Tóm tắt của
Chính sách Hỗ trợ Tài chính
Phù hợp với sứ mệnh của chúng tôi là làm gương cho di sản Kitô giáo của chúng tôi trong việc phục vụ và nâng cao sức khỏe
của những người và cộng đồng mà chúng tôi phục vụ, Baptist Health Deaconess Madisonville (BHDM) đưa ra Chính sách Hỗ
trợ Tài chính để cung cấp hỗ trợ tài chính cho những bệnh nhân đủ điều kiện trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính đối với
dịch vụ chăm sóc y tế được cung cấp cho họ.
ĐIỀU KIỆN VÀ SỰ HỖ TRỢ CÓ SẴN DƯỚI CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CỦA CHÚNG TÔI
Một khi bạn đã sử dụng tất cả các tùy chọn thanh toán khác nhau (ví dụ: tiền trả từ bảo hiểm, tài khoản chi tiêu y tế, chương
trình hỗ trợ của Chính phủ, v.v.), bạn có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính theo Chính sách Hỗ trợ Tài chính của Baptist
Health Deaconess Madisonville. Dưới đây là các mức chiết khấu dành cho bệnh nhân đủ điều kiện:
-

Không có bảo hiểm hoặc Không được bảo hiểm giảm giá – Nếu bạn không có bảo hiểm hoặc bảo hiểm của bạn
không cho phép chăm sóc khẩn cấp hoặc cần thiết về mặt y tế do bệnh viện Baptist Health Deaconess Madisonville
cung cấp, thì bạn có thể được phép giảm giá trong giới hạn trách nhiệm thanh toán của bạn đối với số tiền thường
được thanh toán cho những cá nhân có bảo hiểm chi trả cho việc chăm sóc đó.

-

Hỗ trợ một phần
o Nếu thu nhập của gia đình bạn cộng với tài sản lưu động từ 300% đến 1200% mức nghèo của liên bang, sau
khi tổng kết nghĩa vụ tài chính của bạn trong một năm dương lịch đối với chăm sóc khẩn cấp hoặc y tế cần
thiết do BHDM cung cấp vượt quá 10% tổng thu nhập cộng với tài sản lưu động của bạn, bạn sẽ đủ điều kiện
nhận hỗ trợ với số tiền vượt quá 10% tổng thu nhập cộng với tài sản lưu động.
o

-

Nếu thu nhập của bạn cộng với tài sản lưu động lớn hơn 1200% mức nghèo của liên bang, và nghĩa vụ tài
chính của bạn trong một năm dương lịch đối với chăm sóc khẩn cấp hoặc y tế cần thiết bởi BHDM vượt quá
20% tổng thu nhập cộng với tài sản lưu động, bạn sẽ đủ điều kiện để được hỗ trợ với số tiền vượt quá 20%
tổng thu nhập cộng với tài sản lưu động.

Hỗ trợ đầy đủ - Nếu thu nhập của gia đình bạn thấp hơn hoặc bằng 300% mức nghèo của liên bang, thì bạn có thể đủ
điều kiện để được hỗ trợ đầy đủ.

Bất kỳ bệnh nhân nào đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính theo Chương trình Hỗ trợ Tài chính của chúng tôi sẽ không bị tính
phí cao hơn cho dịch vụ chăm sóc khẩn cấp hoặc cần thiết về mặt y tế khác so với số tiền thường được thanh toán cho những
cá nhân có bảo hiểm chi trả cho dịch vụ chăm sóc đó.
LÀM SAO ĐỂ NỘP ĐƠN
Bạn có thể nộp đơn xin hỗ trợ tài chính bằng cách gửi mẫu đơn xin hỗ trợ tài chính đã điền đầy đủ thông tin và tài liệu được
yêu cầu trong đơn đến Văn phòng Tư vấn Tài chính tại Baptist Health Deaconess Madisonville. Để tìm hiểu thêm về quy trình
đăng ký của chúng tôi hoặc để nhận được bản sao miễn phí của Chính sách Hỗ trợ Tài chính và bản sao miễn phí của đơn xin
hỗ trợ tài chính, vui lòng truy cập trực tuyến của chúng tôi tại https://baptisthealthdeaconess.com/Billing/Financial-Assistance
hoặc đến gặp trực tiếp tại Văn phòng Tư vấn Tài chính tại Baptist Health. Bạn cũng có thể liên hệ với Văn phòng Tư vấn Tài
chính của chúng tôi qua điện thoại để yêu cầu gửi một bản sao miễn phí đến địa chỉ nhà của bạn hoặc nói chuyện trực tiếp
với Cố vấn Tài chính về Chính sách Hỗ trợ Tài chính của chúng tôi. Mỗi đơn xin đòi hỏi phải được cập nhật mỗi năm dương
lịch.
Bản tóm tắt này, Chính sách Hỗ trợ Tài chính của chúng tôi và mẫu đơn xin hỗ trợ tài chính cũng có sẵn bằng tiếng Trung
Quốc, tiếng Nhật, tiếng Serbo Croatia, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.
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