Pomoc finansowa w Providence:
Zgodnie z naszą misją i podstawowych wartości, Providence Zdrowie i Usługi dba o ludzi i ich potrzeb
zdrowotnych niezależnie od ich możliwości finansowych. Jesteśmy zobowiązani do współpracy z naszych
pacjentów przez wszelkie kwestie finansowe, w tym znalezienie sposobów, aby opieka medyczna
bardziej przystępne. Szpitale Providenceâ € ™ s zaoferować pomoc finansową dla kwalifikowanych
pacjentów, którzy nie mają możliwości finansowe, aby zapłacić za swoje rachunki medyczne. Jeśli masz
problemy z płaceniem za wszystkie lub niektóre z opieki zdrowotnej, zachęcamy do rozmowy z
Providence finansowego doradcy lub kogoś w naszym biurze firmy o tym, jak możemy Ci pomóc.
Co obejmuje? Dla nagłych i niezbędnych usług medycznych w Providence szpitalach zapewniamy pomoc
finansową do kwalifikujących chorych na przesuwnej podstawie skali opłat, z rabatów w zakresie od 75
do 100% na podstawie zdolności do zapłaty. Pomoc finansowa dla innych usług lub w naszych zakładach
pozaszpitalnych jest regulowane przez politykę podmiotu Providence świadczących opiekę.
Jak złożyć wniosek? Każdy pacjent może ubiegać się o pomoc finansową. Pacjent ubiegający się o
pomoc finansową musi dostarczyć dokumentację pomocniczą określoną we wniosku, chyba że
Providence sygnalusz inaczej. Formularz zgłoszeniowy można uzyskać online, telefonicznie lub ze strony
internetowej poniżej.
Inna pomoc:
Pomoc zasięg: Jeśli jesteś bez ubezpieczenia zdrowotnego, możesz kwalifikować się do innych
programów rządowych i społecznych. Możemy pomóc Ci odkryć, czy te programy (w tym Medicaid i
korzyści Veterans Affairs) może pomóc pokryć koszty leczenia. Możemy również pomóc zastosowanie
dla tych programów.
Nieubezpieczonych Zniżki: Providence oferuje zniżkę dla pacjentów, którzy nie mają ubezpieczenia
zdrowotnego. Proszę skontaktować się z nami na temat naszego programu dyskontowej.
Plany płatności: Po twoja firma ubezpieczeniowa przetwarza rachunek, różnicę kwot należnych od
Ciebie jest płatne w terminie trzydziestu dni. Waga może być wypłacona w jeden z następujących
sposobów: automatyczna kart kredytowych, plan płatności, gotówkowych, sprawdź, internetowy
rachunek płatnych lub karty kredytowej. Jeśli potrzebujesz plan płatności, należy zadzwonić pod numer
na wyciągu dokonać uzgodnień.
Emergency Care: szpitale Providence z wydzielonych oddziałach ratunkowych zapewniają opiekę dla
nadzwyczajnych warunkach medycznych (zgodnie z definicją Medycznej leczeniu nagłych i ustawy
Pracy), bez dyskryminacji ze względu na zgodny z dostępnych możliwości, bez względu na to, czy pacjent
ma możliwość zapłaty lub kwalifikuje o pomoc finansową.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc finansową lub aplikacje
Aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania pomocy w rachunkach medycznych Providence,
zadzwoń lub odwiedź doradcę finansowego lub biuro rozliczeniowe w lokalnej placówce Providence.
Możemy podać ci wszelkie potrzebne formularze i pomóc Ci ubiegać się o pomoc. Pacjenci są
zdecydowanie zachęcani, aby poprosić o pomoc finansową przed otrzymaniem leczenia, jeśli to możliwe.
Pacjenci mogą również ubiegać się w dowolnym momencie podczas leczenia i przez okres czasu po
otrzymaniu początkowego rachunku.
Jeśli masz pytania lub chcesz otrzymać formularz wniosku o pomoc finansową, skontaktuj się z
poniższym:
Telefonicznie: 1-866-747-2455 lub na naszej stronie internetowej pod adresem:
www.providence.org

