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Disponibilidade de assistência financeira
O hospital é o cuidador de linha de frente, prestar cuidados medicamente necessário para todas as
pessoas que apresentam suas instalações e locais, independentemente da capacidade de pagamento.
O hospital oferece este atendimento para todos os pacientes que vêm às nossas instalações 24 horas
por dia, sete dias por semana e 365 dias por ano. Como resultado, o hospital está empenhado em
proporcionar a todos os nossos pacientes com serviços e cuidados de elevada qualidade. Como parte
deste compromisso, o hospital trabalha com indivíduos com rendimentos limitados e recursos para
encontrar as opções disponíveis para cobrir o custo dos seus cuidados.
O hospital ajudará sem seguro e sob indivíduos segurados solicitar cobertura de saúde através de um
programa de assistência pública ou programa de assistência financeira (incluindo mas não limitado à
saúde de massa, o programa de pagamento de assistência premium operado pelo conector de saúde,
programa das crianças de segurança médica, a rede de segurança de saúde e médicos dificuldades) do
hospital e trabalho com indivíduos para se inscrever, conforme apropriado. Assistência para esses
programas é determinada examinando, entre outros itens, do indivíduo renda familiar, ativos,
tamanho da família, despesas e necessidades médicas.
O hospital ajudará pacientes na obtenção de cobertura através de programas públicos de saúde e
assistência financeira através de outras fontes, incluindo o hospital, sempre que apropriado. O hospital
pode igualmente ser necessário apropriadamente bill para e receber os pagamentos específicos, que
podem incluir, mas não se limitam a, aplicáveis co-pagamentos, franquias, seguros de co e outros
montantes para o qual o paciente é responsável. Ao se registrar para os serviços ou se receber uma
nota, o hospital incentiva pacientes para entrar em contato com nossa equipe para determinar se eles
e/ou um membro da família está na necessidade de e elegíveis para apoio financeiro.
Enquanto nós entendemos que cada indivíduo tem uma situação financeira única, informações e
assistência sobre elegibilidade para programas de assistência pública e/ou cobertura através de
programa de assistência financeira do hospital podem ser obtidas contactando o departamento de
aconselhamento financeiro. Nossos conselheiros financeiros estão disponível segunda-feira-sextafeira das 09:00 – 17:00 e sábados de 08:00 – 16:00. Entre em contato com o departamento de
aconselhamento financeiro no 781-624-4329 para marcar uma consulta para se reunir com um
conselheiro de aplicação certificada. Por favor não demora em falar com um conselheiro financeiro
para explorar suas opções. Inscrição em programas é tempo sensível.
Mais informações sobre esta política e programa de assistência financeira do hospital, incluindo o
formulário de candidatura e um resumo de linguagem simples da política de assistência financeira,
estão disponíveis no site do hospital: https://www.southshorehealth.org/financialassistance
Obrigado por escolher a South Shore Hospital para seus cuidados.

Não-lucro, provedor de caridade, isenta de impostos de aguda, ambulatorial, saúde em casa, e cuidados paliativos para sudeste de Massachusetts
HELP WITH HEALTHCARE EXPENSES - PORTUGUESE by TranslationsDepartment.com (9/16) Page 1 of 1

Not-for-profit, tax-exempt, charitable health system serving the people of Southeastern Massachusetts.

