Programas de Assistência Financeira
oferecidos pela Meridian Health
A Meridian Health oferece programas de
Assistência Financeira para pacientes não
segurados. Um paciente não segurado é
alguém que não possui nenhum seguro de
saúde, incluindo qualquer programa
governamental.
Como obter Assistência Financeira:
Conselheiros Financeiros:
Os Conselheiros Financeiros da Meridian Health
estão à disposição para fornecer informações sobre
os programas de Assistência Financeira e o
processo de requerimento, e podem auxiliar com o
preenchimento de requerimentos. Há Conselheiros
Financeiros da Meridian Health situados em:
Jersey Shore University Medical Center, Neptune
Ocean Medical Center, Brick
Riverview Medical Center, Red Bank
Southern Ocean Medical Center, Manahawkin
Bayshore Community Hospital, Holmdel
Meridian Family Health Center, Neptune
Jane H Booker Family Health Center, Neptune
Booker Behavioral Health Center, Shrewsbury
Parkway 100 Behavioral Health Center, Neptune
Raritan Bay Medical Center, Perth Amboy

Os Conselheiros de Assistência Financeira estão
disponíveis nesses locais para fazer entrevistas e
responder perguntas. Para marcar um horário, os
solicitantes devem ligar para (732) 212-6505.

O que trazer para a reunião de Assistência
Financeira:
Os candidatos a Assistência Financeira devem
apresentar uma identificação, comprovante de
residência em NJ, comprovante de renda e extratos
bancários.

Aviso de decisão sobre o requerimento:
Todos os candidatos recebem um aviso escrito em
até dez dias úteis indicando se foram aprovados ou
recusados, com uma explicação sobre a decisão.

Cenário 1: Você não possui nenhum seguro.
Você pode solicitar um seguro através da Mercado de
Seguros de Saúde (Health Insurance Exchange) em
www.healthcare.gov durante o período em que as
inscrições estão abertas.
Pode ser que você se qualifique para o Programa
Medicaid do Estado de NJ se tiver renda familiar anual
menor ou igual a 138% do Nível de Pobreza Federal
(FPL, Federal Poverty Level). Se solicitado pelo hospital,
você deve requerer o Medicaid, cooperar completamente
com o processo de requerimento e renovar anualmente o
seguro do Medicaid.
Cenário 2:Você requereu o Medicaid e foi rejeitado pelo Estado, ou
o Mercado de Seguros de Saúde estava fechado.
Você pode se qualificar para o Programa de Assistência
para Pagamento de Atendimento Hospitalar de NJ, que
cobrirá os custos dos serviços hospitalares e algumas
consultas a especialistas. A fim de ser considerado para
esse programa, você deve se inscrever utilizando o
Requerimento de Atendimento de Caridade e cooperar
completamente com o processo de requerimento. O valor
cobrado não será acima dos Montantes Normalmente
Faturados.
Cenário 3: Você não se qualifica para o Medicaid nem para o
Programa de Assistência para Pagamento de Atendimento
Hospitalar de NJ.
Se você não se qualificar nem para o Medicaid do Estado
de NJ nem para os Programas de Assistência para
Pagamento de Atendimento Hospitalar de NJ, receberá
preços para não segurados com tarifas reduzidas. O
valor cobrado não será acima dos Montantes
Normalmente Faturados para serviços de emergência ou
outros serviços clinicamente necessários e nunca será
exigido que você pague antecipadamente ou faça outro
acordo de pagamento a fim de receber serviços de
emergência. Pode ser que você tenha que fazer um
depósito antecipado a fim de receber serviços não
emergenciais.

A Política de Assistência Financeira da Meridian
Health e os formulários de requerimento estão
disponíveis gratuitamente na página Need Financial
Assistance? (Precisa de Assistência Financeira?) em
“Your Bill” (A sua conta) no site Meridianhealth.com.
Também é possível obter exemplares gratuitos em
todos os hospitais da Meridian Health ou pelo telefone
(732) 902-7080.

