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Assistência Financeira Oferecida
O Tufts Medical Center orgulha-se de proporcionar o melhor atendimento a todos os pacientes. O Tufts MC oferece
assistência financeira aos pacientes que não dispõem de meios para pagar pelo atendimento de emergência ou
médico necessário.
Eu me qualifico?
Os pacientes que dispõem de recursos financeiros devem pagar pelos serviços fornecidos pelo Tufts MC. Entretanto,
você pode se qualificar para receber assistência financeira, dependendo de vários fatores, incluindo a cobertura do
seguro, renda (diretrizes do Nível Federal de Pobreza utilizadas para determinar o valor da assistência financeira
oferecida), tamanho da família, bens, residência e outras contas médicas.
A assistência financeira é oferecida aos pacientes sem seguro, ou com seguro insuficiente. Assistência parcial
ou integral é concedida dependendo da capacidade de o paciente pagar os valores cobrados.
Os pacientes devem cumprir todo o processo de requerimento de inscrição, incluindo declarações de imposto
de renda, extratos bancários e contracheques, bem como concluir o processo de inscrição em todas as fontes de
assistências disponíveis, incluindo o Medicaid e outros Programas Federais.
Como faço para me candidatar?
Se você não dispõe de meios para pagar, acesse nosso website www.tuftsmedicalcenter.org/financialassistance
para ler, baixar e imprimir as informações sobre os programas de assistência financeira disponíveis. A Política de
Assistência Financeira e o Requerimento do Tufts Medical Center estão disponíveis gratuitamente no website e na
Coordenação Financeira. Você também pode pedir que sejam enviadas pelo correio.
Exclusões
A política aplica-se somente aos serviços médicos necessários prestados
no Tufts Medical Center. Não se aplica aos serviços prestados por médicos ou profissionais independentes não
contratados do Tufts Medical Center. Isso inclui, dentre outros, anestesistas, técnicos em radiologia e em patologia.
Outras
Nenhuma pessoa que se qualifica para receber assistência financeira receberá cobrança de valores acima dos
geralmente cobrados (Amounts Generally Billed - AGB) referentes ao atendimento de emergência ou médico
necessário.
Para quem não fala português

O Departamento de Coordenação Financeira pode ser contatado pelo e-mail financialassistance@tuftsmedicalcenter.
org, pelo telefone 617-636-6013 ou pessoalmente nos locais do Tufts Medical Center mencionados abaixo.
• Biewend Building, 1st Floor, 260 Tremont Street, Boston, MA 02111
• Proger Building, 1st Floor, 800 Washington Street, Boston, MA 02111
• Emergency Department, 1st Floor, 800 Washington Street, Boston, MA 02111
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Translations of the Financial Assistance documents are available in English.
Документы о финансовой помощи имеются на русский языке.
Hay traducciones de los documentos de Asistencia Financiera disponibles en español.
Cac bản dịch thuật tai liệu về Hỗ trợ Tai chinh co sẵn bằng Tiếng Việt.

