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LLIIFFEECCAARREE  MMEEDDIICCAALL  CCEENNTTEERR  ––  PPOOLLIICCYY  &&  PPRROOCCEEDDUURREE  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
DDEEPPAARRTTMMEENNTT::  AAddmmiinniissttrraattiioonn      
SSUUBBJJEECCTT::    FFiinnaanncciiaall  AAssssiissttaannccee  //  CChhaarriittyy  CCaarree  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
  
OOBBJJEECCTTIIVVEE::    
CCoonnssiisstteenntt  wwiitthh  iittss  mmiissssiioonn  ttoo  pprroovviiddee  hhiigghh  qquuaalliittyy  hheeaalltthh  aanndd  wweellllnneessss  sseerrvviicceess  ffoorr  tthhee  ccoommmmuunniittyy,,    
LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  pprroovviiddiinngg  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  ttoo  uunniinnssuurreedd  aanndd  uunnddeerriinnssuurreedd  
iinnddiivviidduuaallss,,  wwhhoo  aarree  iinn  nneeeedd  ooff  eemmeerrggeennccyy  oorr  mmeeddiiccaallllyy  nneecceessssaarryy  ttrreeaattmmeenntt  aanndd  hhaavvee  aa  hhoouusseehhoolldd  
iinnccoommee  bbeettwweeeenn  220000%%  aanndd  225500%%  ooff  tthhee  FFeeddeerraall  PPoovveerrttyy  GGuuiiddeelliinneess  ((FFPPGG))..  
  
IInn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  AAffffoorrddaabbllee  CCaarree  AAcctt  ((AACCAA)),,  aannyy  ppaattiieenntt  eelliiggiibbllee  ffoorr  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  uunnddeerr  
LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr’’ss  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  ppoolliiccyy  wwiillll  nnoott  bbee  cchhaarrggeedd  mmoorree  ffoorr  eemmeerrggeennccyy  oorr  
mmeeddiiccaallllyy  nneecceessssaarryy  ccaarree  tthhaann  tthhee  aammoouunntt  ggeenneerraallllyy  bbiilllleedd  ((AAGGBB))  ttoo  iinnssuurreedd  ppaattiieennttss..  
  
PPOOLLIICCYY::      
FFiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  iiss  pprroovviiddeedd  oonnllyy  wwhheenn  ccaarree  iiss  ddeeeemmeedd  mmeeddiiccaallllyy  nneecceessssaarryy  aanndd  aafftteerr  ppaattiieennttss  hhaavvee  
bbeeeenn  ffoouunndd  ttoo  mmeeeett  aallll  ffiinnaanncciiaall  ccrriitteerriiaa..    LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  ooffffeerrss  bbootthh  ffrreeee  ccaarree  aanndd  ddiissccoouunntteedd  
ccaarree,,  ddeeppeennddiinngg  oonn  iinnddiivviidduuaallss’’  ffaammiillyy  ssiizzee  aanndd  iinnccoommee..  
  
PPaattiieennttss  sseeeekkiinngg  aassssiissttaannccee  mmaayy  ffiirrsstt  bbee  aasskkeedd  ttoo  aappppllyy  ffoorr  ootthheerr  eexxtteerrnnaall  pprrooggrraammss  ((ssuucchh  aass  MMeeddiiccaaiidd  oorr  
iinnssuurraannccee  tthhrroouugghh  tthhee  ppuubblliicc  mmaarrkkeettppllaaccee))  aass  aapppprroopprriiaattee  bbeeffoorree  eelliiggiibbiilliittyy  uunnddeerr  tthhiiss  ppoolliiccyy  iiss  
ddeetteerrmmiinneedd..    AAddddiittiioonnaallllyy,,  aannyy  uunniinnssuurreedd  ppaattiieennttss  wwhhoo  aarree  bbeelliieevveedd  ttoo  hhaavvee  tthhee  ffiinnaanncciiaall  aabbiilliittyy  ttoo  
ppuurrcchhaassee  hheeaalltthh  iinnssuurraannccee  mmaayy  bbee  eennccoouurraaggeedd  ttoo  ddoo  ssoo  ttoo  hheellpp  eennssuurree  ffuuttuurree  hheeaalltthhccaarree  aacccceessssiibbiilliittyy  aanndd  
oovveerraallll  wweellll--bbeeiinngg..  
  
