CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CỦA LEGACY HEALTH - TÓM TẮT BẰNG LỐI VIẾT ĐƠN GIẢN
Hỗ trợ tài chính
Legacy Health sẽ giúp đỡ những người không có khả năng thanh toán hóa đơn dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Yêu cầu về tính đủ điều kiện
Tính đủ điều kiện được nhận hỗ trợ tài chính dựa trên những yếu tố sau đây: bảo hiểm hoặc các nguồn
tiền, thu nhập, số người trong gia đình, tài sản và các hóa đơn y tế khác.
Sự chấp thuận về trợ giúp tài chính được căn cứ trên Tiêu chuẩn nghèo theo quy định liên bang trình bày
trên trang mạng của Bộ Y tế Xã hội Hoa Kỳ. Legacy trợ giúp tài chánh theo thang lũy tiến cho những bệnh
nhân có mức lương dưới 400% Mức nghèo theo quy định liên bang. Legacy cũng có thể cân nhắc và cứu
xét những hoàn cảnh khác khi quyết định về sự Trợ giúp tài chánh. Xem Chính sách hỗ trợ tài chính.
Sự hỗ trợ được cung cấp cho những người không có chương trình bảo hiểm sức khỏe (bảo hiểm), đủ bảo
hiểm hoặc có một khoản nợ mà họ không thể trả. Bệnh nhân phải điền một mẫu Đơn xin trợ giúp tài chính
và gửi cho chúng tôi mọi hồ sơ cần thiết như tờ khai thuế, hồ sơ ngân hàng và phiếu lương cũng như ghi
chép mọi nguồn tiền.
Đơn xin được điền đầy đủ cùng tất cả các tài liệu có thể được gửi qua đường bưu điện hoặc fax đến:
Legacy Health PO Box 4037 Portland, OR 97208. Fax: 503-413-2753.
Nếu quý vị muốn trực tiếp nộp đơn xin được điền đầy đủ, vui lòng ghé thăm bất kỳ cơ sở nào của
Legacy Health.
Cách yêu cầu trợ giúp
Bệnh nhân hay người đại diện (như một thành viên gia đình hay một nhà cung cấp dịch vụ) có thể yêu cầu
trợ giúp tại bất kỳ thời điểm nào trước, trong và sau khi nhận dịch vụ chăm sóc. Bệnh nhân hoặc người phải
thanh toán hóa đơn sẽ được yêu cầu điền mẫu đơn. Chúng tôi chỉ có thể trợ giúp đối với dịch vụ chăm sóc
sức khỏe do nhân viên chăm sóc sức khỏe của Legacy Health cung cấp tại bệnh viện Legacy Health.
Nơi nhận bản sao
Quý vị có thể nhận bản sao Chính sách hỗ trợ tài chính và Đơn đăng ký bằng cách gọi số 1-800-495-7076
hoặc gửi thư qua đường bưu điện đến P.O. Box 4037, Portland, OR 97208. Quý vị có thể tìm thấy chính
sách và mẫu trực tuyến. Quý vị cũng có thể nhận bản sao chính sách và mẫu tại (1) bàn cung cấp thông tin
chính (2) khu vực tiếp cận bệnh nhân của khoa cấp cứu (emergency department, ED) và (3) văn phòng tư
vấn tài chính tại mọi trung tâm y tế của Legacy Health.
Địa điểm liên hệ của chúng tôi

Legacy Emanuel Medical Center and Randall Children’s Hospital at Legacy Emanuel
2801 N. Gantenbein Ave.
Portland, Oregon 97227

Legacy Good Samaritan Medical Center
1015 N.W. 22nd Ave.
Portland, Oregon 97210

Legacy Meridian Park Medical Center
19300 S.W. 65th Ave.
Tualatin, Oregon 97062

Legacy Mount Hood Medical Center
24800 S.E. Stark St.
Gresham, Oregon 97030

Salmon Creek Medical Center
2211 N.E. 139th St.
Vancouver, Washington 98686

Legacy Silverton Medical Center
342 Fairview St.
Silverton, Oregon 97381

Unity Center for Behavioral Health
1225 N.E. Second Ave.
Portland, Oregon 97232

Thông tin thêm và trợ giúp
Để nhận thêm thông tin và trợ giúp về Chính sách hỗ trợ tài chính, hãy gọi số: 1-800-495-7076. Quý vị cũng
có thể ghé thăm văn phòng tư vấn tài chính tại bất kỳ bệnh viện nào của Legacy Health.
Đối với người không nói tiếng Anh
Các bản dịch của Chính sách hỗ trợ tài chính, Đơn đăng ký chính sách hỗ trợ tài chính và bản Tóm tắt bằng
lối viết đơn giản này có sẵn tại http://www.legacyhealth.org/for-patients-and-visitors/patientinformation/billing-information/what-if-i-cannot-pay.aspx.
“Số tiền thường được tính trong hóa đơn” (Amount Generally Billed, AGB)
Bệnh nhân cần trợ giúp không thể bị tính phí nhiều hơn “số tiền thường được tính trong hóa đơn” cho
trường hợp khẩn cấp hay chăm sóc cần thiết về mặt y tế khác so với các bệnh nhân có bảo hiểm cho cùng
dịch vụ chăm sóc đó.
Trợ giúp khác
• Legacy có nhiều chương trình trả góp mà quý vị không tốn kém gì thêm. Thời gian trả góp dài ngắn tùy
theo tổng số tiền trong hóa đơn. Vui lòng gọi số 1-800-495-7076.
• Legacy cung cấp trợ giúp với việc tìm kiếm bảo hiểm sức khỏe thông qua các chương trình chăm sóc
sức khỏe liên bang và tiểu bang, và các chương trình bảo hiểm sức khỏe được cung cấp thông qua
trung tâm bảo hiểm sức khỏe. Vui lòng gọi số 1-800-495-7076.

