סיוע כספי בפרובידנס:
בהתאם למשימה ולערכי הליבה שלנו ,פרובידנס דואגת לאנשים ולצרכים הבריאותיים שלהם ללא קשר ליכולתם
לשלם .אנו מחויבים לעבוד עם המטופלים שלנו בכל בעיה פיננסית ,כולל מציאת דרכים להפוך את הטיפול הרפואי
לבר השגה יותר .בתי החולים של פרובידנס מציעים סיוע כספי לחולים זכאים שאין להם את היכולת הכלכלית
לשלם עבור החשבונות הרפואיים שלהם .אם אתה מתקשה לשלם עבור כל שירותי הבריאות שלך או חלק מהם,
אנו ממליצים לך לדבר עם יועץ פיננסי של פרובידנס או עם מישהו במשרד העסקים שלנו על איך אנחנו יכולים
לעזור לך.
מה מכוסה? עבור שירותי חירום ושירותים רפואיים חיוניים בבתי החולים פרובידנס אנו מספקים סיוע כספי
לחולים זכאים על בסיס סולם דמי הזזה ,עם הנחות הנעות בין  75ל  100%-בהתבסס על היכולת לשלם .סיוע
כספי עבור שירותים אחרים או במתקנים שאינם בית החולים שלנו כפוף למדיניות של ישות ההשגחה העליונה
המספקת את הטיפול.
כיצד להגיש בקשה? כל מטופל רשאי להגיש בקשה לקבלת סיוע כספי .מטופל המבקש סיוע כספי חייב לספק
תיעוד תומך המפורט בבקשה ,אלא אם כן ההשגחה העליונה מציינת אחרת .טופס הבקשה ניתן לקבל באופן
מקוון ,בטלפון או מהאתר המצוין להלן .
סיוע נוסף:
סיוע בכיסוי :אם אינך זכאי לביטוח בריאות ,ייתכן שתהיה זכאי לתוכניות ממשלתיות וקהילתיות אחרות .אנחנו
יכולים לעזור לך לגלות אם תוכניות אלה (כולל יתרונות  Medicaidו ותיקים לעניינים) יכול לעזור לכסות את
החשבונות הרפואיים שלך .אנחנו גם יכולים לעזור לך להגיש בקשה לתוכניות אלה.
הנחות לא מבוטחות :פרובידנס מציעה הנחה לחולים שאין להם כיסוי ביטוח בריאות .אנא צרו עמנו קשר בנוגע
לתוכנית ההנחות שלנו.
תוכניות תשלום :לאחר שחברת הביטוח שלך מעבדת את החשבון ,כל יתרה עבור הסכומים המגיעים לך אמורה
להימשך  30יום .ניתן לשלם את היתרה בכל אחת מהדרכים הבאות :כרטיס אשראי אוטומטי ,תוכנית תשלום,
מזומן ,שיק ,תשלום חשבונות מקוון או כרטיס אשראי .אם אתה זקוק לתוכנית תשלום ,נא התקשר למספר
בהצהרת החיוב שלך כדי לבצע סידורים.
טיפול חירום :בתי חולים בפרובידנס עם מחלקות חירום ייעודיות מספקים טיפול במצבי חירום רפואיים
(כהגדרתם בחוק טיפול רפואי חירום ועבודה) ללא אפליה התואמת את היכולות הזמינות ,ללא קשר לשאלה אם
למטופל יש את היכולת לשלם או שהוא זכאי לסיוע כספי.
פנה אלינו לקבלת עזרה או יישומים לסיוע כספי
לקבלת מידע נוסף אודות קבלת עזרה עם החשבונות הרפואיים שלך בפרובידנס ,נא להתקשר או לבקר יועץ
פיננסי או משרד חיוב במתקן ההשגחה המקומית שלך .אנחנו יכולים לתת לך את כל הטפסים שאתה צריך והוא
יכול לעזור לך להגיש בקשה לסיוע .מומלץ מאוד למטופלים לבקש עזרה כספית לפני קבלת טיפול רפואי ,במידת
האפשר .מטופלים יכולים גם להגיש בקשה בכל עת בעת קבלת טיפול ולמשך פרק זמן לאחר קבלת החשבון
הראשוני.
אם יש לך שאלות או אם ברצונך לקבל טופס בקשה לסיוע כספי ,אנא צור קשר להלן:
בטלפון 1-855-229-6466 :או באתר שלנו בכתובתwww.providence.org :
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