
Tóm tắt chính sách hỗ trợ tài chínhBIDHP, một bệnh viện chăm sóc cấp tính không vì lợi nhuận, được thành lập để phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏecủa cư dân Massachusetts và các vùng lân cận. Bệnh viện cam kết cung cấp các dịch vụ y tế cho bệnh nhân bất kể họkhả năng chi trả của họ. BIDHP hiểu rằng không phải tất cả bệnh nhân đều có đủ nguồn lực để trả viện phí. Bản tómtắt này cung cấp những thông tin cơ bản nhất về chính sách của chúng tôi.Chính sách hỗ trợ tài chính của BIDHPChương trình hỗ trợ tài chính cung cấp những dịch vụcấp cứu hoặc những dịch vụ y tế cần thiết khác vớimức giá thấp hoặc hoàn toàn miễn phí cho các bệnhnhân đủ điều kiện. Dù bệnh nhân không có bảo hiểmhay thiếu bảo hiểm, họ vẫn có thể tham gia chươngtrình hỗ trợ tài chính. Các nhân viên tư vấn tài chínhcủa chúng tôi sẽ hỗ trợ miễn phí cho các cá nhân đăngký các chương trình bảo hiểm y tế đủ điều kiện củachính phủ và hoàn tất việc đăng ký hỗ trợ tài. Sau khiphê duyệt bệnh nhân có thể nhận các hỗ trợ sau đây:Mức nghèo đói liên bang Mức hỗ trợ200% 100%201%-400% 50%Những bệnh nhân đủ yêu cầu chỉ sẽ phải trả khôngnhiều hơn số tiền thông thường thanh toán (AGB).
QUAN TRỌNG: Các trường hợp đồng chi trả, đồng bảo hiểmvà khấu trừ bên ngoài mạng lưới sẽ không đủ điều kiệnđược hỗ trợ tài chính.Làm thế nào để có được bản sao chínhsách hỗ trợ tài chính và đơn đăng ký?Quý vị có thể lấy bản sao chính sách và mẫu đơn đăngký của chúng tôi theo các cách sau:
 Trang web của BIDHP
http://www.bidplymouth.org
 Tại các khoa cấp cứu của chúng tôiĐến văn phòng tư vấn tài chính của chúng tôi tại:Khoa cấp cứu hoặc South Pavilion Lobby

275 Sandwich Street
Plymouth, MA 02360

 Yêu cầu gửi bản sao qua mail hoặc xử lý điện tử bằng cách gọiđến số (508) 830-2057 hay (508) 830-2775Chính sách hỗ trợ tài chính, Đơn đăng ký,Bản tóm tắt được hỗ trợ nhiều ngôn ngữ

Các chính sách hỗ trợ tài chính, Đơn đăng ký và Bản tómtắt được hỗ trợ các ngôn ngữ sau:
 Tiếng Anh
 Tiếng Tây Ban Nha
 Tiếng Bồ Đào Nha
 Tiếng ViệtNhững nhà cung cấp dịch vụ y tế khôngđược áp dụng chính sách hỗ trợ tài chínhnàyChính sách hỗ trợ tài chính này không áp dụng cho một sốbác sĩ không. Vui lòng ghé thăm trang web của chúng tôihoặc liên hệ qua số (508) 830-2057 hay (508) 830-2775để biết thêm chi tiết.Chuyển đơn đăng ký tới:Đơn vị tư vấn tài chính
275 Sandwich Street
Plymouth, MA 02360Nếu được chấp thuận, các hỗ trợ tài chính sẽ được áp dụngở:
 Beth Israel Deaconess Medical Center
 Beth Israel Deaconess Milton
 Beth Israel Deaconess Needham
 Beth Israel Deaconess Plymouth
Lưu ý: Bệnh nhân/Người bảo lãnh có thể dùngcác hỗ trợ tài chính bất kỳ lúc nào, lên đến 240ngày sau khi có hóa đơn đầu tiên.


