V rámci systému Henry Ford Health System (HFHS) je se všemi pacienty zacházeno s úctou,
respektem a citem. Pacienti mohou od systému HFHS očekávat spravedlivé stanovení cen za
poskytované lékařské služby i asistenci při hledání možností, jak si pomoci s řízením svých výloh
za zdravotní péči.

Prostřednictvím našeho programu Patient Financial Assistance Program (Program finanční pomoci pro
pacienty, PFAP) můžete získat nárok na pomoc s náklady na zdravotní péči.
Jak získám nárok na PFAP?
Pro přiznání nároku na PFAP musíte splňovat určité požadavky. Tyto požadavky jsou uvedeny v tabulce
níže.
Kvalifikační kritéria
Varianta 1
Varianta 2a
Varianta 2b
Občan nebo obyvatel USA
X
X
X
Pobyt v okrese Macomb, Oakland nebo Wayne
X
X
X
Diagnóza provedena v HFHS poskytovatelem HFHS
X
X
X
Bez nároku na zdravotní pojištění
X
Příjem méně něž 250 % federální hranice chudoby
X
X
Pojištěný s omezenými finančními zdroji
X
X
Vyúčtování zdravotní péče v HFHS přesahuje 30 %
X
X
příjmu domácnosti
*Nárok pacientů můžeme vyhodnocovat zpětně na základě kritérií, která nejsou výše uvedena.
Pokud splňujete kritéria pro Variantu 1 nebo 2a, můžete získat 100% slevu na příslušné lékařské služby.
Pokud splňujete kritéria pro Variantu 2b, příslušné vyúčtování zdravotní péče může být sníženo na 30 %
příjmu vaší domácnosti.
Pokud nesplňujete kritéria pro žádnou z variant, nebude vám účtována vyšší částka, než jaká je běžně
účtována pacientům, kteří mají zdravotní pojištění.
Jak požádám o PFAP?
Je třeba vyplnit žádost programu PFAP a předložit požadované dokumenty. Požádat můžete do 240 dnů
od přijetí prvního vyúčtování zdravotní péče. Písemné rozhodnutí vám bude doručeno do 30 dnů od
přijetí vyplněné žádosti HFHS.
Kde získám další informace?
Chcete-li získat další informace nebo bezplatnou kopii plného znění zásad či žádosti:
•
•

navštivte naše webové stránky na adrese www.henryford.com/financialassistance;
promluvte si s našimi pracovníky registrace nebo finančního poradenství osobně, nebo volejte
na číslo:
o Hospital Henry Ford a zdravotnická centra HF (včetně Cottage Medical Center):
(313) 916-4510
o Hospital Henry Ford Wyandotte nebo Brownstown Medical Center: (734) 246-9516
o Hospital Henry Ford West Bloomfield: (248) 325-0201
o Hospital Henry Ford Macomb (Clinton Township a Mount Clemens): (586) 263-2696
o Hospital Henry Ford Kingswood a Maplegrove Center: (313) 874-9501
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