Resumo de Linguagem Simples da Política de Assistência Financeira
BIDMC, um hospital de cuidados agudos sem fins lucrativos, que foi criado para servir as necessidades dos residentes de
Massachusetts e arredores. O hospital está comprometido em fornecer serviços médicos a pacientes, independente de sua
capacidade de pagar. BIDMC reconhece que nem todos os pacientes têm os recursos financeiros para pagar a conta do
hospital. Este Resumo de Linguagem Simples fornece informações sobre a nossa política.

Política da Assistência Financeira BIDMC
O Programa de Assistência Financeira oferece
emergência e outros serviços médicos necessários a baixo
ou nenhum custo a pacientes qualificados. Caso o
paciente tenha um seguro que não cobre, ou não tenha
seguro, ele pode solicitar Assistência Financeira. Nossa
equipe de Aconselhamento Financeiro irá ajudar as
pessoas na solicitação de programas de seguro de saúde
do governo elegíveis, e preencher o pedido de assistência
financeira, de forma gratuita. Após aprovação, os
pacientes podem receber a seguinte assistência:

Nível de Pobreza
Federal

Quantidade de
Assistência

200%

100%

201%-400%

50%

Os pacientes que se qualificarem não podem ser cobrados
mais do que a Quantidade Geralmente Cobrada (QGC).
IMPORTANTE: Fora da Rede Copays, Cosseguros e
Franquias não são elegíveis para Assistência Financeira.

Como obter cópias de nosso
Programa e Solicitação de
Assistência Financeira Política
Você pode obter uma cópia da nossa política e
formulário de inscrição gratuitamente das seguintes
maneiras:
 Página na internet do BIDMC
http://www.bidmc.org/Patient-and-VisitorInformation.aspx
 No nosso departamento de emergência
 Visite nosso escritório de Aconselhamento
Financeiro localizado em:
East Campus
Rabb/111
330 Brookline Ave
Boston, MA 02215
 Pedidos de cópia a serem enviados pelo correio ou
eletronicamente pelo telefone (617) 667-5661
 Rosenberg Lobby-West Campus
 Stoneman 122- East Campus
 Shapiro Lobby-East Campus
 Em nosso departamento de emergência

A Política de Assistência Financeira,
Solicitação e Resumo de Linguagem
Simples estão Disponíveis em Múltiplos
Idiomas
Políticas de Assistência Financeira, Aplicações e
Resumos de Linguagem Simples estão disponíveis nos
seguintes idiomas:
 Inglês
 Espanhol
 Chinês Simplificado
 Chinês Tradicional
 Russo
 Português
 Vietnamita

Fornecedores que não estejam
acobertados pela Política de Assistência
Financeira
Alguns médicos não estão acobertados pela política de
Assistência Financeira BIDMC. Por favor, visite nosso
site ou entre em contato pelo (617) 667-5661 para mais
informações.
Retorne o Formulário preenchido para:
Unidade de Aconselhamento Financeiro
330 Brookline Ave
Boston, MA 02215
Se aprovada, a assistência financeira será aplicada a:
 Beth Israel Deaconess Medical Center
 Beth Israel Deaconess Milton
 Beth Israel Deaconess Needham
 Beth Israel Deaconess Plymouth

Importante: Pacientes/fiadores podem solicitar a
assistência financeira a qualquer momento até
duzentos e quarenta (240) dias após a primeira
declaração de faturamento pós-quitação estar
disponível.

