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COMMONSPIRIT HEALTH 
ADENDO DE POLÍTICA DE GOVERNANÇA 

ADENDO   Finance G-003A-A DATA DE VIGÊNCIA:  1 de julho de 2021 

ASSUNTO:   Informações de Contato de Assistência Financeira da Instalação Hospitalar 

St Joseph's Hospital and Medical Center 

De acordo com a Política de Governança CommonSpirit Finance G-003, Assistência 
Financeira, as informações de contato de St Joseph's Hospital and Medical Center são as 
seguintes:  

 Cópias da Política de Assistência Financeira, Pedido de Assistência Financeira,
Política de Faturamento e Cobranças e Resumo em Linguagem Simples estão
disponíveis no site da Instalação Hospitalar em:
https://www.dignityhealth.org/arizona/locations/stjosephs/patients-and-visitors/for-
patients/billing-payment-information/financial-assistance

 Uma cópia do anúncio do provedor está disponível
em:https://www.dignityhealth.org/arizona/locations/stjosephs/patients-and-
visitors/for-patients/billing-payment-information/financial-assistance

 Os pacientes podem obter informações adicionais sobre a porcentagem de Valor

Geralmente Cobrado (Amount Generally Billed, AGB) da Instalação Hospitalar e
como as porcentagens de AGB foram calculadas a partir de um consultor
financeiro em: 602-406-4923

 Todos os pacientes/Garantidores que estejam interessados em obter assistência
financeira ou tenham dúvidas sobre assistência financeira, processo de solicitação,
opções de faturamento e plano de pagamento, ações em caso de não pagamento
e outros programas aplicáveis que possam estar disponíveis em relação às suas
contas podem:

1. Entre em contato com a Instalação Hospitalar pessoalmente emFinancial
Counselor Office

2. Ligue para o conselheiro financeiro da Instalação Hospitalar em: 602-406-4923
3. Visite o site da Instalação Hospitalar em: 

https://www.dignityhealth.org/arizona/locations/stjosephs
4. Solicitações de correspondência para: St Joseph's Hospital and Medical

Center, PO Box 3008, Rancho Cordova, CA 95741-3008

 Pacientes/Garantidores a quem tenha sido negada Assistência Financeira também
podem recorrer de sua determinação de elegibilidade. As disputas e recursos podem
ser apresentados entrando em contato com Customer Service Mgr  888-488-7667ou
com o Centro de assistência financeira em: PO Box 3008, Rancho Cordova, CA
95741-3008

DOCUMENTOS ASSOCIADOS:  

