Sume facturate în general
Dacă primiți asistență în baza Politicii de Asistență
Financiară CoxHealth (PAF), spitalul și clinicile* nu vă
pot taxa mai mult decât sumele facturate în general
(SFG) persoanelor care au o asigurare care acoperă
aceleași servicii. Un pacient eligibil pentru Asistență
Financiară este considerat ca fiind „taxat” numai cu
valoarea pe care el sau ea este responsabil(ă)
personal să o plătească, după aplicarea tuturor
reducerilor (inclusiv a reducerilor disponibile în baza
PAF) și plăților de asigurare.
CoxHealth determină SFG înmulțind costurile
spitalicești brute pentru respectiva îngrijire medicală
cu unul sau mai multe procente de costuri brute,
denumite „procentul SFG”. Procentul SFG se
calculează anual împărțind valoarea totală a tuturor
creanțelor spitalului (cu excepția celor neasigurate și
Medicaid) care au fost permise de organismele de
asigurări de sănătate în perioada de 12 luni
precedentă, la suma costurilor brute asociate
acestor creanțe. În acest scop, întreaga sumă
permisă de un organism de asigurări de sănătate
include atât suma care urmează să fie rambursată de
asigurător, cât și suma (dacă este cazul) pe care

Furnizor

persoana este responsabilă personal să o plătească
sub formă de co-plăți, coasigurare sau costuri
deductibile. Calcularea SFG se efectuează anual
pentru fiecare spital și clinică în parte.
Odată aprobată eligibilitatea pentru Asistență
Financiară, spitalul va aplica reducerea de Asistență
Financiară aplicabilă, descrisă în Tabelul cu venituri și
reduceri pentru asistență financiară. Orice sold
datorat de dvs. va fi revizuit pentru a se asigura
faptul că acesta este mai mic decât procentul SFG.
Dacă soldul datorat este mai mare decât valoarea
permisă a SFG, la sold se va aplica o reducere
suplimentară pentru a-l reduce la procentul SFG.
Mai jos este indicat procentul SFG pentru clinici și
pentru fiecare spital CoxHealth. Dacă aveți întrebări
privind calcularea SFG, vă rugăm să sunați la:

Comitatul Barton: 417-681-5100
Branson: 417-348-8930
Monett: 417-354-1118
Springfield: 417-269-0523
Clinici: 417-269-4353 sau 417-875-3187

Procent sume facturate în general (SFG)

Spitalul din Comitatul Barton

34.00%

Spitalul Branson

24.67%

Spitalul Monett

34.08%

Spitalele Springfield

28.34%

Clinici*

53.00%

*Vezi Anexa 1 pentru lista Clinicilor
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ANEXA 1 CLINICI

Clinica Ferrell-Duncan
Servicii Regionale CoxHealth
Clinicile CoxHealth Branson
Clinicile CoxHealth Monett
Clinica Golden City
Clinica Medical One
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