UUnniinnssuurreedd  aanndd  uunnddeerriinnssuurreedd  ppaattiieennttss  wwhhoo  ddoo  nnoott  qquuaalliiffyy  ffoorr  ffrreeee  ccaarree  wwiillll  rreecceeiivvee  aa  sslliiddiinngg  ssccaallee  
ddiissccoouunntt  ooffff  tthhee  ggrroossss  cchhaarrggeess  ffoorr  tthheeiirr  mmeeddiiccaallllyy  nneecceessssaarryy  sseerrvviicceess  bbaasseedd  oonn  tthheeiirr  ffaammiillyy  iinnccoommee  aass  aa  
ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  FFeeddeerraall  PPoovveerrttyy  GGuuiiddeelliinneess..    TThheessee  ppaattiieennttss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  ppaayy  tthheeiirr  rreemmaaiinniinngg  bbaallaannccee  
ffoorr  ccaarree,,  aanndd  mmaayy  wwoorrkk  wwiitthh  ffiinnaanncciiaall  ccoouunnsseelloorrss  ttoo  sseett  uupp  aa  ppaayymmeenntt  ppllaann  bbaasseedd  oonn  tthheeiirr  ffiinnaanncciiaall  
ssiittuuaattiioonn..  
  
DDEEFFIINNIITTIIOONNSS::      
TThheessee  tteerrmmss  aarree  mmeeaanntt  ttoo  bbee  iinntteerrpprreetteedd  aass  ffoolllloowwss  wwiitthhiinn  tthhiiss  ppoolliiccyy::  

11..  CChhaarriittyy  CCaarree::    MMeeddiiccaallllyy  nneecceessssaarryy  sseerrvviicceess  rreennddeerreedd  wwiitthhoouutt  tthhee  eexxppeeccttaattiioonn  ooff  ffuullll  ppaayymmeenntt  ttoo  
ppaattiieennttss  mmeeeettiinngg  tthhee  ccrriitteerriiaa  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhiiss  ppoolliiccyy..  

22..  MMeeddiiccaallllyy  NNeecceessssaarryy::    HHoossppiittaall  sseerrvviicceess  oorr  ccaarree  rreennddeerreedd,,  bbootthh  oouuttppaattiieenntt  aanndd  iinnppaattiieenntt,,  ttoo  aa  
ppaattiieenntt  iinn  oorrddeerr  ttoo  ddiiaaggnnoossee,,  aalllleevviiaattee,,  ccoorrrreecctt,,  ccuurree,,  oorr  pprreevveenntt  tthhee  oonnsseett  oorr  wwoorrsseenniinngg  ooff  
ccoonnddiittiioonnss  tthhaatt  eennddaannggeerr  lliiffee,,  ccaauussee  ssuuffffeerriinngg  oorr  ppaaiinn,,  ccaauussee  pphhyyssiiccaall  ddeeffoorrmmiittyy  oorr  mmaallffuunnccttiioonn,,  
tthhrreeaatteenn  ttoo  ccaauussee  oorr  aaggggrraavvaattee  aa  hhaannddiiccaapp,,  oorr  rreessuulltt  iinn  oovveerraallll  iillllnneessss  oorr  iinnffiirrmmiittyy..  

