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PATAKARAN: 

Ang DHS ay tapat sa pagbibigay ng tulong na pangpinansya sa mga taong may pangangailangan sa 
pangangalagang pangkalusugan at hindi naka-insure, hindi sapat na naka-insure, hindi karapat-dapat 
para sa isang programang panggobyerno, o hindi kayang magbayad sa ibang paraan, para sa kagyat at 
medikal na kinakailangang pangangalaga batay sa kanilang indibidwal na sitwasyong pangpinansya.  

Patakaran ng Mga Entidad ng DHS na magbigay ng Tulong na Pangpinansya batay sa karukhaan o 
mataas na bayaring medikal para sa mga pasyenteng pumapasa sa mga partikular na pamantayang 
pangpinansya at humihiling ng naturang tulong. Ang layunin ng sumusunod na pahayag ng patakaran ay 
upang ilarawan kung paano dapat isinasagawa ang mga aplikasyon para sa Tulong na Pangpinansya, 
ang pamantayan para sa pagiging karapat-dapat, at ang mga hakbang para sa pagproseso ng mga 
aplikasyon. 

Ililimbag ng Mga Entidad ng DHS ang pagkakaroon ng Tulong na Pangpinansya sa kanilang mga lokal na 
diyaryo at magpapaskil ng mga abiso ng pagkakaroon nito sa mga naaangkop na lugar kung saan 
tumatanggap ng pasyente gayundin sa Opisina ng Billing. Ipadadala rin sa mga pasyenteng may mga 
bayarin ang abiso para sa pagkakaroon nito. Maglalagay rin ng mga karatula sa mga susing lugar na 
pinupuntahan ng mga pasyente.  Ibibigay ang isang Information Sheet hinggil sa Paniningil sa Pasyente 
at Tulong na Pangpinansya bago ang pagdi-discharge at ibibigay sa lahat ng pasyente kapag hiniling. 

Maaaring mapalawak ang Tulong na Pangpinansya kapag naisagawa at naisadokumento ang pagsusuri 
ng indibidwal na mga pinansyal na kalagayan ng pasyente. Dapat kasama nito ang isang pagsusuri ng 
kasalukuyang gastusin at pananagutang medikal ng pasyente (kabilang ang anumang mga account na 
naging kabilang ng hindi nabayarang utang maliban doon sa mga account na humantong sa pagkakaso 
at mayroon nang nakamit na hatol) at anumang mga inaasahang gastusing medikal. Maaaring ialok ang 
Mga Aplikasyon para sa Tulong na Pangpinansya sa mga pasyenteng mayroong account na 
hinahawakan ng isang ahensya sa pangongolekta at maaaring sumaklaw lamang sa mga account kung 
saan hindi pa nakakapaglabas ng hatol. 

Pinapanatili ng DHS sa kanyang sariling pagpapasya ang pag-alam sa kakayahan ng isang pasyenteng 
magbayad.  Ang lahat ng pasyenteng nagmumungkahi ng mga serbisyong pang-emerhensiya ay 
gagamutin, anuman ang kanilang kakayahang magbayad.  Para sa mga serbisyong kagyat/madalian, 
ang mga aplikasyon para sa Programa sa Financial Clearance ay kukumpletuhin, tatanggapin, at susuriin 
sa paraang retrospective at hindi ipapaliban ang paggagamot sa mga pasyente. 
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PAGIGING KARAPAT-DAPAT SA PROGRAMA 
Sang-ayon sa kanilang layuning magbigay ng mahabagin at dekalidad na mga serbisyong 
pangkalusugan at magtaguyod para sa mga walang kakayahang magbayad para sa kinakailangang 
pangangalagang medikal, nagsisikap ang mga ospital na DHS upang tiyakin na ang kakayahang 
pinansyal ng taong nangangailangan ng mga serbisyong pangkalusugan ay hindi magiging hadlang sa 
kanila sa paghahanap at pagtanggap ng pangangalaga.  
Kabilang ang mga sumusunod sa mga partikular na pagbubukod para sa pagkakasakop ng 
programa sa Tulong na Pangpinansya: 
1. Mga serbisyong ibinigay ng mga tagapagbigay ng serbisyong pangkalusugan na hindi kaanib ng mga

ospital ng DHS (hal., matibay na kagamitang medikal, mga serbisyong pangkalusugan sa bahay)

