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BRAZILIAN PORTUGUESE  1º de outubro de 2019 

A Política de assistência financeira (“FAP”) do Jefferson Health existe para fornecer assistência financeira a pacientes que têm necessidade de receber 

atendimento à saúde e que não têm seguro de saúde ou são subsegurados, que não se qualificam para receber outros auxílios governamentais ou que, de alguma 

forma, não podem pagar por serviços de atendimento à saúde emergenciais ou necessários devido à sua situação financeira individual. Os pacientes que 

necessitarem de assistência financeira precisam solicitar participação no programa, que será delineado neste documento.  

 
Serviços qualificados: A assistência financeira está disponível apenas para serviços de atendimento emergencial ou para outros serviços de atendimento em que 

há necessidade médica. Nem todos os serviços fornecidos nas instalações do de hospitais da Jefferson Health são cobertos pela FAP. Determinados serviços 

que são cobrados separadamente por outros fornecedores podem não ser cobertos. Consulte os sites da FAP do Jefferson Health para ver uma lista de 

fornecedores que fornecem serviços de atendimento à saúde dentro do hospital e ver se o fornecedor é coberto pela Política.  

 
Pacientes qualificados: Pacientes que recebem serviços qualificáveis, que atendem aos critérios de qualificação e que enviarem uma Solicitação da FAP 

preenchida (Solicitação ao Compassionate Care do Jefferson Health e/ou Solicitação de participação no programa de assistência para pagamento por atendimento 

hospitalar de Nova Jersey) incluindo toda a documentação necessária.  

  
Como solicitar: Os documentos da FAP e a Solicitação da FAP podem ser obtidos/preenchidos/enviados da seguinte forma:  

 

Cópias em papel impresso estão disponíveis, gratuitamente, nos seguintes locais de registro de pacientes no hospital. As solicitações podem feitas por telefone, 

ligando para os números abaixo. Além disso, cópias podem ser obtidas no site de cada hospital listados abaixo.  

 

Consultores financeiros estão disponíveis para oferecer assistência. Os pacientes podem ligar para os números de telefone incluídos abaixo para agendar uma 

consulta. 

Abington Hospital — Jefferson Health 
1200 Old York Road 

Abington, PA 19001, EUA 

(215) 481 -2185 
https://www.abingtonhealth.org  

Abington — Lansdale Hospital 
100 Medical Campus Drive 
Lansdale, PA 19446, EUA 

(215) 361-4692 
https://www.abingtonhealth.org 

Albert Einstein Medical Center 
(Campus de Philadelphia) 

5501 Old York Road 

Philadelphia, PA 19141, EUA 
(215) 456-8146 

https://www.einstein.edu 

Albert Einstein Medical Center 

(Campus de Elkins Park) 
60 East Township Line Road 
Elkins Park, PA 19027, EUA 

(215) 456-8146 
https://www.einstein.edu 

Einstein Medical Center Montgomery 

559 West Germantown Pike 
East Norriton, PA 19403, EUA 

(215) 456-8146 

https://www.einstein.edu 

Jefferson Bucks Hospital 

380 North Oxford Valley Road 
Langhorne, PA 19047, EUA 

(215) 949-5117 

https://northeast.jeffersonhealth.org 

Jefferson Cherry Hill Hospital 
2211 Chapel Ave West 

Cherry Hill, NJ 08002, EUA 
(856) 922-5115 

https://newjersey.jeffersonhealth.org 

Jefferson Frankford Hospital 
4900 Frankford Avenue 

Philadelphia, PA 19124, EUA 
(215) 831-2036 

https://northeast.jeffersonhealth.org 

Jefferson Hospital for Neuroscience 
900 Walnut Street 

Philadelphia, PA 19107, EUA 
(215) 955-3815 

https://hospitals.jefferson.edu 

Jefferson Methodist Hospital 
2301 South Broad Street 

Philadelphia, PA 19148, EUA 
(215) 955-3815 

https://hospitals.jefferson.edu 

Jefferson Stratford Hospital 
18 East Laurel Road 

Stratford, NJ 08084, EUA 
(856) 346-7810 

https://newjersey.jeffersonhealth.org 

Jefferson Torresdale Hospital 
10800 Knights Road 

Philadelphia, PA 19114, EUA 
(215) 612-3393 

https://northeast.jeffersonhealth.org 

Jefferson Washington Township Hospital 
435 Hurffville-Cross Keys Road 

Turnersville, NJ 08012, EUA 
(856) 582-2638 

https://newjersey.jeffersonhealth.org 

Magee Rehabilitation Hospital 
1513 Race Street 

Philadelphia, PA 19102, EUA 
(215) 587-3342 

https://mageerehab.jeffersonhealth.org 

Thomas Jefferson University Hospital, Inc. 
111 South 11th Street 

Philadelphia, PA 19107, EUA  
(215) 955-3815 

https://hospitals.jefferson.edu 

 
As Solicitações de FAP preenchidas devem ser enviadas por correio para o endereço indicado na Solicitação e/ou carta de apresentação anexa.  

 
Qualificação para assistência financeira: De modo geral, pacientes não segurados e subsegurados podem se qualificar para receber assistência financeira integral 

quando sua renda familiar bruta é inferior ou igual a 200% do Nível Federal de Pobreza (“FPL”). Além disso, pacientes sem plano de saúde ou com cobertura de 

plano de saúde insuficiente e com renda maior que 200%, mas menor ou igual a 500% da FPL, podem se qualificar para assistência financeira parcial. Os níveis 

de assistência financeira, com base exclusivamente no FLP, são: 

 

 Renda bruta familiar menor ou igual a 200% do FPL — Assistência financeira completa; US$ 0 é cobrado do paciente. 

 

 Renda bruta familiar maior que 200%, mas menor ou igual a 500% da FPL — Assistência financeira parcial; menor desconto do Compassionate Care ou 

Valores normalmente praticados (“AGB”) 

 
Observação: Outros critérios além do FPL também poderão ser considerados (como limites de propriedade de ativos, status residencial, seguro), o que pode 
levar a exceções do que foi descrito anteriormente. Os consultores financeiros do Jefferson Health revisam as solicitações enviadas e determinam a qualificação 
para recebimento de assistência financeira de acordo com a FAP.  
 
Não será cobrado de qualquer indivíduo considerado qualificado para receber assistência financeira conforme esta FAP mais do que o AGB por serviços de 
atendimento considerados necessários ou de emergência. Todo indivíduo qualificado para a FAP sempre será cobrado o menor valor entre o AGB ou qualquer 
desconto disponível de acordo com esta FAP. 
 
Disponibilidade de traduções: A FAP, a Solicitação e o PLS estão disponíveis em inglês e no idioma principal de populações com proficiência limitada em inglês 

(“LEP”) que constituem o menor entre 1.000 indivíduos ou 5% da comunidade atendida pelo Jefferson Health.  
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