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Kung wala kayong insurance sa kalusugan at hindi magawang bayaran ang inyong bill sa ospital, maaari 
kayong karapat-dapat para sa Tulong Medikal, Medicare o Tulong Pinansyal. Ang Physicians Care 
Surgical Hospital ay naghahandog ng may diskwentong rate sa lahat ng hindi insured na mga 
indibidwal, na awtomatikong iaaplay sa oras ng pag-bill. Handa ang aming mga kawani na tulungan ang 
mga indibidwal sa pag-aplay para sa mga programa ng pamahalaan sa insurance sa kalusugan. Kung 
matanggap ang Aplikasyon sa Tulong Pinansyal, maaaring magiging karapat-dapat ang indibidwal para 
sa karagdagang kawang-gawa na pangangalaga. Kung karapat-dapat para sa Tulong Pinansyal, hindi 
maaaring singilin ang indibidwal. 

 
Sino ang maaaring mag-aplay? 

• Ang lahat ng pasyente ay kwalipikado para sa tulong pinansyal sa loob ng 240 araw nang 
orihinal na petsa ng billing. Ang Patakaran sa Tulong Pinansyal ay nagbibigay ng libreng 
pangangalaga sa mga taong: 

• Tinanggal ang lahat ng iba pang mga opsyon ng pagbabayad. Halimbawa, maaari 
kayong magiging kwalipikado para sa Tulong Medikal at kakailanganing mag-aplay 
muna sa mga programang iyon. 

• Ipinagpalagay na ang procedure o pagpapatingin ay Medikal na Kailangan o Emergency. 
• Mayroong kinikita ng pamilya na HINDI mshigit sa 200% ng mga Panuntunun sa Kahirapan 

sa Pederal. 
 

Paano mag-aplay: 
Maaari kayong makakuha ng kopya ng ating Patakaran sa Tulong Pinansyal ar Form ng Aplikasyon 
sa website ng Physicians Care Surgical Hospital: https://www.phycarehospital.com/financial- 
assistance.html. Ang patakaran at mga aplikasyon ay makukuha sa ating lugar sa Pagrehistro ng 
Pasyente (Patient Registration) o sa Tanggapan ng Negosyo. 

 
Ano ang available na karagdagang mga wika? 

• Ang Patakaran sa Tulong Pinansyal at Aplikasyon ay makukuha rin sa ilang wika: 
Espanyol, Ruso, Gujrati, Tagalog, German at Mandarin. 

 
Sino ang maaari kong kontakin kung hihingi ako ng libreng kopya sa pamamagitan ng 
mail, may anumang mga tanong, o nangangailangan ng tulong sa pagsagot sa isang 
aplikasyon? 

• Mga Tagapayong Pinansyal: 610-495-3331 Opsyon #3 o personal sa Physicians Care 
Surgical Hospital sa 454 Enterprise Drive, Royersford, PA 19468. 

 
Pakibalik ang napunan na mga aplikasyon sa: Physicians Care Surgical Hospital Business Office 
@ 

454 Enterprise Drive, Royersford, PA 19468 

http://www.phycarehospital.com/financial

