ ապահովագրողը վճարեր է
Ընդհանրապէս Հաշուեցոյցով Պահանջուող
Գումարին հաւասար կամ զայն
գերազանցող գումար, հիւանդին
պարտաւորութիւնը զէրօ է:
Աղքատութեան Դաշնային Մակարդակէն
Չէ ապահովագրուած Նիւթական
նուազ քան 350%
Օգնութեան Քաղաքականութեան ներքև.
հիւանդը պատասխանատու է իր
Ինքնավճարեալ Պարտաւորութեան
գումարին համար
Դ. Մեթոտը, Որմով Հիւանդները Կրնան Նիւթական Օգնութեան Դիմել
1. Այս քաղաքականութեան ներքև Նիւթական Օգնութեան իրաւասու ըլլալու համար,
հիւանդը կամ երաշխաւորը պէտք է՝
ա. AH-ին հետ համագործակցելով ճանչնայ և որոշէ վճարումի կամ
ապահովագրութեան այլընտրական աղբիւրներ՝ հանրային թէ մասնաւոր
վճարման ծրագրերէ.
բ. Ներկայացնէ ճշմարիտ, ճշգրիտ և ամբողջական խորհրդապահական Նիւթական
Օգնութեան դիմումնագիր՝ հիւանդանոցէն արձակուելէ ետք առաջին հաշուեցոյցի
թուականէն մինչև 240 օր ետք.
գ. AH-ի անձնակազմի անդամներ, ներառեալ՝ նիւթական խորհրդատուներն ու
Հիւանդի Նիւթական Ծառայութիւններու անձնակազմը, կրնան օգնել
անհատներու, որոնք կը խնդրեն կամ պէտք ունին օգնութեան՝ դիմումնագիրը
լրացնելու համար.
դ. Ներկայացնէ պատճէնը հիւանդին կամ երաշխաւորին վերջին աշխատավարձի
կտրօնին (կամ վկայէ, որ ինքը ներկայիս գործազուրկ է).
ե. Ներկայացնէ պատճէնը հիւանդին կամ երաշխաւորին վերջին Դաշնային
Եկամուտի Յայտարարագիրին (ներառեալ՝ բոլոր աղիւսակները). և

Քաղաքականութիւն՝ Հիւանդին Ղրկուող Հաշուեցոյց՝ Նիւթական Օգնութիւն
Քաղաքականութիւն Թիւ PFS-112
Էջ 22-էն 9-ը

զ. Հիւանդին կամ երաշխաւորներուն դրամական ունեցուածքին մասին ներկայացնէ
այնպիսի փաստաթուղթեր և տեղեկութիւններ, որոնք կրնան տրամաբանօրէն
պահանջուիլ AH-ին կողմէ:
2. Եթէ հիւանդը ունի Երրորդ կողմի ապահովագրութիւն, որ կրնար ծածկել որակեալ
ծառայութիւնները, հիւանդը կամ երաշխաւորը պատասխանատու է իր առողջական
ապահովագրութեան ծածկոյթի պայմաններուն հետևելու: Այդպէս չվարուելու
պարագային, երբ հիւանդը կրնար տրամաբանօրէն հետևած ըլլալ, իրաւասութիւնը
կրնայ մերժուիլ Նիւթական Օգնութեան ծրագրին ներքև:
3. Չհամագործակցող հիւանդը ոևէ հիւանդ կամ երաշխաւոր է, որ չի կամենար
բացայայտել Medicaid-ի և/կամ Նիւթական Օգնութեան որոշման համար
պահանջուած անհրաժեշտ նիւթական տեղեկութիւնները դիմումի գործընթացի
ընթացքին: Չհամագործակցող հիւանդներուն կամ երաշխաւորներուն կը տրուի
ծանուցագիր, որ եթէ չյարգեն պայմաններն ու չներկայացնեն տեղեկութիւնները, ոչ
մէկ յաւելեալ նկատառում պիտի տրուի Նիւթական Օգնութիւնը ընթացքի մէջ դնելուն
և Ստանալի Հաշիւներու տիպական հետևում մը պիտի սկսի:
4. AH-ի մարդկային արժանապատուութեան և մատակարարութեան արժէքները
իրենց արտացոլացումը պէտք է գտնեն դիմումի, նիւթական կարիքի որոշման և
Նիւթական Օգնութիւնը շնորհելու գործընթացին մէջ:
5. AH-ը հիւանդին կողմէ իր դիմումին առնչուող նիւթական ունեցուածքին մասին
ներկայացուած որևէ տեղեկութիւն պէտք չէ օգտագործէ AH-ի գանձումի քայլերէն
որևէ մէկուն համար: Իր նիւթական ունեցուածքին մասին հիւանդին
ներկայացուցած տեղեկութիւնները պիտի գործածուին միայն այս
քաղաքականութեան ներքև այդ հիւանդին Նիւթական Օգնութեան իրաւասու ըլլալը
որոշելու նպատակով:
Ե. Իրաւասութիւն Ուրիշ Կառավարական Ծրագիրներու Համար
Հաստատութիւնը բոլոր տրամաբանական ջանքերը պէտք է գործադրէ հիւանդէն կամ իր
ներկայացուցիչէն ձեռք բերելու տեղեկութիւններ այն մասին, թէ արդեօ՞ք մասնաւոր կամ
հանրային առողջական ապահովագրութիւնը կամ երաշխաւորութիւնը կրնայ ամբողջովին
կամ մասնակիօրէն ծածկել հիւանդի մը մատուցուած խնամքի ծախքերը, ներառեալ՝
առանց, սակայն, անոնցմով սահմանափակուելու, հետևեալներէն որևէ մէկը՝
1. Մասնաւոր առողջական ապահովագրութիւն, ներառեալ՝ ապահովագրութիւնը, որ
կը մատուցուի Առողջապահական Նպաստի Փոխանակման (Health Benefit
Exchange) միջոցով.
2. Medicare-ը. կամ
3. Medicaid ծրագիրը, Healthy Families Ծրագիրը, Երախաներու Ծառայութիւններ
(Children’s Services) ծրագիրը, կամ նահանգին նիւթական յատկացումներով
գործող ուրիշ ծրագիրներ, որոնք մշակուած են առողջապահական ծածկոյթ
մատուցելու համար:
Եթէ հիւանդ մը դիմէ, կամ ունի առկախեալ դիմումնագիր, ուրիշ առողջապահական
ծածկոյթի ծրագրի համար այն ընթացքին, երբ ան միաժամանակ կը դիմէ հաստատութեան
Նիւթական Օգնութեան ծրագրին, դիմումներէն ոչ մէկը պէտք է արգիլէ իրաւասութիւնը միւս
ծրագրին համար:

