CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH
St. John Health System cam kết tôn trọng nhân phẩm của mỗi cá nhân với sự quan tâm đặc biệt đối với những ai
gặp khó khăn với những rào cản trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. St. John Health System cam
kết quản lý các tài nguyên chăm sóc sức khỏe của mình như một dịch vụ cho toàn thể cộng đồng. Để thúc đẩy
các nguyên tắc này, St. John Health System cung cấp sự hỗ trợ tài chính cho những cá nhân nhất định, là những
người nhận được sự chăm sóc cấp cứu hoặc sự chăm sóc cần thiết về mặt y tế khác từ St. John Health System.
Bản tóm tắt này cung cấp thông tin khái quát ngắn gọn về Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính của St. John Health
System.
Ai Đủ Điều Kiện?
Bạn có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính với bệnh viện và / hoặc hóa đơn bác sĩ. Hỗ trợ tài chính thường
được xác định bằng tổng thu nhập hộ gia đình của bạn so với Mức Nghèo Liên bang (FPL). Nếu thu nhập của
bạn thấp hơn hoặc bằng 250% FPL, bạn sẽ nhận được khoản miễn trừ 100% từ thiện cho phần chi phí mà bạn
chịu trách nhiệm ít hơn số tiền đồng thanh toán chăm sóc từ thiện cho các dịch vụ được cung cấp. Các dịch vụ
cấp cứu và nội trú sẽ có khoản đồng thanh toán do $ 100,00 mỗi lần khám. Bệnh viện ngoại trú, St. John Clinic
và các dịch vụ Chăm sóc khẩn cấp sẽ có khoản đồng thanh toán do $ 25 mỗi lần khám. Nếu thu nhập của bạn
trên 250% Mức Nghèo Liên bang nhưng không vượt quá 400% Mức Nghèo Liên bang, bạn có thể nhận được
mức chiết khấu theo thang điểm trượt. Bệnh nhân đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính sẽ không bị tính phí nhiều
hơn cho dịch vụ chăm sóc đủ điều kiện so với số tiền thường được lập hóa đơn cho bệnh nhân có bảo hiểm.
Có Các Dịch Vụ Gì?
Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính áp dụng cho dịch vụ chăm sóc cấp cứu và dịch vụ chăm cần thiết về mặt y tế
khác. Các dịch vụ chọn lọc không thuộc diện điều chỉnh của FAP.
Tôi Có Thể Đăng Ký Bằng Cách Nào?
Để làm đơn đăng ký nhận hỗ trợ tài chính, quý vị sẽ cần phải điền vào đơn bằng văn bản và cung cấp giấy tờ bổ
trợ, như mô tả trong Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính và đơn đăng ký theo Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính.
Tôi Có Thể Nhận Mẫu Đơn Ở Đâu?
Bản sao của Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính và mẫu đơn theo Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính được cung cấp tại
https://www.stjohnhealthsystem.com/medical-center/patients-guests/payment-for-services.
Để được giúp đỡ về đơn đăng ký theo Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính hoặc để biết thêm thông tin, quý vị có thể
gọi cho Phòng Hỗ Trợ Tài Chính của SJHS theo số 918-744-2451 hoặc đến văn phòng trong giờ làm việc. Có
thể liên hệ từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Văn phòng này nằm tại tầng 4 của tòa nhà
Kravis Building – 1802 E. 19th St., Tulsa, Oklahoma 74104. Bản dịch của FAP, FAP ứng dụng, và tóm tắt ngôn
ngữ đồng bằng có sẵn bằng các ngôn ngữ khác.