2. Ang mga pasyenteng may programa o patakaran sa insurance na nagkakait ng pagkakasakop para

sa mga serbisyo ng kanilang kompanya sa insurance (hal., HMO, PPO, o Kompensasyon ng

Manggagawa), ay hindi karapat-dapat sa Programa sa Tulong na Pangpinansya.

a. Sa pangkalahatan, ang Programa sa Tulong na Pangpinansya ay hindi magagamit para sa mga

serbisyong ipinagkait ng kompanya sa insurance ng isang pasyente; gayunman, maaaring

magkaroon ng mga eksepsyon batay sa kaso habang kinukonsidera ang mga implikasyong

medikal at sa programa.

3. Mga balanseng hindi nabayaran dahil sa mga serbisyong kosmetiko o iba pang hindi medikal na

kinakailangan

4. Mga item para sa kaginhawahan ng pasyente

5. Mga pagkain at panuluyan ng pasyente

6. Ang mga bayarin sa doktor na may kaugnayan sa petsa ng serbisyo ay hindi sakop ng
patakaran sa tulong na pangpinansya ng DHS.  Ang mga pasyenteng nais humingi ng Tulong
na Pangpinansya para sa mga bayaring may kaugnayan sa doktor ay dapat kumontak nang
direkta sa doktor.

Maaaring maging hindi karapat-dapat ang mga pasyente para sa Tulong na Pangpinansya dahil sa 
mga sumusunod: 
1. Pagtangging magbigay ng hinihinging dokumentasyon o pagbibigay ng kulang na impormasyon.

2. Mayroong pagkasakop sa insurance sa pamamagitan ng isang HMO, PPO, Kompensasyon ng

Manggagawa, Medicaid, o iba pang mga programa sa insurance na nagkakait ng akses sa ospital

dahil sa mga restriksyon/limitasyon ng insurance plan.

3. Pagkabigong magbayad ng mga co-payment gaya ng hinihingi ng Programa sa Tulong na

Pangpinansya.

4. Pagkabigong magbayad sa tamang oras para sa mga umiiral na kasunduan sa pagbabayad sa DHS.

5. Pagkabigong gumawa ng naaangkop na mga kasunduan sa mga nagdaang obligasyong pagbabayad

sa DHS (kabilang ang mga pasyenteng ipinasa sa isang panlabas na ahensiya sa pangongolekta

para sa nakaraang utang).

6. Pagtangging masala para sa iba pang mga programang pantulong bago ang pagsusumite ng

aplikasyon para sa Programa sa Tulong na Pangpinansya.

7. Pagtangging magbigay ng impormasyon hinggil sa isang nakabinbin na paghahabol ng

pananagutang ligal

8. Mga banyagang tumutungo sa Estados Unidos na naghahanap ng opsyonal, hindi kagyat/madaliang

pangmedikal na pangangalaga

Ang mga pasyenteng naging hindi karapat-dapat sa programa ay kakailanganing bayaran ang anumang 
balanse at maaaring isumite sa isang serbisyo para sa di-nabayarang utang kapag ang balanse ay 
nanatiling hindi bayad sa napagkasunduang takdang panahon. 
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Ang mga pasyenteng nagbanggit na wala silang trabaho at hindi sakop ng anumang insurance ay 
kakailanganing magsumite ng Aplikasyon sa Tulong na Pangpinansya maliban kung pumasa sila sa 
pamantayan para sa Pagiging Karapat-dapat sa Mapagpalagay na Tulong na Pangpinansya. Kapag ang 
pasyente ay pumasa para sa pagkakasakop sa COBRA, ang pinansyal na kakayahan ng pasyente upang 
bayaran ang mga insurance premium ng COBRA ay kailangang suriin ng Pinansyal na 
Tagapayo/Tagakoordina at kailangan ng mga rekomendasyon sa Nakatataas na Pamunuan. Ang mga 
indibidwal na may pinansyal na kakayahang bumili ng insurance sa kalusugan ay dapat hikayating bumili, 
bilang paraan ng pagtitiyak ng akses sa mga serbisyong pangkalusugan at para sa kanilang 
pangkabuuang personal na kalusugan. 