Քաղաքականութիւն՝ Հիւանդին Ղրկուող Հաշուեցոյց՝ Նիւթական Օգնութիւն
Քաղաքականութիւն Թիւ PFS-112
Էջ 22-էն 10-ը

Զ. Նիւթական Օգնութեան Ենթադրական Իրաւասութիւն
Անհատ հիւանդներու հիմամբ, Հիւանդի Նիւթական Ծառայութիւններու անձնակազմը կամ
վարիչ անդամ մը կ՚ամբողջացնէ ներքին Նիւթական Օգնութեան դիմումնագիր մը,
ընդգրկելու համար ամբողջական բացատրութիւնը հետևեալներուն՝
1. Պատճառը՝ թէ ինչու հիւանդը կամ հիւանդին երաշխաւորը չի կրնար անձամբ դիմել,
ինչպէս նաեւ հիւանդին փաստագրուած պատճառաբանեալ բժշկական կամ
ընկերային-տնտեսական պայմանները, որոնք արգելք կ՚ըլլան որ հիւանդը կամ
հիւանդին երաշխաւորը կարենան ամբողջացնել դիմումնագիրը:
2. AH-ը կրնայ նաև ենթադրական Բարեսիրական Խնամքի իրաւասութեան հաշիւներ
նշանակել առանց հիւանդին կողմէ Նիւթական Օգնութեան դիմումնագիր
ներկայացուելու, հիմնուելով կանխորոշեալ վաւերացուած աղբիւրներէ հաւաքուած
չափանիշներու վրայ: Այդ չափանիշները կ՚ընդգրկեն՝
ա. Հիւանդին բժշկական թղթածրարին մէջ փաստագրուած ըլլալը թէ ան անտունի է,
կամ AH-ի կամ ընտանիքի անդամի մը կողմէ հաստատուած է, որ հիւանդը հոգին
աւանդած է առանց յայտնի կալուածի կամ ներկայիս բանտը կը գտնուի. ԿԱՄ
բ. Հիւանդը իրաւասու է հանրային նպաստի ծրագրի, ներառեալ՝ Ընկերային
Ապահովութիւնը, Գործազրկութեան Ապահովագրութեան Նպաստը, Medicaid-ը,
Վարչաշրջանի Կարօտեալներու Առողջապահութիւնը (County Indigent Health),
Խնամառու Երախաներով Ընտանիքներու Օգնութիւնը (AFDC), Սննդադրոշմները,
Կանայք, Նորածիններ և Երախաներ (WIC) ծրագիրը, կամ կարիքի առնչուող
ուրիշ նման ծրագիրներ, որոնց իրաւասութեան պայմանները տրամաբանօրէն
կը բաւարարեն AH-ի Նիւթական Օգնութեան ծրագրին իրաւասու ըլլալու
որակումները. ԿԱՄ
գ. Գանձումի սովորական ջանքերը որևէ վճարման չյանգեցնելէ ետք, երբ հիւանդն
ալ չէ կրցած ամբողջացնել Նիւթական Օգնութեան դիմումնագիրը կամ
բաւարարել փաստագրման պահանջները, կամ այլապէս անպատասխանի ձգած
է դիմումնագրի գործընթացը, հաշիւը պիտի զննուի ենթադրական
իրաւասութեան համար՝ համակարգչային ժողովրդագրական ծրագիրի մը
գործածութեամբ: Իբրև հետևանք, այդ հաշիւները կրնան զննուիլ Նիւթական
Օգնութեան համար հիւանդին որակաւորման նպատակով՝ առանց
ամբողջացնելու օգնութեան պաշտօնական դիմումնագիրը: Այսպիսի
պարագաներու ներքև, AH-ի հաստատութիւնը պիտի գործածէ
տեղեկութիւններու ուրիշ աղբիւրներ՝ նիւթական կարիքի անհատական
արժևորում կատարելու համար: Այս տեղեկութիւնները AH-ը ի վիճակի կը
դարձնեն չպատասխանող հիւանդներու նիւթական կարիքներուն վերաբերեալ
գիտակցուած որոշում կայացնելու, օգտագործելով տրամադրելի լաւագոյն
գնահատումները՝ ի բացակայութեան ուղղակի հիւանդին կողմէ ներկայացուած
տեղեկութիւններու:
AH-ի հաստատութիւնները գործի պիտի լծեն երրորդ կողմ մը, որպէսզի
նիւթական կարիքները արժևորելու համար կատարեն հիւանդին
տեղեկութիւններու էլեկտրոնային քննութիւնը: Քննութիւնը կ՚օգտագործէ
առողջապահական ճարտարարուեստին կողմէ ճանչցուած կաղապար մը, որ
հիմնուած է հանրային արձանագրութիւններու տուեալներու շտեմարաններու
վրայ: Կանխագուշակիչ կաղապարը կը ներառէ հանրային արձանագրութեան
տուեալները, որպէսզի հաշուէ ընկերային-տնտեսական և նիւթական
տարողութեան միաւորներու գումարը, որ կ՚ընգրկէ եկամուտի, ունեցուածքի և
դիւրաւ կանխիկացուող ունեցուածքի արժևորումը: Էլեկտրոնային գիտահնարքը
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մշակուած է այնպէս մը, որ կրնայ իւրաքանչիւր հիւանդ արժևորել աւանդական
դիմումի գործընթացին յար և նման չափանիշներով:
Էլեկտրոնային գիտահնարքը պիտի կիրարկուի անյոյս պարտքի նշանակումէն
առաջ, երբ իրաւասութեան և վճարման բոլոր միւս աղբիւրները սպառած են:
Ասիկա AH-ի հաստատութիւններուն առիթ կու տայ նիւթական օգնութեան
նպատակով զննելու բոլոր հիւանդները՝ արտակարգ գանձումի քայլերու դիմելէ
առաջ: Այս իրաւասութեան էլեկտրոնային քննութեամբ վերադարձուած
տուեալները պիտի կազմեն նիւթական կարիքի պատշաճ փաստագրում՝
