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DEFINICJE: 
 
Okres wnioskowania: Okres, w czasie którego przyjmowane i rozpatrywane są wnioski o przyznanie Pomocy 
Finansowej. Okres wnioskowania rozpoczyna się w dniu udzielenia świadczenia medycznego, a kończy się 240ego dnia 
od daty wystawienia pierwszego zestawienia należności po zrealizowanej usłudze. 
Dług nieściągalny: Zobowiązanie Pacjenta do zapłaty, które nie zostało uregulowane przez ponad 120 dni od daty 
utworzenia przez OSF zobowiązania finansowego oraz wysłania Pacjentowi lub Gwarantowi Pacjenta pierwszego 
zestawienia należności po wypisaniu ze szpitala, lub które jest niezgodne z ustalonym planem płatności. 
Pomoc w finansowaniu wydatków za opiekę w przypadku katastrofy: Pomoc finansowa świadczona kwalifikującym 
się Pacjentom z rocznymi dochodami rodziny  przekraczającymi 400% federalnego wskaźnika ubóstwa oraz 
zobowiązaniami finansowymi z tytułu usług medycznych świadczonych przez OSF o wartości przekraczającej 25% 
dochodu rodziny. 
Działania związane z nadzwyczajną windykacją (Extraordinary Collection Action, „ECA”): Wszelkie działania 
względem osoby zobowiązanej uregulować zaległą fakturę za usługę świadczoną przez OSF, w sytuacji, w której 
wymagane jest wszczęcie postępowania prawnego lub sądowego, albo zgłoszenie niekorzystnych dla Gwaranta(-ów) 
informacji organom sporządzającym sprawozdania dotyczące kredytów konsumenckich lub biurom kredytowym. Działania 
w ramach ECA nie obejmują wysłania Pacjentowi lub Gwarantowi faktury, wykonania telefonu do Pacjenta w celu 
dokonania uzasadnionego zapytania lub przeniesienia konta na zewnętrzny podmiot w celu ściągnięcia należności 
zgodnie z wymogami tytułu 29 Kodeksu Przepisów Federalnych (CFR) 1.501(r)-6(b)(2), bez zastosowania postępowania 
prawnego lub sądowego.  
Federalny wskaźnik ubóstwa (FPL - Federal Poverty Level)): FPL wykorzystuje progi dochodów różniące się w 
zależności od liczby członków rodziny w celu zidentyfikowania ubogich mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Wskaźnik 
ubóstwa jest poddawany okresowej aktualizacji w Federalnym Rejestrze przez Departament Zdrowia i Opieki Społecznej 
Stanów Zjednoczonych na mocy ustępu (2) Rozdziału 9902 Tytułu 42 Kodeksu Stanów Zjednoczonych. Aktualne 
wytyczne dotyczące FPL można sprawdzić na stronie  http://aspe.hhs.gov/  POVERTY/. 
Gwarant: Osoba niebędąca Pacjentem, która jest odpowiedzialna za opłacenie faktury Pacjenta. 
Opłaty brutto: Całkowita cena ustalona przez OSF za świadczenia medyczne, która jest konsekwentnie i jednolicie 
pobierana od wszystkich Pacjentów przed wnioskowaniem o jakiekolwiek umowne bonifikaty, zniżki lub pomoc finansową. 
Plan płatności: Plan płatności uzgodniony między OSF i Pacjentem lub Gwarantem Pacjenta w związku z pokryciem 
wydatków z własnej kieszeni. Plan płatności powinien uwzględniać sytuację finansową Pacjenta, należną kwotę oraz 
ewentualne wcześniejsze płatności.  
Rozliczenia Samopłatne lub Odpowiedzialność Finansowa Samopłatności: Konta zawierające sumy należności, 
które Pacjenci lub Gwaranci Pacjentów są zobowiązani zapłacić bezpośrednio na rzecz OSF. Mogą one uwzględniać 
salda do zapłaty po wypłaceniu należności z tytułu ubezpieczeń, kwoty należne od Pacjentów nieubezpieczonych lub 
salda do zapłaty po korektach dokonanych zgodnie z Programem Pomocy Finansowej OSF. 

 
 
Rozliczenia Samopłatne i Pobory Opłat Pobrano dnia 7.02.2021. Oficjalna kopia dostępna pod adresem:  http://osf-
healthcare.policystat.com/policy/8799425/. Strona 1 z 9 
Copyright © 2021 OSF Ministry Services  

https://osf-healthcare.policystat.com/policy_search/author/?search_query=&terms=2063896
https://osf-healthcare.policystat.com/policy_search/author/?search_query=&terms=2063896
https://osf-healthcare.policystat.com/policy_search/category/?search_query=&terms=12619
http://aspe.hhs.gov/POVERTY/
http://aspe.hhs.gov/POVERTY/


