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Henry Ford Health System (HFHS) điều trị cho mọi bệnh nhân với phẩm cách, sự tôn trọng và lòng nhân ái. 
Bệnh nhân có thể tin tưởng HFHS cung cấp dịch vụ y tế với mức giá hợp lý và luôn hỗ trợ để tìm ra các lựa 
chọn giúp bệnh nhân quản lý được chi phí y tế của mình. 

Quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận trợ giúp với hóa đơn y tế của mình thông qua Patient Financial Assistance 

Program (Chương Trình Hỗ Trợ Tài Chính Cho Bệnh Nhân, PFAP). 

Làm thế nào để tôi hội đủ điều kiện đối với PFAP?  

Quý vị phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định để hội đủ điều kiện đối với PFAP. Những yêu cầu này được hiển thị 

trong bảng dưới đây.  

Tiêu Chí Hội Đủ Điều Kiện 
Phương 
thức 1 

Phương 
thức 2a 

Phương 
thức 2b 

Công dân Hoa Kỳ hoặc cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ X X X

Sống tại Quận Macomb, Oakland hoặc Wayne X X X

Được chẩn đoán tại HFHS bởi một nhà cung cấp của HFHS X X X

Không hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm y tế X

Thu nhập dưới 250% Mức Nghèo Khó Của Liên Bang X X

Được bảo hiểm với nguồn lực tài chính giới hạn X X

Hóa đơn y tế HFHS trên 30% thu nhập của hộ gia đình X X

*Chúng tôi có thể đánh giá tính hội đủ điều kiện của bệnh nhân bằng cách truy ngược dựa trên các tiêu chí không 

được liệt kê ở trên. 

Nếu quý vị đáp ứng các tiêu chí đối với Phương thức 1 hoặc 2a, quý vị có thể nhận được mức giảm giá 100% cho 

các dịch vụ y tế hội đủ điều kiện. 

Nếu quý vị đáp ứng các tiêu chí đối với Phương thức 2b, khoản nợ y tế hội đủ điều kiện của quý vị có thể được 

giảm tới 30% thu nhập của hộ gia đình quý vị.  

Nếu quý vị không đáp ứng các tiêu chí đối với bất kỳ phương thức nào trong những phương thức này, quý vị sẽ 

được tính phí dưới mức thường được lập hóa đơn cho bệnh nhân có khoản bao trả bảo hiểm y tế. 

Làm thế nào để tôi đăng ký PFAP? 

Để đăng ký PFAP, quý vị phải hoàn tất Patient Financial Assistance Program Application (Đơn Đăng Ký Chương 

Trình Hỗ Trợ Tài Chính Cho Bệnh Nhân) và cung cấp các giấy tờ chứng minh. Quý vị có tối đa 240 ngày để đăng ký 

sau khi nhận hóa đơn đầu tiên. Sau khi HFHS nhận được đơn đăng ký đã điền đầy đủ của quý vị, quý vị sẽ nhận 

được quyết định bằng văn bản trong vòng 30 ngày.  

Làm thế nào tôi có thể tìm hiểu thêm? 

Để biết thêm thông tin hoặc để nhận miễn phí bản sao chính sách đầy đủ và/hoặc đơn đăng ký của chúng tôi, vui lòng: 

 Truy cập trang web của chúng tôi tại www.henryford.com/financialassistance 

 Trao đổi trực tiếp hoặc gọi điện thoại cho nhân viên đăng ký hoặc cố vấn tài chính của chúng tôi: 

o Henry Ford Hospital và Các Trung Tâm Y Tế Henry Ford (bao gồm Cottage Medical Center): (313) 916-4510 

o Henry Ford Wyandotte Hospital hoặc Brownstown Medical Center: (734) 246-9516 

o Henry Ford West Bloomfield Hospital: (248) 325-0201

o Henry Ford Macomb Hospitals (Clinton Township và Mount Clemens): (586) 263-2696

o Henry Ford Kingswood Hospital và Maplegrove Center: (313) 874-9501