Kakalkulahin ang mga halaga ng pagkakasakop batay sa 200-500% ng kita gaya ng itinatakda ng mga 
pederal na alituntunin sa kahirapan na inilalathala taun-taon sa Pederal na Rehistro. Ang mga bagong 
alituntunin ay epektibo sa loob ng unang buwan kasunod ng paglalathala.  

Mapagpalagay na Tulong na Pangpinansya 
Ang mga pasyente ay maaari ring makunsidera para sa Pagiging Karapat-dapat sa Mapagpalagay na 
Tulong na Pangpinansya. May mga pagkakataong ang isang pasyente ay mukhang karapat-dapat sa 
tulong na pangpinansya, ngunit walang magagamit na form para sa tulong na pangpinansya. Mayroong 
sapat na impormasyong ibinigay ng pasyente o sa pamamagitan ng iba pang mga pagmumulan, na 
nagbibigay ng sapat na katibayan upang bigyan ang pasyente ng tulong na pangpinansya. Sa 
pagkakataong walang katibayan upang suportahan ang pagiging karapat-dapat ng isang pasyente sa 
tulong na pangpinansya, pinananatili ng DHS ang karapatang gumamit ng mga panlabas na ahensya o 
impormasyon sa pag-aalam ng tantiyang kabuuang halaga ng kita para sa layuning pagpasyahan ang 
pagiging karapat-dapat sa tulong na pangpinansya at potensyal na pinababang singil sa pagpapagamot. 
Kapag nalaman na, dahil sa likas na katangian ng mga mapagpalagay na pangyayari, ang tanging tulong 
na pangpinansyang maipagkakaloob ay ang pagkakaltas ng 100% ng balanse sa account. Ang Pagiging 
Karapat-dapat sa Mapagpalagay na Tulong na Pangpinansya ay sasakop lamang sa partikular na petsa 
ng serbisyo ng pasyente. Ang ipinapalagay na pagiging karapat-dapat ay maaaring pagpasyahan batay 
sa indibidwal na mga pangyayari sa buhay kung saan maaaring maging kabilang ang: 

a. Pagkakasakop sa Aktibong Tulong Medikal ng parmasya

b. Pagkakasakop sa SLMB

c. Pagkakasakop sa PAC

d. Kawalan ng tirahan

e. Tulong Medikal at mga pasyenteng pinangangalagaan sa Pangangasiwa ng Medicaid para sa
mga serbisyong ibinibigay sa ER lampas sa saklaw ng mga programang ito

f. mga halaga ng spend down ng Tulong Medikal

g. Pagiging karapat-dapat sa ibang programang pantulong ng estado o lokal

h. Patay na ang pasyente at walang alam na ari-arian

i. Mga pasyenteng napag-alamang pumasa sa pamantayang naitakda sa ilalim ng naunang State
Only na Programa sa Tulong Medikal

j. Mga hindi mamamayan ng EU na itinuturing na hindi sumusunod

k. Mga serbisyo para sa 'Di Karapat-dapat na Tulong Medikal para sa mga pasyenteng karapat-
dapat sa Tulong Medikal

l. Hindi kilalang mga pasyente (Mga account na Doe na nagawa na ang lahat ng pagsisikap upang
mahanap at/o makilala)

m. Pagkalugi, batay sa batas, gaya ng iniuutos ng mga pederal na korte
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Kabilang sa mga partikular na serbisyo o pamantayan na hindi karapat-dapat sa 

Mapagpalagay na Tulong na Pangpinansya ang: 
a. Ang pawang opsyonal na mga proseso (halimbawa – Kosmetiko) ay hindi sinasakop ng

programa.

b. Ang mga pasyenteng hindi naka-insure na nasa Emergency Department sa ilalim ng Emergency
Petition ay hindi isasaalang-alang para sa programa sa mapagpalagay na tulong na
pangpinansya hanggang sa singilin ang Maryland Medicaid Psych program.

