Chính Sách Trợ Giúp Tài Chánh – Phần Tóm Lược Ngôn Ngữ Dễ Hiểu
Cấp Trợ Giúp Tài Chánh: UW Medicine cấp trợ giúp tài chánh, chiếu theo Chính Sách Trợ Giúp Tài Chánh, cho những
bệnh nhân hội đủ điều kiện không thể trả tiền cho sự điều trị khẩn cấp hoặc điều trị cần thiết khác. Những bệnh nhân chọn
UW Medicine sẽ được hưởng lợi ích từ kinh nghiệm, trình độ chuyên môn của chúng tôi và sự chăm sóc y tế tân tiến nhất
hiện nay, tất cả đều ở trong một hệ thống chăm sóc sức khỏe. “UW Medicine” bao gồm Airlift Northwest, Trung Tâm Y
Khoa Harborview, Trung Tâm Y Khoa UW, UW Physicians, Các Phòng Khám UW Trong Khu Phố và Trung Tâm Y Khoa
Valley.
Những Đòi Hỏi về Điều Kiện Hợp Lệ và Sự Trợ Giúp: Điều kiện hợp lệ để được trợ giúp tài chánh được dựa vào nhiều
yếu tố bao gồm tình trạng bệnh lý và sự chăm sóc cần thiết, sự đài thọ của bảo hiểm hoặc những nguồn trả tiền khác, lợi
tức, số người trong gia đình, tài sản, cư dân tiểu bang WA và bất kỳ sự cân nhắc đặc biệt nào mà bệnh nhân hoặc bác sĩ
sẽ muốn được xem xét.
Những bệnh nhân muốn xin trợ giúp tài chánh phải tuân theo quy trình xin Trợ Giúp Tài Chánh. Quy trình này yêu cầu
nộp bản khai W-2, cuống phiếu tiền lương hiện tại, bản sao kê ngân hàng hoặc hồ sơ khai thuế thu nhập của năm ngoái
và hoàn tất quy trình xin tất cả những nguồn trợ giúp hiện có, bao gồm chăm sóc được trợ cấp của tiểu bang (Medicaid).
Cách Nộp Đơn Xin Trợ Giúp và Điều Kiện Nhận Trợ Giúp: Bệnh nhân hoặc bất kỳ ai liên quan đến việc chăm sóc
bệnh nhân, kể cả thành viên gia đình hoặc người chăm sóc (bác sĩ, y tá...), có thể thể hiện mối quan ngại về tài chính bất
cứ lúc nào. Khi đó bệnh nhân hoặc thành phần chịu trách nhiệm sẽ được khuyến khích điền đơn xin trợ giúp tài chánh.
Muốn hội đủ điều kiện trợ giúp tài chánh, có thể nộp đơn bất cứ lúc nào trước khi trương mục nhận được phán quyết của
tòa. Trợ giúp tài chánh được giới hạn trong sự chăm sóc y tế được cung cấp tại một địa điểm của UW Medicine bởi nhân
viên y tế của UW. Những chi phí thí dụ như đi lại, thức ăn, chỗ ở, và dụng cụ y tế dùng lâu dài không được đài thọ chiếu
theo chính sách Trợ Giúp Tài Chánh.
Thuốc có toa có thể được đài thọ nếu toa thuốc do UW Medicine viết và mua ở nhà thuốc của UW Medicine (nếu có). Toa
thuốc Không Kê Toa (Over-the-Counter, OTC) không được đài thọ theo chính sách Trợ Giúp Tài Chánh.
Nơi Lấy Các Bản Sao và Thông Tin Liên Hệ: Chính Sách Trợ Giúp Tài Chánh của UW Medicine, Đơn Xin Trợ Giúp Tài
Chánh, Phần Tóm Lược Dễ Hiểu và Chính Sách về Hóa Đơn & Thu Tiền được cung cấp miễn phí. Quý vị có thể lấy các
tài liệu này ở nhiều ngôn ngữ bằng hình thức trực tuyến qua điện thoại hoặc trực tiếp. Tài liệu có sẵn trên mạng để tải về
hoặc in ra tại địa chỉ uwmedicine.org/financialassistance hoặc valleymed.org/financialassistance. Quý vị có thể yêu cầu
nhận một bản bằng cách gọi đến địa điểm mà quý vị đang tìm kiếm sự chăm sóc. Các bản sao cũng có sẵn ở các địa chỉ
Phòng Nhập Viện và Cấp Cứu của UW Medicine.
Với đơn xin Trợ Giúp Tài Chánh và tài liệu bổ trợ bằng tiếng Anh, hiện quý vị có thể sử dụng MyChart (trừ Airlift Northwest)
để nộp hồ sơ giấy tờ, căn cứ theo địa điểm chăm sóc của quý vị. Với tất cả các loại đơn khác, hãy tiếp tục nộp qua đường
bưu điện, fax hoặc đến tận nơi. UW Medicine sẽ đảm bảo giữ kín và tôn trọng phẩm giá của từng bệnh nhân. Mọi thông tin
được nộp để xét duyệt trợ giúp tài chánh đều sẽ được xử lý như thông tin sức khỏe được bảo vệ theo Đạo Luật về Trách
Nhiệm Giải Trình và Khả Năng Cung Cấp Bảo Hiểm Y Tế (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA).
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