Pacjent nieubezpieczony: Pacjent, który nie jest objęty w całości lub w części polisą ubezpieczenia zdrowotnego, w tym polisą z 
wysoką sumą gwarantowaną, i nie jest beneficjentem publicznego ani prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, zasiłku zdrowotnego 
lub innego programu opieki zdrowotnej (w tym, bez ograniczeń, prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, planu ERISA, Medicare, 
Medicaid, CHIP lub CHAMPUS), oraz którego uraz, choroba lub leczenie nie podlega odszkodowaniu w ramach odszkodowania dla 
pracowników, ubezpieczenia samochodowego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub innego ubezpieczenia, zgodnie z 
ustaleniami OSF w oparciu o dokumenty i informacje dostarczone przez Pacjenta lub uzyskane z innych źródeł, na potrzeby płatności 
za usługi opieki zdrowotnej świadczone przez OSF. 

 
Pacjent niedoubezpieczony: Osoba objęta prywatnym lub publicznym ubezpieczeniem, w przypadku której opłacenie pełnej kwoty 
wydatków bieżących za usługi medyczne świadczone przez OSF wiązałoby się z trudnościami finansowymi.  
CEL: 

 
W duchu Chrystusa i za przykładem Franciszka z Asyżu Misją OSF HealthCare (zwaną dalej łącznie „OSF”) jest 
służenie osobom z największą troską i miłością we wspólnocie, która celebruje dar życia. 

 
Polityka samopłatności i windykacji OSF jest zgodna z jej misją i wartościami. Ma on na celu spełnienie wymagań 
wszystkich obowiązujących przepisów federalnych, stanowych i lokalnych, w tym, między innymi, sekcji 1.501(r) 
Kodeksu Urzędu Skarbowego z 1986 r., z późniejszymi zmianami, oraz zawartych w nim przepisów, a także federalnej 
ustawy o ochronie pacjentów i Ustawa o przystępnej cenie (Affordable Care Act - ACA).  
PROCEDURA: 

 
Wszyscy Pacjenci OSF Health System i jej podmiotów zależnych (dalej łącznie zwanych „OSF”) otrzymujący 
świadczenia medyczne w poniższych placówkach:  

 
OSF Sacred Heart Medical Center  
OSF Saint Anthony’s Health Center  
OSF Saint Anthony Medical Center  
OSF Saint Elizabeth Medical Center  
OSF Saint Francis Hospital & Medical Group  
OSF Saint Francis Medical Center  
OSF Heart of Mary Medical Center  
OSF Holy Family Medical Center  
OSF Saint James – John W. Albrecht Medical Center  
OSF Saint Joseph Medical Center  
OSF Little Company of Mary Medical Center  
OSF Saint Luke Medical Center  
OSF Saint Mary Medical Center  
OSF Saint Paul Medical Center  
OSF Home Care Services (usługi świadczone w domu pacjenta)  
OSF Multi-Specialty Group (opieka wielospecjalistyczna)  
OSF Lifeline Ambulance (ambulans ratujący życie) 

 
Niniejsza procedura odnosi się do opłat za usługi opieki zdrowotnej świadczone w OSF. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA: 
 
Aby OSF mogło odpowiedzialnie zarządzać swoimi zasobami finansowymi, jednocześnie udzielając pomocy pacjentom z 
potrzebami finansowymi, od Pacjentów oczekuje się udziału w kosztach opieki w oparciu o ich indywidualną zdolność 
płatniczą i/lub wymogi ich ubezpieczenia. Niniejsza procedura dotycząca rachunków samopłatnych i ściągania należności 
od pacjentów oraz Program pomocy finansowej będą stanowić podstawę praktyk ściągania przez OSF należności za 
konta Pacjentów. Niniejsza polityka opisuje proces OSF dotyczący rozwiązywania zobowiązań płatniczych Pacjentów i 
informowania Pacjentów o polityce pomocy finansowej (FAP) OSF. 

 
Zgodnie z tą polityką, żadne nadzwyczajne działania windykacyjne nie będą podejmowane wobec Pacjenta lub Gwaranta 
Pacjenta przed podjęciem uzasadnionych starań w celu ustalenia, czy Pacjent lub Gwarant kwalifikuje się do pomocy w 
ramach Polityki Pomocy Finansowej OSF (FAP). 

 
Pacjenci, którzy otrzymali pomoc w nagłych wypadkach i niezbędne leczenie uzyskają możliwość wnioskowania o 
pomoc finansową zgodnie z przepisami ACA i rozporządzeniami wykonawczymi tej ustawy. Podczas dokonywania 
ustaleń dotyczących przyznania pomocy finansowej OSF nie dyskryminuje ze względu na wiek, płeć, rasę, wyznanie, 
kolor skóry, niepełnosprawność, orientację seksualną, pochodzenie narodowe lub status imigracyjny. 

