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Henry Ford Health System   (HFHS)פאציענטן  .רעספעקט און מיטגעפיל, באהאנדלט יעדן פאציענט מיט עהרע

שטעלט צו און פאר הילף דיגע פרייזן אויף די מעדיצינישע סערוויסעס וואס זי 'פאר יושר HFHSקענען ארויס קוקן אויף 

 .מיטן טרעפן אפציעס צו העלפן פאציענטן זיך באפאסן מיט זייערע מעדיצינישע קאסטן

 Patient Financial Assistanceאיר קענט זיין בארעכטיגט פאר הילף מיט אייער מעדיצינישע ביל דורך אונזער
Program (פאציענט פינאנציעלע הילף פראגראם, (PFAP  

 ? PFAPווי אזוי קוואליפיציר איך פאר 

  .דאס ווערט געוויזן אינעם טאוול אונטן .PFAPאיר מוזט נאכקומען געוויסע פאדערונגען כדי צו זיין בארעכטיגט פאר 

 ב2מעטאד  א2 מעטאד 1 מעטאד קוואליפיקאציע באדינגונגען
 X X X פאראייניגטע שטאטן בירגער אדער לעגאלער איינוואוינער

 Wayne County X X X אדער,Macomb, Oakland וואוינט אין
 X X X פראוויידער HFHSדורך א  HFHSדיאגנאזירט ביי 

   X קוואליפיצירט נישט פאר העלטה אינשורענס

פון פעדעראלע ארימקייט % 052איינקונפט ווייניגער ווי 
 שטאפל

X X  

 X X  ד מיט באגרעניצטע פינאנציעלע קוועלער'אינשור
HFHS  פון הויזגעזונד % 02מער ווי  זענעןמעדיצינישע בילס

 איינקונפט
 X X 

 .מיר מעגן אפשאצן פאציענטן פאר בארעכטיגונג צוריקסוועגס באזירט אויף באדינגונגען וואס ווערן נישט אויסגערעכנט אויבן*

הנחה אויף % 122קענט איר מעגליך באקומען א , א0אדער  1אויב איר קומט נאך באדינגונגען פאר מעטאד 

 .קוואליפיצירנדע מעדיצינישע סערוויסעס

קען אייער קוואליפיצירנדער מעדיצינישער חוב ווערן געמינערט , ב0אויב איר קומט נאך באדינגונגען פאר מעטאד 

 . פון אייער הויזגעזונד איינקונפט% 02צו 

וועט מען אייך רעכענען נישט מער ווי דאס , פאר קיין איינע פון די מעטאדן אויב איר קומט נישט נאך די באדינגונגען
  .וואס וואלט געווענליך גערעכנט געווארן פאר פאציענטן וואס האבן העלטה אינשורענס

 ?PFAPווי אזוי געב איך זיך איין פאר 

גראם אפליקאציע און צושטעלן מוזט איר אויספילן א פאציענט פינאנציעלע הילף פרא, PFAPזיך איינצוגעבן פאר 

נאכדעם וואס . טעג נאכן באקומען אייער ערשטע ביל 042איר האט צייט זיך איינצוגעבן ביז . שטיצנדע דאקומענטן

HFHS טעג 02וועט מען אייך צושטעלן א שריפטליכע באשלוס ביז , לטע אפליקאציעיהאט ערהאלטן אייער אויסגעפ . 

 ?וויאזוי קען איך וויסן מער

 :ביטע, אדער אפליקאציע\קאפיע פון אונזער גאנצע פאליסי אוןאומזיסטע  ןפאר מער אינפארמאציע אדער צו באקומען א

  גייט צו אונזער וועבזייטל בייwww.henryford.com/financialassistance 

 טארס פערזענליך אדער רופטירעדט מיט אונזער רעגיסטראציע שטאב אדער פינאנציעלע נעוויגע: 
  Henry Ford Hospital  און מעדיצינישע צענטערס( אריינגערעכנטCottage Medical Center :) 

(313) 916-4510 
 Henry Ford Wyandotte Hospital אדער Brownstown Medical Center :(734) 246-9516 
 Henry Ford West Bloomfield Hospital :(248) 325-0201 
 Clinton Township and Mount Clemens) Henry Ford Macomb Hospitals :)(586) 263-2696 
 Henry Ford Kingswood Hospital  אוןMaplegrove Center :(313) 874-9501 


