Política de assistência financeira/Resumo em linguagem simples
O Hospital de Cape Cod e a Política de Assistência Financeira do Hospital de Falmouth (FAP) existem para oferecer
aos pacientes elegíveis tratamentos hospitalares emergenciais ou medicamente necessários com descontos parciais
ou totais. Os pacientes que procuram Assistência Financeira devem solicitar o programa, que se encontra resumido
neste documento.

Requisitos de elegibilidade e a Assistência oferecida
A assistência financeira é oferecida a pacientes sem seguro ou com seguro insuficiente. A assistência financeira
parcial ou total será concedida com base na capacidade do paciente de pagar as faturas cobradas.
Os pacientes devem cumprir integralmente o processo de inscrição, incluindo o envio de declarações de
impostos, extratos bancários e recibos de pagamento, bem como a conclusão do processo de inscrição para
todas as fontes de assistência disponíveis, incluindo Medicaid ou Assistência Médica.

Como se inscrever para a Assistência
O paciente ou a pessoa envolvida no tratamento do paciente, incluindo o membro da família ou profissional de saúde,
pode expressar preocupações financeiras a qualquer momento durante o atendimento do paciente. O paciente ou a
parte responsável será incentivado(a) a preencher um requerimento de assistência financeira.
A assistência financeira é limitada aos serviços cobrados pelo Hospital Cape Cod e pelo Hospital Falmouth. Outros
serviços cobrados por outros profissionais, como médicos ou laboratórios, não são elegíveis para o FAP.

Onde obter cópias
A Política e o Requerimento de Assistência Financeira do Hospital estão disponíveis gratuitamente. Basta ligar para
os Conselheiros Financeiros do Hospital Cape Cod (508-862-7019) ou Hospital Falmouth (508-495-7157), ou
solicitar uma cópia por correio ou e-mail. A política e o requerimento também estão disponíveis on-line em
www.capecodhealth.org para download e impressão. Cópias da política e do requerimento também estão
disponíveis nos Ambulatórios e Departamento de Emergência.

Contato para informações e assistência
Informações adicionais sobre a Política de Assistência Financeira e ajuda com o processo de inscrição podem ser
obtidas junto aos Conselheiros Financeiros do Hospital Cape Cod (508-862-7019) ou Hospital Falmouth (508-4957157).

Apenas os valores geralmente cobrados
O paciente classificado como elegível para assistência financeira não pode ser cobrado mais do que os valores
geralmente cobrados por emergências ou outros tratamentos medicamente necessários para pacientes que tenham
seguro para tais cuidados.

