PRANUESHMËRIA PËR ASISTENCË FINANCIARE PËRMBLEDHJE E
RREGULLORES

Faleminderit që na zgjodhët ne për nevojat tuaja lidhur me
trajtimin shëndetësor. Synimi është është t’u ofrojmë të gjithë
pacientëve shërbime me cilësi të lartë pavarësisht nga rrethanat
e tyre financiare. Ne u ofrojmë ndihmë financiare pacientëve
për emergjenca dhe nevoja të tjera mjekësore në përputhje me
rregulloren tonë për asistencë financiare (rregullorja).
Kush pranohet?
Ne u ofrojmë asistencë financiare pacientëve që plotësojnë
kërkesat e rregullores sonë. Pranueshmëria bazohet në disa
faktorë, si mbulimi i siguracionit dhe burime të tjera pagese (si
për shembull, për pretendimet lidhur me dëmtimet fizike), të
ardhurat, numri i pjesëtarëve të familjes dhe pasuritë. Rregullorja
parashikon kujdes shëndetësor falas për ata që kanë provuar të
gjitha opsionet e tjera të pagesave, dhe:
• Kanë
	
të ardhura familjare në ose nën nivelin 250% të
Direktivave Federale për Varfërinë të këtij viti;
• Kanë paraqitur një aplikim të plotësuar siç duhet.
Nëse kualifikoheni për asistencë mjekësore, nuk do të tarifoheni
më shumë se shuma që faturohet përgjithësisht për kujdesin
mjekësor urgjent ose kujdesin mjekësor të nevojshëm.
Mund të ketë gjithashtu në dispozicion asistencë financiare
katastrofike nëse keni hasur një episod mjekësor ose financiar
me përmasa të konsiderueshme.
Ku të merrni kopje falas të rregullores dhe aplikimit tonë për
asistencë financiare
Rregulloren dhe aplikimin tonë mund ta merrni falas duke na
kontaktuar ose duke përdorur informacionin që është renditur në të
djathtë. Këto mund t’i kërkoni me telefon, me postë ose me email. Ato
mund të gjenden në faqet tona të internetit për shkarkim dhe printim.
Kopjet mund të gjenden gjithashtu në të gjitha spitalet dhe zyrat e
informacionit, në zyrat e regjistrimit ose në departamentet e urgjencës.
Ofrohen përkthime
Ofrohen përkthime të rregullores, aplikimit dhe të kësaj përmbledhjeje duke
bërë kërkesë ose duke vizituar faqet e internetit që tregohen në të djathtë.
Ofrohet ndihmë
Ka në dispozicion konsulentë financiarë dhe konsulentë për përfitimet,
të cilët mund t’ju ndihmojnë të plotësoni aplikimin për asistencë
financiare. Mund t’i kontaktoni duke i telefonuar ose duke i kontaktuar
siç tregohet te pjesa “Si të aplikoni”. Ata mund t’ju ndihmojnë të
nënshkruani regjistroheni për mbulim nëpërmjet programeve Health
Insurance Exchange ose State of Michigan Medicaid.

Si të aplikoni
Beaumont Health
• Paraqituni personalisht në Beaumont
Hospital, duke përfshirë kampusin
që gjendet në 18101 Oakwood Blvd.
Dearborn, MI 48124
• Me postë, shkruani në Beaumont
Health Financial Assistance,
26901 Beaumont Blvd.,
Southfield, MI 48033
• Duke telefonuar 1.248.577.9205
• 	Duke shkuar në beaumont.org/
patients-families/billing/financialassistance
• 	Duke dërguar email në patient_
financial_resources@beaumont.org
Spectrum Health Lakeland
• 	Paraqituni personalisht në Spectrum
Health Lakeland Hospital, duke
përfshirë kampusin kryesor që
ndodhet në 1234 Napier Avenue, St.
Joseph, MI 49085
• Me postë, shkruani në Spectrum Health
Lakeland Financial Counseling, 1234
Napier Avenue, St. Joseph, MI 49085
• Duke telefonuar 1.844.408.4103
• Duke shkuar në spectrumhealthlakeland.
org/patient-visitor-guide/patient/
billing/financial-assistance
• 	Duke dërguar email në
SHLFinancialCounseling@
spectrumhealth.org
Spectrum Health
• 	Paraqituni personalisht në Spectrum
Health Hospital, duke përfshirë
kampusin kryesor që ndodhet në 100
Michigan, Grand Rapids, MI 49503
• 	Me postë, shkruani në Spectrum
Health Financial Counseling, 100
Michigan, Grand Rapids, MI 49503
• Duke telefonuar 1.844.838.3115
• Duke shkuar në spectrumhealth.org/
billing/financial-assistance
• Duke dërguar email në
FinancialCounseling@spectrumhealth.org

