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BEVEZETŐ: 

 

Az általa kiszolgált közösség egészségének javítására irányuló küldetésének részeként, és a 

szükséges források rendelkezésre állásának függvényében a HMH Carrier Clinic kedvezményes 

vagy ingyenes ellátás formájában időről időre pénzügyi támogatást nyújt az adott egészségügyi 

szolgáltatások kifizetésére képtelen nem biztosított vagy alulbiztosított betegek számára.1   

Ennek érdekében a HMH Carrier Clinic kidolgozta ezt a pénzügyi támogatásra vonatkozó 

szabályzatot, amellyel biztosítható, hogy a pénzügyi támogatás nyújtására vonatkozó döntés 

egységes és objektív kritériumokon alapul, valamint léteznek az ilyen pénzügyi támogatásra 

szoruló betegek azonosítására és támogatására szolgáló folyamatok és eljárások. 

 

CÉL: 

 

A betegek tájékoztatása a pénzügyi támogatás rendelkezésre állásáról, lehetőség biztosítása a 

betegeknek, hogy pénzügyi támogatást kérelmezzenek és kapjanak, valamint az amerikai 

adótörvénykönyv 501. paragrafusa r) bekezdésének betartása, amely részben az alábbi 

követelményeket fogalmazza meg: 

1. Egy pénzügyi támogatásra vonatkozó szabályzat megléte, 

2. A szabályzat hatálya alá tartozó betegek tájékoztatása a források rendelkezésre 

állásáról, 

3. A jelen szabályzathoz kapcsolódó valamennyi dokumentum ingyenes rendelkezésre 

bocsátása a betegeknek, 

4. Sürgősségi orvosi ellátás nyújtása a sürgősségi egészségügyi ellátásról és 

folyamatban lévő szülésről szóló amerikai törvény (EMTALA) szerint, 

 
1 Azoknak a biztosított betegeknek az esetében, akik nem képesek eleget tenni egy vizitdíj- vagy önrész-fizetési 

követelményeknek, a Közvetlenül a fogyasztókat célzó marketingre, valamint a betegek vizitdíj és önrész alóli 

mentesítésére vonatkozó szabályzatának megfelelően értékelni kell az ilyen kötelezettségek alóli mentesítést. 

file:///U:/ADMIN%20POLICY%20&%20PROCEDURE%20MANUAL/Corporate%20Compliance/Direct%20to%20Consumer%20Marketing%20&%20Patient%20Waivers.doc
file:///U:/ADMIN%20POLICY%20&%20PROCEDURE%20MANUAL/Corporate%20Compliance/Direct%20to%20Consumer%20Marketing%20&%20Patient%20Waivers.doc


U:\ADMIN POLICY & PROCEDURE MANUAL\Fiscal\Financial Assistance Policy.docx 
2 / 5. oldal 
                  

   

 

5. A pénzügyi támogatásra jogosult egyéneknek kiszámlázott összegekre vonatkozó 

korlátok meghatározása, és 

6. A rendkívüli behajtási tevékenységek korlátozása az egyének pénzügyi támogatásra 

vonatkozó jogosultságának meghatározása előtt 

 

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK: 

 

• „Pénzügyi támogatás”: az olyan nem biztosított vagy alulbiztosított betegeknek nyújtott 

pénzügyi támogatás, akiknek anyagi nehézségeik lehetnek egy önrész, vizitdíj, illetve a 

kormányzati vagy kereskedelmi biztosításuk által nem fedezett fennmaradó összeg 

kifizetését illetően, amely esetben a betegek a „háztartás rendelkezésre álló forrásainak” 

alapján pénzügyi támogatásra lehetnek jogosultak a szövetségi iránymutatások szerint.  

 

•  „Nem biztosított”: a beteg egyáltalán nem rendelkezik olyan biztosítással vagy harmadik fél 

által nyújtott védelemmel, amely lehetővé tenné számára a felmerülő fizetési kötelezettségek 

teljesítését.   

 

• „Alulbiztosított”: a beteg rendelkezik bizonyos szintű biztosítással vagy harmadik fél által 

nyújtott védelemmel, azonban olyan önköltségei merülnek fel, amelyek meghaladják a beteg 

pénzügyi kötelezettségeit. 