33..  EEmmeerrggeennccyy  CCaarree::    IImmmmeeddiiaattee  ccaarree  tthhaatt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  pprreevveenntt  ppuuttttiinngg  tthhee  ppaattiieenntt’’ss  hheeaalltthh  iinn  
sseerriioouuss  jjeeooppaarrddyy,,  sseerriioouuss  iimmppaaiirrmmeenntt  ttoo  bbooddiillyy  ffuunnccttiioonnss,,  aanndd//oorr  sseerriioouuss  ddyyssffuunnccttiioonn  ooff  aannyy  
oorrggaannss  oorr  bbooddyy  ppaarrttss..  
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44..  UUrrggeenntt  CCaarree::    MMeeddiiccaallllyy  nneecceessssaarryy  ccaarree  ttoo  ttrreeaatt  mmeeddiiccaall  ccoonnddiittiioonnss  tthhaatt  aarree  nnoott  iimmmmeeddiiaatteellyy  lliiffee--
tthhrreeaatteenniinngg,,  bbuutt  ccoouulldd  rreessuulltt  iinn  tthhee  oonnsseett  ooff  iillllnneessss  oorr  iinnjjuurryy,,  ddiissaabbiilliittyy,,  ddeeaatthh,,  oorr  sseerriioouuss  
iimmppaaiirrmmeenntt  oorr  ddyyssffuunnccttiioonn  iiff  nnoott  ttrreeaatteedd  wwiitthhiinn  1122--2244  hhoouurrss..  

55..  UUnniinnssuurreedd::    PPaattiieennttss  wwiitthh  nnoo  iinnssuurraannccee  oorr  tthhiirrdd--ppaarrttyy  aassssiissttaannccee  ttoo  hheellpp  rreessoollvvee  tthheeiirr  ffiinnaanncciiaall  
lliiaabbiilliittyy  ttoo  hheeaalltthhccaarree  pprroovviiddeerrss..  

66..  UUnnddeerriinnssuurreedd::    IInnssuurreedd  ppaattiieennttss  wwhhoossee  oouutt--ooff--ppoocckkeett  mmeeddiiccaall  ccoossttss  eexxcceeeedd  tthheeiirr  aabbiilliittyy  ttoo  ppaayy..  
77..  AAmmoouunntt  GGeenneerraallllyy  BBiilllleedd  ((AAGGBB))::    TThhee  aammoouunntt  ggeenneerraallllyy  bbiilllleedd  ttoo  iinnssuurreedd  ppaattiieennttss  ffoorr  eemmeerrggeenntt  

oorr  mmeeddiiccaallllyy  nneecceessssaarryy  ccaarree  ((ddeetteerrmmiinneedd  aass  ddeessccrriibbeedd  iinn  sseeccttiioonn  ((BB))  ooff  tthhee  ppoolliiccyy  bbeellooww))..  
88..  GGrroossss  CChhaarrggeess::    TThhee  ffuullll  aammoouunntt  cchhaarrggeedd  bbyy  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  ffoorr  iitteemmss  aanndd  sseerrvviicceess  

bbeeffoorree  aannyy  ddiissccoouunnttss,,  ccoonnttrraaccttuuaall  aalllloowwaanncceess,,  oorr  ddeedduuccttiioonnss  aarree  aapppplliieedd..  
99..  PPrreessuummppttiivvee  EElliiggiibbiilliittyy::    TThhee  pprroocceessss  bbyy  wwhhiicchh  tthhee  hhoossppiittaall  mmaayy  uussee  pprreevviioouuss  eelliiggiibbiilliittyy  

ddeetteerrmmiinnaattiioonnss  aanndd//oorr  iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  ssoouurrcceess  ootthheerr  tthhaann  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  eelliiggiibbiilliittyy  
ffoorr  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee..  

  
PPRROOCCEEDDUURREESS::  

AA..  EElliiggiibbiilliittyy  ––  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  wwiillll  nnoott  cchhaarrggee  ppaattiieennttss  wwhhoo  aarree  eelliiggiibbllee  ffoorr  ffiinnaanncciiaall  
aassssiissttaannccee  mmoorree  ffoorr  eemmeerrggeennccyy  oorr  mmeeddiiccaallllyy  nneecceessssaarryy  ccaarree  tthhaann  tthhee  aammoouunnttss  ggeenneerraallllyy  bbiilllleedd  ttoo  
iinnssuurreedd  ppaattiieennttss..  
  
