Resumo do regulamento de apoios financeiros (Financial Assistance Policy, FAP) do
Southcoast Hospitals Group, em linguagem acessível
O Southcoast Hospitals Group está empenhado em proporcionar apoio financeiro aos nossos
pacientes que não têm seguro, ou que têm seguros com cobertura insuficiente, que não são
elegíveis para programas do governo para obter benefícios na área da saúde, ou que, dada a
sua situação financeira, não têm capacidade para pagar os cuidados de que necessitam.
Serviços elegíveis - Os serviços de urgência e outros cuidados medicamente necessários
prestados pelo Southcoast Hospitals Group, bem como pelas clínicas que pertencem ao Grupo
mas se situam no exterior dos hospitais. O apoio financeiro apenas se aplica a serviços
facturados pelo Southcoast Hospitals Group. Outros serviços tais como, mas não limitados a,
encargos com patologistas, médicos do serviço de urgência e radiologistas, não são
considerados elegíveis pelo programa de apoio financeiro.
Pacientes elegíveis - Pacientes a quem são prestados serviços elegíveis, que submeteram uma
candidatura completa a apoios financeiros, os quais têm que fornecer documentação e
informação relativas à sua situação, e que são considerados elegíveis relativamente a apoios
financeiros pelo departamento de serviços financeiros para pacientes.
Requisitos de elegibilidade - O apoio financeiro geralmente é determinado pelo rendimento
total do agregado familiar, com base na definição federal do nível de pobreza (Federal Poverty
Level, FPL). Se o seu rendimento e/ou o do responsável, no total, for igual ou inferior a 150%
das linhas orientadoras relativamente a situações de emitidas a nível federal, não terá que
assumir responsabilidades financeiras relativamente aos serviços elegíveis prestados pelo
Southcoast Hospitals Group. Se o rendimento se situar entre 150% e 300%, poderá ser elegível
relativamente a descontos sobre serviços elegíveis prestados pelo Southcoast Hospitals Group.
Se for elegível para receber apoio financeiro assegurado por FAP, não lhe serão cobrados pelos
cuidados de urgência e outros cuidados medicamente necessários valores superiores aos que
normalmente são cobrados aos indivíduos que têm cobertura de seguros para tal. Se tiver um
seguro com cobertura suficiente ou bens disponíveis para pagar os cuidados de que necessita,
pode não ser elegível para receber apoio financeiro. Por favor consulte o nosso regulamento
para obter uma explicação completa e detalhes. Pode encontrar o FAP completo no site da
Southcoast Health, www.Southcoast Health.org
Como se faz a candidatura a apoios financeiros (Financial Assistance) – o departamento de
serviços financeiros para pacientes do Southcoast Hospitals Group pode ajudá-lo a preencher
uma candidatura para todos os tipos de apoio financeiro. Para falar presencialmente com
alguém sobre as opções disponíveis para o seu caso, contacte um dos nossos escritórios. Pode

marcar uma reunião ou dirigir-se às nossas instalações de 2ª a 6ª feira, 8:00 horas – 16:00
horas.
Charlton Memorial Hospital
St. Luke’s Hospital
Tobey Hospital
Southcoast Center for Cancer Care

363 Highland Avenue, Fall River, MA 02720
101 Page Street, New Bedford, MA 02740
43 High Street, Wareham, MA 02571
206 Mill Road, Fairhaven, MA 02719

508-973-7264
508-973-5070
508-973-4027
508-973-2565

Para solicitar informação ou colocar quaisquer questões, por favor telefone para:
1-800-474-1533