  

• „Háztartás rendelkezésre álló forrásai”: a beteg és – amennyiben felnőtt családtagokkal 

(vérségi, házassági vagy örökbefogadási úton fennálló rokoni kapcsolatban lévő személlyel) 

él együtt – a családtagok által szerzett vagy birtokolt valamennyi jövedelem és eszköz 

összege. Ezeknek a családtagoknak a beteg háztartásának részét kell képezniük, és az ilyen 

családtagok jövedelmét és eszközeit a beteg jövedelmén és eszközein felül figyelembe kell 

venni a háztartás teljes rendelkezésre álló forrásainak meghatározásakor, függetlenül attól, 

hogy a beteg eltartottként szerepel-e vagy sem a családtagok jövedelemadó-bevallásán. Az 

itt említett pénzügyi kategóriákra vonatkozó további részleteket a Pénzügyi támogatás iránti 

kérvény tartalmaz. 

 

SZABÁLYZAT: 

 

1. Pénzügyi támogatás rendelkezésre állására vonatkozó tájékoztatás.  A HMH Carrier 

Clinic a konkrét egyéni anyagi helyzetek és források függvényében pénzügyi támogatáshoz való 

hozzáférést biztosít a betegei számára. Valamennyi beteg tájékoztatásban részesül a pénzügyi 

támogatás rendelkezésre állásáról. Erre a kórház területén elhelyezett jelek és a HMH Carrier 

Clinic weboldalán feltüntetett vonatkozó információk révén kerül sor; emellett a betegfelvételi 

eljárás ideje alatt vagy elbocsátás előtt adott esetben a betegnek, a családtagoknak és/vagy a 

kezesnek átadják a jelen szábályzat Közérthető összefoglalóját. 

 

Ha felvételt követően a betegnek, a családtagnak és/vagy a kezesnek további részletekre van 

szüksége, akkor a Pénzügyi támogatásra vonatkozó szabályzat és/vagy a Pénzügyi támogatás 

iránti kérvény egy példányáért felveheti a kapcsolatot egy betegszolgálati képviselővel, egy 

szociális szolgálati képviselővel, illetve elbocsátást követően felhívhat egy betegszolgálati 
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képviselőt (908-281-1624). Emellett ezeket az információkat a HMH Carrier Clinic weboldalán 

is elérheti: https://carrierclinic.org/2019/08/09/carrier-clinics-financial-assistance-policy/  

 

 

2. Alkalmazhatóság.  A jelen szabályzat értelmében vett pénzügyi támogatás a HMH 

Carrier Clinic alkalmazásában álló engedélyes független orvosok által nyújtott, egészségügyi 

szempontból szükséges egészségügyi szolgáltatásokhoz és ellátásokhoz nyújtott pénzügyi 

támogatás az erre jogosult betegeknek.  A pénzügyi támogatás nem vehető igénybe az 

alkalmazásban nem álló orvosok vagy egyéb szolgáltatók és betegellátók által nyújtott 

szolgáltatásokhoz, akik külön számlázzák ki a betegeknek a HMH Carrier Clinic 

létesítményeiben nyújtott szolgáltatásokat és ellátásokat. Lásd az elfogadott és el nem fogadott 

szolgáltatókat tartalmazó A mellékletet a következő címen: https://carrierclinic.org/2019/08/09/carrier-

clinics-financial-assistance-policy/. 
 

 

3. Pénzügyi támogatásra való jogosultság A pénzügyi támogatásért folyamodó betegeknek 

hiánytalanul ki kell tölteniük a Pénzügyi támogatás iránti kérvényt (a továbbiakban: 

„Kérvény”), amely magában foglalja az egyén és a családtagok vonatkozó pénzügyi 

dokumentumainak a rendelkezésre bocsátását, a Kérvényben előírtak szerint. A jogosultságra 

vonatkozó döntés a háztartás Egyesült Államok egészségügyi és szociális minisztériuma által 

kiadott szövetségi szegénységi iránymutatások szerinti összes rendelkezésre álló forrásokon 

alapul, és az összeg meghatározása csúszóskála alapján történik. A háztartás rendelkezésre álló 

forrásai magukban foglalják a beteg és a családtagok pénzügyi forrásait, többek között a 

következőket: valamennyi jövedelemforrást, folyószámla-egyenleget, megtakarítást, befektetést 

és befektetési alap számlát, valamint az elsődleges lakhely kivételével bizonyos ingatlanokat, a 

Kérvényben szereplő részletesebb meghatározásnak megfelelően.  A Kérvény további 

részletekkel szolgál azokat a forrásokat illetően, amelyeket figyelembe vesznek az értékelésben 

és a pénzügyi támogatás nyújtására vonatkozó döntésben, amelyekre kizárólag a beteg, a 

családtagok vagy a kezes által rendelkezésre bocsátott információk és dokumentumok alapján 

kerül sor. 