SSeerrvviicceess  eelliiggiibbllee  ffoorr  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  iinncclluuddee::  eemmeerrggeennccyy  oorr  uurrggeenntt  ccaarree,,  sseerrvviicceess  ddeeeemmeedd  
mmeeddiiccaallllyy  nneecceessssaarryy  bbyy  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr,,  oorr  iinn  ggeenneerraall,,  ccaarree  tthhaatt  iiss  nnoonn--eelleeccttiivvee  aanndd  
nneeeeddeedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  pprreevveenntt  ddeeaatthh  oorr  aaddvveerrssee  eeffffeeccttss  ttoo  tthhee  ppaattiieenntt’’ss  hheeaalltthh..    TThhee  sseerrvviicceess  tthhaatt  aarree  
nnoott  eelliiggiibbllee  ffoorr  cchhaarriittyy  ccaarree  iinncclluuddee  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  nnuurrssiinngg  hhoommeess,,  hhoossppiiccee,,  hhoommee  ccaarree//ppeerrssoonnaall  
ccaarree,,  aanndd  sswwiinngg  bbeedd..    
  
PPaattiieennttss  wwhhoo  aarree  uunniinnssuurreedd  oorr  uunnddeerriinnssuurreedd  aanndd  hhaavvee  aa  hhoouusseehhoolldd  iinnccoommee  aatt  oorr  bbeellooww  220000%%  ooff  
tthhee  FFeeddeerraall  PPoovveerrttyy  GGuuiiddeelliinneess  ((FFPPGG))  ((sshhoowwnn  iinn  tthhee  ttaabbllee  bbeellooww))  mmaayy  rreecceeiivvee  ffrreeee  ccaarree  ((aa  110000%%  
ddiissccoouunntt))..    IInnddiivviidduuaallss  wwiitthh  aannnnuuaall  hhoouusseehhoolldd  iinnccoommeess  bbeettwweeeenn  220000%%  aanndd  225500%%  FFPPGG  wwiillll  bbee  
eelliiggiibbllee  ffoorr  aa  5500%%  ddiissccoouunntt  ooffff  ggrroossss  cchhaarrggeess  aass  iilllluussttrraatteedd  bbyy  tthhee  ttaabbllee  bbeellooww..  
  

FFiinnaanncciiaall  AAssssiissttaannccee  AAvvaaiillaabbllee  aatt  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  
  

HHoouusseehhoolldd  
iinnccoommee  aass  %%  ooff  

FFPPGG  

DDiissccoouunntt  ooffff  ggrroossss  
cchhaarrggeess//rreemmaaiinniinngg    
sseellff--ppaayy  bbaallaannccee  

  220000%%--225500%%  5500%%  
≤≤  220000%%  FFrreeee  ccaarree  

  
  

IInn  aaddddiittiioonn,,  aasssseettss  iinn  eexxcceessss  ooff  $$1155,,000000  wwiillll  ccaauussee  aann  aapppplliiccaanntt  ttoo  bbee  iinneelliiggiibbllee  ffoorr  tthhee  cchhaarriittyy  
ccaarree  pprrooggrraamm..    EExxaammpplleess  ooff  aasssseettss  ccoonnssiiddeerreedd  aarree  sseeccoonndd  hhoommeess,,  llaanndd,,  mmoorree  tthhaann  oonnee  vveehhiiccllee  ppeerr  
aadduulltt  iinn  hhoouusseehhoolldd,,  rreeccrreeaattiioonnaall  vveehhiicclleess,,  aanndd  ccaasshh  aanndd  iinnvveessttmmeennttss..    FFoorr  rreettiirreemmeenntt  ffuunnddss,,  llooaannss  
wwiillll  bbee  eexxppeecctteedd  ttoo  bbee  mmaaddee  aaggaaiinnsstt  tthhoossee  ffuunnddss..  
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22002233  FFeeddeerraall  PPoovveerrttyy  LLeevveell  GGuuiiddeelliinneess  
##  IInnddiivviidduuaallss  iinn  

