Thông báo Hỗ trợ Tài chính cho Bệnh nhân
Bệnh viện Nhi đồng và Trung tâm Y tế Rady tự hào với sứ mệnh cung cấp dịch vụ chăm
sóc chất lượng cho tất cả những ai có nhu cầu, cho dù họ có khả năng chi trả hay
không.
Nếu quý vị không có bảo hiểm y tế và lo lắng rằng quý vị không thể thanh toán hóa đơn
cho dịch vụ chăm sóc của mình, chúng tôi có thể giúp đỡ. RCHSD cung cấp hỗ trợ tài
chính cho bệnh nhân dựa trên thu nhập và nhu cầu của họ. Thông qua các dịch vụ tư
vấn tài chính của mình, chúng tôi có thể giúp quý vị nhận được tiền đài thọ bảo hiểm
hoặc bảo hiểm y tế giá rẻ, và giúp quý vị sắp xếp kế hoạch thanh toán có thể quản lý
được, hoặc nếu thu nhập gia đình của quý vị dưới 550% Ngưỡng nghèo Liên bang (FPL),
quý vị có thể đủ điều kiện để đăng ký Chương trình Hỗ trợ Tài chính của chúng tôi.
Để biết thêm thông tin, xin hãy liên hệ với Bộ phận Tư vấn Tài chính của chúng tôi qua
số 858-966-4005. Giờ làm việc từ 7:00 sáng đến 11:30 chiều, thứ Hai đến thứ Sáu, và từ
7:00 sáng đến 3:30 chiều, thứ Bảy và Chủ Nhật. Chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi của quý
vị một cách bảo mật và lịch sự.
Quý vị có thể yêu cầu bản sao chính sách của chúng tôi, CPM 7-11, Chương trình Hỗ trợ
Tài chính (Chính sách Thanh toán Giảm giá và Chăm sóc Từ thiện), với Đại diện Tiếp xúc
Bệnh nhân.
Biểu phí (CDM) của Bệnh viện Nhi đồng Rady là một biểu phí toàn diện và thống nhất của
bệnh viện dưới dạng tổng chi phí được lập hóa đơn cho một dịch vụ hoặc mặt hàng cụ
thể có thể được lập hóa đơn cho bệnh nhân, người thanh toán hoặc nhà cung cấp dịch
vụ chăm sóc sức khỏe khác. CDM của Bệnh viện Nhi đồng Rady có sẵn trên trang web
của chúng tôi tại www.rchsd.org/patients-visitors/charge-description-master/. Dữ liệu
nghiên cứu kết quả và chất lượng bệnh viện OSHPD cũng như thông tin khảo sát của Ủy
ban Chung cũng có sẵn để quý vị cân nhắc với một nhân viên của Phòng Dịch vụ Tài
chính Bệnh nhân (PFS) của bệnh viện. Xin hãy gọi đến Trung tâm Dịch vụ Khách hàng
của chúng tôi qua số 858 966-4912 để đặt hẹn.
Ngoài ra chúng tôi còn có các trung tâm khách hàng địa phương để giúp quý vị hiểu quy
trình lập hóa đơn và thanh toán, cũng như thông tin liên quan đến tư cách đủ điều kiện
theo giả định của Covered California và Medi-cal. Hãy truy cập trang web của Health
Consumer Alliance, https://healthconsumer.org, để biết thêm thông tin và xác định vị trí
của trung tâm quận gần đó.