 
OSF zobowiązuje się do świadczenia pomocy finansowej kwalifikującym się Pacjentom lub Gwarantom Pacjentów, 
którzy nie są ubezpieczeni lub są niedoubezpieczeni oraz dla których opłacenie pełnej kwoty należnej za opiekę 
świadczoną przez OSF wiązałoby się z trudnościami finansowymi. Płatność będzie pobierana od Pacjentów 
zidentyfikowanych jako zdolnych do zapłaty za usługę. Procedury ściągania należności wyszczególnione w niniejszym 
dokumencie będą stosowane konsekwentnie względem wszystkich Pacjentów, niezależnie od ich statusu 
ubezpieczenia, i będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz misją OSF. 

 
OSF będzie jasno komunikować się z Pacjentami lub Gwarantami Pacjentów w kwestii dostępności programów pomocy 
finansowej, a także oczekiwań dotyczących płatności. Komunikacja ta będzie odbywać się na przestrzeni całego cyklu 
przychodów. 

 
Polityka OSF zabrania domagania się płatności za nagłe zachorowania przed uzyskaniem świadczeń przez 
Pacjenta lub podejmowania działań z zakresu ściągania należności, które mogłyby zakłócać świadczenie nagłej 
opieki medycznej. 

 
Wszystkie informacje finansowe uzyskane od Pacjentów lub ich Gwarantów są poufne. 

 
Potwierdzenie zobowiązania Pacjenta do zapłaty: 

 
OSF podejmie stosowne kroki w celu potwierdzenia zobowiązania Pacjenta do zapłaty.  Podjęte zostaną działania 
mające na celu zidentyfikowanie płatników będących osobami trzecimi, aby pomóc Pacjentom w regulowaniu ich 
rachunków, a OSF będzie domagać się zapłaty od wszystkich znanych płatników będących osobami trzecimi, aby 
pomóc Pacjentom w regulowaniu ich rachunków. Terminowe i prawidłowe składanie wniosków o roszczenia płatników 
osób trzecich będzie realizowane w celu zapewnienia właściwego rozstrzygnięcia roszczenia. W razie potrzeby i w miarę 
możliwości OSF zapewni Pacjentom wsparcie w zakresie rozwiązania problemów związanych z opłaceniem roszczeń 
ubezpieczeniowych.  
Rozliczanie sald pacjentów: 

 
Po ustaleniu zobowiązania Pacjenta lub Gwaranta Pacjenta do opłacenia należności za otrzymane świadczenia, OSF (i) 
poinformuje Pacjenta lub Gwaranta Pacjenta o różnych opcjach spłacenia salda oraz (ii) przekaże program pomocy 
finansowej, uproszczone podsumowanie programu pomocy finansowej oraz procedurę fakturowania i ściągania 
należności od pacjenta.  Jeżeli Pacjent lub Gwarant nie są w stanie spłacić salda należnego po otrzymaniu pierwszego 
zestawienia należności Pacjenta, zostaną oni poinformowani o innych dostępnych opcjach spłacenia sald należności z 
tytułu poniesionych kosztów, w tym o planach płatności i/lub pomocy finansowej. Zostaną podjęte stosowne wysiłki na 
rzecz poinformowania Pacjentów lub Gwarantów Pacjentów o programie pomocy finansowej OSF oraz zostaną 
przekazane informacje na temat sposobu wnioskowania o pomoc finansową. 
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Zestawienia należności: 
 
OSF prześle pocztą tradycyjną lub elektroniczną co najmniej trzy oddzielne zestawienia w celu ściągnięcia należności z 
tytułu kosztów poniesionych przez pacjenta. Korespondencja zostanie skierowana pod ostatni znany adres każdego 
Pacjenta lub Gwaranta(-ów). Dodatkowe zestawienia nie będą wymagane, jeżeli Gwarant złoży wypełniony wniosek o 
pomoc finansową w ramach programu pomocy finansowej lub spłaci należność w całości.  Gwarant ma obowiązek 
dostarczyć właściwy adres do korespondencji w momencie otrzymywania świadczenia lub po przeprowadzce. W 
przypadku konta z nieaktualnym adresem zostaną podjęte stosowne wysiłki na rzecz ustalenia bieżącego adresu. 
Wszystkie zestawienia należności z tytułu kosztów poniesionych przez pacjenta będą zawierać między innymi, ale nie 
wyłącznie, następujące informacje: 

 
1. Wysokość opłat za te usługi;  

 
2. Datę(y) świadczenia usług opieki medycznej na rzecz Pacjenta;  

 
3. Krótki opis tych usług;  

 
4. Kwota wymagana do zapłaty przez Pacjenta lub Gwaranta;  

 
5. Kontakt do OSF w sprawie zapytań dotyczących faktur;   

 
6. Wyraźnie sformułowana informacja dla Pacjenta lub Gwaranta o dostępności pomocy finansowej w ramach 

programu pomocy finansowej, łącznie z numerem telefonu działu i bezpośrednim adresem strony internetowej, 
na której można znaleźć kopie dokumentów, w tym Wniosku o przyznanie pomocy finansowej.   