MGA PAMAMARAAN 
1. Mayroong mga nakatakdang taong magiging responsable sa pagtanggap ng mga aplikasyon sa

Tulong na Pangpinansya. Ang mga tauhang ito ay maaaring mga Pinansyal na Tagapayo, Mga
Tagakoordina ng Pinansyal na Maaaring Tanggapin ng Pasyente, Mga Kinatawan ng Customer
Service, atbp.

2. Ang lahat ng posibleng pagsisikap ay gagawin upang makapagbigay ng financial clearance bago ang
petsa ng serbisyo.  Kung saan posible, ang mga nakatakdang tauhan ay makikipagkonsultahan sa
pamamagitan ng telepono o makikipagkita sa mga pasyenteng humihiling ng Tulong na
Pangpinansya upang alamin kung papasa sila sa mga panimulang pamantayan para sa tulong.

a. Kukumpletuhin ng mga tauhan ang isang pagsisiyasat para sa pagiging karapat-dapat sa
Programa para sa mga pasyenteng Nagbabayad-para-sa-Sarili ng Medicaid upang alamin kung
mayroong kasalukuyang pagkakasakop ang pasyente.

b. Ang mga panimulang datos ay ipapasok sa isang data exchange system ng ikatlong partido
upang tukuyin ang malamang na pagiging karapat-dapat.  Upang pabilisin ang prosesong ito,
kailangang ibigay ng bawat aplikante ang impormasyon hinggil sa laki at kita ng pamilya. Upang
tulungan ang mga aplikanteng kumpletuhin ang proseso, magbibigay kami ng aplikasyon na
magbibigay sa kanila ng kaalaman kung ano ang kinakailangang papeles para sa pinal na
pagtutukoy ng pagiging karapat-dapat.

c. Ang mga aplikasyong sinimulan ng pasyente ay susubaybayan, tatrabahuhin at tutukuyin ang
pagiging karapat-dapat sa loob ng third party data at tool sa workflow.  Bibigyan ng sulat sa pinal
na kapasyahan ang bawat pasyenteng pormal na humiling ng tulong na pangpinansya. Ibibigay
ang Kapasyahan ng Posibilidad sa Pagiging Karapat-dapat sa loob ng dalawang araw kasunod
ng kahilingan ng pasyente para sa mga serbisyong pangkawanggawang pangangalaga,
aplikasyon para sa pangmedikal na tulong, o pareho

d. Pagkatanggap ng aplikasyon ng pasyente, mayroon silang tatlumpung (30) araw para ipasa ang
kinakailangang dokumentasyon upang maisaalang-alang para sa pagiging karapat-dapat.  Kapag
walang natanggap na datos sa loob ng 30 araw, ipapadala ang isang sulat ng pagkatanggi na
magbibigay-alam na sarado na ang kaso dahil sa kawalan ng kinakailangang dokumentasyon.
Maaaring mag-apply muli ang pasyente sa programa at magsimula ng panibagong kaso kung
ang orihinal na timeline ay hindi nasunod.  Ang proseso ng aplikasyon sa Tulong na
Pangpinansya ay ibubukas nang hindi bababa sa 240 araw matapos maipadala ang unang bill sa
pasyente matapos ma-discharge.

e. Ang indibidwal na abiso hinggil sa patakaran ng ospital sa pangkawanggawang pangangalaga ay
dapat ibigay sa panahong bago matanggap o sa pagtanggap sa bawat taong naghahanap ng
mga serbisyo sa ospital.