որակաւորուելու համար 200% կամ նուազ FPL-ի, յետահայեաց թուականներու
համար միայն:
Հիւանդներու հաշիւները, որոնց շնորհուած է ենթադրական իրաւասութիւն,
պիտի վերադասաւորուին Նիւթական Օգնութեան քաղաքականութեան ներքև:
Անոնք պիտի չղրկուին գանձումի ընկերութիւններու, ենթակայ պիտի չըլլան
գանձումի յաւելեալ քայլերու, պիտի չծանուցուին իրենց որակաւորման համար և
պիտի չընդգրկուին հաստատութեան անյոյս պարտքի ծախքերուն մէջ:
Է. Իրաւասութեան Ժամանակամիջոց
Եթէ հիւանդը որակաւորուի Բարեսիրական Խնամքի կամ Զեղչուած Խնամքի՝ որոշակի
իրաւասու ծառայութեան կամ հաստատութեան մէջ կեցութեան համար, յետսազդեցիկ
Նիւթական Օգնութեան զեղչ պիտի կիրարկուի հիւանդին բոլոր հաշուեկշիռներուն վրայ
իրաւասու ծառայութիւններու համար՝ դիմումնագիրի վաւերացման թուականէն առաջ:
Նոյնպէս, դիմումնագիրի մը վաւերացման թուականին յաջորդող յաւելեալ 180 օրերու
համար որևէ իրաւասու ծառայութիւն պիտի որակաւորուի Նիւթական Օգնութեան զեղչի
համար: Որևէ ծառայութեան համար, որ կը պատահի դիմումնագիրի վաւերացման
թուականէն աւելի քան 180 օր ետք, հիւանդը պարտաւոր է նոր դիմումնագիր ներկայացնել,
որպէսզի նկատի առնուի խնամքի այդ միջադէպին վերաբերեալ Նիւթական Օգնութեան
համար:
Ը. Նախապէս Վճարուած Գումարներու Վերադարձ
Այն պարագային որ հիւանդ մը մատուցուած ծառայութիւններուն համար ամբողջովին կամ
մասնակիօրէն վճարէ իր հաշուեցոյցը և յետոյ որոշուի այս քաղաքականութեան ներքև
Բարեսիրական Խնամքի կամ Զեղչուած Խնամքի համար իր որակեալ ըլլալը, AH-ը
պարտաւոր է անմիջապէս հիւանդին վերադարձնել գումարը որևէ գերվճարումի, որ
կատարուած է AH-ին:
Թ. Այս Քաղաքականութեան Կիրարկման Վերաբերեալ Բողոք
Այն պարագային որ հիւանդ մը համոզուած ըլլայ թէ Նիւթական Օգնութեան համար իր
դիմումնագիրը պատշաճօրէն նկատի չէ առնուած այս քաղաքականութեան համաձայն,
կամ եթէ ան այլապէս համաձայն չէ իր պարագային վերաբերեալ այս քաղաքականութեան
կիրարկումին, հիւանդը կրնայ վերանկատառման համար գրաւոր խնդրանք ներկայացնել
իրաւասու ծառայութիւնները մատուցած AH հաստատութեան Գլխաւոր Նիւթական
Պաշտօնեային (Chief Financial Officer, CFO), որ պիտի ըլլայ բողոքի ծայրագոյն մակարդակը:
Ժ. Հաշուեցոյց Ղրկել և Գանձել
AH-ի հաստատութիւնները պիտի հետևին գանձումի գործակալութիւններ նշանակելու
տիպական ընթացակարգերու, որոնք կ՚ընդգրկեն լիազօրման մակարդակներ: Գանձումի
գործակալութիւններու պայմանագրերը պիտի սահմանեն գործակալութիւններու
գործառնութիւններու ծիրը, որ կ՚ընդգրկէ այս քաղաքականութեան մէջ նշուած
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գործառնութիւնները, ինչպէս նաև պայման մը տեղեկագրումի, որ կը կատարուի AH-ի
հաստատութեան, երբ հիւանդը կը նշէ թէ ինք նիւթապէս անկարող է վճարելու
հաշուեցոյցը:
Հիւանդի մը դէմ գանձումի որևէ քայլի սկսելէ առաջ, հաստատութիւնը պարտաւոր է
ներկայացնել պարզ լեզուով հիւանդի իրաւունքներու ամփոփումը: Ամփոփման լեզուն
բաւարար պիտի ըլլայ, եթէ ան հիմնականին մէջ ունենայ հետևեալ ձևը՝
«Նահանգային և դաշնային օրէնքները պարտք գանձողներէն կը պահանջեն
արդար գտնուիլ ձեր նկատմամբ և պարտք գանձողներուն կ՚արգիլեն կեղծ
յայտարարութիւններ կամ վայրագութեան սպառնալիքներ ընել, վիրաւորական
և հայհոյական լեզու գործածել, և երրորդ կողմերու, ներառեալ՝ ձեր
գործատիրոջ, հետ անպատշաճ հաղորդակցութիւն հաստատել: Բացի
արտակարգ պարագաներէ, պարտք գանձողները ձեզի հետ կապ պէտք չէ
հաստատեն առաւօտեան 8:00-էն առաջ և երեկոյեան 9:00-էն ետք:
Ընդհանրապէս, պարտք գանձող մը կրնայ կապ հաստատել ուրիշ անձի հետ՝
ձեր վայրը հաստատելու կամ դատական որոշում մը պարտադրելու համար:
Պարտք գանձելու քայլերու վերաբերեալ յաւելեալ տեղեկութեան համար կրնաք
կապ հաստատել Դաշնային Առևտուրի Յանձնաժողովին (Federal Trade
Commission) հետ, հեռաձայնելով 1-877-FTC-HELP (382-4357) թիւով կամ
այցելելով անոնց համացանցային կայքը՝ www.ftc.gov»:
Հաստատութիւնը նաև պարտաւոր է ընդգրկել յայտարարութիւն մը, թէ ոչ-շահութաբեր