 
7. Co najmniej jedno zestawienie przesłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną będzie zawierać pisemną 

informację dla Pacjenta lub Gwaranta o działaniach związanych z nadzwyczajną windykacją należności, które 
mogą być podjęte w przypadku, gdy Pacjent lub Gwarant nie ubiega się o pomoc finansową w ramach 
programu pomocy finansowej lub nie spłaci należnej kwoty w terminie wskazanym na fakturze.  Do tego 
zestawienia zostanie dołączone uproszczone podsumowanie programu pomocy finansowej; oraz  

 
8. Informacja, że na życzenie Pacjent może otrzymać rachunek szczegółowy  

 
Pomoc finansowa: 

 
Informacja o pomocy finansowej będzie powszechnie dostępna dla Pacjentów i członków wspólnoty, której służy OSF. 
Program pomocy finansowej OSF, wniosek o przyznanie pomocy finansowej oraz uproszczone streszczenie programu 
pomocy finansowej są dostępne na stronie internetowej OSF. Informacje te w wersji papierowej są dostępne 
nieodpłatnie na życzenie Pacjenta. 

 
Informacja o pomocy finansowej, w tym informacje o Programie pomocy finansowej OSF oraz instrukcje dotyczące 
kontaktu w sprawie pomocy będą przekazywane Pacjentom przy przyjęciu do placówki lub przy wypisie. Informacja o 
pomocy finansowej będzie również udostępniona nieodpłatnie na życzenie Pacjenta i zostanie wywieszona w widocznym 
miejscu przy rejestracji/stanowisku przyjęcia w szpitalu lub przychodni, w szpitalnej izbie przyjęć, a także zostanie 
dołączona do miesięcznych zestawień należności Pacjenta. 

 
Plan płatności: 

 
Pacjenci lub ich Gwaranci otrzymają również informację o planach płatności. W przypadku Pacjentów, którzy nie są w 
stanie zapłacić należnego salda w terminie, plany płatności mogą zostać wydłużone bez naliczania odsetek. Takie 
plany płatności należy uzgodnić telefonicznie z działem usług finansowych dla pacjentów OSF (Patient Financial 
Service, PFS) lub samodzielnie na stronie OSF: https://www.osfhealthcare.org/billing/. Jeżeli Pacjent lub Gwarant 
Pacjenta nie ustali warunków płatności albo jeżeli Pacjent albo Gwarant Pacjenta nie spełni ustalonych warunków 
płatności, konto może zostać przekazane zewnętrznej firmie windykacyjnej. 

 
Jeśli Pacjent OSF lub Gwarant posiadający aktualny plan płatności nadal otrzymuje świadczenia w OSF i ponosi 
dodatkowe koszty, aktualny plan płatności Pacjenta lub Gwaranta Pacjenta może zostać zmieniony, aby uwzględnić 
dodatkowe należności. 
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Plany płatności są dostępne dla Pacjentów lub ich Gwarantów, którzy nie kwalifikują się w 100% do otrzymania pomocy 
finansowej, ale nie są w stanie spłacić pełnego salda. Plany płatności podlegają tym samym zasadom, które mają 
zastosowanie do Pacjentów lub Gwarantów niekwalifikujących się do otrzymania pomocy finansowej. 

 
Obowiązek informacyjny ze strony Pacjenta: 

 
W ciągu trzydziestu (30) dni od zaistnienia zmiany, Pacjenci muszą poinformować OSF o wszelkich istotnych zmianach 
swojej sytuacji finansowej, która może wpływać na zdolność Pacjenta do przestrzegania postanowień uzgodnionego 
planu płatności lub kwalifikowalność do uzyskania pomocy finansowej.  

 
Kwestie sporne dotyczące faktur: 
 
OSF poinformuje Pacjentów o procedurze rozpatrywania ewentualnych kwestii spornych dotyczących faktur. Kwestie 
sporne należy kierować do działu PFS OSF, dzwoniąc pod numer telefonu (800) 421-5700. Nazwa działu, PFS, oraz 
darmowy numer telefonu, pod który można kierować sporne kwestie będzie widniał na każdym miesięcznym zestawieniu 
należności Pacjenta oraz wezwaniach do zapłaty wysyłanych przez OSF. Dział PFS będzie odpowiadał na zapytania 
Pacjentów w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu dwóch (2) dni roboczych od otrzymania 
zgłoszenia telefonicznego, oraz będzie odpowiadał na pisemne zapytania dotyczące faktur w ciągu dziesięciu (10) dni 
roboczych od otrzymania kwestii spornej. W przypadku kwestii spornej wymagającej dalszego rozpatrzenia, wszelkie 
czynności windykacyjne  zostaną wstrzymane do czasu podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie kwestionowanej kwoty. 