3. Mayroon lamang isang proseso ng aplikasyon para sa lahat ng pasilidad ng DHS.  Kinakailangang
magbigay ang pasyente ng nakumpletong Aplikasyon para sa Tulong na Pangpinansya sa salita o sa
sulat.  Bilang dagdag, maaaring kailanganin ang sumusunod:

a. Isang kopya ng kanilang pinakahuling Federal Income Tax Return (kung kasal at nagfa-file nang
magkahiwalay, isang kopya ng tax return ng asawa); katibayan ng kita para sa pagkakaroon ng
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kapansanan (kung naaangkop), katibayan ng kita mula sa social security (kung naaangkop).  
Kung walang trabaho, makatuwirang katibayan ng kawalan ng trabaho tulad ng pahayag mula sa 
Opisina ng Insurance para sa Kawalan ng Trabaho, pahayag mula sa kasalukuyang 
pinagkukunan ng pinansyal na suporta, atbp ... 

b. Isang kopya ng kanilang pinakahuling pay stub (kung may trabaho) o iba pang katibayan ng kita.

c. Abiso ng Pagpapasya para sa Tulong Medikal (kung naaangkop).

d. Kopya ng kanilang Mortgage o bill ng Renta (kung naaangkop), o nakasulat na dokumentasyon
ng kanilang kasalukuyang kalagayan sa buhay/ paninirahan.

Ipapadala sa pasyente ang isang nakasulat na hiling para sa kulang na impormasyon.  Tatanggapin ang 
pasalitang pagbibigay ng kinakailangang impormasyon, kung saan naaangkop. 

4. Maaaring pumasa ang isang pasyente para sa Tulong na Pangpinansya sa pamamagitan ng alinman
sa kawalan ng sapat na insurance o labis na gastusing medikal. Kapag nakapagsumite na ang isang
pasyente ng lahat ng kinakailangang impormasyon, susuriin at aanalisahin ng Pinansyal na
Tagapayo ang aplikasyon at ipapasa iyon sa Departamento ng Mga Pinansyal na Serbisyo ng
Pasyente para sa pinal na pagpapasya sa pagiging karapat-dapat batay sa mga alituntunin ng DHS.

a. Kapag ang aplikasyon ng pasyente para sa Tulong na Pangpinansya ay natukoy bilang kumpleto
at naaangkop, irerekomenda ng Pinansyal na Tagakoordina ang antas ng pagiging karapat-dapat
ng pasyente at ipapasa para sa pangalawa at pinal na pag-apruba.

i) Kapag pumasa ang pasyente para sa Tulong na Pangpinansya, ipapaalam ng Pinansyal na
Tagakoordina sa mga klinikal na tauhan na maaari nang mag-iskedyul ng naaangkop na
serbisyong ibinibigay sa ospital para sa pasyente.

ii) Kapag hindi pumasa ang pasyente para sa Tulong na Pangpinansya, ipapaalam ng
Pinansyal na Tagakoordina sa klinikal na tauhan ang kapasyahan at ang hindi
kagyat/madaliang mga serbisyong ibinibigay sa ospital ay hindi iiiskedyul.
(1) Maaaring ikonsiderang muli ng Financial Clearance Executive Committee ang desisyon

na hindi maaaring i-skedyul ang isang pasyente para sa hindi kagyat/madalian na mga
serbisyong ibinibigay sa ospital, batay sa kahilingan.

(2) Binubuo ang Komite ng Pinansyal na Pagpapaliwanag ng Pangalawang Direktor ng PFS,
Nakatataas na Direktor ng Ikot ng Kita, Tagapamahala ng Peligro ng DHS, at CFO.

(3) Kailangang pumirma ng CFO sa anumang kaso ng kawang-gawa na mas malaki kaysa
$50,000.

5. Ang bawat klinikal na departamento ay mayroong opsyon na magtakda ng ilang mga opsyonal na
proseso kung saan walang ibibigay na Tulong na Pangpinansya.

