
Chính sách Hỗ trợ Tài chính của BMC: Bản Tóm tắt bằng Ngôn ngữ Đơn giản 
 

Boston Medical Center, cung cấp dịch vụ chăm sóc cần thiết về mặt y tế cho tất cả bệnh nhân, bất kể chủng tộc, màu 
da, tôn giáo, giới tính, quốc gia xuất xứ, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, nhận dạng hoặc biểu hiện giới tính, hoặc khả 
năng chi trả. BMC cung cấp hỗ trợ tài chính cho những bệnh nhân có thu nhập thấp, không có bảo hiểm hoặc bảo hiểm 
dưới mức, những người có nhu cầu và không có khả năng chi trả cho dịch vụ chăm sóc. BMC sẽ làm việc với bệnh nhân 
để xác định tình trạng hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính và giúp họ đăng ký bảo hiểm theo Medicaid hoặc các 
chương trình khác của tiểu bang, các chương trình bảo hiểm y tế đủ điều kiện của liên bang hoặc Chương trình Chăm 
sóc Thiện nguyện của bệnh viện. Những bệnh nhân đủ điều kiện cho Chương trình Chăm sóc Thiện nguyện sẽ không bị 
tính phí nhiều hơn số tiền thường được thanh toán cho những người có bảo hiểm cho các dịch vụ khẩn cấp hoặc chăm 

sóc cần thiết về mặt y tế khác.  
 

Thông tin về Chính sách hỗ trợ tài chính của bệnh viện và cách nộp đơn xin hỗ trợ tài chính có sẵn cho tất cả bệnh nhân 
bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Creole của Haiti, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt. Thông dịch viên luôn sẵn sàng 
hỗ trợ bệnh nhân nộp đơn đăng ký bằng các ngôn ngữ khác thông qua các dịch vụ thông dịch viên của MassHealth theo 
số 1-800-841-2900, hoặc gọi cho Cố vấn Tài chính Bệnh nhân theo số 617-414-5155 hoặc đến các văn phòng tại Trung 
tâm Shapiro hoặc Trung tâm Yawkey. Chính sách Hỗ trợ Tài chính của BMC được cung cấp miễn phí theo yêu cầu và có 
thể tải xuống trực tuyến tại https://www.bmc.org/services/patient-financial-assistance-program. 
 

Ai được tham gia chương trình này?  
Những bệnh nhân có thu nhập thấp, không có bảo hiểm và bảo hiểm dưới mức cần được chăm sóc cần thiết về mặt y 
tế và không có khả năng chi trả cho các dịch vụ có thể nộp đơn đăng ký các chương trình hỗ trợ tài chính. Điều kiện hội 
đủ để tham gia chương trình dựa trên các hướng dẫn bao gồm thu nhập hộ gia đình của một cá nhân, quy mô gia đình, 
nhu cầu y tế và trạng thái cư trú. Cách bệnh nhân hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính sẽ xác định loại chương trình 
mà họ đủ điều kiện tham gia. Một số bệnh nhân sẽ đủ điều kiện tham gia các chương trình không yêu cầu thanh toán 
cho các dịch vụ, trong khi những bệnh nhân đủ điều kiện khác được yêu cầu thanh toán một phần chi phí chăm sóc. 
Theo Chương trình Chăm sóc Thiện nguyện, bệnh nhân có thu nhập bằng hoặc dưới 150% Hướng dẫn về Mức Chuẩn 

Nghèo Liên bang (FPG), đủ điều kiện để được chăm sóc miễn phí với 100% tổng chi phí được xóa bỏ và những bệnh 
nhân có thu nhập từ 150% đến 300% FPG đủ điều kiện để được xóa bỏ 90% chi phí. Các cư dân Massachusetts cũng có 
thể nộp đơn hỗ xin trợ theo Medical Hardship (Khó khăn về Y tế), một chương trình có sẵn thông qua Health Safety Net 
của tiểu bang. Bất kể quy mô hộ gia đình và thu nhập, một người có thể hội đủ điều kiện nhận được Medical Hardship 
nếu chi phí y tế cho phép của họ lớn hơn một tỷ lệ phần trăm thu nhập hộ gia đình được thiết lập. Những bệnh nhân 
được xác định là không đủ điều kiện để được bảo hiểm theo các chương trình hỗ trợ tài chính của tiểu bang hoặc liên 
bang sẽ được đánh giá tình trạng hội đủ điều kiện theo Chương trình Chăm sóc Thiện nguyện của bệnh viện. 
 

Cách Làm Đơn Xin:  
Thông tin về Chính sách Hỗ trợ Tài chính, Chương trình Chăm sóc Thiện nguyện và đơn đăng ký của BMC, có sẵn như sau: 
 

 Liên hệ với Cố vấn Tài chính Bệnh nhân theo số (617) 414-5155 hoặc đến văn phòng, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 
từ 8 AM đến 5 PM, tại: 

o Shapiro Center, 725 Albany Street, Suite 3C, Boston, MA. 02118; hoặc  
o Yawkey Center, 850 Harrison Avenue, (Ground Floor), Boston, MA. 02118 

 

 Truy cập trang web của Bệnh viện tại https://www.bmc.org/services/patient-financial-assistance-program 
 

 Gửi yêu cầu bằng văn bản về thông tin chương trình và hướng dẫn nộp đơn đăng ký qua đường bưu điện tới:  
Boston Medical Center 
Attention: Patient Financial Counseling 
725 Albany Street, Suite 3C  
Boston, MA 02118 
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