 

• A pénzügyi támogatást nem vehetik igénybe azok a Somerset megyei lakosok, akik a 

fekvőbetegeknek nyújtott vagy méregtelenítési szolgáltatások tekintetében eleget tesznek az 

egészségügyi nélkülözés kritériumainak, és jogosultak a Somerset megyei Chapter 51 

támogatásra a Carrier Clinic létesítményeiben. 

 

A beteg és/vagy (adott esetben) a beteg kezese a Kérvény és az alátámasztó dokumentumok 

megvizsgálását követően, és a Kérvény átvételétől számított 45 napon belül írásos értesítést kap a 

Kérvénnyel kapcsolatban meghozott döntésről és a kifizetni szükséges fennmaradó összegekről. 

Az eredménnyel kapcsolatos kérdésekkel a betegeknek nyújtott pénzügyi szolgáltatásokkal 

foglalkozó osztály igazgatójához lehet fordulni (908-281-1526). A Kérvény elérhető a 

kórházban, illetve a HMH Carrier Clinic weboldalán:  https://carrierclinic.org/2019/08/09/carrier-clinics-

financial-assistance-policy/  

 

4. Pénzügyi támogatás szerinti százalékos kedvezmény.  A jóváhagyott pénzügyi támogatás egy 

csúszóskálán kerül meghatározásra, a háztartás rendelkezésre álló dokumentált forrásainak és 
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az Egyesült Államok egészségügyi és szociális minisztériuma által kiadott szövetségi 

szegénységi iránymutatások alapján, az alábbiak szerint: a HMH Carrier Clinic fenntartja a 

jogot, hogy a jelen szabályzatnak megfelelő értesítés mellett módosítsa a háztartás 

jövedelmének és eszközeinek értékelésekor figyelembe vett kritériumokat. 

 

 
 

5. Az általában kiszámlázott összegek és a fizetendő összeg kiszámítása.   A pénzügyi 

támogatásra jogosult egyéneknek a sürgősségi vagy egészségügyileg szükséges egyéb 

ellátásért nem számlázható ki nagyobb összeg, mint az olyan személyeknek általában 

kiszámlázott összegek, akik rendelkeznek az ilyen ellátásra kiterjedő biztosítással.  A 

százalékos kedvezményt az általában kiszámlázott összegre alkalmazzák. Az általában 

kiszámlázott összeg kiszámítása visszamenőlegesen történik, a pszichiátriai szolgáltatások 

esetében a Medicare fekvőbetegeket ellátó pszichiátriai intézetekre vonatkozó utólagos 

fizetési rendszere (IDF PPS), valamint a szenvedélybetegeknek nyújtott szolgáltatások 

esetében minden biztosítás alapján, az alábbiak szerint: 

 

Pszichiátriai szolgáltatások általában kiszámlázott összegének százalékértékei 

a) Fekvőbeteg:    42,9% 

b) Járóbeteg:  53,9% 

A további szolgáltatások általában kiszámlázott összegének százalékértéke 49,9% 

 

Az általában kiszámlázott összeg kiigazításának alkalmazását követően kapott összeg ezt 

követően a fenti 3. pontban bemutatott vonatkozó százalékos kedvezmény tárgyát képezi.  A 

százalékos kedvezmény alkalmazását követően fennmaradó összegeket kiszámlázzák a 

betegnek és/vagy a kezesnek. 
 

6. A fizetés elmulasztásának következményei:  A százalékos kedvezmény alkalmazását 

követően fennmaradó összegek a HMH Carrier Clinic standard számlázási és beszedési 

gyakorlataival összhangban lévő időben történő kifizetés tárgyát képezik. A fennmaradó 

2019 FINANCIAL ASSISTANCE PROGRAM (FAP)
SLIDING SCALE PERCENTAGE REDUCTION

FAMILY 

SIZE 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1 37,470      34,972      32,474      29,976      27,478      24,980      22,482      19,984      17,486         14,988      12,490      

OR MORE 37,469      34,971      32,473      29,975      27,477      24,979      22,481      19,983         17,485      14,987      

2 50,730      47,348      43,966      40,584      37,202      33,820      30,438      27,056      23,674         20,292      16,910      

OR MORE 50,729      47,347      43,965      40,583      37,201      33,819      30,437      27,055         23,673      20,291      

3 63,990      59,724      55,458      51,192      46,926      42,660      38,394      34,128      29,862         25,596      21,330      

OR MORE 63,989      59,723      55,457      51,191      46,925      42,659      38,393      34,127         29,861      25,595      

4 77,250      72,100      66,950      61,800      56,650      51,500      46,350      41,200      36,050         30,900      25,750      

OR MORE 77,249      72,099      66,949      61,799      56,649      51,499      46,349      41,199         36,049      30,899      