6. Kapag naaprubahan na ang isang pasyente para sa Tulong na Pangpinansya, maaaring magkaroon ng
bisa ang pagkakasakop sa Tulong na Pangpinansya sa buwan ng pagpapasya, hanggang sa 3 taong
na nagdaan, at hanggang anim (6) na buwan sa kalendaryo sa hinaharap.   Gayunman, walang mga
limitasyon sa panahon ng pagiging karapat-dapat sa Tulong na Pangpinansya.  Ang bawat panahon ng
pagiging karapat-dapat ay itatakda batay sa bawat kaso.  Kapag nagbigay ng mga karagdagang
serbisyong pangkalusugan lampas sa panahong pinagtibay, kailangang mag-apply muli ng mga
pasyente sa programa para sa clearance.  Dagdag pa, ang mga pagbabago sa kita, ari-arian, gastusin
o katayuan ng pamilya ng pasyente ay inaasahang ipapaalam sa Departamento ng Programa sa
Tulong na Pangpinansya.  Ang lahat ng aktibidad sa Hindi Pangkaraniwang Aksyon sa Pangongolekta,
gaya ng tinutukoy sa ibaba, ay ihihinto sa sandaling maaprubahan ang pasyente para sa tulong na
pangpinansya at ang lahat ng mga balanseng pananagutan ng pasyente ay bayad na.

Ang Mga Hindi Pangkaraniwang Aksyon sa Pangongolekta (ECAs) ay maaaring gawin para sa 
mga account na hindi pinagtatalunan o hindi nakapaloob sa isang kasunduan sa 
pagbabayad.  Maliban sa mga pambihirang pagkakataon, ang mga aksyong ito ay gagawin nang 
hindi mas maaga sa 120 araw mula sa pagbibigay ng unang bill sa pasyente at susundan ng 
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abiso 30 araw bago ang pagsasagawa ng aksyong ECA.  Ang pagkakaroon ng tulong na 
pangpinansya ay ipapaalam sa pasyente at isasagawa ang pagsusuri para sa ipinapalagay na 
pagiging karapat-dapat bago ang pagsasagawa ng anumang aksyon. 

i) Maaaring samsamin ang sahod o iba pang salapi at ariarian ng mga pasyenteng ito kapag
nahatulan.

ii) Maaaring magtakda ang Korte ng kolateral para sa mga pangunahing tirahan.  Hindi itutuloy ng
pasilidad ang pag-foreclose ng isang pangunahing tirahan ngunit maaaring panatilihin ang aming
posisyon bilang di-matatakasang pinagkakautangan kapag ang pagmamay-ari ay na-foreclose.

iii) Ang mga saradong balanse sa account na nakikita sa credit report o ipinasa para sa
paghahatol/pagsamsam ng sahod o salapi o ari-arian ay maaaring buksang muli kung
kokontakin ng pasyente ang pasilidad hinggil sa ulat ng balanse.   Aasahan ang pagbabayad
mula sa pasyente upang resolbahin ang anumang usapin sa pagkakautang, hanggang sa
makita ng pasilidad na dapat nang alisin ang balanse.

iv) Ang mga Hindi Pangkaraniwang Aksyon ng Pangongolekta ay nangangailangan ng pag-
apruba ng Komite ng Pinansyal na Pagpapaliwanag.

7. Kung napagpasyahang hindi karapat-dapat ang isang pasyente, gagawin ang lahat ng pagsisikap
upang kolektahin ang mga co-pay, deductible o porsyento ng inaasahang balanse para sa serbisyo
bago ang petsa ng serbisyo o maaaring i-skedyul para sa pangongolekta sa petsa ng serbisyo.

