Chính sách Hỗ trợ Tài chính
■■ Hỗ trợ Tài chính được cung cấp

Tufts Medical Center tự hào cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất cho mọi bệnh nhân. Tufts Medical Center cung
cấp hỗ trợ tài chính cho các bệnh nhân không đủ khả năng thanh toán cho dịch vụ chăm sóc cấp cứu hoặc dịch
vụ chăm sóc cần thiết về mặt y tế.

■■ Tôi có đủ điều kiện nhận hỗ trợ không?

Các bệnh nhân có khả năng thanh toán được yêu cầu thanh toán cho các dịch vụ mà họ nhận được ở Tufts
Medical Center. Tuy nhiên, điều kiện để được nhận hỗ trợ tài chính có sẵn cho quý vị và dựa trên nhiều yếu tố,
bao gồm: bảo hiểm, thu nhập (hướng dẫn về Federal Poverty Level (Chuẩn Nghèo Liên bang) được sử dụng để
xác định số tiền hỗ trợ tài chính được cung cấp), quy mô gia đình, tài sản, nơi cư trú và các hóa đơn y tế khác.
Hỗ trợ tài chính được cung cấp cho bệnh nhân không có bảo hiểm và bảo hiểm không đủ. Hỗ trợ tài chính
một phần hay đầy đủ sẽ được cấp dựa trên khả năng thanh toán của bệnh nhân cho các khoản phải trả đã được
lập hóa đơn.
Bệnh nhân phải tuân thủ đầy đủ quy trình nộp đơn xin hỗ trợ, bao gồm việc nộp bản khai thuế, các bảng kê
tài khoản ngân hàng và phiếu lương, cũng như hoàn thành quy trình nộp đơn xin đối với tất cả các nguồn hỗ trợ
sẵn có, bao gồm Medicaid hay các Chương trình Liên bang khác.

■■ Tôi làm đơn xin như thế nào?

Nếu quý vị không đủ khả năng thanh toán, hãy truy cập trang web của chúng tôi tại
www.tuftsmedicalcenter.org/financialassistance tại đó quý vị có thể xem xét, tải về và in ra các thông tin để tìm
hiểu về các chương trình hỗ trợ tài chính sẵn có. Chính sách Hỗ trợ Tài chính và Đơn xin hỗ trợ tài chính của Tufts
Medical Center có sẵn miễn phí trên trang web và thông qua Điều phối Tài chính. Quý vị có thể yêu cầu gửi một bộ
tài liệu cho quý vị.

■■ Các trường hợp loại trừ

Chính sách này chỉ áp dụng cho các dịch vụ cần thiết về mặt y tế được thực hiện
tại Tufts Medical Center. Chính sách này không áp dụng cho các dịch vụ được thực hiện bởi các bác sĩ điều trị
hay hành nghề độc lập mà không phải là nhân viên của Tufts Medical Center. Điều này bao gồm nhưng không
giới hạn ở các Chuyên gia Gây mê, Chuyên gia Quang tuyến và Chuyên gia Bệnh học.

■■ Thông tin khác

Người nào đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính sẽ không bị yêu cầu thanh toán nhiều hơn số tiền thường được lập
hóa đơn (AGB) cho dịch vụ chăm sóc cấp cứu hay các dịch vụ chăm sóc khác cần thiết về mặt y tế.

■■ Cho những người không nói Tiếng Việt

Quý vị có thể liên hệ với Ban Điều phối Tài chính qua email theo địa chỉ financialassistance@tuftsmedicalcenter.org,
qua điện thoại theo số 617-636-6013, hoặc trực tiếp tại các địa điểm của Tufts Medical Center dưới đây.
• 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.
Os documentos de Assistência Financeira estão disponíveis no idioma português.
Документы о финансовой помощи имеются на русский языке.
Hay traducciones de los documentos de Asistencia Financiera disponibles en español.