Política de Governança CommonSpirit Finance G-003, Assistência Financeira 
Política de Governança CommonSpirit Finance G-004, Faturamento e Cobranças
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	POLÍTICA (30)
	De acordo com a Seção 501(r) do Código da Receita Federal (Internal Revenue Code, IRC), a fim de permanecer isenta de impostos, cada Organização Hospitalar da CommonSpirit Health é obrigada a estabelecer uma Política de Assistência Financeira (Financi... (30)
	ESCOPO (30)
	Esta Política aplica-se à CommonSpirit e a cada uma de suas Afiliadas Diretas isentas de impostos  e Subsidiárias isentas de impostos  que operam uma Instalação Hospitalar (referidas individualmente como uma Organização Hospitalar da CommonSpirit e co... (30)
	PRINCÍPIOS (30)
	Como prestadores de cuidados de saúde católicos e organizações isentas de impostos, as Organizações Hospitalares da CommonSpirit são chamadas a atender às necessidades de pacientes e outros que buscam atendimento, independentemente de suas capacidades... (30)
	Os princípios a seguir são consistentes com a missão do CommonSpirit de fornecer serviços de saúde compassivos, de alta qualidade e acessíveis e defender aqueles que são pobres e vulneráveis. É desejo das Organizações Hospitalares da CommonSpirit que ... (30)
	As Organizações Hospitalares da CommonSpirit fornecerão, sem discriminação, Assistência Médica de Emergência a indivíduos, independentemente de sua elegibilidade para Assistência Financeira ou para assistência governamental em Instalações Hospitalares... (30)
	As Organizações Hospitalares da CommonSpirit são dedicadas a fornecer Assistência Financeira a pessoas que têm necessidades de cuidados de saúde e são não seguradas, subseguradas, inelegíveis para um programa governamental ou incapazes de pagar por Cu... (30)
	APLICAÇÃO (30)
	A. Esta Política aplica-se a: (30)
	● Todas as cobranças por EMCare fornecido em uma Instalação Hospitalar por uma Organização Hospitalar da CommonSpirit. (30)
	● Todas as cobranças por EMCare fornecido por um médico ou clínico de prática avançada que seja empregado por uma Organização Hospitalar da CommonSpirit se tal cuidado for fornecido dentro de uma Instalação Hospitalar. (30)
	● Todas as cobranças por EMCare fornecido por um médico ou clínico de prática avançada que é empregado por uma Entidade Substancialmente Relacionada que ocorre dentro de uma Instalação Hospitalar. (30)
	● Cuidados Médicos Necessários não cobertos fornecidos aos pacientes em que o paciente assumiria a responsabilidade pelas cobranças, como cobranças por dias além de um limite de permanência ou em circunstâncias em que os benefícios do paciente foram e... (30)
	● As atividades de cobrança e recuperação devem ser conduzidas de acordo com a Política de Governança CommonSpirit Finance G-004, Faturamento e Cobranças. (30)
	B. Coordenação com Outras Leis (30)
	A prestação de Assistência Financeira pode estar sujeita a leis ou regulamentos adicionais de acordo com leis federais, estaduais ou locais. Tal lei rege na medida em que impõe requisitos mais rigorosos do que esta Política. Caso uma lei estadual ou l... (30)
	DEFINIÇÕES (30)
	Valor Geralmente Cobrado (Amount Generally Billed, AGB) significa a cobrança máxima que um paciente elegível para Assistência Financeira nos termos desta Política de Assistência Financeira é pessoalmente responsável pelo pagamento, após todas as deduç... (30)
	Período do Pedido significa o tempo fornecido aos pacientes pela Organização Hospitalar da CommonSpirit para preencher o pedido de Assistência Financeira. Expira no último dos (i) 365 dias a partir da alta do paciente da Instalação Hospitalar ou da da... (30)
	Área de Serviço de Entidade CommonSpirit significa, para fins desta Política, a comunidade servida por uma Instalação Hospitalar, conforme descrito em sua Avaliação de Necessidades de Saúde Comunitária mais recente, conforme descrito na Seção 501(r)(3... (30)
	Avaliação das Necessidades de Saúde da Comunidade (Community Health Needs Assessment, CHNA) é conduzida por uma Instalação Hospitalar pelo menos uma vez a cada três (3) anos de acordo com a Seção 501(r)(1)(A) do IRC; cada Organização Hospitalar da Com... (30)
	Período de Determinação de Elegibilidade – para fins de determinação da elegibilidade da Assistência Financeira, uma Instalação Hospitalar revisará a Renda Familiar anual do período anterior de seis meses (6), ou do ano fiscal anterior, conforme mostr... (30)
	Período de Qualificação de Elegibilidade – após a apresentação do pedido de Assistência Financeira e documentos comprovativos, os pacientes aprovados para serem elegíveis receberão Assistência Financeira para todas as contas elegíveis incorridas por s... (30)
	Atendimento Médico de Emergência, EMTALA – qualquer paciente que procure atendimento para uma condição médica emergencial na acepção da Seção 1867 da Lei de Previdência Social (42 U.S.C. 1395dd) em uma Instalação Hospitalar deve ser tratada sem discri... (30)