8. Bibigyan ng sulat sa pinal na pagpapasya ang bawat pasyenteng pormal na nagpasa ng aplikasyon.

9. Ang mga desisyon sa pag-refund ay nakabatay sa kung kailan napagpasyahang hindi kayang
magbayad ng pasyente kumpara sa kung kailan naisagawa ang mga pagbabayad ng pasyente.
Maaaring ibalik sa pasyente ang mga refund para sa mga balanse sa utang, dahil sa mga
pagbabayad ng pasyente, na nagresulta mula sa pagkaapruba ng tulong na pangpinansya para sa
isinaalang-alang na (mga) balanse.  Ang mga pagbabayad na natanggap para sa pangangalagang
ibinigay sa panahon ng financial assistance eligibility window ay ire-refund, kung ang halaga ay
lumalampas nang $5.00 o higit pa sa natukoy na pananagutan ng pasyente.

10. Kailangang gamitin at ubusin ng mga pasyenteng mayroong akses sa iba pang medikal na
pangangalaga (hal., pagkakasakop sa primarya at segundaryang insurance o isang kinakailangang
tagapagbigay-serbisyo, na kilala rin bilang carve-out) ang lahat ng kanilang benepisyo mula sa
kanilang network bago mag-apply para sa Programa sa Tulong na Pangpinansya.

Pinansyal na Paghihirap 

Ang halaga ng hindi naka-insure na mga bayaring medikal na natamo sa alinmang pasilidad ng DHS ay 
isasaalang-alang sa pagtutukoy ng pagiging karapat-dapat ng isang pasyente para sa Programa sa 
Tulong na Pangpinansya.  Ang mga sumusunod na alituntunin ay nakabalangkas bilang hiwalay at 
karagdagang pagtutukoy ng Tulong na Pangpinansya, na kilala bilang Pinansyal na Paghihirap.  Ang 
Pinansyal na Paghihirap ay iaalok sa lahat ng pasyenteng mag-a-apply para sa Tulong na Pangpinansya. 

Ang Tulong Para sa Medikal na Pinansyal na Paghihirap ay magagamit ng mga pasyente na hindi papasa 
para sa Tulong na Pangpinansya sa ilalim ng mga pangunahing alituntunin ng patakarang ito, ngunit: 

1) Ang kanilang medikal na utang na natamo sa mga pasilidad ng DHS ay lumalampas sa 25% ng
Taunang Pantahanang Kita ng Pamilya, na lumilikha ng Medikal na Pinansyal na Paghihirap; at
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2) naaabot ang mga pamantayan para sa ganitong lebel ng Tulong.

Para sa mga pasyenteng karapat-dapat sa parehong Pinababang Halaga ng Pangangalaga sa ilalim ng 
pangunahing pamantayan para sa Tulong na Pangpinansya at gayundin sa ilalim ng pamantayan para sa 
Tulong sa Pinansyal na Paghihirap, ipagkakaloob ng DHS ang kabawasan sa mga singil na 
pinakapaborable sa pasyente para sa medikal na kinakailangang paggagamot ng isang sambahayan ng 
pamilya sa loob ng higit sa labindalawang (12) buwang panahon na lumalampas sa 25% ng taunang kita 
ng pamilyang iyon. 

Ang Medikal na Utang ay tinutukoy bilang mga gastusing mula sa sariling bulsa para sa mga singil sa 
pasilidad na natamo para sa medikal na kinakailangang paggagamot.   

Sa sandaling naaprubahan ang pasyente para sa Tulong sa Pinansyal na Paghihirap, magkakaroon ng 
bisa ang pagkakasakop simula sa buwan ng unang nagkakwalipikang petsa ng serbisyo at hanggang sa 
susunod na labingdalawang (12) buwan mula sa petsa ng pagkumpleto sa pagsusuri sa aplikasyon.  Ang 
bawat pasyente ay susuriin batay sa indibidwal na kaso para sa takdang panahon ng pagiging karapat-
dapat, batay sa kanilang sakit/kinakailangang pangangalaga.   Sasakupin nito ang pasyente at ang 
kagyat na mga kapamilyang nakatira sa tahanan para sa naaprubahang pinababang halaga at panahon 
ng pagiging karapat-dapat para sa medikal na kinakailangang paggagamot.  Ang pagkakasakop ay hindi 
magagamit sa opsyonal o kosmetikong proseso.  Gayunman, kailangang ipagbigay-alam ng pasyente o 
tagagarantiya sa ospital ang kanilang pagiging karapat-dapat sa panahon ng pagrerehistro o 
pagkakatanggap.  Upang makapagpatuloy sa programa matapos ang pagkawala ng bisa ng bawat 
panahon ng pagkakaapruba ng pagiging karapat-dapat, kailangang mag-apply muli ng bawat pasyente 
upang maisaalang-alang.  Bilang dagdag, dapat ipagbigay-alam sa mga ospital ng mga pasyenteng 
naaprubahan para sa programa ang anumang pagbabago sa kita, ari-arian, mga gastusin, o estado ng 
(tahanan) pamilya sa loob ng 30 araw matapos ang naturang (mga) pagbabago. 

