EKSIBIT E

Mahalagang Impormasyon sa Pagsingil ng Pinansyal na Tulong
para sa mga Pasyente Simpleng Buod ng Wika

Salamat sa pagpapahintulot sa Sharp HealthCare ng pagkakataon na mag-alaga para sa
iyo. Dinisenyo ang handout na ito upang matulungan ang aming mga pasyente na
maunawaan ang Pinansyal na Tulong na makukuha ng mga kwalipikadong mga
pasyente, ang proseso ng aplikasyon para sa Pinansyal na Tulong, at ang iyong mga
pagpipilian sa pagbabayad. Ang iyong kuwenta sa hospital ay hindi magsasama ng
anumang kuwenta para sa mga serbisyo na maari mong matanggap sa panahon ng
iyong pamamalagi sa ospital mula sa mga doktor, anesthesiologists, mga propesyonal
ng kiliniko, kumpanya ng ambulansiya, at ibang mga tagapagtustos na maaaring
magsingil sa iyo ng hiwalay para sa kanilang mga serbisyo. Kung nais mong humingi
ng tulong sa pagbabayad ng iyong kuwenta mula sa mga ibang mga tagapagtustos,
kailangan mong makipag-ugnay sa mga taqgapagtustos nang direkta sa numero ng
telepono na ibinigay sa kanilang mga kuwenta.
Mga serbisyong Emerhensiya: Kung nakatanggap ka ng mga serbisyong
emerhensiya sa ospital, makakatanggap ka ng isang hiwalay na kuwenta para sa mga
manggagamot sa emergency room. Anumang mga tanong tungkol sa mga serbisyo ng
manggagamot sa emergency room ay dapat idirekta sa manggagamot. Ang emergency
room na manggagamot, gaya ng nilinaw sa Seksyon 127450 ng Health and Safety
Code, na nagbibigay ng emerhensiyang serbisyo na medikal sa isang ospital na
nagbibigay ng emerhensiyang pangangalaga, ay kinakailangan ng batas upang
magbigay ng diskuwento sa mga hindi-nakaseguro na pasyente o nakaseguro na mga
pasyente na may mataas na mga medikal na gastos na nasa o mas mababa sa 350% ng
pederal na antas ng kahirapan.
Medi-Cal, Pagiging Karapat-dapat sa Programa ng Pamahalaan at Covered
California: Maaaring maging karapat-dapat ka para sa inisponsoran-ng-pamahalaan na
programang benepisyo ng kalusugan. Ang bawat Ospital ay may kawani na makukuha
upang makatulong sa iyo sa pag-aaplay para sa mga programa ng pamahalaan tulad ng
Medi-Cal o Covered California sa ilalim ng Affordable Care Act. Maari kang makipagugnay sa Sharp HealthCare Customer Service Department Lunes-Biyernes sa (858)
499-2400 kung gusto mo ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga programa ng
pamahalaan, o nangangailangan ng tulong sa pag-aplay sa nasabing mga programa.
Mga Pagpipilian/Plano sa Pagbabayad: Ang mga balanse sa kuwenta ng pasyente ay
dapat bayaran pagkatanggap. Ang Sharp HealthCare ay maraming mga pagpipilian sa
pagtulong sa iyong pagbabayad ng kuwenta sa ospital. Ang mga pasyente ay maaaring
pumili ng kaayusan sa pagbabayad para sa kanilang mga kuwenta sa ospital. Ang mga

kaayusan na ito ay walang-interes para sa mababa ang kita na hindi nakasegurong
pasyente at tiyak na karapat-dapat ang kita na mga pasyente na may mataas na mga
medikal na gastos. Ang plano ng pagbabayad ay pinagkaka-unawaan sa pagitan ng
Ospital at ang pasyente.
Buod ng Pinansyal na Tulong (Kawanggawa na Pag-aalaga): Ang Sharp
HealthCare ay tapat sa kuru-kuro na magbigay ng pinansiyal na tulong sa mga
kwalipikadong mga pasyente na mababa ang kinikita at mga pasyente na may seguro
na kinakailangan ang pasyente na magbayad para sa makabuluhang bahagi ng kanilang
pag-aalaga. Ang sumusunod ay isang buod ng mga kinakailangan upang maging
kwalipikado para sa Pinansyal na Tulong at ang proseso ng aplikasyon para sa mga
pasyente na nais humingi ng Pinansyal na Tulong.
Ang mga sumusunod ay mga kategorya ng mga pasyente na karapat-dapat para sa
Pinansyal na Tulong:


