Boston Medical Center
Política de Assistência Financeira do BMC: Resumo em Linguagem Simples
O Boston Medical Center, fornece tratamento clinicamente necessário a todos os pacientes, não importando a
raça, cor, religião, sexo, origem nacional, idade, deficiência, identidade ou expressão de gênero ou a habilidade
de pagar. O BMC oferece assistência financeira a pacientes de baixa renda, sem seguro ou subsegurados, que
demonstrem necessidade e uma inabilidade de pagar por tratamento. O BMC trabalha com pacientes para
determinar a elegibilidade por assistência financeira e os ajudar a se candidatar para cobertura sob o Medicaid ou
outros programas estaduais, planos de saúde federalmente qualificados, ou o Programa de Assistência
Beneficente do hospital. Os pacientes elegíveis pelo Programa de Assistência Beneficente não serão cobrados
mais do que as quantias geralmente cobradas para aqueles com seguro para serviços emergenciais ou outros
tratamentos clinicamente necessários.
As informações sobre a Política de Assistência Financeira e como se candidatar para assistência financeira está
disponível a todos os pacientes em inglês, espanhol, crioulo haitiano, português e vietnamita. Os intérpretes
estão disponíveis para auxiliar pacientes com candidaturas em outros idiomas por meio de serviços de
intérprete do MassHealth em 1-800-841-2900, ou ligando para o Aconselhamento Financeiro ao Paciente em
617-414-5155 ou visitando as localizações de escritório no Shapiro Center ou Yawkey Center. A Política de
Assistência Financeira do BMC está disponível gratuitamente mediante solicitação e on-line para download em
https://www.bmc.org/services/patient-financial-assistance-program.
Quem é elegível?
Pacientes de baixa renda, não segurados e subsegurados que requerem tratamento clinicamente necessário e são
incapazes de pagar por serviços podem se candidatar para programas de assistência financeira. A elegibilidade do
programa baseia-se nas diretrizes que incluem renda de agregado familiar, tamanho de família, necessidades médicas
e estado da residência do indivíduo. Como um paciente se qualifica para assistência financeira determinará o tipo de
programa em que são elegíveis. Alguns pacientes se qualificarão para programas que não exigem pagamento por
serviços, enquanto que para outros pacientes elegíveis é obrigatório fazer um pagamento parcial para tratamento.
Sob o Programa de Assistência Beneficente, os pacientes com renda de ou abaixo de 150% das Regras Federais da
Pobreza (FPG), se qualificam para tratamento gratuito com um desconto de 100% no total de encargos e pacientes
com renda entre 150% e 300% da FPG para um desconto de 90% nos encargos. Os moradores de Massachusetts
também podem se candidatar para assistência sob Ajuda Financeira para Tratamento Médico Dispendioso. Um
programa disponível por meio da Rede de Segurança da Saúde do estado. Independentemente do tamanho e renda
do agregado familiar, uma pessoa pode se qualificar para Ajuda Financeira para Tratamento Médico Dispendioso se
as despesas médicas permissíveis forem maiores do que uma porcentagem estabelecida da renda do agregado
familiar. Pacientes determinados como inelegíveis para cobertura sob programas de assistência financeira estaduais
ou federais serão avaliados por elegibilidade sob o Programa de Assistência Beneficente do hospital.
Como se candidatar:
Informações sobre a Política de Assistência Financeira do BMC, Programa de Assistência Beneficente e
candidatura, estão disponíveis conforme a seguir:
 Entre em contato com o Aconselhamento Financeiro ao Paciente em (617) 414-5155 ou visite uma
localização de escritório, de segunda à sexta-feira, das 8:00hs às 17:00hs, em:
o Shapiro Center, 725 Albany Street, Suite 3C, Boston, MA. 02118; ou
o Yawkey Center, 850 Harrison Avenue, (Ground Floor), Boston, MA. 02118
 Visite o site do Hospital em https://www.bmc.org/services/patient-financial-assistance-program
 Faça uma solicitação por escrito para as informações do programa e instruções para candidatura por
correio para:
Boston Medical Center
Atenção: Aconselhamento Financeiro ao Paciente
725 Albany Street, Suite 3C
Boston, MA 02118
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