	Ação Extraordinária de Cobrança (Extraordinary Collection Action, ECA) - a Instalação Hospitalar não se envolverá em ECAs contra um indivíduo antes de fazer um esforço razoável para determinar a elegibilidade nos termos desta Política. Uma ECA pode in... (30)
	● Vender a dívida de um indivíduo a outra parte, exceto conforme expressamente previsto pela lei federal; e (30)
	● Relatar informações adversas sobre o indivíduo às agências de crédito ao consumidor. (30)
	As ECAs não incluem nenhuma garantia que uma Instalação Hospitalar tenha o direito de reivindicar nos termos da lei estadual sobre o produto de uma sentença ou compromisso devido a um indivíduo (ou seu representante) como resultado de lesões pessoais ... (30)
	Família significa (usando a definição do Census Bureau) um grupo de duas ou mais pessoas que residem juntas e que estão relacionadas por nascimento, casamento ou adoção. De acordo com as regras da Receita Federal (Internal Revenue Service, IRS), se o ... (30)
	Renda Familiar é determinada de acordo com a definição da IRS de Renda Bruta Ajustada Modificada para o requerente e todos os membros da Família do requerente. Ao determinar a elegibilidade, a Organização Hospitalar da CommonSpirit pode considerar os ... (30)
	Diretrizes Federais de Nível de Pobreza (Federal Poverty Level, FPL) são atualizadas anualmente no Registro Federal pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos sob a autoridade da subseção (2) da Seção 9902 do Título 42 do Código ... (30)
	Assistência Financeira significa assistência fornecida a pacientes para os quais seria uma dificuldade financeira pagar integralmente as despesas desembolsadas esperadas para EMCare fornecido em uma Instalação Hospitalar e que atendem aos critérios de... (30)
	Garantidor significa um indivíduo que é legalmente responsável pelo pagamento da conta do paciente. (30)
	Instalação Hospitalar (ou Instalação) significa uma instalação de saúde que deve, por exigência do estado, ser licenciada, registrada ou reconhecida de forma semelhante como um hospital e que é operada por uma Organização Hospitalar da CommonSpirit. (30)
	Cuidados Médicos Necessários significa qualquer procedimento razoavelmente determinado (por um provedor) como necessário para prevenir, diagnosticar, corrigir, curar, aliviar ou evitar o agravamento de qualquer condição, doença, lesão ou doença que po... (30)
	Opera uma Instalação Hospitalar – uma Instalação Hospitalar é considerada operada pelo uso de seus próprios funcionários ou pela contratação da operação da Instalação para outra organização. Uma Instalação Hospitalar também pode ser operada por uma Or... (30)
	Assistência Financeira Presuntiva significa a determinação da elegibilidade para a Assistência Financeira que pode depender de informações fornecidas por fornecedores terceirizados e outras informações publicamente disponíveis. Uma determinação de que... (30)
	Entidade Substancialmente Relacionada significa, com relação a uma Organização Hospitalar da CommonSpirit, uma entidade tratada como uma parceria para fins fiscais federais na qual a Organização Hospitalar possui uma participação de capital ou lucros,... (30)
	Não segurado significa um indivíduo sem cobertura de terceiros por uma seguradora terceirizada comercial, um plano ERISA, um Programa Federal de Assistência à Saúde (incluindo, sem limitação, Medicare, Medicaid, SCHIP e TRICARE), Remuneração do Trabal... (30)
	Subsegurado significa um indivíduo com cobertura de seguro privado ou público, para quem seria uma dificuldade financeira pagar integralmente as despesas desembolsadas esperadas para o EMCare coberto por esta Política. (30)
	ELEGIBILIDADE PARA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA (30)
	A. Assistência Financeira Disponível para EMCare (30)
	Um paciente que se qualifica para Assistência Financeira receberá EMCare gratuito ou com desconto e, como tal, nunca será responsável por mais do que AGB para EMCare. A Assistência Financeira deve ser fornecida aos pacientes que atenderem aos requisit... (30)
	B. Assistência Financeira Não Disponível para Diferente do EMCare (30)
	A Assistência Financeira não está disponível para outros cuidados além do EMCare. No caso de cuidados que não sejam EMCare, nenhum paciente será responsável por mais do que os encargos líquidos por tais cuidados (encargos brutos por tais cuidados após... (30)
	C. Quantidade de Assistência Financeira Disponível (30)
	A elegibilidade para Assistência Financeira será considerada para aqueles indivíduos sem seguro, subsegurados, inelegíveis para qualquer programa de benefícios de saúde do governo e que não são capazes de pagar por seus cuidados, com base em uma deter... (30)
	A menos que seja elegível para Assistência Financeira Presuntiva, os seguintes critérios de elegibilidade devem ser atendidos para que um paciente se qualifique para Assistência Financeira: (30)
	● O paciente deve ter um saldo de conta mínimo de dez dólares ($10.00) com a Organização Hospitalar da CommonSpirit. Vários saldos de contas podem ser combinados para atingir esse valor. Pacientes/Garantidores com saldos abaixo de dez dólares ($10.00)... (30)