 

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z NADZWYCZAJNĄ 
WINDYKACJĄ (ECA) PODEJMOWANE W 
PRZYPADKU BRAKU PŁATNOŚCI 

 
Żadne konto nie będzie podlegać ECA w ciągu 120 dni od wystawienia pierwszego zestawienia należności Pacjenta, 
zanim OSF nie podejmie stosownych wysiłków w celu ustalenia, czy Pacjent kwalifikuje się do uzyskania pomocy 
finansowej.  Czynności windykacyjne nie będą podejmowane względem Pacjenta, jeżeli Pacjent lub Gwarant dostarczył 
dokumentację potwierdzającą, że zawnioskował o pokrycie kosztów w ramach Medicaid lub innego programu opieki 
zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych, który może pokryć zaległe roszczenie i dla którego trwa procedura 
ustalenia kwalifikowalności. 

 
Przed przekazaniem konta Pacjenta do firmy windykacyjnej OSF podejmie stosowne wysiłki w celu poinformowania o 
programie pomocy finansowej i prześle do Pacjenta lub Gwaranta co najmniej trzy (3) pisemne zestawienia należności. 
Każde zestawienie będzie zawierało wyraźnie sformułowaną informację o programie pomocy finansowej OSF, numer 
telefonu, pod którym można uzyskać wsparcie i bezpośredni adres strony internetowej. Jeśli wszelkie próby komunikacji 
z Pacjentem lub Gwarantem Pacjenta zakończą się niepowodzeniem i nie zostanie znaleziony prawidłowy adres dla 
niedoręczonej poczty, konta zostaną wysłane do agencji windykacyjnej. 

 
W przypadku Pacjenta lub Gwaranta wnioskującego o pomoc finansową, w ciągu 240 dni od wystawienia pierwszego 
zestawienia należności Pacjenta wniosek zostanie przyjęty, a czynności windykacyjne zostaną zakończone w momencie 
ustalenia kwalifikowalności. Jeżeli wnioskodawca otrzyma zgodę na uzyskanie pomocy finansowej w 100%, nie będą 
podejmowane żadne dalsze czynności windykacyjne.  Jeżeli wnioskodawca otrzymał odmowną decyzję dotyczącą 
pomocy finansowej lub otrzymał zniżkę na świadczenia opieki medycznej, zostaną podjęte kroki na rzecz rozliczenia 
zaległych zobowiązań. Jeżeli konto nie zostanie rozliczone lub nie zostaną ustalone żadne warunki dotyczące rozliczenia 
konta, podjęte zostaną dodatkowe działania windykacyjne. 

 
Jeżeli w okresie wnioskowania Pacjent złoży niekompletny wniosek, OSF musi (i) zawiesić wszystkie czynności 
windykacyjne, (ii) dostarczyć danej osobie pisemne powiadomienie opisujące dodatkowe informacje i/lub dokumentację 
wymaganą w ramach programu pomocy finansowej lub wniosek, który należy dostarczyć, aby procedura wnioskowania 
o pomoc finansową była kompletna oraz (iii) dostarczyć dane do kontaktu z OSF. Wniosek pozostanie aktywny przez  
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30 dni od daty przesłania listu do wnioskodawcy żądającego takich informacji. Jeśli wnioskodawca nie odpowie w ciągu 
30 dni, wniosek zostanie odrzucony. W przypadku odmowy ze względu na braki w dokumentacji, Pacjenci mogą 
ubiegać się ponownie o pomoc finansową w ciągu 240 dni od daty otrzymania świadczenia. 

 
Wnioskodawcy zakwalifikowani do programu pomocy finansowej otrzymają zwrot środków przekraczających należną 
kwotę ustaloną przez Pacjenta lub Gwaranta Pacjenta na kontach, dla których została przyznana pomoc w ramach 
programu pomocy finansowej OSF. Zwroty dotyczą nadpłat w wysokości 5 USD lub więcej. Zgodnie z niniejszą polityką, 
pomoc finansowa nie obejmuje zasadniczo współfinansowania lub salda pozostałego do zapłaty po dokonaniu płatności 
przez firmę ubezpieczeniową, jeśli Pacjent nie otrzyma odpowiednich zgłoszeń lub uprawnień, lub jeżeli taka pomoc jest 
niezgodna z umową ubezpieczyciela. Dlatego takie otrzymane płatności nie podlegają refundacji. 

 
Czynności windykacyjne mogą być zastosowane przez OSF podczas dochodzenia płatności od Pacjentów lub 
Gwarantów (i) z saldami niespłaconymi przez ponad 120 dni, którzy nie wnioskują o pomoc finansową, (ii) Pacjentów 
lub Gwarantów, którzy nie przestrzegają uzgodnionego planu płatności, lub (iii) Pacjentów lub Gwarantów, którzy 
przestali współpracować w dobrej wierze, by spłacić zaległe saldo. 

