HỗtrợTài chính tại PeaceHealth
Sẵn sàng Trợ giúp
PeaceHealth cam kết đảm bảo bệnh nhân của mình được chăm sóc họ cần, dù họ có khả năng chi trả hay không.
Chăm sóc cho những người không thể chi trả là một phần sứ mệnh của chúng tôi. Bệnh viện của chúng tôi cung cấp
chăm sóc miễn phí và chiết khấu cho những bệnh nhân đủ điều kiện. Quý vị có thể đủ điều kiện được chăm sóc miễn phí
hoặc chiết khấu dựa trên quy mô gia đình và thu nhập, ngay cả khi quý vị có bảo hiểm y tế. Bệnh nhân gặp khó khăn
trong việc chi trả hóa đơn nên gọi cho Chuyên viên Phụ trách Tài khoản Bệnh nhân theo các số liệt kê dưới đây.

Cách Nộp đơn

Trực tiếp, qua thư hoặc qua điện thoại. Bệnh nhân có thể nộp đơn xin hỗ trợ tài chính bằng cách nộp đơn và cung cấp
tài liệu hỗ trợ. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc hoặc yêu cầu bản sao miễn phí về mẫu đơn và chính sách
của chúng tôi.


Qua điện thoại: 877-202-3597 Hỗ trợ bằng Tiếng Anh 844-746-4737 Tất cả ngôn ngữ khác



Trang web PeaceHealth: https://www.peacehealth.org/financialassistance



Trực tiếp: tại bất kỳ Trung tâm Y tế PeaceHealth nào



Lấy tài liệu qua thư miễn phí: gọi cho chúng tôi the số nêu trên

Số liệu Nhanh về Trợ giúp Tài chính
Chăm sóc cấp cứu: Phòng cấp cứu tại tất cả các bệnh viện của chúng tôi tuân thủ các quy định của Luật Điều trị Y tế
Cấp cứu và Lao động (EMTALA). Chúng tôi chăm sóc cho bệnh nhân có nhu cầu cấp cứu y tế, dù bệnh nhân đó có bảo
hiểm hay không, mà không yêu cầu thanh toán tại thời điểm cấp cứu. Sẵn sàng hỗ trợ tài chính nếu cần cho việc cấp
cứu.
Tôi nên làm gì nếu tôi không thể chi trả cho các hóa đơn của mình? Bệnh nhân nào cũng có thể nộp đơn xin hỗ trợ
tài chính. Bất kỳ ai nộp đơn đều sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin chứng minh nhu cầu tài chính của họ. PeaceHealth
trợ giúp chi trả hóa đơn của quý vị dựa trên thu nhập và khả năng chi trả. Chúng tôi có các mức chiết khấu từ 65% đến
100%. Số tiền hỗ trợ tùy thuộc vào nhu cầu tài chính của bệnh nhân.
Phạm vi bao trả? Một bệnh nhân được phê duyệt hỗ trợ tài chính sẽ được bao trả để điều trị cấp cứu hoặc điều trị y tế
cần thiết và sẽ không bị tính phí quá số tiền thường lập hóa đơn (AGB) cho những bệnh nhân có bảo hiểm.
Tôi có thể thực hiện thanh toán không? PeaceHealth yêu cầu thanh toán toàn bộ số tiền khi quý vị nhận được bảng kê
hóa đơn lần đầu. Có thể thanh toán số dư theo nhiều cách như: thẻ tín dụng, thẻ trả trước, tiền mặt, séc, hoặc thanh toán
trực tuyến. Cũng có các chương trình thanh toán. Vui lòng gọi cho các số nêu trên để thảo luận phương thức thanh toán
với Chuyên viên Phụ trách Tài khoản Bệnh nhân.
Hỗ trợ bao trả: Chúng tôi trợ giúp bệnh nhân nộp đơn tham gia các chương trình cộng đồng hoặc chính phủ có thể giúp
bao trả các hóa đơn y tế. Bệnh nhân không có bảo hiểm có thể liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp. Chúng tôi sẽ hỗ
trợ bệnh nhân có hóa đơn giá trị lớn ngay cả sau khi bảo hiểm đã chi trả.
Nếu ngôn ngữ đầu của quý vị không phải là Tiếng Anh: Chính sách hỗ trợ tài chính, mẫu đơn và tóm tắt này bằng
nhiều ngôn ngữ khác nhau như:






Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Việt
Tiếng Tagalog
Tiếng Trung