	● O paciente deve cumprir os Padrões de Cooperação do Paciente, conforme descrito neste documento. (30)
	● O paciente deve apresentar um Pedido de Assistência Financeira (Financial Assistance Application, FAA) preenchido. (30)
	D. Cuidados de Caridade (30)
	● Até 200% da FPL – qualquer paciente cuja Renda Familiar seja igual ou inferior a 200% da FPL, incluindo, sem limitação, qualquer paciente não segurado ou subsegurado, é elegível para receber Assistência Financeira até 100% de desconto do saldo de su... (30)
	● 201% - 400% da FPL – qualquer paciente cuja Renda Familiar seja igual ou superior a 201%, mas inferior a 400% da FPL, incluindo, sem limitação, qualquer paciente não segurado ou subsegurado, é elegível para receber Assistência Financeira reduzindo s... (30)
	E. Padrões de Cooperação do Paciente (30)
	Um paciente deve cooperar com a Instalação Hospitalar no fornecimento das informações e documentação necessárias para determinar a elegibilidade. Tal cooperação inclui o preenchimento de quaisquer pedidos ou formulários necessários. O paciente é respo... (30)
	Um paciente deve esgotar todas as outras opções de pagamento, incluindo cobertura privada, programas de assistência médica federal, estadual e local e outras formas de assistência fornecidas por terceiros antes de ser aprovado. Um requerente a Assistê... (30)
	Será necessária a cooperação de um paciente e, se aplicável, de qualquer Garantidor na solicitação de programas aplicáveis e fontes de financiamento identificáveis, incluindo a cobertura COBRA (uma lei federal que permita uma extensão limitada dos ben... (30)
	F. Desconto do Paciente Não Segurado (30)
	Os serviços não cobertos por uma apólice de seguro e pacientes/Garantidores que fornecem evidências de que não existe cobertura de seguro de saúde por meio de um programa fornecido pelo empregador ou um programa governamental, como Medicare, Medicaid ... (30)
	Cada Instalação Hospitalar deve calcular e determinar o desconto das taxas brutas disponíveis para os pacientes elegíveis. A Assistência Financeira descrita acima substitui este Desconto para Pacientes Não Segurados. Se for determinado que a aplicação... (30)
	G. Desconto Autopago (30)
	Para os pacientes não segurados que não se qualificarem para nenhum dos descontos de assistência financeira descritos nesta Política, as Instalações Hospitalares podem aplicar um desconto autopago (self-pay) na fatura de um paciente de acordo com as d... (30)
	O MÉTODO PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA FINANCEIRA (30)
	Todos os pacientes devem preencher o FAA da CommonSpirit para serem considerados para Assistência Financeira, a menos que sejam elegíveis para Assistência Financeira Presuntiva. O FAA é utilizado pela Instalação Hospitalar para fazer uma avaliação ind... (30)
	Para se qualificar para assistência, o paciente deve fornecer extratos bancários ou de conta corrente que comprovem os recursos disponíveis do paciente (aqueles conversíveis em dinheiro e desnecessários para a vida diária do paciente) e pelo menos uma... (30)
	● Cópia da declaração de imposto de renda federal do indivíduo mais recentemente apresentada; (30)
	● Formulário Atual W-2; (30)
	● Recibos de pagamento atuais; ou (30)
	● Carta de suporte assinada. (30)
	A Instalação Hospitalar pode, a seu próprio critério, confiar em evidências de elegibilidade que não sejam descritas no FAA ou neste documento. Outras fontes de comprovação podem incluir: (30)
	● Fontes de dados externas publicamente disponíveis que fornecem informações sobre a capacidade de pagamento de um paciente/Garantidor; (30)
	● Uma revisão das contas pendentes do paciente para serviços anteriores prestados e o histórico de pagamento do paciente/Garantidor; (30)
	● Determinações prévias da elegibilidade do paciente ou do Avalista para assistência nos termos desta Política, se houver; ou (30)
	● Evidências obtidas como resultado da exploração de fontes alternativas apropriadas de pagamento e cobertura de programas de pagamento públicos e privados. (30)
	No caso de nenhuma renda ser evidenciada em um FAA preenchido, é necessário um documento escrito que descreva por que as informações de renda não estão disponíveis e como o paciente ou o Avalista suporta as despesas básicas de vida (como moradia, alim... (30)
	ELEGIBILIDADE PRESUMIDA (30)
	As Organizações Hospitalares da CommonSpirit reconhecem que nem todos os pacientes e Garantidores são capazes de concluir a FAA ou fornecer a documentação necessária. Os conselheiros financeiros estão disponíveis em cada local da Instalação Hospitalar... (30)
	● Destinatário de programas de prescrição financiados pelo Estado; (30)
	● Sem-teto ou aquele que recebeu atendimento de um sem-teto ou clínica de atendimento gratuito; (30)
	● Participação em programas Women, Infants and Children (WIC); (30)
	● Elegibilidade do selo alimentar; (30)
