Receba assistência pessoal
no preenchimento do seu
requerimento dirigindo-se a um
dos seguintes locais:
Dartmouth-Hitchcock Medical Center
Serviços Financeiros do Paciente/Entrada
Principal (Patient Financial Services/Main Mall)
One Medical Center Drive
Lebanon, NH 03756
Dartmouth-Hitchcock Concord
Consultor Financeiro/1º andar
(Financial Counselor/Level 1)
253 Pleasant Street
Concord, NH 03301
Dartmouth-Hitchcock Manchester
Consultores Financeiros/Leste e Oeste 1º andar
(Financial Counselors/East & West Level 1)
100 Hitchcock Way
Manchester, NH 03104
Dartmouth-Hitchcock Nashua
Consultor Financeiro/1º andar
(Financial Counselor/Level 1)
2300 Southwood Drive
Nashua, NH 03063
Alice Peck Day Memorial Hospital
Registro de admissão/Consultor Financeiro
(Registration/Financial Counselor)
10 Alice Peck Day Drive
Lebanon, NH 03766

Ligue para um dos nossos
Advogados do Paciente em:
(844) 647-6436.

Favor enviar os requerimentos
preenchidos para:
Dartmouth-Hitchcock
Attn: PFS - Level 3 – FAA
One Medical Center Drive
Lebanon, NH 03756-0001

Alice Peck Day Memorial Hospital
Attn: PFS
10 Alice Peck Day Drive
Lebanon, NH 03766

Cheshire Medical Center
Attn: PFS – FAA
580 Court Street
Keene, NH 03431

New London Hospital
Attn: Financial Counselor
273 County Road
New London, NH 03257

Cheshire Medical Center
Registro de admissão/Entrada principal dos
caixas (Registration/Cashiers Main Lobby)
580 Court Street
Keene, NH 03431
New London Hospital
Consultores Financeiros/Recepção
(Financial Counselors/Reception)
273 County Road
New London, NH 03257

dartmouth-hitchcock.org/assistance

Política de
Assistência
Financeira

Você precisa de assistência para pagar sua conta por atendimento de emergência ou clinicamente necessário
no Dartmouth-Hitchcock, Alice Peck Day Memorial Hospital, Cheshire Medical Center ou New London Hospital?
Você pode ser elegível para assistência financeira.
O Dartmouth-Hitchcock, Alice Peck Day Memorial Hospital, Cheshire Medical Center e o New London Hospital oferecem cuidados de saúde gratuitos ou com desconto em atendimentos de emergência
ou outros serviços clinicamente necessários prestados aos pacientes qualificados. Os pacientes considerados elegíveis para assistência financeira não podem receber por atendimentos de emergência
ou por outros cuidados clinicamente necessários a cobrança de um valor superior ao geralmente faturado para pacientes com cobertura pelo seguro dos mesmos cuidados de saúde.

Política Financeira do D-HH
O Dartmouth-Hitchcock, Alice Peck Day Memorial
Hospital, Cheshire Medical Center e o New London
Hospital prestam cuidados para condições
médicas de emergência e serviços clinicamente
necessários aos indivíduos, independentemente
da capacidade de pagamento, elegibilidade para
assistência financeira ou governamental, idade,
gênero, raça, condição de imigração, orientação
sexual ou afiliação religiosa. Nós prestamos
assistência financeira a pessoas (i) residentes em
New Hampshire ou Vermont, ou não residentes
que passam por uma emergência médica
enquanto estão na região; não têm seguro ou têm
seguro de saúde, mas precisam de assistência
financeira para ajudar na cobertura de despesas
médicas menores, como franquias, copagamentos
e coseguro; não são elegíveis para qualquer
programa governamental de benefícios para
cuidados de saúde; e cumprem os critérios de
elegibilidade financeira conforme descrito em
nossa Política de Assistência Financeira. Condições
locais ou exclusões podem ser aplicadas conforme
descrito em nossa Política de Assistência
Financeira. Espera-se que os pacientes cooperem
com os procedimentos para a obtenção de
assistência financeira ou acesso a outras fontes de
pagamento e para contribuir com o custo dos seus
cuidados de saúde com base na sua capacidade
de pagamento. Os indivíduos que têm condições
de arcar com um seguro de saúde devem fazê-lo
para garantir o acesso aos serviços de cuidados
de saúde que beneficiam sua saúde em geral,
além da proteção que isso confere aos seus bens
pessoais.

Como e quando solicitar
assistência financeira?

Como é determinada a assistência
financeira?

Você pode solicitar assistência financeira a
qualquer momento durante os cuidados de saúde
prestados a você ou durante o ciclo de cobranças
posterior. Entretanto, recomendamos que os
requerimentos sejam preenchidos antes dos
atendimentos médicos. Os Advogados do Paciente
podem ajudá-lo na identificação e solicitação da
cobertura de seguro ou outros recursos, assim
como no preenchimento de um requerimento para
a obtenção de assistência financeira. Caso você
tenha um saldo restante após esgotar todas as
outras opções de cobertura, pode ser elegível para
assistência financeira. Um requerimento pode ser
solicitado pessoalmente, pelo telefone ou obtido
pelo link da web abaixo.

O valor da assistência financeira a receber
baseia-se em sua renda bruta total e ativos em
comparação com as diretrizes federais de pobreza.
Você pode se qualificar: Caso sua renda familiar
seja igual ou inferior a 300% do Nível de Pobreza
Federal publicado pelo Departamento de Saúde
e Serviços Sociais (HHS) dos EUA e atualizado
anualmente; ou caso você julgue que seus ativos,
bens líquidos e outros recursos disponíveis não
sejam suficientes para cobrir o custo dos seus
cuidados de saúde. Além do preenchimento do
seu requerimento, podemos solicitar documentos
que comprovem seus rendimentos, ativos e
despesas médicas para determinar se você se
qualifica para assistência financeira. Você será
notificado no prazo de 30 dias após recebermos
o seu requerimento e todas as informações
complementares em caso de aceitação ou de
recusa do seu pedido segundo a nossa política.
Caso solicitado, será enviado a você gratuitamente
um requerimento de assistência financeira ou
uma cópia da Política de Assistência Financeira.
Esses documentos e este resumo também estão
disponíveis no nosso site em dartmouth-hitchcock.
org/billing-charges/financial_assistance.html ou
cheshire-med.com/patients_visitors/financial_
assistance.html.

Taxa reduzida
Caso você não se qualifique para assistência
financeira, ainda pode ser elegível para o desconto
para não segurado ou outros descontos conforme
a nossa Política. Este desconto para não segurado
é aplicado antes do faturamento do paciente
e antes da aplicação de quaisquer ajustes de
assistência financeira. O desconto é baseado
no método "Medicare prospectivo", conforme
descrito nas normas aplicáveis na Seção 501 (r)
do Código da Receita Federal. As taxas reduzidas
podem variar de acordo com a instalação.

Estes documentos também estão disponíveis nos
seguintes idiomas: espanhol, francês, português,
chinês, grego, vietnamita, nepalês, árabe e russo.

