
Cần hỗ trợ tài chính?

Là một phần trong sứ mệnh và cam kết của mình với cộng đồng, các bệnh viện liên kết của Baylor Scott & White Health 
cung cấp hỗ trợ tài chính cho các bệnh nhân đủ tiêu chuẩn nhận hỗ trợ tài chính theo Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính (FAP) 
của Baylor Scott & White Health.

YÊU CẦU VỀ ĐIỀU KIỆN HỘI ĐỦ: 

Tất cả các bệnh nhân có thể đủ tiêu chuẩn để nhận hỗ trợ tài chính về chăm sóc khẩn cấp hoặc khi cơ sở của Baylor Scott & 

White tiếp nhận bệnh nhân từ một cơ sở y tế khác. Với trường hợp chăm sóc không khẩn cấp và chăm sóc cần thiết về mặt y 

tế, bệnh nhân có thể được nhận hỗ trợ tài chính khi sinh sống trong khu vực cung cấp dịch vụ được mô tả bên dưới của 

Baylor Scott & White với điều kiện đó là cơ sở cung cấp dịch vụ nằm gần nơi cư trú của bệnh nhân nhất (bao gồm những cơ 

sở liên kết không trực thuộc Baylor Scott & White).

Sử dụng hướng dẫn giảm giá được thiết lập để xác định khoản thu nhập, nếu có, sẽ hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính.

 Nói chung, các bệnh nhân có thu nhập gia đình thấp hơn hoặc bằng 200% Mức Chuẩn Nghèo Liên Bang (FPG) sẽ 

nhận được giảm giá 100%. 

 Bệnh nhân có thu nhập gia đình từ trên 200% đến tối đa 500% FPG, với hóa đơn y tế Baylor Scott & White bằng hoặc 

cao hơn 5% thu nhập hàng năm của họ sẽ đủ điều kiện được thanh toán với số tiền giảm thấp hơn số dư tài khoản 

của bệnh nhân hoặc 10% chi phí gộp. 

 Bệnh nhân phải sử dụng hết mọi lựa chọn thanh toán khác, hỗ trợ của bên thứ ba và các chương trình hỗ trợ y 

tế. Nếu bệnh nhân không hợp tác và sử dụng mọi lựa chọn, chúng tôi có thể từ chối hoặc thu hồi hỗ trợ tài 

chính ngay cả khi đã đồng ý cung cấp. 

Cách Đăng Ký Nhận Hỗ Trợ Tài Chính: 

Quý vị có thể tìm thấy bản sao FAP và đơn đăng ký FAP miễn phí cũng như thông tin hỗ trợ trả lời các thắc mắc 

và hoàn thành đơn đăng ký tại một trong những nguồn thông tin dưới đây: 

 Trực tiếp: Phòng Tiếp Nhận Bệnh Nhân

 Qua điện thoại: 817.837.4677

 Trực tuyến: BSWHealth.com/FinancialAssistance

 Qua thư gửi qua đường bưu điện: Baylor Medical Center of Trophy Club 
Attn: Business Office  
2850 E State Hwy 114 
Trophy Club, TX 76262 

Ngoài ra, Baylor Scott & White có thể hoàn thành đơn đăng ký hỗ trợ thay bệnh nhân. Không có sự đảm bảo nào về việc bệnh 

nhân sẽ đủ tiêu chuẩn được nhận hỗ trợ tài chính. Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha và một số phiên bản ngôn ngữ khác của tài 

liệu truyền thông này, FAP và đơn đăng ký FAP được cung cấp theo yêu cầu. 

Phí Chăm Sóc Khẩn Cấp hoặc Chăm Sóc Cần Thiết Về Mặt Y Tế: 

Không bệnh nhân nào hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính bị tính phí chăm sóc khẩn cấp hoặc chăm sóc khác cần thiết về 

mặt y tế nhiều hơn số tiền đã được lập hóa đơn chung cho bệnh nhân có bảo hiểm.

Khu vực cung cấp dịch vụ của Baylor Scott & White

Bệnh nhân cư trú tại các quận có tên dưới đây hội đủ điều kiện đăng ký nhận hỗ trợ tài chính về chăm sóc không 

khẩn cấp và chăm sóc cần thiết về mặt y tế. 

Anderson Burnet Denton Hays Kaufman Navarro Smith Waller 
Bell Collin Ellis Henderson Llano Parker Tarrant Washington
Blanco Cooke Grayson Hood McLennan Rockwall Travis Williamson 
Brazos Coryell Gregg Hunt Milam San Saba Van Zandt Wood 

Burleson Dallas Grimes Johnson

Financial Assistance Plain Language Summary ©2020 Baylor Scott & White Health. 99-ALL-68834 SOM v2 