5 90,510      84,476      78,442      72,408      66,374      60,340      54,306      48,272      42,238         36,204      30,170      

OR MORE 90,509      84,475      78,441      72,407      66,373      60,339      54,305      48,271         42,237      36,203      

6 103,770    96,852      89,934      83,016      76,098      69,180      62,262      55,344      48,426         41,508      34,590      

OR MORE 103,769    96,851      89,933      83,015      76,097      69,179      62,261      55,343         48,425      41,507      

7 117,030    109,228    101,426    93,624      85,822      78,020      70,218      62,416      54,614         46,812      39,010      

OR MORE 117,029    109,227    101,425    93,623      85,821      78,019      70,217      62,415         54,613      46,811      

8 130,290    121,604    112,918    104,232    95,546      86,860      78,174      69,488      60,802         52,116      43,430      

OR MORE 130,289    121,603    112,917    104,231    95,545      86,859      78,173      69,487         60,801      52,115      
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összegeket tartalmazó számla kiegyenlítésének elmulasztása esetén különböző behajtási 

eljárásokra, többek között adósságbehajtó ügynökség szolgáltatásainak igénybe vételére 

kerülhet sor.  További információért lásd a Számlázási és beszedési szabályzatot, amely a 

következő címen érhető el: https://carrierclinic.org/2019/08/09/carrier-clinics-financial-assistance-policy/ 

 

7. Forráskorlátozás.  A felügyelő testület által jóváhagyott éves költségvetés pénzügyi 

támogatásokra vonatkozó rendelkezést tartalmaz. 

 

8. Az egyéb ellátások előzetes igénybevételének kötelezettsége.  A betegek csak a 

vonatkozó biztosítási fedezetek és kormányzati támogató programok, többek között a Medicaid 

tanulmányozása (és lehetőség szerinti alkalmazása) után válhatnak jogosulttá pénzügyi 

támogatásra.  A biztosítási szabályzat iránymutatásainak (azaz fellebbezések, beutalások, nem 

engedélyezett szolgáltatások) figyelmen kívül hagyása, vagy a rendelkezésre álló kormányzati 

támogató programok igénybe vételének elmulasztása esetén a HMH Carrier Clinic saját belátása 

szerint dönthet a pénzügyi támogatás elutasításáról. 

 

9. A megkülönböztetés tilalma.  A jelen szabályzat szerinti pénzügyi támogatás iránti 

kérelem nem utasítható el faji hovatartozás, vallási meggyőződés, nemzetiség, eredet, 

állampolgárság vagy bevándorlói jogállás alapján.  Pénzügyi támogatásban az a beteg és érte 

pénzügyileg kezességet vállaló személy részesül, akiről a fizetőképességét befolyásoló 

körülmények egyedi vizsgálatát követően megállapítást nyer, hogy nem képes kifizetni a 

kiszámlázott szolgáltatások vagy az önköltség egészét vagy egy részét. 

 

10. Mindenre kiterjedő szabályzat.  A jelen szabályzat keretein kívül a HMH Carrier Clinic 

nem nyújthat pénzügyi támogatást nem biztosított vagy alulbiztosított betegek számára.   

 

11. Az EMTALA-kötelezettségek sérelmének tilalma.  A fentiek ellenére a HMH Carrier 

Clinic az alkalmazásában álló engedélyes független orvosok révén megkülönböztetés nélkül 

ellátásban részesíti a sürgősségi ellátást igénylő egészségi állapotban lévő (az amerikai szociális 

biztonságról szóló törvény (42 USC 1395dd) 1867. bekezdésének értelmében véve) és ilyen 

ellátásért folyamodó valamennyi személyt, fizetésképességüktől és a jelen szabályzat szerinti 

pénzügyi támogatásra való jogosultságuktól függetlenül.  Lásd a HMH Carrier Clinic 

[EMTALA szabályzat].  

 

12. Fordítások. A jelen szabályzatot, valamint az itt és a Számlázási és beszedési 

szabályzatban hivatkozott valamennyi kapcsolódó dokumentumot lefordították a szervezet 

legfrissebb Közösségi egészségügyi igényekről szóló értékelő jelentésében azonosított 

fogyasztók nyelvére. Ezek kérésre a következő címen ingyenesen elérhetők: 
https://carrierclinic.org/2019/08/09/carrier-clinics-financial-assistance-policy/ 

 

 

13. Kormányzat által jóváhagyott szabályzat. Ez a szabályzat és valamennyi frissítése a 

szervezeti vezetőség és a felügyelő testület általi áttekintés és jóváhagyás tárgyát képezi. 
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