
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pagpapagaling ng sangkatauhan sa 

pamamagitan ng agham at pag-

unawa, isang pasyente sa bawat 

pagkakataon. 

 

 

 

 

 

 

 
Pinansyal na Pagpapayo 

Mga Serbisyo sa Access 
ng Pasyente 



 

 

Ang Pinansyal na Pagpapayo ay bahagi ng 

team ng Mga Serbisyo sa Access ng Pasyente 

na nakalaan upang maging resource sa 

aming mga pasyente sa pag-unawa ng mga 

pinansyal an aspeto ng kanilang 

pangangalaga. Nagtatrabaho ang Mga 

Pinansyal na Tagapayo nang may pag-unawa 

at pagkasensitibo upang tugunan ang 

anumang pinansyal na alalahanin tungkol sa 

mga medikal na pangangailangan ng isang 

pasyente. Ang layunin ay tulungan ang mga 

pasyenteng mas pagtuunan ang kanilang 

pangkalahatang kalusugan at kapakanan 

kaysa sa kanilang mga pinansyal na 

obligasyon. 

Kwalipikado ang lahat para sa pinansyal na 

pagpapayo at pagtataguyod. Kung kailangan 

mo ng tulong, narito ang Mga Pinansyal na 

Tagapayo ng Stanford Health Care upang 

tulungan ka sa bawat hakbang. Naninindigan 

ang Mga Pinansyal na Tagapayo sa 

pakikipagtulungan sa iyo at sa iyong pamilya 

upang: 

• Ipaliwanag ang saklaw ng insurance, mga 

benepisyo, at gastusin mula sa sariling 

bulsa 

• Magbigay ng tinatantyang halaga para sa 

mga serbisyong may insurance, walang 

sapat na insurance, at hindi sinasaklaw 

• Talakayin ang mga opsyon sa mga 

pasyenteng nakakaranas ng kagipitan at 

tumulong sa pag-apply para sa pinansyal na 

tulong sa Stanford Health Care 

• Makipag-ugnayan sa mga pasyenteng may 

mga angkop na resource upang tumulong 

na tumukoy at kumuha ng mga saklaw para 

sa mga programa ng pamahalaan tulad ng 

Medi-Cal, at kabilang ang mga solusyon 

para sa pagiging kwalipikado at 

pananagutan ng third-party 

• Makipagtulungan sa Pamamahala ng Kaso 

at Social Work upang tumulong sa mga 

tanong tungkol sa pananalapi at 

pagpaplano para sa paglabas sa ospital 

Ang Mga Pinansyal na Tagapayo ay 

makakaugnayan sa 650.498.2900 

Mga Opsyon 2,5. 

Lunes – Biyernes mula 8am –5pm. 



Pinansyal na Pagpapayo: 

https://stanfordhealthcare.org/for-patients-

visitors/financial-counseling.html 

Tulong Pampinansyal at mga nauugnay na 

patakaran: 

https://stanfordhealthcare.org/for-patients-

visitors/financial-assistance.html 

Health Consumer Alliance: 

https://healthconsumer.org 

Ipinagpapalagay na Kwalipikasyon sa Medi-
Cal: 

Tawagan ang Pinansyal na Pagpapayo sa 
(650) 498-2900 

Listahan ng Mga Nabibiling Serbisyo ng 

Ospital: https://stanfordhealthcare.org/for-

patients-visitors/cost-estimator.html 

Covered California: 

https://stanfordhealthcare.org/for-patients-

visitors/health-insurance-plans/covered-

ca.html o tumawag sa (800) 300-1506 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


