Hỗ trợ Tài chính cho Bệnh nhân tại Bệnh viện Liberty - Tóm tắt
Nếu bạn cần hỗ trợ thanh toán hóa đơn y tế của bạn, chúng tôi có thể giúp đỡ. Nếu bạn đủ điều kiện để nhận Hỗ trợ
Tài chính, bạn có thể nhận được hỗ trợ để thanh toán toàn bộ hoặc một phần hóa đơn của bạn.
Tôi có đủ điều kiện để nhận Hỗ trợ Tài chính không?
Điều này được xác định trên các tiêu chí về bệnh nhân, người bảo lãnh và thu nhập hộ gia đình theo quy định của
Chuẩn nghèo liên bang. Bệnh viện cũng xem xét cân đối tài sản của bạn, chẳng hạn như các tài khoản séc, tài khoản
tiết kiệm, tài khoản hưu trí cá nhân (IRA), chứng chỉ tiền gửi (CD), các khoản tiết kiệm hưu trí, và đầu tư. Ngoài ra,
bạn phải sống tại một trong những quận cấu thành khu vực dịch vụ của Bệnh viện như sau; Clay, Caldwell, Carroll,
Clinton, Davies, Grundy, Harrison, Livingston, Platte hoặc Ray.
Nếu bạn đủ điều kiện để được hỗ trợ, bạn sẽ không bị yêu cầu thanh toán nhiều hơn số tiền mà một bệnh
nhân có bảo hiểm/Medicare nói chung thường phải thanh toán.
Điều gì xảy ra nếu tôi có một sự kiện y tế nghiêm trọng?
Trong những tình huống như các bệnh y khoa hoặc tai nạn nghiêm trọng cần điều trị tốn kém, các bệnh nhân không
đủ điều kiện để nhận hỗ trợ tài chính trong tình huống thông thường có thể được phê duyệt hỗ trợ một phần.
Nếu bạn đủ điều kiện, bạn sẽ chịu phần trách nhiệm thấp hơn của một trong hai phần sau:
• 25 phần trăm thu nhập hộ gia đình hàng năm của bạn; hoặc
• Số tiền mà một bệnh nhân có bảo hiểm/Medicare nói chung sẽ phải thanh toán.
Khi nào thì tôi có thể nộp đơn xin hỗ trợ?
Một bệnh nhân có thể nộp đơn vào bất cứ lúc nào -. Trước, trong hoặc lên đến 240 ngày sau khi bạn nhận được yêu
cầu thanh toán lần đầu tiên sau khi xuất viện cho dịch vụ chăm sóc của bạn.
Tôi phải nộp đơn như thế nào?
Một bệnh nhân cần phải hoàn thành một Đơn xin hỗ trợ tài chính (miễn phí) và cung cấp bất kỳ tài liệu nào được
yêu cầu.
Để nhận được mẫu đơn:
• Tải mẫu đơn trực tuyến: http://www.libertyhospital.org/financialassistance
o Bản sao của mẫu đơn, có sẵn bằng tiếng Ả Rập, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha hoặc
tiếng Việt, có thể lấy được thông qua Phòng Kinh doanh Bệnh viện hoặc Phòng Đăng ký/Tiếp
nhận Bệnh nhân.
• Vui lòng gọi cho Phòng Kinh doanh Bệnh viện theo số 816-792-7110 hoặc 816-407-4861.
• Ghé thăm Phòng Đăng ký/Tiếp nhận Bệnh nhân tại bệnh viện, tọa lạc tại số 2525 Glenn Hendren Drive,
Liberty, MO, 64.068.
Nếu bạn có thắc mắc trong quá trình hoàn thành mẫu đơn, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 816-792-7110.
Những dịch vụ nào được bao gồm trong Hỗ trợ Tài chính?
Chính sách Hỗ trợ Tài chính của chúng tôi áp dụng cho các hóa đơn bệnh nhân về các dịch vụ được cung cấp trong
phòng cấp cứu của chúng tôi, ngoại trừ các dịch vụ như được chỉ ra dưới đây và các dịch vụ cần thiết về mặt y tế
khác.
Chính sách này không áp dụng cho dịch vụ của các bác sĩ điều trị, bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ gây mê, bác sĩ bệnh lý
học, bác sĩ cấp cứu, bác sĩ X-quang độc lập, hay bất kỳ bác sĩ nào khác làm việc cho Công ty Bệnh viện New
Liberty.
Liên hệ với chúng tôi
Để biết thêm thông tin về Hỗ trợ Tài chính, vui lòng liên hệ tới Phòng Kinh doanh của Bệnh viện Liberty theo số
816-792-7110, 8:00-04:30 từ Thứ 2 đến Thứ 6.
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Đối với hóa đơn bác sĩ điều trị, liên hệ với Văn phòng Thanh toán Bác sĩ:
X-Quang Alliance (Khoa X-Quang): 855-410-3198
(Khoa Cấp cứu): 800- 355-2470
Phòng khám Bệnh viện Liberty: 816-407-4200
Dịch vụ thanh toán McKesson Bệnh học MAWD (Khoa Bệnh học): 866-932-6216
Chăm sóc Gây mê chuyên nghiệp/Tư vấn điều trị đau nhức Northland: 913-642-4900
Phòng Chăm sóc Khẩn cấp Bệnh viện Liberty tại Shoal Creek: 816-415-3369