վարկային խորհրդատուութեան ծառայութիւններ տրամադրելի կրնան ըլլալ շրջանին մէջ:
Վերի բառերը պիտի ընդգրկուին թղթատարով տուեալներ առաքող կցորդի մը մէջ և պիտի
ներառուին թղթատարով սկզբնական տուեալի առաքման մէջ հիւանդի բոլոր
պարտաւորութիւններուն համար:
AH-ի հաստատութիւնները պիտի կասեցնեն հիւանդէ մը կամ երաշխաւորէ մը գանձում
կատարելու ջանքերը, երբ անոնք կը գտնուին Medicaid-ի նման կառավարական օգնութեան
ծրագիրներու դիմելու ընթացքի մէջ, որ կ՚ընդգրկէ իրաւասութեան որոշման դիմելու համար
անհրաժեշտ որևէ ժամանակ: Երբ հաստատութիւնը որոշէ որ անհատը իրաւասու չէ
ծածկոյթի, որուն համար դիմած է կամ ձախողած է համագործակցիլ, այդ ատեն գանձումի
ջանքերը կրնան շարունակուիլ: Իրաւասութեան պայմանները բաւարարելու որևէ
ձախողութիւն կամ համագործակցելու անյաջողութիւն պէտք է մանրամասնօրէն
փաստագրուի:
Հիւանդի կամ երաշխաւորի մը համար Նիւթական Օգնութեան դիմումնագիր ներկայացնելէ
ետք, գանձումի բոլոր քայլերը պիտի կասեցուին մինչև որ կայանայ որոշում մը և հիւանդին
ծանուցուի այդ որոշումը: Որոշումը հիւանդին պէտք է հաղորդուի անոր ղրկելով Բ
Յաւելուածին մէջ գտնուող նամակը (Անգլերէնով կամ Անգլերէնի Սահմանափակ
Իմացութեան տէր անձին լեզուով, որ կը բաւարարէ սահմանումը):
Այնպիսի պարագաներու, երբ հիւանդը կամ հիւանդին երաշխաւորը Նիւթական Օգնութեան
ծրագրին ներքև կը վաւերացուի Զեղչուած Խնամքի համար, գանձումի բոլոր ջանքերը կը
կասեցուին և տրամաբանական ջանքեր կը կատարուին՝ շրջելու որևէ արտակարգ
գանձումի քայլ, որ կատարուած էր հիւանդին կամ հիւանդին երաշխաւորին դէմ:
Այնպիսի պարագաներու, երբ հիւանդը կամ հիւանդին երաշխաւորը Նիւթական
Օգնութեան ծրագրին ներքև կը վաւերացուի պարտաւորութեամբ Զեղչուած Խնամքի
համար, հաստատութիւնը կրնայ բանակցիլ տրամաբանական ամսական Վճարման
Ծրագրի մը շուրջ, երբ հիւանդը կամ հիւանդին հետ միասին երաշխաւորը կամ
երաշխաւորը զայն խնդրեն, և չվճարուած հաշուեցոյցները չի ղրկեր արտաքին գանձումի
գործակալութիւններու և կը կասեցնէ արտակարգ գանձումի որևէ քայլ: Որևէ երկարաձիգ
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Վճարման Ծրագիր,որուն հաստատութիւնը համաձայնութիւն տուած է օգնելու համար
Նիւթական Օգնութեան ծրագրին ներքև իրաւասու հիւանդներու, զերծ պէտք է ըլլայ
տոկոսէ: Երկարաձիգ Վճարման Ծրագիրները կրնան անգործադրելի հռչակուիլ, երբ
հիւանդը կամ երաշխաւորը չկարենայ վճարելի յաջորդական վճարումները կատարել 90օրեայ ժամանակամիջոցի մը ընթացքին: Համաձայնութիւնը անգործադրելի հռչակելէ
առաջ, հաստատութիւնը կամ գանձումի գործակալութիւնը տրամաբանական փորձ պիտի
կատարէ հեռաձայնով կապ հաստատելու հիւանդին հետ և ծանուցագիր տալու՝ թէ
երկարաձիգ Վճարման Ծրագիրը անգործադրելի կրնայ դառնալ և թէ առիթն է
վերաբանակցելու երկարաձիգ Վճարման Ծրագրին շուրջ: Հաստատութիւնը երկարաձիգ
Վճարման ծրագիրը անգործադրելի կարենալ հռչակելէ առաջ, պարտաւոր է
վերաբանակցիլ պարտազանցուած երկարաձիգ Վճարման Ծրագրին ժամկէտներուն շուրջ,
եթէ հիւանդը կամ հիւանդին երաշխաւորը խնդրած է զայն: Ո՛չ հաստատութիւնը, ո՛չ ալ
գանձումի գործակալութիւնը բացասական տեղեկութիւնը կրնայ տեղեկագրել
վարկատեղեկագրումի գրասենեակին՝ երկարաձիգ Վճարման Ծրագիրը անգործադրելի
հռչակուած ըլլալէ առաջ:
AH-ի հաստատութիւններն ու գանձումի գործակալութիւնները պիտի չձեռնարկեն որևէ
արտակարգ գանձումի քայլի, ինչպէս՝ աշխատավարձի պարտաւորեցումը երրորդ անձի,
պարտքի վաճառքը, պարտքի տեղեկագրումը վարկային գրասենեակ(ներ)ու, վճարման
պահանջումը խնամք մատուցելէ առաջ, կալանադրումներ գլխաւոր բնակարաններու վրայ,
կամ այլ օրինական գործողութիւններ ոևէ հիւանդի դէմ՝ հիւանդանոցէն արձակուելէ ետք
հիւանդին ղրկուած առաջին հաշուեցոյցին յաջորդող 241 օրերու ընթացքին:
Հաստատութիւնը և գանձումի գործակալութիւնները տրամաբանական ջանքեր պիտի
կատարեն հիւանդը տեղեակ պահելու՝ որևէ արտակարգ գանձումի քայլի դիմելէ առաջ:
Տրամաբանական քայլերը կ՚ընդգրկեն՝ Նիւթական Օգնութեան քաղաքականութեան
