Resumo da Política de assistência financeira

Você pode ser elegível à assistência financeira.

Renda familiar menor que 450% da Linha
de pobreza federal (2022)

O Community Medical Centers (“CMC”) tem uma
Tamanho da
Política de assistência financeira pela qual fornece
família
assistência financeira (cuidados de caridade) a
1
pacientes elegíveis que não têm convênio médico,
2
bem como pacientes elegíveis com convênio médico e
3
com custos médicos altos.
4
5
Você poderá ser elegível se não tiver convênio
6
médico e sua renda familiar for inferior a 450% da
Linha de pobreza federal de acordo com o tamanho
7
de sua família (consulte a tabela), ou caso você
8
tenha convênio médico e sua renda familiar seja
inferior a 400% da Linha de pobreza federal, de
acordo com o tamanho de sua família, e se seus
custos médicos excederem 10% da renda anual.
Mesmo se não atender a esses requisitos de renda,
você ainda poderá ser elegível para assistência
financeira para pagamento de sua fatura médica.

Por mês

Por ano

$ 5.096
$ 6.866
$ 8.636
$ 10.406
$ 12.176
$ 13.946
$ 15.716
$ 17.486

$ 61.155
$ 82.395
$ 103.635
$ 124.875
$ 146.115
$ 167.355
$ 188.595
$ 209.835

Qual assistência financeira está disponível?
Se for um paciente qualificado, você poderá estar elegível a uma dedução de sua despesa médica
para atendimento de emergência e outros cuidados médicos no CMC. Se for elegível à assistência
financeira, não poderemos cobrar mais do que os valores que normalmente são cobrados a
pessoas com convênio médico que cobre esses serviços.
Como me inscrevo?
Encorajamos os pacientes que não puderem pagar suas despesas médicas a se inscrever para
assistência. A Política de assistência financeira e o formulário de inscrição estão disponíveis
gratuitamente em nosso site (https://www.communitymedical.org/for-patients-families/billing-andinsurance/Discounts-Charity-Care). Também é possível ligar para o departamento de Serviços
financeiros do paciente em (559) 459-3939. Esse formulário também está disponível gratuitamente
nos departamentos de admissão do CMC, localizados em:
 Community Regional Medical Center
(559) 459-6000
 Clovis Community Medical Center
(559) 324-4000
 Fresno Heart and Surgical Hospital
(559) 433-8000

2823 Fresno Street, Fresno, CA 93721
2755 Herndon Avenue, Clovis, CA 93611
15 E. Audubon Drive, Fresno, CA 93720

Se tiver dúvidas sobre elegibilidade ou se precisar de ajuda com sua inscrição, obtenha ajuda
ligando ou visitando os endereços e os números acima. Também é possível acessar a Health
Consumer Alliance (https://healthconsumer.org) para mais informações sobre assistência financeira.
Também há outras organizações que podem ajudar você a entender o processo de faturamento e
pagamento. Para uma lista de cobranças padrão do CMC, acesse nosso site
(https://www.communitymedical.org/for-patients-families/billing-insurance/hospital-standardcharges-(1). O CMC participa do programa Hospital Presumptive Eligibility (HPE). Solicite mais
informações sobre o programa ao departamento de Serviços financeiros do paciente.
Preencha a inscrição para assistência financeira e envie-a, com os documentos necessários, para
Community Medical Centers, Patient Financial Services, P.O. Box 1232, Fresno, CA 93715,
assim que possível logo após seu tratamento. As inscrições recebidas depois de 240 dias da data
da fatura após a alta hospitalar serão negadas.
Esse é um resumo da Política de assistência financeira. Consulte a Política para perguntas
específicas.
A Política de assistência financeira, o formulário de inscrição e esse resumo também estão
disponíveis nos seguintes idiomas: árabe, armênio, chinês, farsi, francês, alemão, hindu, hmong,
italiano, japonês, coreano, laosiano, mon-khmer (Camboja), português, punjabi, russo, espanhol,
tagalo, tailandês, vietnamita.

