Portuguese

AVISO
Atendimento Médico Gratúito em Caso de Insuficiência de Recursos —
2018
Conforme a lei do Maine o atendimento médico deve ser fornecido, de forma gratúita, a todos os residentes do
Maine que ganham menos de 150 por cento do nível de pobreza federal. Porém, os Maine Medical Partners e o
Maine Medical Center fornecem atendimento gratúito aos residentes do Maine que ganham menos de 175 por
cento do nível de pobreza:
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Cada Pessoa Adicional

150%

175%

$18,210
$24,690
$31,170
$37,650
$44,130
$50,610
$57,090
$63,570
$6,480

$21,245
$28,805
$36,365
$43,925
$51,485
$59,045
$66,605
$74,165
$7,560

Para solicitar atendimento médico gratúito, por favor entrar em contato conosco:
O escritório dos Serviços Financeiros para os Pacientes (Patient Financial Services) no (207)-887-5100 durante
o horário normal de funcionamento (das 8 hrs às 18 hrs de segunda a quinta e das 8 hrs às 17 hrs nas sextas)
O escritório dos Serviços Financeiros para os Pacientes também oferece atendimento geral por ordem de
chegada, de segunda a sexta, das 8 hrs às 16:30 hrs, nos seguintes locais:




22 Bramhall Street., Portland
100 Campus Drive, Scarborough
335 Brighton Avenue, Portland

Vão perguntar se você possui algum tipo de seguro de saúde para ajudar no pagamento dos seus cuidados
médicos. Eles também podem pedir-lhe um comprovante de que uma determinada agência de seguros ou
programa do governo tenha-se recusado a pagar os seus cuidados médicos.
Geralmente as Cobranças Não Ultrapassam o Valor da Factura Enviada para o Medicare
Sob a nossa política, se o seu caso de assistência financeira for aprovado, quaisquer despesas não cobertas
inteiramente pela prestação de assistência financeira serão, de modo geral, cobradas de você da mesma
forma em que cobramos dos pacientes que dispõem de seguro de saúde. Isto aplica-se aos cuidados de
emergência e a outros cuidados medicamente necessários.
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Portuguese
No que se refere aos cuidados gratúitos prestamos somente os cuidados medicamente necessários. Se o seu
caso de assistência financeira for negado, você terá direito a uma audiência justa. Neste caso nós lhe
daríamos instruções para você saber como solicitar uma audiência justa.
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