 
Co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem jednego lub kilku działań związanych z nadzwyczajną windykacją w celu 
uzyskania płatności za świadczoną opiekę, OSF dostarczy Pacjentowi lub Gwarantowi pisemne powiadomienie 
informujące o pomocy finansowej dostępnej dla kwalifikujących się osób, w jaki sposób można ubiegać się o pomoc 
finansową i gdzie można otrzymać program pomocy finansowej. Takie pisemne zawiadomienie będzie wskazywać ECA, 
które OSF lub inna upoważniona strona zamierza zainicjować w celu uzyskania płatności za opiekę, oraz wskaże termin, 
po upływie którego takie ECA mogą zostać zainicjowane. Termin ten nie będzie przypadał wcześniej niż trzydzieści (30) 
dni po dacie dostarczenia pisemnego powiadomienia do Pacjenta lub Gwaranta Pacjenta. Do powiadomienia zostanie 
dołączone uproszczone streszczenie programu pomocy finansowej. OSF podejmie również stosowne wysiłki, aby ustnie 
powiadomić daną osobę o programie pomocy finansowej OSF oraz sposobie uzyskania przez Pacjenta wsparcia w 
procesie ubiegania się o tę pomoc. 

 
W celu uzyskania płatności za świadczoną opiekę OSF może zainicjować następujące działania związane z nadzwyczajną 
windykacją: 

 
1. zgłoszenie do organów sporządzających sprawozdania dotyczące kredytów konsumenckich  

 
2. wszczęcie postępowania sądowego  

 
3. zajęcie pod zastaw  

 
4. zajęcie wynagrodzenia w celu ściągnięcia zaległego salda.  

 
Firmy windykacyjne: 

 
Agencje windykacyjne mogą być wykorzystywane do pomocy w dochodzeniu sald rachunków samopłatności przez 
Pacjenta. Konta nie zostaną przekazane firmie windykacyjnej w ciągu pierwszych 120 dni od daty wystawienia 
pierwszego zestawienia należności Pacjenta, chyba że Pacjent lub Gwarant Pacjenta nie spełniają obowiązków 
wynikających z uzgodnionego planu płatności. 

 
Przed przekazaniem konta do zewnętrznej firmy windykacyjnej każde konto zostanie poddane weryfikacji w celu 
zapewnienia, że OSF podejmuje stosowne wysiłki w celu ustalenia, czy dany Pacjent lub Gwarant Pacjenta kwalifikuje 
się do pomocy finansowej. Po tej weryfikacji konto może zostać przekazane do zewnętrznej firmy windykacyjnej. 
Wszelkie rachunki skierowane do agencji windykacyjnej będą spełniać wymogi dotyczące pomocy finansowej. 

 
OSF nie zezwala na nękanie, obraźliwe, opresyjne, fałszywe, oszukańcze lub wprowadzające w błąd sformułowanie lub 
prowadzenie windykacji przez swoich prawników, agencje lub ich agentów i pracowników zajmujących się windykacją. 
OSF nie dopuszcza stosowania przez swoich pracowników odpowiedzialnych za ściąganie od Pacjentów długów za 
usługi medyczne języka i czynności windykacyjnych o charakterze nękającym, agresywnym, obraźliwym, fałszywym, 
kłamliwym lub wprowadzającym w błąd. 

 
Wszystkie firmy windykacyjne działające w imieniu OSF podpisują umowę, która określa, że stosowane przez 
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nią procedury windykacyjne muszą być zgodne z procedurami OSF oraz odpowiednimi przepisami prawa stanowego i 
federalnego. Agencje windykacyjne muszą przestrzegać tej polityki. 
 
Jeżeli Pacjent lub Gwarant Pacjenta złoży wniosek w ramach programu pomocy finansowej po wszczęciu działań 
związanych z nadzwyczajną windykacją, ale przed końcem okresu wnioskowania, OSF lub firma windykacyjna zawiesi 
windykację należności za świadczenia. 
 
Jeżeli Pacjent lub Gwarant Pacjenta złoży wniosek w ramach programu pomocy finansowej po wszczęciu działań 
związanych z nadzwyczajną windykacją, ale przed końcem okresu wnioskowania i otrzyma decyzję o zakwalifikowaniu 
się do programu pomocy finansowej za opiekę, OSF lub firma windykacyjna wykona w odpowiednim czasie następujące 
czynności: 
 

1. Będzie przestrzegać procedur określonych w umowie, które zapewniają, że Pacjent lub Gwarant Pacjenta nie 
płaci i nie ma obowiązku płacenia łącznie OSF i firmie windykacyjnej więcej niż jest zobowiązany zapłacić za 
opiekę jako osoba uprawniona do FAP .  

 
2. W stosownych przypadkach i gdy firma windykacyjna (a nie OSF) ma takie uprawnienia, podejmie racjonalnie 

dostępne kroki, aby cofnąć wszelkie podjęte działania związane z nadzwyczajną windykacją wobec Pacjenta lub 
Gwaranta Pacjenta.  

