Các Quy Định về Điều Kiện Nhận Hỗ Trợ Tài Chính
Baptist Health xem xét tình hình tài chính của quý vị để quyết định xem quý vị có đáp ứng các quy định về hỗ trợ
tài chính hoặc chăm sóc giảm giá hay không. Chúng tôi xem xét thu nhập của gia đình quý vị, số người trong gia
đình quý vị, và các nguồn lực khác chẳng hạn như tiết kiệm và đầu tư. Chúng tôi sử dụng thông tin quý vị cung cấp
và Các Quy Định Về Mức Nghèo Khó Của Liên Bang để xác định điều kiện nhận hỗ trợ tài chính.

Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính và Giảm Giá
Tại Baptist Health, chúng tôi rất thông cảm với các nhu cầu của những bệnh nhân không chắc chắn liệu họ có khả
năng chi trả cho dịch vụ chăm sóc mà họ cần hay không. Là một phần của cam kết phục vụ sức khỏe cộng đồng của
chúng tôi, chính sách của chúng tôi giúp bệnh nhân hiểu những nguồn lực tài chính có thể hỗ trợ cho họ.
Baptist Health cung cấp:
•
•

•

•

Sự giúp đỡ để bệnh nhân đăng ký các chương trình của chính phủ chẳng hạn như Medicaid và các chương
trình khác của tiểu bang và địa phương.
Hỗ Trợ Tài Chính hoặc Chăm Sóc Giảm Giá dành cho bệnh nhân nào không có bảo hiểm, và đáp ứng các
quy định. Các dịch vụ cần thiết về mặt y tế được cung cấp ở các Bệnh viện của chúng tôi được chi trả theo
Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính của chúng tôi (FAP). Tất cả các dịch vụ y tế khác không đủ điều kiện nhận hỗ
trợ tài chính.
Các Kế Hoạch Thanh Toán Linh Hoạt dựa trên điều kiện tài chính của bệnh nhân và tổng số tiền đến hạn.
Mục tiêu của chúng tôi là giúp bệnh nhân thanh toán hóa đơn một cách công bằng dựa trên hoàn cảnh
của họ.
Giới thiệu đến các chương trình để được chăm sóc y tế nếu bệnh nhân không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài
chính.

Quý vị sẽ được yêu cầu điền vào một mẫu đơn đơn giản và xác nhận thu nhập và tài sản gia đình của mình. Bản
tóm tắt này, FAP, và các mẫu đơn đăng ký được cung cấp trên trang web của chúng tôi tại www.baptistjax.com/fap
và Phòng Thu Ngân Xuất Viện ở từng bệnh viện của chúng tôi. Quý vị có thể lấy các bản sao FAP và mẫu đơn đăng
ký miễn phí bằng cách gọi cho Văn Phòng Hỗ Trợ Tài Chính Bệnh Nhân của chúng tôi qua số 904.202.2092, tùy
chọn 1. Quý vị cũng có thể gửi thư về: Attn: Financial Assistance Advocate, P.O. Box 45094, Jacksonville, FL 32232.
Nếu quý vị có thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu xem quý vị có đáp ứng các quy định để được hỗ trợ hay không, vui
lòng trao đổi với một trong những Nhân Viên Vận Động Hỗ Trợ Tài Chính Cho Bệnh Nhân của chúng tôi trực tiếp
hoặc qua các số điện thoại tại các địa điểm được liệt kê bên dưới.
Bệnh viện

SĐT

Baptist Medical Center Jacksonville 904.202.2092

Địa chỉ
800 Prudential Dr., Jacksonville, FL 32207

Baptist Medical Center Beaches

904.627.1898

Baptist Medical Center Nassau

904.321.3919

1350 13th Ave. South, Jacksonville Beach, FL 32250
1250 South 18th St., Fernandina Beach, FL 32034

Baptist Medical Center South

904.271.6885

14550 Old St. Augustine Rd., Jacksonville, FL 32258

Bệnh Viện Nhi Đồng Wolfson

904.202.2092

800 Prudential Dr., Jacksonville, FL 32207

Sứ mệnh của Baptist Health là cung cấp các dịch vụ y tế chất lượng, dễ tiếp cận
với chi phí hợp lý dựa trên việc nuôi dưỡng sự tôn trọng và đồng cảm.

Quy định về tư cách hội đủ điều kiện hưởng chăm sóc từ thiện
Để xác định liệu quý vị có hội đủ điều kiện hưởng hỗ trợ tài chính hay không, chúng tôi cân nhắc thu
nhập hàng năm của gia đình quý vị, số thành viên trong gia đình quý vị và các nguồn tài chính gia đình
khác mà quý vị có thể có ("tài sản tùy dụng"). Chúng tôi so sánh thông tin mà quý vị cung cấp cho chúng
tôi với Các Quy Định Về Mức Nghèo Khó Của Liên Bang (FPG). Sơ đồ dưới đây là quy định chung:

Số thành viên trong hộ gia đình

Có nhiều hơn 8 thành viên trong hộ gia
đình của quý vị

Chăm sóc từ thiện đầy đủ (chăm
sóc miễn phí) có thể được cung
cấp nếu thu nhập hộ gia đình
hàng năm của quý vị là:

Chăm sóc từ thiện một phần hay
chiết khấu chỉ có thể được cung cấp
nếu thu nhập gia đình hàng năm của
quý vị là:

Dưới 200% FPG 2019

200% đến 400% FPG 2019

Dưới $24,280

$24,280 đến $48,560

Dưới $32,920

$32,920 đến $65,840

Dưới $41,560

$41,560 đến $83,120

Dưới $50,200

$50,200 đến $100,400

Dưới $58,840

$58,840 đến $117,680

Dưới $67,480

$67,480 đến $134,960

Dưới $76,120

$76,120 đến $152,240

Dưới $84,760

$84,760 đến $169,520

Thêm $4,320 đối với mỗi người bổ
sung

Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị hội đủ điều kiện hưởng hỗ trợ tài chính hoặc chiết khấu tài chính, chúng tôi
khuyến khích quý vị nên nói chuyện với một trong các nhân viên vận động tài chính cho bệnh nhân để
sắp xếp thẩm định tài chính. Xem trang một để biết thông tin liên lạc của mỗi địa điểm.

Nhiệm vụ của Baptist Health là cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe dễ tiếp cận, có chất lượng với chi phí hợp lý trong một
không khí nuôi dưỡng sự tôn trọng và tình thương.

