
 
 

Financial Assistance Plain Language Summary- Vietnamese  

Palacios Community Medical Center cam kết cải thiện nhu cầu sức khỏe của cộng đồng bằng cách cung 

cấp dịch vụ chăm sóc y tế dễ tiếp cận, giá cả phải chăng và nhân ái. Là một phần trong cam kết của 

chúng tôi, PCMC thừa nhận nhu cầu tài chính của bệnh nhân và gia đình họ. Chúng tôi cung cấp ba 

phương pháp hỗ trợ tài chính khác nhau cho các dịch vụ cần thiết về mặt y tế cho những người có nhu 

cầu thiết lập. Tính đủ điều kiện cho các chương trình này dựa trên nhu cầu tài chính. Dịch vụ chăm sóc y 

tế khẩn cấp của chúng tôi sẽ được cung cấp trên cơ sở không phân biệt đối xử. 

 

1. Chương trình chăm sóc từ thiện (CCP) 

Chương trình này có sẵn cho những bệnh nhân không có bảo hiểm y tế chính, Medicare, Medicaid, hoặc 

các dịch vụ thanh toán của bên thứ ba khác. Chương trình Chăm sóc từ thiện của chúng tôi bao gồm 

những người có thể Bôi nhọ về tài chính hoặc Bôi nhọ về mặt y tế. Hỗ trợ tạm thời này bao gồm các dịch 

vụ Bệnh nhân Nội trú và Bệnh nhân Ngoại trú tại Trung tâm Y tế Cộng đồng Palacios. Chương trình Chăm 

sóc Từ thiện của chúng tôi không bao gồm phí bác sĩ tư nhân, các xét nghiệm do các cơ sở khác thực 

hiện hoặc dịch vụ chăm sóc được cung cấp tại các bệnh viện khác. 

 

2. Chiết khấu tự thanh toán 

PCMC cung cấp dịch vụ Xét nghiệm X quang / Phòng thí nghiệm với giá cả phải chăng và chiết khấu cho 

những bệnh nhân không có bảo hiểm khi thanh toán đầy đủ tại thời điểm dịch vụ. 

 

3. Chương trình giá tiền mặt đã chọn 

PCMC đã giảm giá rất nhiều cho các dịch vụ xét nghiệm và X quang chọn lọc. Để xem bài thi bạn cần có 

nằm trong danh sách giảm giá hay không, vui lòng bấm vào bên dưới. 

Bệnh nhân muốn xin hỗ trợ tài chính có thể nộp đơn và tài liệu hỗ trợ đến văn phòng Kinh doanh PCMC. 

Có thể tìm thấy Đơn xin Hỗ trợ Tài chính trên trang web của chúng tôi 

(https://palacioshospital.net/patients-visitors/financial-assistance/). 

Ngoài ra, bạn có thể nhận được các bản in của Chính sách Hỗ trợ Tài chính của Bệnh viện hoặc Bản Tóm 

tắt Ngôn ngữ Thông thường của Bệnh viện mà không mất thêm phí bằng cách đến hoặc gọi điện đến 

Văn phòng Kinh doanh. 

 

Văn phòng kinh doanh 

Palacios Community Medical Center 

311 Green Ave. 

Palacios, Texas 77465 

Điện thoại: (361) 972-2511 
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