 
3. Jeżeli w okresie wnioskowania firma windykacyjna przekazuje lub sprzedaje dług podmiotowi zewnętrznemu, 

otrzyma ona pisemną umowę od tego podmiotu zewnętrznego zawierającą wszystkie elementy opisane w 
niniejszym paragrafie.  

 
Każda firma windykacyjna pracująca z kontami należności z tytułu kosztów ponoszonych przez Pacjentów OSF otrzyma 
kopię zatwierdzonej procedury fakturowania i ściągania należności od pacjenta oraz programu pomocy finansowej. 
Podpisane potwierdzenie otrzymania tych dokumentów oraz zobowiązanie do przestrzegania ich założeń z najwyższą 
starannością będzie przechowywane w aktach OSF. 
 
W przypadku Pacjenta lub Gwaranta Pacjenta wnioskującego o pomoc finansową w ciągu 240 dni od daty pierwszego 
zestawienia należności Pacjenta lub 30 dni od otrzymania powiadomienia o wszczęciu czynności windykacyjnych, 
wniosek zostanie przyjęty, a czynności windykacyjne zostaną zakończone w momencie ustalenia kwalifikowalności. 
Jeżeli wnioskodawca otrzyma zgodę na uzyskanie pomocy finansowej w 100%, nie będą podejmowane żadne dalsze 
czynności windykacyjne na danym koncie.  Jeśli wnioskodawca zostanie zaakceptowany do korzystania z opieki po 
obniżonej cenie lub odmówiono mu pomocy finansowej, Pacjent lub Gwarant musi podjąć odpowiednie kroki w celu 
rozwiązania zaległego salda samopłatności lub zostaną podjęte dalsze działania windykacyjne. 
 
Raportowanie kredytowe: 
 
OSF upoważnia swoje firmy windykacyjne do zgłaszania informacji na temat kont Pacjentów do organów 
sporządzających sprawozdania dotyczące kredytów konsumenckich. 
 
W niektórych przypadkach OSF lub jej firmy windykacyjne mogą podjąć kroki prawne w celu ściągnięcia należności z 
tytułu kosztów poniesionych przez Pacjenta. Firma windykacyjna może podjąć wobec Pacjenta lub Gwaranta Pacjenta 
kroki prawne za nieuregulowaną fakturę OSF, lub wystąpić do sądu dopiero po upływie trwającego 120 dni okresu 
wnioskowania oraz gdy OSF podejmie wszelkie stosowne wysiłki w celu ustalenia, czy Pacjent kwalifikuje się do 
otrzymania pomocy finansowej. W przypadku uzyskania orzeczenia sądu, mogą zostać zainicjowane następujące 
działania:  zajęcie wynagrodzenia, zastaw na nieruchomości i zastaw na rozliczeniach ubezpieczeniowych związanych z 
kosztem usług świadczonych przez OSF, dla których występują zaległości w płatnościach. 
 
Przed podjęciem kroków prawnych firma windykacyjna skonsultuje się z OSF.  Wszystkie rachunki będą weryfikowane 
indywidualnie dla każdego przypadku i będą uwzględniać okoliczności Pacjenta lub Gwaranta Pacjenta. OSF zweryfikuje 
wszelkie stosowne działania windykacyjne, aby zapewnić, że podjęto próby ściągnięcia dobrowolnej płatności od 
pacjenta, a dane konto kwalifikuje się do wszczęcia postępowania sądowego.  
 
Zastaw na majątku zmarłych pacjentów bez żyjących członków 
rodziny 
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Współmałżonek: 
OSF może utworzyć zastaw na majątku zmarłego Pacjenta, jeśli Pacjent ten nie posiada żyjącego współmałżonka. 

 

W Stanie Illinois żyjący współmałżonek zmarłego Pacjenta z zaległymi fakturami OSF przejmuje odpowiedzialność za 
spłacenie jego zobowiązań, pod warunkiem, że przed otrzymaniem świadczenia Pacjent nie dostarczył OSF Umowy o 
rozdzielności majątkowej między małżonkami. 

 

SZKOLENIE PARTNERÓW MISYJNYCH (MP) 
Dla partnerów misyjnych (MP) zaangażowanych w działania windykacyjne zostanie przeprowadzone szkolenie. 
Partnerzy misyjni odpowiedzialni za windykację kont pacjentów zostaną przeszkoleni z zakresu obsługi klienta, 
negocjacji dotyczących kont/ściągalności należności z kont oraz umiejętności ściągania należności.  Szkolenie będzie 
koncentrowało się na Pomocy finansowej OSF oraz procedurze Fakturowania/Ściągania należności, a także 
zobowiązaniu do traktowania wszystkich Pacjentów ze współczuciem i godnością.  Podczas szkolenia zostanie 
dokonany przegląd materiałów dotyczących windykacji i innych informacji wymaganych do skutecznego poinformowania 
Pacjentów o politykach i procedurach OSF. 

