Mali Destek Politikası – Açık Dille İfade
Cincinnati Children's, ücretini ödeyemeyecek durumda olan kişiler de dahil olmak üzere, ayrımcılık yapmaksızın, acil tıbbi
rahatsızlığı bulunan herkese bakım sağlayacaktır. Cincinnati Children's, acil tıbbi müdahale talep etme konusunda sizi
yıldırmaya yönelik herhangi bir eylemde bulunmayacaktır. Örneğin; Cincinnati Children's, acil tıbbi bakım öncesinde tedavi
ücreti ödemenizi talep etmez.
Cincinnati Children's, acil olmayan ancak tıbben gerekli bakım işlemleri için cebinizden yaptığınız harcamaların ailenizin yıllık
gelirinin %25'inden fazla olması durumunda, size danışarak bir ödeme planı hazırlar ve yıl içindeki gelirinizin %25'inden
fazlasını Cincinnati Children's hastanesine ödememeniz için size yardımcı oluruz. Destek alma konusundaki uygunluğunuzu
belirlemek için sizinle iş birliği içerisinde hareket eder, uygun durumda olmanız halinde size destek sağlar ve ödeme planı
oluşturma konusunda sizinle birlikte çalışırız. Ayrıca, uygun bulunabileceğiniz Medicaid (Yoksullar için sağlık desteği) veya
Medicare (Yaşlılar için sağlık desteği) gibi devlet tarafından sunulan desteklerden faydalanabilmeniz için de sizinle birlikte
çalışırız.
Destek alabilmeniz için sizinle yaptığımız çalışmalar ve dört ayda bir gönderdiğimiz beyanlar sonucunda bir ödeme planı
oluşturamamamız durumunda, sizi kurum dışından bir tahsilat şirketine yönlendirebiliriz. Ne biz, ne de temsilcilerimiz, tıbben
gerekli hizmetler için borçlu olduğunuz tutarı tahsil etmek üzere olağan üstü çabalar içerisine girmeyiz. Borcunuzu satmaz ya
da kredi puanınızı etkileyebilecek raporlar hazırlamayız. Size gelecekte bakım sağlama konusunda erteleme veya ret gibi bir
yola gitmez ya da sonraki bakım hizmetleri için önceden ödeme alma talebinde bulunmayız. Size dava açmaz, malınıza el
koymaz ya da haciz kararı çıkarma yönünde eylemde bulunmayız.
Ek olarak, Ohio ve Birincil Hizmet Alanımız Sakinleri için, Cincinnati Children's Ohio, veya Kentucky’deki Boone, Campbell
ve Kenton İlçeleri ile Indiana’daki Dearborn İlçesi sakinlerine tıbbi olarak gerekli olan bakım için mali destek de sunar. Bir
hastanın bu politika kapsamında mali destek alması için hastanın sigortasız olması ya da Cincinnati Children's tarafından
katılım sağlanan ya da hastaya özgü bireysel vaka anlaşmasının bulunduğu bir sağlık planı kapsamında sigortalanmış olması
gerekmektedir. Mali destek almaya hak kazanmak için tüm ailelerin Mali Destek Başvuru formunu doldurmaları gerekir.
Mali Destek Başvuru formunu doldurmanız ve aile gelirinizin Federal Yoksulluk Seviyesinin (Federal Poverty Level – FPL)
%200'ü ya da daha azı olması durumunda, Cincinnati Children's, tıbben ihtiyaç duyduğunuz bakımı size ücretsiz olarak
sağlayacaktır. Başvuruyu doldurmanız ve aile gelirinizin Federal Yoksulluk Seviyesinin %200'ünden daha yüksek olması
durumunda, Cincinnati Children's size %49 indirim yapacaktır. Şu andaki FPL hakkında bilgi almak için
http://www.cincinnatichildrens.org/patients/resources/financial-assistance/ (yalnızca İngilizce olarak sunulmaktadır) adresini
ziyaret edebilirsiniz.
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Mali destek arayışı içindeyseniz Mali Destek Başvuru formumuzu doldurmalısınız. Geliriniz, ikamet ettiğiniz bölge ve ailenizin
büyüklüğüne dair delil sunmanız gerekecektir. Farklı dillerde de sunulan başvuru formlarına ulaşmak için:
513-636-4427 numaralı telefondan bir mali danışman ile irtibata geçebilir,
PFC@cchmc.org adresine e-posta gönderebilir veya
Cincinnati Children's Hasta Mali Hizmetlerine yazıp “CCHMC Patient Financial Services, 3333 Burnet Avenue, MLC 5011,
Cincinnati, Ohio 45229” adresine gönderebilir ya da
Çevrimiçi olarak http://www.cincinnatichildrens.org/patients/resources/financial-assistance/ (yalnızca İngilizce olarak
sunulmaktadır) adresini ziyaret edebilirsiniz.
Başvuru formları, tamamlanmalarını takip eden 30 gün içinde işleme alınacaktır. Ayrıca, ana hastanede, 3333 Burnet Avenue,
Cincinnati, OH 45229, adresinde bulunan Aile Mali Avukatları Birimi (Family Financial Advocates) ile de irtibata geçebilirsiniz.
Ohio veya Birincil Hizmet Alanımızın dışında ikamet eden Amerika Birleşik Devletleri sakinleri için, Cincinnati Children's,
tıbben gerekli, acil olmayan bakım işlemleri için fatura edilen ücret üzerinden %25 oranda indirim sağlayacaktır.