գրաւոր ծանուցագրի մատուցումը, գրաւոր Պարզ Լեզուով Ամփոփումի մատուցումը,
կատարուելիք որոշակի արտակարգ գանձումի քայլին ճանաչումը և գրաւոր ծանուցումը,
ինչպէս նաև հիւանդին կամ երաշխաւորին բանաւոր տեղեկացնելու տրամաբանական
ջանքերու կատարումը: Բոլոր այս քայլերը կը պահանջուին տեղի ունեցած ըլլալ որևէ
արտակարգ գանձումի քայլ կատարելէ 30 օր առաջ, ծանուցագրին պատասխանելու
նպատակով տրամաբանական ժամանակ տուած ըլլալու համար:
Այն պարագաներուն որ գանձումի գործակալութիւնը կը նշմարէ թէ հիւանդը կամ
երաշխաւորը ի վիճակի է վճարելու ստացուած բժշկական ծառայութիւններուն դիմաց,
բայց կը մերժէ վճարել, գործակալութեան թոյլ կրնայ տրուիլ որ չվճարուած հաշուեկշիռը
գանձելու համար դիմէ օրինական քայլի, պայմանաւ որ ատիկա չկատարուի
հիւանդանոցէն արձակուելէ ետք ղրկուած առաջին հաշուեցոյցին յաջորդող 240 օրերու
ընթացքին: Երբ գործակալութիւնը որոշէ, որ օրինական քայլի դիմելը պատշաճ է և
արտակարգ գանձումի քայլերու չափանիշը բաւարարուած է, գործակալութիւնը
պարտաւոր է անհատական գրաւոր խնդրանք ներկայացնել հաստատութեան CFO-ին,
որպէսզի վաւերացնէ որևէ օրինական քայլի դիմելէ առաջ: Խնդրանքը պէտք է ընդգրկէ
միջադէպին բոլոր մանրամասնութիւնները, ներառեալ՝ պատճէնը գործակալութեան
փաստաթուղթերուն, որոնք զիրենք առաջնորդած են համոզուելու, որ հիւանդը կամ
երաշխաւորը ի վիճակի է վճարելու ծառայութիւններուն դիմաց: Հաստատութեան CFO-ն
պէտք է գրաւոր վաւերացնէ իւրաքանչիւր անհատական օրինական քայլ: Այս
իշխանութիւնը չի կրնար ուրիշին փոխանցուիլ CFO-ին կողմէ: Հաստատութիւնները
պարտաւոր են պահել օրինական քայլի վաւերացման մնայուն պատճէնը և պարտաւոր են
գրառում մը կատարել հիւանդին էլեկտրոնային PFS հաշիւին մէջ: Ոչ մէկ պարագայի
հաստատութեան պիտի արտօնուի օրինական քայլի դիմել իբրեւ վերջին միջոց՝ հիւանդը
խթանելու համար, որ վճարէ, երբ ոչ մէկ տեղեկութիւն ունի հիւանդին կամ երաշխաւորին
նիւթական միջոցներուն շուրջ:
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ԺԱ. Հիւանդի/Ընտանիքի Կրթութիւն
Կը մատուցուի այս քաղաքականութիւնը հրատարակելու միջոցով AH-ի համացանցային
կայքէն, նիւթական խորհրդատուներու անմիջական կրթութեան միջոցով, ինչպէս նաև
հրապարակուած տեղեկութիւններու միջոցով, ինչպէս ուրուագծուած է այս
քաղաքականութեան մէջ (III.Բ. բաժին):
ԺԲ. Փաստագրում
Խորհրդապահական Նիւթական Օգնութեան դիմումնագիր (Տեսէք այս քաղաքականութեան
Ա Յաւելուածը):
ԺԲ. Ծածկուած Մատակարարներու Ցանկ
Ցանկը այս քաղաքականութեան Գ Յաւելուածին մէջ նշուած Ծածկուած և
Չծածկուած մատակարարներու, որոնք Արտակարգ Իրավիճակի Բժշկական Խնամք
և ուրիշ Բժշկականօրէն Անհրաժեշտ խնամք կը մատուցեն հաստատութեան ներսը,
պիտի պահպանուի առնուազն եռամսեակային դրութեամբ և տրամադրելի պիտի
դառնայ օգտագործումովը մեթոտներու, որոնք նկարագրուած են այս
քաղաքականութեան III.Բ. յօդուածին մէջ:
ԺԳ. Նիւթական Օգնութեան Տիպական Ընթացակարգեր
Հաստատութիւնը պիտի կառչի տիպական ներքին ընթացակարգերու՝ վարելու համար
Նիւթական Օգնութեան քաղաքականութիւնը, որ պահպանուած է AH-ի կողմէ
հրատարակուած առանձին Նիւթական Օգնութեան ընթացակարգերու փաստաթուղթի
մը մէջ:
ԺԴ. Լիազօրուած Մարմին
Adventist Health-ի Տնօրէններու Օրինական Խորհուրդը այն լիազօրուած մարմինն է, որ կը
վաւերացնէ այս քաղաքականութիւնը և այս քաղաքականութեան որևէ յաջորդական
փոփոխութիւն:
ՀԵՂԻՆԱԿ՝ Հիւանդի Նիւթական Ծառայութիւններ
ՎԱՒԵՐԱՑՈՒԱԾ՝ Եկամուտի Պարբերաշրջանի Կառավարում 9/18/2015; Գործադիր Մարմին 12/1/2014;
Խորհուրդին Կողմէ Վաւերացուած 12/15/2015
ՈՒԺԻ ՄԷՋ ՄՏՆԵԼՈՒ ԹՈՒԱԿԱՆ՝ 12/29/2015
ՎԵՐԱՆԱՅՈՒԱԾ՝ 11/12/14. ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՒՄ՝ 12/21/09, 1/25/11, 6/3/2011, 1/27/11, 5/13/13, 2/3/14, Նոյ 2014
(SB1276), 1/22/15 (վերամշակուած FPL). 12/17/2015 (501(r)) ; 4/19/17 (վերամշակուած PFS); 3/1/18
(վերանայուած FPL և AGB սակեր)
ՑՐՈՒՈՒՄ՝ PFS-ի Տնօրէններ, CFO-ներ