 

MONITOROWANIE FIRM WINDYKACYJNYCH 
 
Zewnętrzne agencje windykacyjne działające w imieniu OSF będą regularnie monitorowane, aby upewnić się, że 
przestrzegają tej polityki. 

 

POWSZECHNY DOSTĘP DO PROCEDURY 
 

Informacje na temat polityki pomocy finansowej OSF oraz polityki samopłatności i pobierania opłat OSF będą 
udostępniane pacjentom i społeczności obsługiwanej przez OSF z różnych źródeł. 

 

EGZEKWOWANIE 
 
Wszelkie przypadki stosowania języka i czynności windykacyjnych o charakterze agresywnym, nękającym lub 
wprowadzającym w błąd stwierdzone u partnerów misyjnych OSF, pracowników firm windykacyjnych lub prawników 
będą podlegać działaniom korygującym. 

POUFNOŚĆ 
 
OSF będzie chronić poufność każdego Pacjenta lub Gwaranta Pacjenta w zakresie informacji finansowych i 
przetwarzania informacji o stanie zdrowia. 

 

ZATWIERDZENIE PROCEDURY 
 

Procedura OSF dotycząca fakturowania i ściągania należności od pacjenta została zatwierdzona przez Zarząd OSF z 
datą widniejącą poniżej. Treść niniejszej procedury podlega okresowym weryfikacjom. 
  

REFERENCJE: 
 
AC - XX Program pomocy finansowej 

 
Tytuł 29 kodeksu CFR §§ 1.501(r)-4, 5 i 6 

 
Federalne wytyczne dotyczące ubóstwa 

 
Ustawa Patient Protection and Affordable Care Act (ACA)  

 
Niniejsza procedura obowiązuje w OSF Healthcare System, OSF Healthcare Foundation oraz we wszystkich  

 
Rozliczenia Samopłatne i Pobory Opłat Pobrano dnia 7.02.2021. Oficjalna kopia dostępna pod adresem:  http://osf-
healthcare.policystat.com/policy/8799425/. Strona 8 z 9 
Copyright © 2021 OSF Ministry Services  



oddziałach i podmiotach zależnych OSF Healthcare System, z wyjątkiem ograniczeń wymienionych w nagłówku 
lub treści niniejszej procedury. Na potrzeby niniejszej procedury określenia „oddziały” i „podmioty zależne” 
oznaczają placówki lub jednostki w pełni należące do lub kontrolowane przez OSF Healthcare System.  Lista 
szpitali objętych niniejszą procedurą:  

Nazwa w programie Medicare: 
 
X  OSF St. Mary Medical Center ST MARY MEDICAL CENTER 
 
X  OSF Saint Francis Medical Center SAINT FRANCIS MEDICAL CENTER 
 
X  OSF Saint James – John W. Albrecht Medical SAINT JAMES HOSPITAL  

Center 
 
X  OSF St. Joseph Medical Center ST JOSEPH MEDICAL CENTER 
 
X  OSF Saint Anthony’s Health Center OSF HEALTHCARE SYSTEM 
 
OSF Saint Anthony Medical Center SAINT ANTHONY MEDICAL CENTER 
 
X  OSF St. Francis Hospital & Medical Group ST FRANCIS HOSPITAL 
 
X  OSF Holy Family Medical Center OSF HEALTHCARE SYSTEM 
 
X  OSF Saint Elizabeth Medical Center Ottawa Regional Hospital & Healthcare  

Center 
 
X  OSF Saint Luke Medical Center OSF HEALTHCARE SYSTEM 
 
X  OSF Saint Paul Medical Center Mendota Community Hospital 
 
X  OSF Heart of Mary Medical Center OSF HEALTHCARE SYSTEM 
 
X  OSF Sacred Heart Medical Center OSF HEALTHCARE SYSTEM 
 
X  OSF Little Company of Mary Medical Center OSF HEALTHCARE SYSTEM 
 
 
Załączniki 
 
Brak załączników 
 
 
Podpisy Zatwierdzające 
 
Opis etapu Zatwierdzający Data 
Edukacja/Komunikacja Laurie Hurwitz: Starsza wiceprezes ds. cyklu przychodów 12.22.2020 

Zarząd Danielle McNear: Asystentka Zarządu 12.22.2020 

Wykonawczy Komitet Sterujący Ronda Long: Koordynator ds. programów klinicznych 17.11.2020 

Prezes, OSF Healthcare Siostra Diane Marie: Siostra-Prezes 04.11.2020 
Starsza wiceprezes ds. cyklu 
przychodów Laurie Hurwitz: Starsza wiceprezes ds. cyklu przychodów 04.11.2020 

Rada regulacyjna/ds. polityk Marci Fletcher: Specjalista ds. dokumentów referencyjnych 04.11.2020 

Wiceprezes ds. kont pacjentów Rene Utley: Wiceprezes ds. kont pacjentów 28.10.2020 

Powiadomienia Laurie Hurwitz: Starsza wiceprezes ds. cyklu przychodów 28.10.2020 
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