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Sẵn sàng Hỗ trợ Tài chính
Bệnh viện là đơn vị chăm sóc tuyến đầu cung cấp sự chăm sóc cần thiết về mặt y tế cho
tất cả mọi người có mặt tại cơ sở và các địa điểm bất kể khả năng chi trả. Bệnh viện
mang đến sự chăm sóc này cho tất cả mọi bệnh nhân tới cơ sở của chúng tôi trong 24
giờ một ngày, bảy ngày trong tuần và 365 ngày trong một năm. Do đó, bệnh viện cam kết
cung cấp cho tất cả bệnh nhân dịch vụ chăm sóc chất lượng cao. Là một phần của cam
kết này, bệnh viện làm việc với các cá nhân có thu nhập và nguồn tài nguyên hạn hẹp để
tìm ra các tùy chọn có sẵn nhằm trả cho chi phí chăm sóc của họ.
Bệnh viện sẽ giúp các cá nhân không có bảo hiểm và bảo hiểm dưới mức nộp đơn bảo
hiểm sức khỏe thông qua chương trình hỗ trợ công khai hay chương trình hỗ trợ tài chính
của bệnh viện (bao gồm nhưng không giới hạn MassHealth, chương trình thanh toán hỗ
trợ cao cấp do Health Connector, Chương trình Bảo đảm Y tế cho Trẻ em (Children’s
Medical Security Program), Mạng lưới An toàn Sức khỏe (Health Safety Net) và hỗ trợ
Khó khăn về Y tế (Medical Hardship) điều hành), và làm việc với các cá nhân để đăng ký
nếu thích hợp. Việc hỗ trợ cho các chương trình này được xác định, trong các yếu tố
khác, bằng cách xem xét thu nhập hộ gia đình, tài sản, quy mô gia đình, chi phí và nhu
cầu y tế của cá nhân.
Bệnh viện sẽ hỗ trợ bệnh nhân lấy bảo hiểm sức khỏe thông qua các chương trình công
khai và hỗ trợ tài chính thông qua các nguồn khác, bao gồm cả bệnh viện, nếu thích hợp.
Bệnh viện cũng có thể phải lập hóa đơn một cách thích hợp và thu các khoản thanh toán
cụ thể, có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở, đồng thanh toán, giảm giá, đồng bảo
hiểm và các khoản khác bệnh nhân có trách nhiệm chi trả. Khi đăng ký dịch vụ hoặc nếu
nhận được hóa đơn, bệnh viện khuyến khích bệnh nhân liên hệ với nhân viên của chúng
tôi để xác định xem liệu họ và/hoặc thành viên gia đình có cần hoặc đủ điều kiện nhận hỗ
trợ tài chính không.
Do chúng tôi hiểu rằng mỗi cá nhân có một hoàn cảnh tài chính riêng, bệnh nhân có
thể lấy thông tin và hỗ trợ liên quan đến tinhd đủ điều kiện cho các chương trình hỗ
trợ công khai và/hoặc bảo hiểm thông qua chương trình hỗ trợ tài chính của bệnh
viện bằng cách liên hệ với Phòng Cố vấn Tài chính. Các Cố vấn Tài chính của
chúng tôi sẵn sàng giải đáp từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều từ Thứ hai đến Thứ sáu
và mọi Thứ bảy từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Vui lòng liên hệ với Phòng Cố vấn
Tài chính theo số 781-624-4329 để hẹn gặp trước với cố vấn được chứng nhận.
Đừng ngần ngại nói chuyện với cố vấn tài chính để tìm hiểu các lựa chọn của bạn.
Việc đăng ký chương trình nên được tiến hành sớm
Thông tin thêm về chính sách này và chương trình hỗ trợ tài chính của bệnh viện, bao
gồm mẫu đơn đăng ký và tóm tắt chính sách hỗ trợ tài chính bằng ngôn ngữ đơn giản có
sẵn trên trang web của bệnh viện: https://www.southshorehealth.org/financialassistance
Cảm ơn bạn vì đã lựa chọn bệnh viện South Shore để chăm sóc sức khỏe.
Nhà cung cấp từ thiện, miễn thuế, không vì lợi nhuận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà, ngoại trú, khẩn cấp, và chăm sóc cuối đời
tới khu vực Đông Nam Massachusetts
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