Ang lahat ng iba pang pagiging karapat-dapat, pagiging hindi karapat-dapat, at mga proseso para sa 
pangunahing pamantayan para sa programa sa Tulong na Pangpinansya ay gagamitin sa pamantayan 
para sa Tulong sa Pinansyal na Paghihirap, maliban nalang kung nakasaad sa itaas.  

Mga Apila 

• Mayroong opsyon na iapila ng mga pasyenteng may mga aplikasyon para sa tulong na
pangpinansya na natanggihan ang desisyon.

• Maaaring isagawa ang mga apila sa salita o nang nakasulat.

• Hinihikayat ang mga pasyente na magpasa ng karagdagang sumusuportang dokumentasyon na
nagbibigay-katuwiran kung bakit dapat bawiin ang pagkatanggi.

• Ang mga apila ay isinasadokumento sa loob ng data at tool sa workflow ng ikatlong partido.
Pagkatapos, sinusuri ang mga iyon ng susunod na lebel ng pangasiwaan na nasa itaas ng
kinatawang tumanggi sa orihinal na aplikasyon.

• Kapag ang unang lebel ng apila ay hindi nagresulta sa pagkakabawi ng pagkatanggi, mayroong
opsyon ang mga pasyenteng itaas sa susunod na lebel ng pangasiwaan para sa dagdag na
pagsasaalang-alang.

• Ang pagtataas ay maaaring magpatuloy hanggang sa Chief Financial Officer na siyang
magbibigay ng pinal na desisyon.

• Ipapadala ang sulat ng pinal na pagpapasya sa bawat pasyenteng pormal na nagpasa ng apila.
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Mga Paghahatol 

Kapag kinamamayaan ay nakitang karapat-dapat ang isang pasyente para sa Tulong na Pangpinansya 
matapos makuha ang isang hatol o maisumite ang utang sa isang ahensya sa pag-uulat ng utang, 
pagsisikapan ng DHS na ipawalang-bisa ang hatol at/o burahin ang masamang impormasyon sa utang. 

% Ng Ibabawas 100% 100% 70% 60% 50% 25% 

Laki ng Pamilya Kita Kita Kita Kita Kita Kita 

1 $12,060 $24,120 $27,135 $30,150 $36,180 $60,300 

2 $16,240 $32,480 $36,540 $40,600 $48,720 $81,200 

3 $20,420 $40,840 $45,945 $51,050 $61,260 $102,100 

4 $24,600 $49,200 $55,350 $61,500 $73,800 $123,000 

5 $28,780 $57,560 $64,755 $71,950 $86,340 $143,900 

6 $32,960 $65,920 $74,160 $82,400 $98,880 $164,800 

7 $37,140 $74,280 $83,565 $92,850 $111,420 $185,700 

8 $41,320 $82,640 $92,970 $103,300 $123,960 $206,600 
Para sa mga 
pamilya/sambahayang may 
higit sa 8 katao, magdagdag 
ng $ 4,180 para sa bawat 
dagdag na tao. 

% ng Kita sa o mahigit 
Mga Alituntunin sa 
Kahirapan ng 2017 100% 200% 225% 250% 300% 500% 




