Assistência Financeira na Providência:
De acordo com a nossa missão e valores fundamentais, a Providência cuida das pessoas e das suas
necessidades de saúde, independentemente da sua capacidade de pagar. Estamos empenhados em
trabalhar com os nossos pacientes através de quaisquer problemas financeiros, incluindo encontrar
formas de tornar os cuidados médicos mais acessíveis. Os hospitais de Providence oferecem assistência
financeira a pacientes elegíveis que não têm capacidade financeira para pagar as suas contas
médicas. Se está com dificuldades em pagar a totalidade ou parte dos seus cuidados de saúde,
encorajamo-lo a falar com um Conselheiro Financeiro da Providência ou com alguém do nosso escritório
de negócios sobre como podemos ajudá-lo.
O que está coberto? Para serviços de emergência e medicamente necessários nos hospitais de
Providence, prestamos assistência financeira a pacientes elegíveis numa base de taxa deslizante, com
descontos que variam entre 75 e 100 % com base na capacidade de pagamento. A assistência
financeira a outros serviços ou nas nossas instalações não hospitalares rege-se pelas políticas da
entidade Providência que presta os cuidados.
Como aplicar? Qualquer paciente pode solicitar para receber assistência financeira. Um paciente que
procure assistência financeira deve fornecer documentação de apoio especificada no pedido, a menos
que a Providência indique o contrário. O formulário de inscrição pode ser obtido online, por telefone ou
pelo site abaixo.
Outras assistências:
Assistência à cobertura: Se estiver sem seguro de saúde, poderá ser elegível para outros programas
governamentais e comunitários. Podemos ajudá-lo a descobrir se estes programas (incluindo os
benefícios de Medicaid e Assuntos de Veteranos) podem ajudar a cobrir as suas contas médicas.
Também podemos ajudá-lo a candidatar-se a estes programas.
Descontos sem seguro: A Providência oferece um desconto para pacientes que podem não ter
cobertura de seguro de saúde. Entre em contato conosco sobre o nosso programa de descontos.
Planos de pagamento: Após a sua companhia de seguros processar a conta, qualquer saldo dos
montantes devidos por si é devido no prazo de trinta dias. O saldo pode ser pago de qualquer das
seguintes formas: cartão de crédito automático, plano de pagamento, dinheiro, cheque, pagamento de
conta online ou cartão de crédito. Se precisar de um plano de pagamento, por favor ligue para o número
da sua declaração de faturação para fazer os preparativos.
Cuidados de Emergência: Os hospitais de Providence com serviços de urgência dedicados prestam
cuidados às condições médicas de emergência (conforme definido pela Lei de Tratamento Médico de
Emergência e Trabalho) sem discriminação consistente com as capacidades disponíveis, sem considerar
se um paciente tem ou não a capacidade de pagar ou é elegível para assistência financeira.
Contacte-nos para obter ajuda financeira ou pedidos
para obter mais informações sobre a obtenção de ajuda com as suas contas médicas providence, por
favor, ligue ou visite um consultor financeiro ou escritório de faturação nas suas instalações locais da
Providence. Podemos dar-lhe todos os formulários que precisar e ajudá-lo a pedir ajuda. Os pacientes
são fortemente encorajados a pedir ajuda financeira antes de receber tratamento médico, se possível.

Os pacientes também podem candidatar-se a qualquer momento durante o tratamento e por um
período de tempo após a receção da sua conta inicial.
Se tiver dúvidas ou quiser receber um formulário de pedido de assistência financeira, contacte abaixo:
Telefone: 1-855-229-6466 ou o nosso site em: www.providence.org

