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O Henry Ford Health System (HFHS) trata todo paciente com dignidade, respeito e compaixão. No
HFHSP, os pacientes pagam preços justos pelos serviços médicos prestados, e recebem assistência
para encontrar soluções que os ajudem a controlar os custos dos seus tratamentos médicos.

Você pode ter direito a receber assistência financeira para seus gastos médicos por meio do Patient
Financial Assistance Program (Programa de Assistência Financeira para Pacientes, PFAP)

Como faço para me qualificar para o PFAP?

É preciso atender a certos requisitos para se qualificar para o PFAP. A tabela abaixo relaciona esses
requisitos.

Critérios de qualificação Método 1 Método 2a Método 2b

Cidadão dos EUA ou residente legal X X X

Morador dos condados de Macomb, Oakland ou Wayne X X X

Diagnosticado no HFHS por um provedor do HFHS X X X

Não se qualifica para seguro de saúde X

Renda inferior a 250% do índice de pobreza federal X X

Segurado com recursos financeiros limitados X X

Despesas médicas no HFHS acima de 30% da renda familiar X X

*Podemos avaliar a qualificação dos pacientes retrospectivamente, com base nos critérios acima.

Se você preencher os critérios do Método 1 ou 2a, poderá ter um desconto de 100% nos serviços
médicos qualificados.

Se você preencher os critérios do Método 2b, sua dívida médica qualificada pode ser reduzida em
30% da sua renda familiar.

Se não preencher os critérios de nenhum dos métodos, não será cobrado de você mais do que cobramos
dos pacientes que têm cobertura de seguro de saúde.

Como faço para me qualificar para o PFAP?

Para se candidatar ao PFAP é preciso preencher um requerimento do Programa de Assistência
Financeira para Pacientes e fornecer os devidos comprovantes. O prazo para se candidatar é de até
240 dias após receber a primeira conta. Após receber seu requerimento completo, o HFHS lhe enviará
a decisão por escrito no prazo de 30 dias.

Como posso obter mais informações?

Para obter mais informações ou uma cópia gratuita da nossa política completa e/ou do requerimento,
acesse nosso site:

 www.henryford.com/financialassistance

 Fale com nossa equipe de inscrições ou orientadores financeiros pessoalmente, ou ligue para:
o Henry Ford Hospital e Medical Centers (incluindo o Cottage Medical Center): (313) 916-4510
o Henry Ford Wyandotte Hospital ou Brownstown Medical Center: (734) 246-9516
o Henry Ford West Bloomfield Hospital: (248) 325-0201
o Henry Ford Macomb Hospitals (Clinton Township e Mount Clemens): (586) 263-2696
o Henry Ford Kingswood Hospital e Maplegrove Center: (313) 874-9501


