Nebraska Medicine
Tóm tắt Chính sách Hỗ trợ Tài chính
Nebraska Medicine là một hệ thống phi lợi nhuận và bao gồm các dịch vụ được cung cấp bởi Nebraska
Medical Center (Trung tâm Y tế Nebraska), Bellevue Medical Center (Trung tâm Y tế Bellevue) và UNMC
Physicians (Bác sĩ UNMC) với sứ mệnh dẫn đầu thế giới trong việc thay đổi cuộc sống để tạo nên một
tương lai khỏe mạnh cho tất cả các cá nhân và cộng đồng thông qua các chương trình giáo dục hàng
đầu, nghiên cứu đổi mới và chăm sóc bệnh nhân đặc biệt. Chính sách của chúng tôi được lập ra nhằm
đảm bảo một hệ thống công bằng và toàn diện trong việc phân bổ hỗ trợ tài chính cho các bệnh nhân có
khó khăn về tài chính theo cách không có sự phân biệt đối xử về chủng tộc, tín ngưỡng, màu da, giới
tính, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo hay độ tuổi.
Sau đây là tóm tắt về hỗ trợ tài chính sẵn có ở tất cả các cơ sở của Nebraska Medicine bao gồm cả các
nhóm bác sĩ thực hành.
Hỗ trợ Tài chính được cung cấp. Nebraska Medicine cung cấp bảo hiểm hỗ trợ tài chính cho dịch vụ
chăm sóc cấp cứu và chăm sóc cần thiết về mặt y tế khác. Bệnh nhân với thu nhập gia đình hàng năm ít
hơn bốn lần so với mức nghèo và nằm trong các giới hạn tài sản của liên bang sẽ đủ điều kiện nhận hỗ
trợ tài chính. Có dịch vụ chăm sóc miễn phí dành cho bệnh nhân tài sản hạn chế và thu nhập gia đình
nhỏ hơn hoặc bằng hai lần so với mức nghèo của liên bang. Có dịch vụ chăm sóc chiết khấu dành cho
các bệnh nhân có thu nhập từ 200% đến 400% so với mức nghèo của liên bang. Có các quy định chăm
sóc do thảm họa và có thể áp dụng cho các cá nhân với các chi phí y tế đặc biệt cao. Thông tin bổ sung
về các hướng dẫn mức nghèo hiện tại và phần trăm chiết khấu có trên trang web của Nebraska Medicine
(xem Để Biết Thêm Thông tin bên dưới).
Chi phí sẽ không vượt quá Chi phí thường được tính hóa đơn. Nếu quý vị nhận được hỗ trợ tài
chính theo Chính sách của chúng tôi, quý vị sẽ không bị tính thêm chi phí cho dịch vụ chăm sóc cấp cứu
hoặc chăm sóc cần thiết về mặt y tế so với số tiền mà chúng tôi thường tính cho những bệnh nhân có
bảo hiểm tư nhân hay nhà nước.
Làm Thế nào để Nộp hồ sơ và Nhận Hỗ trợ. Quý vị có thể nộp hồ sơ bất cứ thời điểm nào trong thời
gian lên lịch trình hoặc thanh toán hóa đơn bằng cách hoàn thành và nộp đơn xin hỗ trợ tài chính với các
tài liệu hỗ trợ. Hỗ trợ tài chính sẽ được xét duyệt trong vòng tối đa 240 ngày kể từ ngày đầu tiên tính chi
phí cho quý vị. Nếu quý vị cho rằng quý vị thuộc các trường hợp y tế do thảm họa hoặc đặc biệt, vui lòng
liên hệ với nhân viên tư vấn tài chính theo số (402) 559-5346 để hỗ trợ cho việc nộp đơn của quý vị.
Để Biết Thêm Thông tin. Nebraska Medicine đã đăng tải chính sách hỗ trợ tài chính và các mẫu đơn xin
hỗ trợ tài chính trực tuyến tại www.nebraskamed.com. Hãy chọn mục Patients/Visitors (Bệnh nhân/Khách
truy cập) và tới mục “Financial Assistance” (Hỗ trợ Tài chính) để tìm thông tin.
Chính sách hỗ trợ tài chính, đơn xin hỗ trợ tài chính và tóm tắt bằng ngôn ngữ dễ hiểu có bằng nhiều
ngôn ngữ như Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Karen, Tiếng Miến Điện, Tiếng Việt, Tiếng Somali,
Tiếng Quan Thoại, Tiếng Nepal, Tiếng Nuer và Tiếng Karenni.
Ngoài ra, có các Tư vấn viên Tài chính hỗ trợ các thắc mắc của quý vị từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 7:00
sáng đến 4:30 chiều. Để liên hệ với Tư vấn viên Tài chính, vui lòng gọi số (402) 559-5346.
Nếu quý vị muốn gửi yêu cầu để nhận thông tin bằng văn bản, vui lòng gửi đến:
Nebraska Medicine
Attn: Patient Access – Financial Counseling
987530 Nebraska Medical Center
Omaha, NE 68198-7530

