Ֆինանսական աջակցություն Պրովիդենսում.
Մեր առաքելության եւ հիմնական արժեքների համաձայն՝ Պրովիդենսը հոգ է տանում մարդկանց եւ
նրանց առողջական կարիքների մասին՝ անկախ նրանց վճարելու կարողությունից։ Մենք պարտավոր
ենք համագործակցել մեր հիվանդների հետ ցանկացած ֆինանսական խնդիրների, այդ թվում նաեւ
միջոցներ փնտրելու, որպեսզի բուժօգնությունը ավելի մատչելի դարձնենք։ Պրովիդենսի
հիվանդանոցները ֆինանսական աջակցություն են ցույց տալիս համապատասխան հիվանդներին,
ովքեր ֆինանսական ունակություններ չունեն վճարելու իրենց բժշկական ծախսերը: Եթե դժվարանում
եք վճարել ձեր բոլոր կամ ձեր բուժօգնության դիմաց, մենք քաջալերում ենք ձեզ զրուցել Փրովիդենսի
Ֆինանսական Խորհրդատուի կամ մեր գործարար գրասենյակում գտնվող որեւէ մեկի հետ այն մասին,
թե ինչպես կարող ենք օգնել ձեզ։
Ի՞նչ է ծածկված Պրովիդենսի հիվանդանոցներում արտակարգ իրավիճակների եւ բժշկական
օգնության համար մենք ֆինանսական աջակցություն ենք ցույց տալիս համապատասխան
հիվանդներին՝ վճարելու 75–100 տոկոսով։ Այլ ծառայությունների կամ ոչ հիվանդանոցային
հաստատությունների ֆինանսական աջակցությունը ղեկավարվում է Պրովիդենս ընկերության
քաղաքականությամբ, որը տրամադրում է խնամքը։
Ինչպե՞ս կիրառել Ցանկացած հիվանդ կարող է դիմել ֆինանսական օգնություն ստանալու համար։
Ֆինանսական օգնություն փնտրող անհատը պետք է ապահովի դիմումի մեջ նշված փաստաթղթերը,
եթե Փրովիդենսը հակառակն է ցույց տալիս։ Դիմումի ձեւը կարող է ձեռք բերվել օնլայն, հեռախոսով
կամ ստորեւ նշված վեբ կայքից ։
Այլ օժանդակություն.
Ծրագրի օժանդակություն։ Եթե դուք առողջության ապահովագրություն չունեք, ապա կարող եք
օգտվել այլ կառավարական եւ համայնքային ծրագրերից։ Մենք կարող ենք օգնել ձեզ իմանալու, թե
արդյոք այս ծրագրերը (ներառյալ բժշկության եւ վետերանների օգուտները) կօգնեն ձեզ ծածկել ձեր
բժշկական ծախսերը։ Մենք նաեւ կարող ենք օգնել ձեզ դիմել այս ծրագրերին ։
Անվտանգ զեղչեր։ Փրովիդենսը զեղչ է առաջարկում այն հիվանդներին, ովքեր գուցե չունեն
առողջապահական ապահովագրություն։ Խնդրում ենք կապ հաստատել մեր զեղչային ծրագրի մասին։
Վճարման պլաններ։ Այն բանից հետո, երբ ձեր ապահովագրական ընկերությունը մշակում է ծախսերը,
ձեր պարտքի ցանկացած հավասարակշռությունը վճարվում է երեսուն օրվա ընթացքում։ Հաշվեկշիռը
կարելի է վճարել հետեւյալ եղանակներից որեւէ մեկով՝ ավտոմատ կրեդիտ քարտով, վճարման պլանով,
կանխիկով, վճարումով, օնլայն վճարովի կամ վարկաքարտով։ Եթե վճարման պլանի կարիք ունեք,
խնդրում ենք պայմանավորվելու համար զանգահարել ձեր հաշվետվության համարը։
Շտապ բուժօգնություն. նշանակված շտապօգնության բաժանմունքներ ունեցող պրովիդենցիալ
հիվանդանոցները բուժօգնություն են տրամադրում շտապ բուժօգնության համար (ինչպես
սահմանված է Շտապ բժշկական Բուժում եւ աշխատանքային օրենսդրություն)՝ առանց
խտրականության, որը համապատասխանում է առկա հնարավորություններին, առանց հաշվի
առնելու, թե արդյոք հիվանդը կարող է վճարել, թե՝ ոչ։
Դիմեք մեզ Ֆինանսական աջակցության օգնության կամ
դիմումների համար, որպեսզի լրացուցիչ տեղեկություն ստանաք ձեր բժշկական ծախսերի հետ
կապված, զանգահարեք կամ այցելեք ֆինանսական խորհրդատու կամ վճարման գրասենյակ ձեր
տեղական Պրովիդենսի շենքում։ Մենք կարող ենք տալ ձեզ անհրաժեշտ ցանկացած փաստաթուղթ եւ
օգնության դիմել ։ Հիվանդներին խրախուսում են ֆինանսական օգնություն խնդրել նախքան
հնարավորության դեպքում բուժում ստանալը ։ Հիվանդները կարող են դիմել նաեւ ցանկացած
ժամանակ՝ բուժում ստանալու ժամանակ եւ որոշ ժամանակ՝ ձեր սկզբնական ծախսերը ստանալուց
հետո։

Եթե հարցեր ունեք կամ ցանկանում եք ստանալ ֆինանսական աջակցության դիմումի ձեւաթուղթ,
խնդրում ենք դիմել ստորեւ.
Հեռախոսով՝ 1-855-229-6466 կամ մեր կայքը՝ www.providence.org

