
Tóm tắt Chính sách Hỗ trợ Tài chính 
 
 
 
Bệnh viện Huntington chuyên cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân và hiểu 
được nhu cầu giúp đỡ về tài chính của cộng đồng những người không đủ khả năng chi trả chi 
phí liên quan đến các phí tổn dịch vụ chăm sóc y tế của họ. Do đó, Bệnh viện Huntington cung 
cấp Hỗ trợ Tài chính cho những bệnh nhân đủ điều kiện hiện đang nhận dịch vụ chăm sóc cần 
thiết về y tế hoặc cấp cứu. Bệnh nhân phải hoàn thành đơn đăng ký, gửi các tài liệu xác minh 
nhất định và đáp ứng được các yêu cầu về hội đủ điều kiện được nêu dưới đây. Chính sách này 
không chi trả cho bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào khác ngoài Bệnh viện Huntington. 

 
Những ai đủ điều kiện hưởng trợ cấp tài chính? 
Chương trình của chúng tôi giúp đỡ các bệnh nhân có thu nhập thấp, không có bảo hiểm hoặc 
được trả bảo hiểm dưới giá trị cần giúp đỡ trả toàn bộ hoặc một phần chi phí dịch vụ chăm sóc y 
tế của họ. Các bệnh nhân đủ điều kiện hưởng Hỗ trợ Tài chính khi thu nhập gia đình họ ở mức 
hoặc dưới 350% Hướng dẫn về Mức nghèo Liên bang (FPG). Các thông tin khác có thể được 
yêu cầu và sau đó có thể ảnh hưởng đến quyết định của bệnh viện. 

 
Những bệnh nhân hội đủ điều kiện hưởng Hỗ trợ Tài chính sẽ không phải thanh toán nhiều hơn 
số tiền thường được lập hóa đơn (AGB) đối với các dịch vụ cấp cứu hoặc chăm sóc y tế cần thiết 
khác cho các bệnh nhân có bảo hiểm. (AGB được định nghĩa trong Đoạn 501(r) IRS). Xem phụ 
lục A trong Chính sách Hỗ trợ Tài chính. 

 
Chương trình chi trả những gì? 
Chương trình Hỗ trợ Tài chính chi trả cho các dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết được cung cấp tại 
Bệnh viện Huntington. Các dịch vụ thẩm mỹ tự chọn sẽ không được chi trả theo chính sách này. 

 
Làm thế nào để tôi đăng ký Hỗ trợ Tài chính hoặc được hưởng chính sách đầy đủ? 
Đơn đăng ký nằm ở mặt sau tài liệu này và có hướng dẫn để điền đơn đăng ký. 

 
Để được Hỗ trợ điền đơn đăng ký hoặc yêu cầu bản sao của chính sách, quý vị có thể xin giúp 
đỡ từ bất kỳ nguồn nào sau đây: 

• Tại tất cả các khu vực đón tiếp bệnh nhân khoa cấp cứu, ngoại trú và nội trú. 
• Gọi cho văn phòng kinh doanh tại số điện thoại 626 397-5324 từ 8:00 sáng đến 4:00 

chiều (sau giờ làm việc, để lại tin nhắn). Dịch vụ dịch thuật trực tiếp có sẵn 
• Gửi thư cho Bệnh viện Huntington 100 W. California Blvd Pasadena, Ca 91109 Dịch vụ 

Tài chính Chăm sóc Bệnh nhân (Không mất cước) 
• Tại Trung tâm Trợ giúp ở sảnh chính của bệnh viện, từ 7:00 sáng đến 6:00 chiều, thứ 

Hai đến thứ Sáu 
• Tải về đơn đăng ký và bản sao các chính sách tại www.huntingtonhospital.com 

 
Hỗ trợ ngôn ngữ có được cung cấp không? 

 
Các đơn đăng ký và chính sách có sẵn bằng các thứ tiếng phổ biến nhất trong cộng đồng chúng 
ta và được cung cấp ở những địa điểm nói trên. Dịch vụ dịch thuật cũng được cung cấp. 
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