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Política de Desconto de Sem Seguro/Pagamento por conta própria
I.

FINALIDADE:
O objetivo desta Política de descontos para não segurados/pagamentos por conta própria (a
"Política") é definir os critérios de elegibilidade para descontos oferecidos a pacientes que
não são segurados e recebem serviços de emergência e outros serviços de saúde clinicamente
necessários nas unidades hospitalares do Jefferson Health.

II.

APÓLICE:
O Jefferson Health está comprometido em fornecer consistentemente um desconto justo a
indivíduos que não são segurados ou, em alguns casos, segurados, mas sem cobertura de
seguro para determinados serviços de saúde emergenciais ou outros serviços de saúde
medicamente necessários. Esta política estabelece as diretrizes para um desconto para
pacientes não segurados/pagamento por conta própria.

III.

ÂMBITO:
Esta política aplica-se a pacientes residentes na área de serviço principal do Jefferson Health.
Como prestador de serviços de saúde em vários locais, o Jefferson Health atende
predominantemente os residentes da Pensilvânia, de Nova Jérsia e do Delaware.
1
Enterprise Uninsured_Self-Pay Discount Policy – EUROPEAN PORTUGUESE

Este desconto apenas está disponível para serviços de saúde de urgência ou de outros tipos
que sejam necessários. Determinados serviços prestados pelo Jefferson Health não
considerados clinicamente necessários (como cirurgia plástica eletiva) têm o preço de
pacotes, sem descontos adicionais e todos os pagamentos associados a esses serviços são
esperados antes ou no momento do serviço.
Além disso, os serviços de urgência e outros serviços médicos necessários fornecidos nas
instalações hospitalares do Jefferson Health podem ser prestados pelas próprias instalações
hospitalares, pelos seus médicos empregados ou por fornecedores de serviços independentes.
Os serviços prestados por médicos não empregados e fornecedores de serviços independentes
não podem ser cobertos por este PAF. O Jefferson Health mantém a sua lista de fornecedores
num documento separado deste PAF. Consulte os Anexos A a L para obter a listagem de
fornecedores de serviços da organização, que inclui fornecedores que prestam serviços de
assistência médica de urgência ou outros serviços médicos necessários nas instalações
hospitalares do Jefferson Health. A listagem de fornecedores especifica quais deles são
cobertos por este PAF e quais não são. A listagem está disponível em todos os sites de cada
unidade hospitalar. Além disso, a listagem de fornecedores está disponível gratuitamente,
mediante pedido, nos locais de registo de pacientes em cada unidade hospitalar do Jefferson
Health. A listagem de fornecedores será revista trimestralmente e atualizada se necessário.
IV.

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE PARA PACIENTES NÃO SEGURADOS:
O Jefferson Health fornecerá o desconto do paciente Não Segurado/Pagamento por Conta
Própria a indivíduos que corresponderem à definição de Não Segurado ou Pagamento por
Conta Própria, conforme definido abaixo:
Sem seguro de saúde: Um paciente sem seguro de saúde ou assistência a terceiros para
cumprir as suas obrigações de pagamento.
Pagamento por conta própria: Os pacientes que tenham esgotado os benefícios do seu seguro
e/ou se o paciente tiver cobertura por terceiros mas o terceiro pagante negou a cobertura ou
não providenciar cobertura para os serviços de saúde específicos para os quais o paciente
procura tratamento.
Um paciente que tenha cobertura de terceiros e esteja a pedir o Desconto para Pacientes Não
Segurados/Pagamento por Conta Própria deve fornecer informações sobre essa cobertura,
conforme solicitado pelo Jefferson Health, para que uma determinação possa ser feita.
Os pacientes do Jefferson Health devem cooperar totalmente no processo de recolha de
informações de acordo com esta Política, e a falha em fazê-lo afeta a capacidade do Jefferson
Health em fornecer o Desconto de Paciente Não Segurado/Pagamento por Conta Própria.

V.

PROCEDIMENTOS:
Antes de serem rastreados para o desconto disponível ao abrigo desta Política, os candidatos
devem ser rastreados para determinar a sua potencial elegibilidade para quaisquer benefícios
de seguro de terceiros ou programas de assistência médica que possam pagar as contas do
hospital.
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O Jefferson Health deve primeiro ajudá-lo a determinar se é elegível para programas
patrocinados pelo governo ou outra cobertura de seguro. Uma empresa externa pode ser
contratada para auxiliar no processo formal de pedido do programa de assistência médica
estatal, incluindo a visita ao paciente em casa para obter toda a documentação necessária.
Será pedido ao paciente que forneça ao Jefferson Health todas as informações financeiras e
outras necessárias para ajudar na inscrição num programa de seguro patrocinado
publicamente. Os pacientes que não cooperarem na inscrição para esses programas poderão
ver negado o desconto de Não Segurado/Pagamento por Conta Própria.
Se um paciente não for elegível para qualquer programa patrocinado pelo governo, receberá
o desconto de não segurado/pagamento por conta própria. Se o paciente for elegível para
assistência mais generosa, poderá pedir assistência financeira de acordo com a Política de
Assistência Financeira do Jefferson Health. Se um paciente cumprir os critérios de
Compassionate Care, o Desconto de Não Segurado/Pagamento por Conta Própria não será
aplicado e deverá ser revertido da conta do paciente.
VI.

DESCONTO:
O desconto Não Segurado/Pagamento por Conta Própria do Jefferson Health está disponível
para pacientes não segurados/que paguem por conta própria que cumprem os critérios
descritos acima. De acordo com esta política, o paciente elegível receberá uma quantia não
superior a 115% da tabela de taxas do Medicare.
Nota: esses limites de cobrança não segurados estão de acordo com NJ P.L.2008 c60,
conforme exigido pelos regulamentos de Nova Jérsia.

VII.

MÉTODOS PARA DIVULGAÇÃO:
As medidas a seguir são usadas para divulgar esta política à nossa comunidade e pacientes. A
comunicação será escrita em terminologia clara para o consumidor e em idiomas que os
pacientes possam entender. O Jefferson Health fornece formação apropriada à equipa
administrativa e clínica que interage com os pacientes sobre o desconto para Não
Segurado/Pagamento por Conta Própria, a forma de comunicar essa disponibilidade aos
pacientes e como direcionar os pacientes para a equipa de assistência financeira apropriada.
Cópias em papel desta Política estão disponíveis mediante pedido, gratuitamente, por correio
e em várias áreas nas unidades hospitalares do Jefferson Health. Isso inclui, entre outros,
salas de emergência e áreas de registo/admissão de pacientes.
Placas ou displays que informam os pacientes sobre o desconto de Não Segurado/Pagamento
por Conta Própria serão conspicuamente afixados em locais públicos, incluindo salas de
emergência e áreas de registo/admissão de pacientes.
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