	● Elegibilidade ou encaminhamentos para outros programas de assistência estaduais ou locais (ex.: Medicaid); (30)
	● A habitação de baixa renda/subsidiada é fornecida como um endereço válido; ou (30)
	● O paciente faleceu sem cônjuge ou bens conhecidos. (30)
	Essas informações permitirão que as Instalações Hospitalares tomem decisões informadas sobre as necessidades financeiras dos pacientes, utilizando as melhores estimativas disponíveis na ausência de informações fornecidas diretamente pelo paciente. Um ... (30)
	Pacientes do Medicaid que recebem serviços medicamente necessários não cobertos serão considerados para Assistência Financeira Presuntiva. A assistência financeira pode ser aprovada em casos anteriores à data de vigência do Medicaid. (30)
	Se um indivíduo for considerado presumivelmente elegível, um paciente receberá Assistência Financeira por um período de doze (12) meses terminando na data da determinação da elegibilidade presumida. Como resultado, a Assistência Financeira será aplica... (30)
	Os pacientes que fizeram pagamentos no valor total de cento e cinquenta dólares ($150.00) ou mais em um saldo de conta pendente incorrido por serviços prestados não estarão qualificados para a elegibilidade presumida nessa conta.   Para pacientes, ou ... (30)
	Para fins de ajuda de pacientes financeiramente carentes, uma Instalação Hospitalar pode usar um terceiro para analisar as informações sobre o paciente ou o Avalista do paciente para avaliar a necessidade financeira. Esta análise usa um modelo prediti... (30)
	Quando o modelo for utilizado, ele será implantado antes da atribuição de dívidas incobráveis após todas as outras fontes de elegibilidade e pagamento terem sido esgotadas. Isso permite que uma Instalação Hospitalar rastreie todos os pacientes para As... (30)
	No caso de um paciente não estar qualificado para elegibilidade presuntiva, o paciente ainda pode fornecer informações necessárias e ser considerado no âmbito do processo FAA tradicional. (30)
	As contas de pacientes com status presuntivo de elegibilidade serão fornecidas gratuitamente ou com desconto para serviços elegíveis apenas para datas retrospectivas de serviço. Esta decisão não constituirá um estado de cuidados gratuitos ou com desco... (30)
	A triagem presuntiva fornece um benefício comunitário ao permitir que uma Organização Hospitalar da CommonSpirit identifique sistematicamente pacientes financeiramente carentes, reduza os encargos administrativos e forneça Assistência Financeira aos p... (30)
	NOTIFICAÇÃO SOBRE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA (30)
	A notificação sobre a disponibilidade de Assistência Financeira de Organizações Hospitalares da CommonSpirit deve ser divulgada por vários meios, que podem incluir, sem limitação: (30)
	● Publicação conspícua de editais nas contas dos pacientes; (30)
	● Avisos afixados em salas de emergência, centros de atendimento urgente, departamentos de admissão/registro, escritórios comerciais e em outros locais públicos que uma Instalação Hospitalar possa eleger; e (30)
	● Publicação de um resumo desta Política no site da Instalação Hospitalar, conforme previsto no Adendo A, e em outros locais dentro das comunidades atendidas pela Instalação Hospitalar, conforme ela escolher. (30)
	Os pacientes podem obter informações adicionais sobre a porcentagem de AGB da Instalação Hospitalar e como as porcentagens de AGB foram calculadas a partir do consultor financeiro de uma Instalação Hospitalar, conforme previsto no Adendo A. (30)
	Tais avisos e informações resumidas devem incluir um número de contato e devem ser fornecidos em inglês, espanhol e outros idiomas principais falados pela população atendida por uma Instalação Hospitalar individual, conforme aplicável. (30)
	O encaminhamento de pacientes para Assistência Financeira pode ser feito por qualquer membro da equipe não médica ou médica da Organização Hospitalar da CommonSpirit, incluindo médicos, enfermeiros, conselheiros financeiros, assistentes sociais, geren... (30)
	As Organizações Hospitalares da CommonSpirit fornecerão aconselhamento financeiro aos pacientes sobre suas contas relacionadas ao EMCare e darão a conhecer a disponibilidade de tal aconselhamento. É responsabilidade do paciente ou do Avalista do pacie... (30)
	Uma listagem de provedores será publicada por cada Instalação Hospitalar da CommonSpirit em seu site, em ou antes de 1º de julho de 2021, e será atualizada pela administração periodicamente (mas não menos que trimestralmente) posteriormente. (30)
	AÇÕES EM CASO DE NÃO PAGAMENTO (30)
	As medidas que uma Organização Hospitalar da CommonSpirit pode tomar no caso de não pagamento com relação a cada Instalação Hospitalar estão descritas em uma política em separado, Política de Governança CommonSpirit Finance G-004, Faturamento e Cobran... (30)
	APLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS (30)
	A liderança do Ciclo de Receita da CommonSpirit é responsável pela implementação desta Política. (30)
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