New England Baptist Hospital

Política de Assistência Financeira - Resumo simples A Política de Assistência Financeira
(FAP) do New England Baptist Hospital existe para oferecer aos pacientes elegíveis tratamento
hospitalar necessário do ponto de vista médico com desconto parcial ou integral. Os pacientes que
estiverem em busca de assistência financeira precisam fazer o requerimento para participar do
programa, cujo resumo está a seguir:
Serviços elegíveis – Serviços de tratamento médico necessários do ponto de vista médico
prestados pelo New England Baptist Hospital.
Pacientes elegíveis – Pacientes que estiverem recebendo serviços elegíveis, que encaminham um
Formulário de Solicitação de Assistência Financeira preenchido e que forem elegíveis para receber
assistência financeira determinada pelo New England Baptist Hospital.
Como solicitar – Os Formulários de Solicitação de Assistência Financeira podem ser
obtidos/preenchidos/encaminhados da seguinte maneira:
- Baixar um formulário de solicitação do site do Hospital: www.nebh.org/ Para Pacientes /
Políticas do NEBH
- Solicitar que um formulário de solicitação seja enviado a você pelo correio ligando para um
orientador financeiro pelo telefone (617) 754-5974
- Solicitar um formulário de solicitação por correio: New England Baptist Hospital, Attention:
Financial Counseling, 125 Parker Hill Avenue, Boston MA 02120
- Retirar um formulário de solicitação no Departamento de Patient Access contatando um
orientador financeiro no departamento.
- Enviar o formulário de solicitação devidamente preenchido e assinado para: New England
Baptist Hospital, Attention: Financial Counseling, 125 Parker Hill Avenue, Boston MA 02120
Determinação de Elegibilidade para Assistência Financeira
De modo geral, os pacientes são elegíveis para receber assistência financeira usando a escala
móvel baseada no nível de renda do paciente.
- Os pacientes com renda familiar de 200% do nível de pobreza federal, ou inferior, podem ser
elegíveis para receber um desconto de 100% através do Health Safety Net Fund.
- Os pacientes com renda familiar de 200 a 400% das Diretrizes Federais de Pobreza (FPG)
podem ser elegíveis para um desconto parcial.
Renda familiar de 100% ou inferior da FPG

Elegível para desconto de 100% através do
Health Safety Net

Renda familiar de 101 a 200% da FPG

Elegível para 100% pelo Programa de
Assistência do NEBH

Renda familiar de 201 a 400% da FPG

Elegível para assistência financeira parcial,
AGB é o máximo cobrado do paciente.
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