Քաղաքականութիւն՝ Հիւանդին Ղրկուող Հաշուեցոյց՝ Նիւթական Օգնութիւն
Քաղաքականութիւն Թիւ PFS-112
Էջ 22-էն 15-ը

Ա ՑՈՒՑԱՆՄՈՅՇ
Հիւանդի Անուն_________________________

Հաստատութիւն՝

Հիւանդի Թիւ՝_______________________

Խորհրդապահական Նիւթական Հաստատագիր (Դիմում)
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԿՈՂՄ
Ամուսնական Կարգավիճակ
Ընկերային Ապահովութեան Թիւ

Անուն
Փողոցի Հասցէ, Քաղաք, Նահանգ, Զիփ

DOS՝

Այս հասցէին գտնուելու տևողութիւնը

Գործատիրոջ Անուն և Հասցէ (Եթէ Գործազուրկ Էք – Որքա՞ն Ժամանակէ Ի Վեր)
Դիրք / Տիտղոս

Ամսական Եկամուտ – Համախառն

Տան Հեռաձայն
Գործի Հեռաձայն

Ամսական Եկամուտ – Զուտ

Ընթացիկ Աշխատանքի Տևողութիւնը

ԿՈՂԱԿԻՑ
Անուն

Ընկերային Ապահովութեան Թիւ

Գործատիրոջ Անուն և Հասցէ
Դիրք / Տիտղոս

Գործի Հեռաձայն

Ամսական Եկամուտ – Համախառն

Շահութաբաժին/Շահ
Հանրային Օգնութիւն/ Սննդադրոշմներ
Ընկերային Ապահովութիւն
Գործազրկութեան Հատուցում

$
$
$
$

Աշխատաւորներու Հատուցում
Խնայողութիւններ

$
$

$

Կենցաղսպասարկում՝
Ելեկտրականութիւն
Կազ

Ընթացիկ Աշխատանքի Տևողութիւնը

ԽՆԱՄԱՌՈՒՆԵՐ
Տան խնամառուներու
Ուրիշ Անձ Յատկացում Կ՚ընէ՞ Եթէ Այո, Գումարը
ընդհանուր թիւը ____
Այո/Ոչ _________ Գումար ______________

Տան բոլոր խնամառուներուն Անունը և
Ծննդեան Տարին

Գրաւադրման (մորթկէյճ)/
Վարձքի Վճարում
Սեփական Տո՞ւն (Այո/Ոչ)
Սնունդ

Ամսական Եկամուտ – Զուտ

ԱՄՍԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏ և ՈՒՆԵՑՈՒԱԾՔ
Երախայի Աջակցութիւն/ Ապրուստավճար
Վարձքի Եկամուտ

Հաշուեկշիռ՝

$

$
$

Յատկացումներ
IRA

$
$

Այլ

$

ԱՄՍԱԿԱՆ ԾԱԽՔԵՐ
Բժշկական/ Ատամնաբուժական

$

$

Բժիշկ – Անուն
Բժիշկ – Անուն

$
$

$
$
$

Բժիշկ – Անուն
Վարկատոմսեր՝
Visa
Սահման

$
$
$

Ջուր/Կոյուղի
Աղբ
Հեռաձայն

$
$
$

«Քէյպըլ »

$

Մասնավճարային Փոխառութիւններ

$

$
$

Երախայի Աջակցութիւն
Զանազան Ծախքեր

$
$

Ինքնաշարժի Վճարումներ
Ինքնաշարժի Ծախքեր
Ապահովագրութիւն՝
Ինքնաշարժի Ապահովագին
Կեանքի Ապահովագրութիւն

Mastercard
Discover
Ուրիշ

Սահման
Սահման
Սահման

$
$
$

$
$

Առողջական Ապահովագրութիւն
$
ԳՐԱՍԵՆԵԱԿԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄԻԱՅՆ
Համախառն Եկամուտ___________________________________
Զուտ Եկամուտ__________________________________________
Ընդհանուր Ծախքեր____________________________________
Ընդհանուր Զուտ եկամուտ (կորուստ)__________________

Որքան գիտեմ, վերը տրուած տեղեկութիւնը ճշմարիտ է:
_____________________________________________
ՀԻՒԱՆԴԻ/ԵՐԱՇԽԱՒՈՐԻ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

_____________
ԹՈՒԱԿԱՆ

Քաղաքականութիւն՝ Հիւանդին Ղրկուող Հաշուեցոյց՝ Նիւթական Օգնութիւն
Քաղաքականութիւն Թիւ PFS-112
Էջ 22-էն 16-ը

Բ ՑՈՒՑԱՆՄՈՅՇ
Հաստատութեան Անուն
Հաստատութեան Հասցէ
Հաստատութեան Հեռաձայնի Թիւ

Թուական

Երաշխաւորի Անուն
Երաշխաւորի Հասցէ
ՆԻՒԹ՝ Հաշիւի Թիւ՝
Հիւանդի Անուն՝
Ծառայութեան թուական՝
Հաշուեկշիռ՝






