
      

   

    
       

               
        

   
 

 
         

 
         

    
        

       
          

         
 

           
  

 
    

          
           

          
       

     

 

Cham soc ti.r thi~n day du (cham Cham soc ti.r thi~n mgt phan hay chi~t 
soc mi~n phi) co th~ dU'<;>'C cung khau chi co th~ dU'<;>'C cung cap n~u 
cap n~u thu nh~p hg gia dinh thu nh~p gia dinh hang nam cua quy 

SO thanh vien trong h(> gia dinh hang nam cua quy V! la: V! la: 

Dt.r6·i 200% FPG 2023 200% dJn 400% FPG 2023 

t Du•&i $29,160 $29,160 den $58,320 

tt 0U'6'i $39 440 $39 440 d~n $78 880 

ttt 0U'6'i $49,720 $49,720 d~n $99,440 

tttt Du•&i $60,000 $60,000 den $120,000 

ttttt 0U'6'i $70,280 $70,280 d~n $140,560 

tttttt 0U'6'i $80,560 $80,560 den $161 120 

ttttttt OU'&i $90 840 $90 840 den $181 680 

tttttttt Du•&i $101,120 $101,120 den $202,240 

C6 nhil§u hon 8 thanh vien trong hi;, gia Them $10,280 doi v&i rroi nglJ'oi b6 
dlnh cua quy vi sung 

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CỦA BỆNH VIỆN Số 3.14 

Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính và Giảm Giá 
Tại Baptist Health, chúng tôi rất thông cảm với các nhu cầu của những bệnh nhân không chắc chắn liệu họ 
có khả năng chi trả cho dịch vụ chăm sóc mà họ cần hay không. Là một phần của cam kết phục vụ sức khỏe 
cộng đồng liên tục của chúng tôi, chính sách của chúng tôi giúp bệnh nhân hiểu những nguồn lực tài chính 
có thể hỗ trợ cho họ. 

Baptist Health cung cấp: 
 Hỗ trợ bệnh nhân để đăng ký các chương trình của chính phủ như Medicaid, cũng như các chương 

trình khác của liên bang, tiểu bang và địa phương. 
 Hỗ Trợ Tài Chính hoặc Chăm Sóc Giảm Giá cho những bệnh nhân đủ điều kiện được hưởng Chính 

Sách Hỗ Trợ Tài Chính của chúng tôi (“FAP”). Các dịch vụ cấp cứu và y tế cần thiết được cung cấp 
tại các Bệnh Viện của chúng tôi và thuộc phạm vi bảo hiểm của FAP. Tất cả các dịch vụ y tế khác 
được cung cấp có thể không đủ điều kiện được hưởng hỗ trợ tài chính theo chính sách. 

 Các Kế Hoạch Thanh Toán Linh Hoạt dựa trên điều kiện tài chính của bệnh nhân và tổng số tiền 
đến hạn. Mục tiêu của chúng tôi là giúp bệnh nhân thanh toán hóa đơn một cách hợp lý dựa trên hoàn 
cảnh của họ. 

 Giới thiệu đến các chương trình để được chăm sóc y tế nếu bệnh nhân không đủ điều kiện nhận hỗ 
trợ tài chính. 

Các Quy Định về Điều Kiện Nhận Hỗ Trợ Tài Chính 
Baptist Health xem xét tình hình tài chính của quý vị để quyết định xem quý vị có đáp ứng các quy định về 
hỗ trợ tài chính hoặc chăm sóc giảm giá hay không. Chúng tôi xem xét thu nhập gia đình, số lượng thành viên 
gia đình, tài sản của quý vị như tiền tiết kiệm, đầu tư và tài sản không phải là nơi ở. Chúng tôi sử dụng thông 
tin quý vị cung cấp cho chúng tôi và so sánh thông tin đó với Nguyên Tắc về Nghèo Đói của Liên Bang để 
xác định xem quý vị có đủ điều kiện được hưởng hỗ trợ tài chính hay không. 

Cập nhật lần cuối: 24/2/2023 PHỤ LỤC C 
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CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CỦA BỆNH VIỆN Số 3.14 

Cách thức đăng kí 
Quý vị sẽ được yêu cầu điền vào một mẫu đơn đơn giản và xác nhận thu nhập và tài sản gia đình của mình. 

Bản sao miễn phí của tài liệu tóm tắt này, FAP và các mẫu đơn đăng ký được cung cấp: 
 Trực tuyến tại my.baptistchart.com và www.baptistjax.com/fap 
 Theo yêu cầu qua điện thoại bằng cách gọi đến 904.202.2092 
 Theo yêu cầu qua thư tại địa chỉ: Baptist Health Jacksonville, P.O. Box 736048, Dallas, TX 

75373-6048, Người nhận: Financial Assistance Advocate 

 Qua email tại: pfsfaappt@bmcjax.com 
 Trực tiếp tại phòng cấp cứu và tất cả các khu vực tiếp nhận tại mỗi bệnh viện của chúng tôi 

Quý vị có thể gửi đơn đăng ký và tài liệu hỗ trợ bằng cách truy cập my.baptistchart.com, qua đường bưu điện 
đến Baptist Health Jacksonville, P.O. Box 736048, Dallas, TX 75373-6048; nộp trực tiếp tại San Marco East 
Plaza, 3563 Philips Hwy, Jacksonville, FL 32207; hoặc qua email tới: pfsfaappt@bmcjax.com. 

Nếu quý vị tin rằng quý vị có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính hoặc giảm giá, chúng tôi khuyến khích 
quý vị trao đổi với một trong các nhân viên vận động hỗ trợ tài chính cho bệnh nhân của chúng tôi để sắp xếp 
đánh giá tài chính. Các nhân viên vận động hỗ trợ luôn có mặt tại các địa điểm được liệt kê dưới đây. 

Bệnh viện SĐT Địa chỉ 

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 

Trung Tâm Y Tế Baptist South 904.271.6885 14550 Old St. Augustine Rd., Jacksonville, FL 32258 

Bệnh Viện Nhi Đồng Wolfson 904.202.2092 800 Prudential Dr., Jacksonville, FL 32207 

Nhiệm vụ của chúng tôi là tiếp tục sứ vụ chữa bệnh của Đấng Christ bằng cách cung cấp các dịch 

vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, dễ tiếp cận với chi phí hợp lý trong bầu không khí nuôi dưỡng 

sự tôn trọng và lòng trắc ẩn. 

Cập nhật lần cuối: 24/2/2023 PHỤ LỤC C 
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