
  

  

 
         

      

  

  

 

  

        

    

        

      

         

 

       
    

 

    

 

 

 
       

  

       

         

 

 

pangangalagang Maaaring maga1111t ang bahagyang 
pangkawanggawa (libreng pangangalagang pangkawanggawa o 
pangangalaga) kung ang iyong mga diskwento kung ang iyong taunang 

Bilang ng tao sa sambahayan taunang kita nq pamilya ay: kita nq pamJlya ay: 

Mababa sa 200% na 2023 FPG 200% han~na 400% na 2023 FPG 

t Mas mababa sa $29,160 $29,160 hanaaana $58,320 

tt Mas mababa sa $39,440 $39,440 hanaaana $78,880 

ttt Mas rrababa sa $49,720 $49,720 hanaaano $99,440 

tttt Mas mababa sa $60,000 $60,000 hanaaana $120,000 

ttttt Mas rrababa sa $70,280 $70,280 hanaaana $140,560 

tttttt Mas mababa sa $80,560 $80,560 hanaaana $161,120 

ttttttt Mas rrababa sa $90,840 $90,840 hanaaana $181,680 

tttttttt Mas rrababa sa $101,120 $101,120 hanaaana $202,240 

Mahigit sa 8 tao sa iyong sarroahayan 
Magdagdag ng $10,280 para sa 
bawat karagdagang tao 

PATAKARAN NG OSPITAL SA TULONG-PINANSIYAL Blg. 3.14 

Patakaran sa Tulong-Pinansiyal at Pinansiyal na Diskwento 
Sa Baptist Health, sensitibo kami sa mga pangangailangan ng mga pasyente na hindi tiyak kung kaya nilang 
bayaran ang kailangan nilang pangangalaga. Bilang bahagi ng aming nagpapatuloy na pangako sa kalusugan 

ng komunidad, patakaran namin na tulungan ang aming mga pasyente na maunawaan ang mga pinansiyal na 
mapagkukunan na maaari nilang magamit upang matulungan sila. 

Nag-aalok ang Baptist Health ng: 
 Tulong para sa mga pasyente na makapag-apply sa mga programa ng gobyerno gaya ng Medicaid, 

pati na sa ibang pederal, pang-estado, at lokal na mga programa. 

 Tulong-Pinansiyal at May-Diskuwentong Pangangalaga sa mga pasyenteng kuwalipikado sa 
aming Financial Assistance Policy (FAP). Ang mga kinakailangang serbisyong Pang-emergency at 
Pangmedikal na ibinibigay sa aming mga Ospital ay sakop ng aming FAP. Ang lahat ng iba pang 
medikal na serbisyo ay maaaring hindi kuwalipikado sa aming pinansiyal na tulong sa ilalim ng 
patakaran. 

 Mga Plan ng Flexible na Pagbabayad batay sa katayuang pampinansiyal ng pasyente at kabuuang 
halaga na dapat bayaran. Ang layunin namin ay tulungan ang mga pasyente na mabayaran ang 
kanilang mga bill sa patas na paraan batay sa kanilang mga kalagayan. 

 Mga referral sa mga programa para sa medikal na pangangalaga, kung hindi kwalipikadong 
makatanggap ng tulong-pinansiyal ang mga pasyente. 

Mga Alituntunin para sa Pagkakarapat-dapat sa Tulong-Pinansiyal 
Isasaalang-alang ng Baptist Health ang iyong katayuang pampinansiyal upang mapagpasyahan kung 
natutugunan mo ang mga alituntunin para sa tulong-pinansiyal o may diskwentong pangangalaga. Tiningnan 
namin ang kita ng pamilya mo, ng ilang kapamilya mo, ang mga asset mo gaya ng ipon, investment, at pag-

aaring non-homesteaded. Gagamitin namin ang impormasyong ibibigay mo at ang Mga Pederal na 
Alituntunin kaugnay ng Kahirapan upang mapagpasyahan ang kwalipikasyon sa tulong-pinansiyal. 
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PATAKARAN NG OSPITAL SA TULONG-PINANSIYAL Blg. 3.14 

Kung Paano Mag-apply 
Magpapasagot sa iyo ng isang simpleng form at ipapakumpirma sa iyo ang kita at mga asset ng iyong pamilya. 

Libreng mga kopya ng buod na ito, ang FAP, at application forms ay available: 
 Online sa my.baptistchart.com at www.baptistjax.com/fap 
 Hilingin sa telepono sa 904.202.2092 
 Hilingin sa pamamagitan ng koreo sa: Baptist Health Jacksonville, P.O. Box 736048, Dallas, TX 

75373-6048, Attn: Financial Assistance Advocate 
 Sa pamamagitan ng email sa: pfsfaappt@bmcjax.com 
 Personal sa emergency room at lahat ng lugar ng admission na nasa bawat ospital namin 

Puwedeng isumite ang aplikasyon at sumusuportang mga dokumento sa my.baptistchart.com, sa koreo sa 
Baptist Health Jacksonville, P.O. Box 736048, Dallas, TX 75373-6048; nang personal sa San Marco East 
Plaza, 3563 Philips Hwy, Jacksonville, FL 32207; o sa email sa: pfsfaappt@bmcjax.com. 

Kung sa palagay mo ay kuwalipikado ka para sa tulong-pinansiyal o mga pinansiyal na diskuwento, 
hinihikayat ka namin na makipag-usap sa isa sa aming mga patient financial advocate upang isaayos ang 
pinansiyal na pagsusuri. Ang mga advocate ay available nang personal sa anumang lokasyon namin na 
nakalista sa ibaba. 

Ospital Telepono Adres 

Baptist Medical Center Jacksonville 904.202.2092 800 Prudential Dr., Jacksonville, FL 32207 

Baptist Medical Center Beaches 904.627.1898 1350 13th Ave. South, Jacksonville Beach, FL 32250 

Baptist Medical Center Nassau 904.321.3919 1250 South 18th St., Fernandina Beach, FL 32034 

Baptist Medical Center South 904.271.6885 14550 Old St. Augustine Rd., Jacksonville, FL 32258 

Wolfson Children's Hospital 904.202.2092 800 Prudential Dr., Jacksonville, FL 32207 

Misyon naming ipagpatuloy ang pagpapagaling ni Kristo sa pamamagitan ng madaling-makuha 

at de-kalidad na pangangalaga sa kalusugan sa makatuwirang halaga sa lugar na nagtataguyod 

ng respeto at awa. 
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