Ձեր հաշիւը քննուած է հաւանական բարեսիրական օգնութեան համար: Ձեր
ներկայացուցած բոլոր նիւթական փաստաթուղթերու քննութենէն ետք, որոշուեր է,
որ դուք կը բաւարարէք ամբողջական բարեսիրական օգնութեան իրաւասութեան
սկզբունքները այս հաշիւին համար:
Ձեր հաշիւը քննուած է հաւանական բարեսիրական օգնութեան համար: Ձեր
ներկայացուցած բոլոր նիւթական փաստաթուղթերու քննութենէն ետք, որոշուեր է,
որ դուք չէք բաւարարեր ամբողջական բարեսիրական օգնութեան իրաւասութեան
սկզբունքները այս հաշիւին համար:
Ձեր հաշիւը քննուած է հաւանական բարեսիրական օգնութեան համար: Ձեր
ներկայացուցած բոլոր նիւթական փաստաթուղթերու քննութենէն ետք, որոշուեր է,
որ դուք կը բաւարարէք մասնակի բարեսիրական օգնութեան իրաւասութեան
սկզբունքները այս հաշիւին համար: (հաշուեկշիռ)-ը կը կազմէ մնացեալ մասը, որուն
վճարումը ձեր պատասխանատուութիւնն է:

Եթէ համոզուած էք որ այս որոշումը սխալ է, իրաւունք ունիք բողոքելու: Ձեր բողոքը գրաւոր
պէտք է ըլլայ, ուղղուած՝ Հիւանդի Նիւթական Ծառայութիւններու Տնօրէնին, և թղթատարով
ղրկուի այս նամակին վրայ գտնուող հասցէով:
Եթէ ունիք որևէ հարցում, բարի եղէք ազատօրէն մեզի դիմել (հաստատութեան հեռաձայն)
թիւով սովորական աշխատանքային ժամերու ընթացքին:
Հիւանդի Նիւթական Ծառայութիւններու Բաժանմունք
Հաստատութեան Անուն
Հաստատութեան Հեռաձայնի Թիւ

Քաղաքականութիւն՝ Հիւանդին Ղրկուող Հաշուեցոյց՝ Նիւթական Օգնութիւն
Քաղաքականութիւն Թիւ PFS-112
Էջ 22-էն 17-ը

Գ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ
2018-ի ԱՂՔԱՏՈՒԹԵԱՆ ԴԱՇՆԱՅԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿ-ները (FPL)

Ընտանիքի անձերը

1
2
3
4
5
6
7
8

48 Յարակից
Նահանգներ և
Գուլումպիա
Վիճակ

Ալասքա

Հաուայի

$12,140
16,460
20,780
25,100
29,420
33,740
38,060
42,380

$15,180
20,580
25,980
31,380
36,780
42,180
47,580
52,980

$13,960
18,930
23,900
28,870
33,840
38,810
43,780
48,750

4,320

5,400

4,970

Իւրաքանչիւր
յաւելեալ անձի
համար աւելցնել
http://www.aspe.hhs.gov/poverty/

Քաղաքականութիւն՝ Հիւանդին Ղրկուող Հաշուեցոյց՝ Նիւթական Օգնութիւն
Քաղաքականութիւն Թիւ PFS-112
Էջ 22-էն 18-ը

Ա ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ
ԾԱԾԿՈՒԱԾ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՑԱՆԿ
Այս քաղաքականութեան ներքև ծածկուած Adventist Health հաստատութիւններու
ցանկը՝
Գործարարութեամբ Կը Զբաղի Իբրև (Doing
Business As, DBA)
Adventist Health Hanford
Adventist Medical Center - Portland
Adventist Health Reedley
Adventist Health Tehachapi Valley
Adventist Health Selma
Adventist Health Castle
Adventist Health Feather River
Adventist Health Glendale
Adventist Health Howard Memorial
Adventist Health Lodi Memorial
Adventist Health Clear Lake
Adventist Health St. Helena
Adventist Health Vallejo
Adventist Health Bakersfield
Adventist Health Simi Valley
Adventist Health Sonora
Tillamook Regional Medical Center
Adventist Health Ukiah Valley
Adventist Health White Memorial
Adventist Health Physicians Network
Western Health Resources

Քաղաքականութիւն՝ Հիւանդին Ղրկուող Հաշուեցոյց՝ Նիւթական Օգնութիւն
Քաղաքականութիւն Թիւ PFS-112
Էջ 22-էն 19-ը

Բ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ
Ընդհանրապէս Հաշուեցոցով Պահանջուող Գումար (Amount Generally Billed, AGB)
Գալիֆորնիոյ մէջ գտնուող հաստատութիւններուն համար՝
AGB-ի Թիւ 1 Աղիւսակ
AGB-ը հաշուելու համար գործածուած մեթոտը պատմական յետադարձ հայեացքի մեթոտն
է, որ կը հիմնուի վճարովի Medicare-ի իրողապէս վճարուած պահանջներուն վրայ,
միաժամանակ նկատի առնելով բոլոր մասնաւոր առողջական ապահովագրողները,
ներառեալ՝ ապահովագրուած անհատներու կողմէ վճարուած բաժինները: Համախառն
գանձումներու մէկ միջին տոկոս կամ բազմակի տոկոսներ խնամքի առանձին կարգերու
կամ առանձին իրերու կամ ծառայութիւններու համար: AGB-ի սակը կը թարմացուի ամէն
տարուայ Յունուար 1ին և գործադրութեան կը դրուի որևէ AGB սակի փոփոխութենէն
մինչև 120 օր ետք:

Հաստատութիւն

Ծառայութիւն

Ուժի մէջ է

AGB Սակ

Adventist Health
Hanford

Բոլոր
Ծառայութիւնները

3/1/2018

25%

Adventist Health
Selma

Բոլոր
Ծառայութիւնները

3/1/2018

25%

Adventist Health
Reedley

Բոլոր
Ծառայութիւնները

3/1/2018

11%

Adventist Health
Tehachapi Valley

Բոլոր
Ծառայութիւնները

3/1/2018

38%

Adventist Health
Feather River

Բոլոր
Ծառայութիւնները

3/1/2018

13%

Adventist Health
Glendale

Բոլոր
Ծառայութիւնները

3/1/2018

18%

Adventist Health
Howard Memorial

Բոլոր
Ծառայութիւնները

3/1/2018

35%

Adventist Health
Lodi Memorial

Բոլոր
Ծառայութիւնները

3/1/2018

12%

Adventist Health
Clear Lake

Բոլոր
Ծառայութիւնները

3/1/2018

30%

Քաղաքականութիւն՝ Հիւանդին Ղրկուող Հաշուեցոյց՝ Նիւթական Օգնութիւն
Քաղաքականութիւն Թիւ PFS-112
Էջ 22-էն 20-ը

