Bệnh viện Phụ nữ
Tóm tắt bằng Ngôn ngữ Đơn giản về Chính sách Hỗ trợ Tài chính
Bệnh viện Phụ nữ là một tổ chức phi lợi nhuận có sứ mệnh tăng cường sức khỏe cho phụ nữ
và trẻ em. Đây là đơn vị hàng đầu về chăm sóc phụ nữ và gia đình. Bệnh viện Phụ nữ
cam kết phục vụ mọi phụ nữ và trẻ em và không phân biệt đối xử theo độ tuổi, giới tính,
chủng tộc, tín ngưỡng, màu da, khuyết tật, xu hướng giới tính, hoặc nguồn gốc quốc gia khi
đưa ra quyết định về hỗ trợ tài chính.

Tiêu chuẩn tham gia
Bệnh nhân hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân tại Bệnh viện Phụ nữ, với thu nhập gia đình
hàng năm dưới ba lần mức nghèo liên bang đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính. Hỗ trợ cho
bệnh nhân là cư dân Louisiana.

Loại hình Hỗ trợ
Cung cấp hỗ trợ cho bệnh nhân hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân, tất cả các cơ hội
bảo hiểm và thanh toán bên thứ ba đã hết hạn. Cung cấp chăm sóc miễn phí cho những người
có thu nhập gia đình bằng hoặc ít hơn hai lần mức nghèo. Cung cấp một phần chiết khấu cho
bệnh nhân có thu nhập gia đình lớn hơn hai lần mức nghèo của liên bang nhưng nhỏ hơn ba
lần mức nghèo của liên bang.

Phí đối với Bệnh nhân đủ điều kiện nhận Hỗ trợ Tài chính
Bệnh nhân đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính sẽ phải trả phí dịch vụ chăm sóc cấp cứu và
y tế khẩn cấp không nhiều hơn tổng số tiền trung bình cho phép đối với bệnh nhân được bao
trả bởi các bên bảo hiểm dịch vụ phí Medicare, Medicaid và tất cả các bên bảo hiểm tư nhân.

Để Biết thêm Thông tin
Thông tin về chính sách hỗ trợ tài chính có trên trang web của Bệnh viện Phụ nữ
(http://www.womans.org/assistance). Những người tìm kiếm chính sách hỗ trợ tài chính đầy đủ,
đơn xin, hoặc hỗ trợ hoàn thành đơn này, có thể liên hệ:
Bệnh viện Phụ nữ
Người nhận: Chuyên viên Tư vấn Hỗ trợ Tài chính
100 Woman’s Way
Baton Rouge, LA 70817
Điện thoại (225) 924-8354

Bản dịch
Để truy cập hoặc yêu cầu thông tin bằng tiếng Tây Ban Nha, hoặc các ngôn ngữ khác theo yêu
cầu, về hỗ trợ
tài chính, lấy mẫu đơn FAP hoặc tóm tắt bằng ngôn ngữ đơn giản, truy cập trang web
Bệnh viện Phụ nữ http://www.womans.org/assistance hoặc gọi (225) 924-8354.	
  