Mga pasyente na may walang third-party na mapagkukunan ng pagbabayad, tulad
ng isang kompanya ng seguro o programa ng pamahalaan, para sa anumang
bahagi ng kanilang mga medikal na gastos atmay kita ang pamilya sa o mas
mababa sa 400% ng pederal na antas ng kahirapan.



Mga pasyente na sakop ng seguro ngunit may (i) kita ng pamilya sa o mas
mababa sa 400% ng pederal na antas ng kahirapan; at (ii) mga medikal na gastos
para sa kanilang sarili o sa kanilang mga pamilya (na natamo sa kaanib na ospital
o binayaran sa iba pang mga tagapagtustos sa nakaraang 12 na buwan) na
lumampas sa 10% ng kita ng pamilya ng pasyente.



Mga pasyente na sakop ng seguro ngunit naubos ang kanilang mga benepisyo
alinman sa bago o sa panahon ng kanilang pamamalagi sa ospital, at may kita ng
pamilya sa o mas mababa sa 400% ng pederal na antas ng kahirapan.

Maaari kang mag-aplay para Pinansyal na Tulong gamit ang form ng aplikasyon na
makukuha ng libre mula sa Patient Access Services, matatagpuan sa loob ng Patient
Access / Registration Departamento sa Ospital o sa pagtawag sa Sharp HealthCare
Customer Service sa (858) 499-2400, o sa Sharp HealthCare na website
www.Sharp.com/billing. Maaari ka ring magsumite ng aplikasyon sa pamamagitan ng
pakikipag-usap sa isang kinatawan mula sa Patient Access Services, na tutulong sa
iyong pagkumpleto ng aplikasyon. Sa panahon ng proseso ng aplikasyon ikaw ay
hihilingin na magbigay ng impormasyon tungkol sa bilang ng mga tao sa iyong
pamilya, ang iyong buwanang kita, at iba pang impormasyon na tutulong sa ospital na
tukuyin ang iyong pagiging karapat-dapat para sa Pinansyal na Tulong. Ikaw ay
kinakailangang magbigay ng tatlong buwan ng mga bank statement, mga stub ng
pagbabayad at o mga talaan ng buwis upang matulungan ang Sharp HealthCare sa
pagpapatunay ng iyong kita.

Pagkatapos mong isumite ang aplikasyon, susuriin ng ospital ang impormasyon at
abisuhan ka sa pamamagitan ng sulat tungkol sa iyong pagiging karapat-dapat. Kung
ang isang aplikasyon ay naisumite para sa ibang programang sakop ng kalusugan
kasabay ng iyong pagsumite ng aplikasyon para sa kawanggawang pangangalaga, ang
iyong Pinansyal na Tulong ay mapepending hanggang ang pagiging kwalipikado para
sa ibang mga programa ay matukoy. Kung mayroon kang anumang mga katanungan sa
panahon ng proseso ng aplikasyon o hindi sumasang-ayon sa desisyon ng ospital,
maaari kang makipag-ugnay sa Sharp HealthCare Customer Service sa(858) 499-2400
o isumite ang iyong karaingan sa pamamagitan ng pagsulat sa Sharp HealthCare, 8695
Spectrum Center Blvd., San Diego, CA92123.
Ang mga kopya ng Pinansyal na Tulong ng Ospital (FA) Patakaran at Aplikasyon
FA, Buod ng Plain Language, pati na rin ang mga aplikasyon sa programa
pamahalaan ay makukuha sa maramihang wika sa tao sa aming Rehistrasyon
Pasyente at tanggapan ng Patient Access na mga serbisyo at online
www.Sharp.com/billing.
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Alinsunod sa Internal Revenue Code Section 1.501 (r), kinukupkop ng Sharp HealthCare
ang inaasahan na paraan ng Medicare para sa mga halaga na pangkalahatang sisingilin.