Adventist Health
St. Helena

Բոլոր
Ծառայութիւնները

3/1/2018

15%

Adventist Health
Vallejo

Բոլոր
Ծառայութիւնները

3/1/2018

15%

Adventist Health
Bakersfield

Բոլոր
Ծառայութիւնները

3/1/2018

17%

Adventist Health
Simi Valley

Բոլոր
Ծառայութիւնները

3/1/2018

15%

Adventist Health
Sonora

Բոլոր
Ծառայութիւնները

3/1/2018

22%

Adventist Health
Ukiah Valley

Բոլոր
Ծառայութիւնները

3/1/2018

18%

Adventist Health
White Memorial

Բոլոր
Ծառայութիւնները

3/1/2018

20%

Քաղաքականութիւն՝ Հիւանդին Ղրկուող Հաշուեցոյց՝ Նիւթական Օգնութիւն
Քաղաքականութիւն Թիւ PFS-112
Էջ 22-էն 21-ը

Ընդհանրապէս Ղրկուած Հաշուեցոյց (AGB) հաստատութիւններու համար, որոնք
կը գտնուին Օրեկոն, Ուաշինկթըն և Հաուայի՝
AGB-ի Թիւ 2 Աղիւսակ
AGB-ը հաշուելու համար գործածուած մեթոտը պատմական յետադարձ հայեացքի մեթոտն
է, որ կը հիմնուի վճարովի Medicare-ի իրողապէս վճարուած պահանջներուն վրայ,
միաժամանակ նկատի առնելով բոլոր մասնաւոր առողջական ապահովագրողները,
ներառեալ՝ ապահովագրուած անհատներու կողմէ վճարուած բաժինները: Համախառն
գանձումներու մէկ միջին տոկոս կամ բազմակի տոկոսներ խնամքի առանձին կարգերու
կամ առանձին իրերու կամ ծառայութիւններու համար: AGB-ի սակը կը թարմացուի ամէն
տարուայ Յունուար 1ին և գործադրութեան կը դրուի որևէ AGB սակի փոփոխութենէն
մինչև 120 օր ետք:

Հաստատութիւն

Ծառայութիւն

Ուժի Մէջ Է

AGB Սակ

Adventist Medical
Center - Portland

Բոլոր
Ծառայութիւնները

3/1/2018

29%

Adventist Health
Castle

Բոլոր
Ծառայութիւնները

3/1/2018

38%

Tillamook
Regional Medical
Center

Բոլոր
Ծառայութիւնները

3/1/2018

46%

AGB-ի Թիւ 3 Աղիւսակ
AGB-ը հաշուելու համար գործածուած մեթոտը պատմական յետադարձ հայեացքի մեթոտն է,
որ կը հիմնուի վճարովի Medicare-ի իրողապէս վճարուած պահանջներուն վրայ, միաժամանակ
նկատի առնելով բոլոր մասնաւոր առողջական ապահովագրողները, ներառեալ՝
ապահովագրուած անհատներու կողմէ վճարուած բաժինները: Համախառն գանձումներու մէկ
միջին տոկոս կամ բազմակի տոկոսներ խնամքի առանձին կարգերու կամ առանձին իրերու
կամ ծառայութիւններու համար: AGB-ի սակը կը թարմացուի ամէն տարուայ Յունուար 1ին և
գործադրութեան կը դրուի որևէ AGB սակի փոփոխութենէն մինչև 120 օր ետք:

Հաստատութիւն

Ծառայութիւն

Ուժի մէջ է

AGB Սակ

Adventist Health
Physician Network

Բոլոր
Ծառայութիւնները

3/1/2018

30%

Western Health
Resources

Բոլոր
Ծառայութիւնները

3/1/2018

74%

Քաղաքականութիւն՝ Հիւանդին Ղրկուող Հաշուեցոյց՝ Նիւթական Օգնութիւն
Քաղաքականութիւն Թիւ PFS-112
Էջ 22-էն 22-ը

Գ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ
Ծածկուած և Չծածկուած Բժիշկներու Ցանկ
Այս քաղաքականութեամբ ծածկուած և Հաստատութեան մէջ Արտակարգ
Իրավիճակի Բժշկական Խնամք կամ ուրիշ Բժշկականօրէն Անհրաժեշտ խնամք
մատուցող Ապահովագրուած և Չապահովագրուած Բժիշկներու ցանկը կը
պահպանուի լրացուցիչ փաստաթուղթի մը մէջ, որ կը կոչուի «PFS-112 Նիւթական
Օգնութեամբ Ծածկուած և Չծածկուած Բժիշկներու Ցանկ» (PFS-112 Financial
Assistance Covered and Noncovered Physicians List): Այս ցանկը կը թարմացուի
եռամսեայ դրութեամբ և կը հրատարակուի համացանցի կայքով և գրաւոր կը
մատուցուի քաղաքականութեան հետ:
Ստորև ցանկը հաստատութիւններու, որոնք ընդգրկուած են այս լրացուցիչ
փաստաթուղթին մէջ՝
Գործարարութեամբ Կը Զբաղի Իբրև (DBA)
Adventist Health Hanford
Adventist Health Selma
Adventist Medical Center - Portland
Adventist Health Reedley
Adventist Health Tehachapi Valley
Adventist Health Castle
Adventist Health Feather River
Adventist Health Glendale
Adventist Health Howard Memorial
Adventist Health Lodi Memorial
Adventist Health Clear Lake
Adventist Health St. Helena
Adventist Health Vallejo
Adventist Health Bakersfield
Adventist Health Simi Valley
Adventist Health Sonora
Tillamook Regional Medical Center
Adventist Health Ukiah Valley
Adventist Health White Memorial
Adventist Health Physicians Network
Western Health Resources

