Chữa bệnh cho nhân loại
thông qua khoa học và
lòng nhân ái, từng bệnh
nhân một.

Mọi người đều có đủ điều kiện để được
tư vấn và vận động ủng hộ. Nếu quý vị
cần hỗ trợ, Cố vấn Tài chính của Stanford
Health Care luôn sẵn sàng trợ giúp quý vị
từng bước trên đường đi. Nhân viên tư
vấn tài chính luôn tận tâm làm việc với
quý vị và gia đình quý vị để:
• Giải thích phạm vi bảo hiểm chi trả,
quyền lợi và chi phí tự trả
• Cung cấp chi phí ước tính cho các dịch
vụ được bảo hiểm, bảo hiểm không đủ
và không được bảo hiểm

Tư vấn Tài chính là một phần của Nhóm
Dịch vụ Tiếp cận Bệnh nhân dành riêng
để phục vụ như một nguồn lực cho bệnh
nhân của chúng tôi trong việc hiểu các
khía cạnh tài chính của dịch vụ chăm sóc
của họ. Nhân viên tư vấn tài chính làm
việc với lòng nhân ái và sự nhạy cảm để
giải quyết bất kỳ mối quan tâm tài chính
nào xung quanh nhu cầu y tế của bệnh
nhân.

Mục đích là để giúp bệnh nhân tập
trung vào sức khỏe tổng thể và hạnh
phúc của họ và ít hơn vào các nghĩa vụ
tài chính của họ.

• Thảo luận về các lựa chọn thanh toán
với những bệnh nhân gặp khó khăn
về tài chính và hỗ trợ đăng ký hỗ trợ
tài chính tại Stanford Health Care
• Kết nối bệnh nhân với các nguồn cung
cấp thích hợp để giúp xác định và nhận
được bảo hiểm cho các chương trình
của chính phủ như Medi-Cal, và bao
gồm các giải pháp về tính đủ điều kiện
và trách nhiệm pháp lý của bên thứ ba
• Phối hợp với Người Quản lý hồ sơ và
Công tác xã hội để hỗ trợ các câu hỏi
về tài chính và lập kế hoạch xuất viện

Cố vấn Tài chính có thể được liên
lạc tại 925-534-6457.
Chọn số 2,5.
Thứ Hai – Thứ Sáu từ 8am –5pm.

Cố vấn Tài chính:
https://stanfordhealthcare.org/forpatients-visitors/financial-counseling.html
Hỗ trợ Tài chính và các chính sách liên
quan: https://stanfordhealthcare.org/forpatients-visitors/financial-assistance.html
Liên đoàn Sức khỏe Người Tiêu dùng :
https://healthconsumer.org
Tính đủ Điều kiện Giả định cho Medi-Cal:
Gọi Cố vấn Tài chính tại (925) 534-6457
Danh sách các dịch vụ có thể mua được
của bệnh viện:
https://stanfordhealthcare.org/forpatients-visitors/cost-estimator.html
Bảo hiểm “Covered California”:
https://stanfordhealthcare.org/forpatients-visitors/health-insuranceplans/covered-ca.html or call (800) 3001506

