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COMMONSPIRIT HEALTH 
ADDENDUM NG PATAKARAN SA PAMAMAHALA 

ADDENDUM Pananalapi G-003A-2 PETSA NA MAGKAKABISA:   Nobyembre 1, 2021 

PAKSA:   Tulong Pinansyal - Oregon 

MGA KAUGNAY NA PATAKARAN 
Patakaran sa Pamamahala ng CommonSpirit Pananalapi G-003, Tulong sa Pananalapi  
Patakaran sa Pamamahala ng CommonSpirit Pananalapi G-004, Pagsingil at Mga Koleksyon 

Ang Oregon addendum (Addendum) na ito ay suplemento sa Patakaran sa Pamamahala ng 
CommonSpirit G-003, Tulong sa Pananalapi (ang Patakaran sa Tulong Pinansyal), kung 
kinakailangan, ayon sa at para sumunod sa mga batas at regulasyon ng Oregon kaugnay ng mga 
probisyon ng Kawanggawang Pag-aalaga sa Ospital, alinsunod sa seksiyong "Koordinasyon sa Ibang 
Mga Batas" ng Patakaran sa Tulong sa Pananalapi.  

Ang Addendum na ito ay nalalapat sa lahat ng Direktang Kasosyo ng CommonSpirit Health at Mga 
Tax-Excempt na Subsidiary sa estado ng Oregon, gaya ng tinukoy sa Patakaran sa Tulong sa 
Pananalapi. Kung ang anumang probisyon ng Addendum na ito ay sumasalungat sa, o hindi naaayon 
sa, anumang probisyon ng Patakaran sa Tulong sa Pananalapi, ang Addendum na ito ang 
mangingibabaw.  

MGA KAHULUGAN 

A. Kasama sa “Family Income” (Kinikita ng Pamilya) ang kinita ng lahat na miyembro ng isang
sambahayan, nangangahulugan ng isang solong indibidwal o mag-asawa, mga
kinakasama, o isang magulang at anak na wala pang 18 taong gulang, na magkakasama;
at iba pang mga indibidwal kung kanino ang solong indibidwal, asawa, kinakasama o
magulang ay responsable sa pananalapi, alinsunod sa ORS 442.612 (6).

PAGKAKARAPAT-DAPAT PARA SA TULONG PINANSYAL 

A. Alinsunod sa ORS 442.614, ang isang pasyente na kwalipikado para sa Tulong Pinansyal
ay makatatanggap ng libre o may diskwento na EMCare. Ang isang pasyente ay hindi
kailangang mag-apply para sa tulong medikal, gaya ng nakalarawan sa ORS 414.025,
bago i-screen para sa o sa ibinigay na Tulong Pinansyal.

B. Ayon sa mga tuntunin ng Patakaran sa Tulong Pinansyal, maliban kung karapat-dapat
para sa Ipinapalagay na Tulong Pinansyal, ang isang tiyak na pamantayan sa pagiging
karapat-dapat ay kailangang matugunan upang maging kwalipikado ang isang pasyente
para sa Tulong Pinansyal. Ina-update ng Addendum na ito ang mga panukatan sa
pagkakarapat-dapat na iyon sa mga sumusunod:

Mercy Medical Center Roseburg:
• Ang Kinikita ng Pamilya ng pasyente ay dapat na mas mababa sa 400% ng FPL.
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• Ang sinumang pasyente na ang Kinikita ng Pamilya ay nasa o mas mababa sa 
200% ng FPL ay tatanggap ng libreng pangangalaga.  

• Ang sinumang pasyente na ang Kinikita ng Pamilya ay nasa pagitan ng 201% 
hanggang 300% ng FPL ay makatatanggap ng may diskwentong pangangalaga 
na hanggang sa 75% mula sa kaniyang balanse ng account para sa EMCare na 
ibinigay sa pasyente pagkatapos ng pagbabayad, kung mayroon man, ng 
anumang (mga) ikatlong partido.  
 

• Ang sinumang pasyente na ang Kinikita ng Pamilya ay nasa pagitan ng 301% 
hanggang 400% ng FPL ay makatatanggap ng may diskwentong pangangalaga 
na hanggang sa AGB ng Pasilidad ng Ospital mula sa kaniyang balanse ng 
account para sa EMCare na ibinigay sa pasyente pagkatapos ng pagbabayad, 
kung mayroon man, ng anumang (mga) ikatlong partido.  
 

St. Anthony Hospital Pendleton:  
• Ang Kinikita ng Pamilya ng pasyente ay dapat na mas mababa sa 400% ng FPL.  
• Ang sinumang pasyente na ang Kinikita ng Pamilya ay nasa o mas mababa sa 

200% ng FPL ay tatanggap ng libreng pangangalaga.  
• Ang sinumang pasyente na ang Kinikita ng Pamilya ay nasa pagitan ng 201% 

hanggang 300% ng FPL ay makatatanggap ng may diskwentong pangangalaga 
na hanggang sa 75% mula sa kaniyang balanse ng account para sa EMCare na 
ibinigay sa pasyente pagkatapos ng pagbabayad, kung mayroon man, ng (mga) 
ikatlong partido.  

• Ang sinumang pasyente na ang Kinikita ng Pamilya ay nasa pagitan ng 301% 
hanggang 350% ng FPL ay makatatanggap ng may diskwentong pangangalaga 
na hanggang sa 50% mula sa kaniyang balanse ng account para sa EMCare na 
ibinigay sa pasyente pagkatapos ng pagbabayad, kung mayroon man, ng 
anumang (mga) ikatlong partido.  

• Ang sinumang pasyente na ang Kinikita ng Pamilya ay nasa pagitan ng 351% 
hanggang 400% ng FPL ay makatatanggap ng may diskwentong pangangalaga 
na hanggang sa AGB ng Pasilidad ng Ospital mula sa kaniyang balanse ng 
account para sa EMCare na ibinigay sa pasyente pagkatapos ng pagbabayad, 
kung mayroon man, ng anumang (mga) ikatlong partido.  

 
 

 
Ang lahat ng iba pang tuntunin na nakalagay sa Patakaran sa Pamamahala ng CommonSpirit 
Pananalapi G-003, Tulong Pinansyal, ay mananatiling hindi nababago.  
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