Bon Secours Health System, Inc.
Sheet ng Buod para sa Tulong Pinansyal
Ang Misyon ng Bon Secours Health System Inc., (BSHSI) ay upang magbigay ng mahabaging, mga serbisyong may
kalidad na pangangalaga sa kalusugan sa mga nangangailangan, anuman ang kanilang kakayahan upang magbayad. Ang
BSHSI ay nagbibigay ng pinansiyal na tulong para sa parehong mga nakaseguro at hindi naka segurong mga pasyente na
nakakatanggap ng emergency o iba pang mga medikal na kailangang pag-aalaga mula sa alinman sa aming mga pasilidad
ng ospital.
Sino ang kwalipikado para sapinansyal na tulong?
Ang BSHSI’ Financial Assistance Policy (“FAP”) ay nagbibigay ng 100% pinansiyal na tulong para sa emergency o iba
pang medikal na kailangan sa pag-aalaga para sa mga kwalipikadong hindi naka seguro at naka segurong mga pasyente na
may taunang kabuuang kita ng pamilya na nasa o mas mababa sa 200% ng kasalukuyang Federal Poverty Guidelines
(FPG). Ang BSHSI ay nag-aalok din ng mas mababang presyo sa mga pasyente na ang kabuuang kita ng pamilya ay sa
pagitan ng 201% at 400% ng FPG. Ang isang Indibidwal na karapat-dapat sa FAP o isang hindi naka segurong indibidwal
na hindi maging karapat-dapat para sa pinansiyal na tulong ay hindi na sisingilin ng higit pa sa amounts generally billed
(AGB) para sa emergency o iba pang mga medikal na kailangan sa pag-aalaga sa mga pasyente na magkaroon ng seguro
para sa mga tulad ng pag-aalaga.
Paano mag-aplay para sapinansyal na tulong?
Ang mga Indibidwal na may mga alalahanin tungkol sa kanilang kaka yahan upang magbayad para sa emergency at
medikal na kailangan sa pag-aalaga ay maaaringhumiling ng pinansiyal na tulong. Upang mag-aplay para sa pinansiyal na
tulong, ang isang pasyente (o ang kanilang pamilya o iba pang tagapanustos) ay dapat punan ang aming Aplikasyon sa
Pinansyal na Tulong. Ang mga kopya ng Aplikasyon sa Pinansyal na Tulong at ang FAP ay maaaring makuha nang libre
sa pamamagitan ng pagtawag sa aming customer service department sa (Lokal) 804-342-1500 o (Toll Free)
877-342-1500. Para sa customer service sa Rappahannock General Hospital pakitawagan ang 804-435-8529. Ang
Aplikasyon sa Pinansyal na Tulong at FAP ay maaari ring makuhya nang libre sa pamamagitan ng koreo sa pamamagitan
ng pagpapadala ng isang kahilingan sa Bon Secours Financial Program Assistance P.O. Box 742,431 Atlanta GA,
301374-2431, para sa Rappahannock General Hospital Mangyaring ipadala ang iyong kahilingan sa Bon Secours RGH
Aplikasyon sa Pinansyal na Tulong P.O. Box 1449 Kilmarnock, VA 22482. Pangwakas, ang Aplikasyon sa Pinansyal na
Tulongat FAP ay maaaring makuha nang libre sa pamamagitan ng pag-download ng isang kopya mula sa aming website
sa www.fa.bonsecours.com.
Saan ako makakatanggap ng tulongsa pag-file ng Aplikasyon sa TulongPinansyal?
Ang mga Indibidwal na nangangailangan ng tulong sa pagkumpleto ng Aplikasyon sa Tulong Pinansyal ay maaaring tumawag
sa customer service department sa mga numero ng telepono na nakalista sa itaas.
Anong mga serbisyo ang sakop?
Lahat ng medikal na emergency na kinakailangan ng serbisyo ay sakop sa ilalim ng FAP, kabilang ang outpatient na serbisyo,
inpatient-na pangangalaga, at mga serbisyo sa emergency room. Ang mga hindi karapat-dapat na mga serbisyo katulad ng
pamamaraang elektibo na hindi kinakailangan ang medikal, kosmetiko at pamamaraang flat rate, mga pasyente na piniling hindi
gamitin ang kanilang mga seguro, matibay na kagamitang medikal, tahanan ng pangangalaga, mga serbisyong ibinigay bilang
isang resulta ng isang aksidente, at mga gamot na may preskripsyon ay hindi sakop sa pamamagitan ng programang tulong
pinansyal. Kung ang mga serbisyo na ibinigay ay dahil sa isang resulta ng isang aksidente ay hindi sakop ng isang ikatlong
partido, mga pasyente ay maaaring mag-apply para sa pinansiyal na tulong. Mga singilin mula sa mga doktor at mga espesyalista
na hindi nagtatrabaho sa BSHSI at nagkakaloob ng mga serbisyo sa ospital ay maaaring hindi kilalanin ang programa sa
pinansiyal na tulong ng BSHSI.Dapatmongtalakayin sa iyong doktor o bisitahin ang aming web site sa www.fa.bonsecours.com
upang matukoy na ang iyong doctor ay lumalahok sa programa sa pinansyal na tulong ng BSHSI.
Paano kung ako’y may katanungan o may kailangangtulong sa pagkumpleto ng aplikasyon?
Kung kailangan mo ng tulong maaari mong kontakin ang isang pinansiyal na tagapayo o kahera na matatagpuan sa aming mga
ospital o tumawag sa aming customer service department sa(Local) 804-342-1500 o (Toll Free) 877-342-1500.Para sa
customer service sa Rappahannock General Hospital pakitawagan ang 804-435-8529. Ang pagtulong ay maaari ring makuha sa
pamamagitan ng pagbisita sa alinman sa aming mga ospital lugar para sa rehistrasyon sa ospital pati na rin ang pagtugon sa
sinuman sa aming mga pinansiyal na tagapayo o kahera matatagpuan sa aming ospital. Para sa mga hindi nagsasalita ng Ingles
na mga pasyente, ang mga pagsasalin ng dokumentong ito, ang FAP at ang Aplikasyon para sa TulongPinansyal ay magagamit
sa ilang mga wika. kabilang ang Ingles at Espanyol. Mangyaring tawagan ang mga numero sa itaas o bisitahin ang aming
website sa www.fa.bonsecours.com upang ma-download ang pagsasalin nito sa simpleng buod na wika, ang BSHSI FAP
at ang Aplikasyon para sa Tulong Pinansyal.
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