HHoouusseehhoolldd  
AAnnnnuuaall  IInnccoommee    

110000%%  FFPPGG  
AAnnnnuuaall  IInnccoommee  

220000%%  FFPPGG  
AAnnnnuuaall  IInnccoommee  

225500%%  FFPPGG  
11  $$1144,,558800  $$2299,,116600  $$3366,,445500  
22  $$1199,,772200  $$3399,,444400  $$4499,,330000  
33  $$2244,,886600  $$4499,,772200  $$6622,,115500  
44  $$3300,,000000  $$6600,,000000  $$7755,,000000  
55  $$3355,,114400  $$7700,,228800  $$8877,,885500  
66  $$4400,,228800  $$8800,,556600  $$110000,,770000  
77  $$4455,,442200  $$9900,,884400  ****  
88  $$5500,,556600  $$110011,,112200  ****  

    ******  FFaammiillyy  iinnccoommee  iinn  eexxcceessss  ooff  $$110000,,000000  aarree  nnoott  eelliiggiibbllee..  
  

UUnniinnssuurreedd  ppaattiieennttss  wwhhoo  ddoo  nnoott  mmeeeett  tthheessee  iinnccoommee  rreeqquuiirreemmeennttss  wwiillll  rreecceeiivvee  aa  ddiissccoouunntt  ooff  1122%%  
oonn  ggrroossss  cchhaarrggeess  ffoorr  mmeeddiiccaallllyy  nneecceessssaarryy  aanndd  eemmeerrggeennccyy  ccaarree  tthhaatt  tthheeyy  rreecceeiivvee..  
  
DDeetteerrmmiinnaattiioonnss  ffoorr  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  eelliiggiibbiilliittyy  wwiillll  rreeqquuiirree  ppaattiieennttss  ttoo  ssuubbmmiitt  aa  ccoommpplleetteedd  
CChhaarriittyy  CCaarree  aapppplliiccaattiioonn  ((iinncclluuddiinngg  aallll  ddooccuummeennttaattiioonn  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  aapppplliiccaattiioonn))  aanndd  mmaayy  
rreeqquuiirree  aappppooiinnttmmeennttss  oorr  ddiissccuussssiioonn  wwiitthh  hhoossppiittaall  ffiinnaanncciiaall  ccoouunnsseelloorrss..  
  
WWhheenn  ddeetteerrmmiinniinngg  ppaattiieenntt’’ss  eelliiggiibbiilliittyy,,  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  ddooeess  nnoott  ttaakkee  iinnttoo  aaccccoouunntt  rraaccee,,  
ggeennddeerr,,  aaggee,,  sseexxuuaall  oorriieennttaattiioonn,,  rreelliiggiioouuss  aaffffiilliiaattiioonn,,  oorr  ssoocciiaall  oorr  iimmmmiiggrraanntt  ssttaattuuss..  
  

BB..  DDeetteerrmmiinniinngg  DDiissccoouunntt  AAmmoouunntt  ––  OOnnccee  eelliiggiibbiilliittyy  ffoorr  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  hhaass  bbeeeenn  eessttaabblliisshheedd,,  
LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  wwiillll  nnoott  cchhaarrggee  ppaattiieennttss  wwhhoo  aarree  eelliiggiibbllee  ffoorr  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  mmoorree  
tthhaann  tthhee  aammoouunnttss  ggeenneerraallllyy  bbiilllleedd  ((AAGGBB))  ttoo  iinnssuurreedd  ppaattiieennttss  ffoorr  eemmeerrggeennccyy  oorr  mmeeddiiccaallllyy  
nneecceessssaarryy  ccaarree..  
  
TToo  ccaallccuullaattee  tthhee  AAGGBB,,  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  uusseess  tthhee  ““llooookk--bbaacckk””  mmeetthhoodd  ddeessccrriibbeedd  iinn  
sseeccttiioonn  44((bb))((22))  ooff  tthhee  IIRRSS  aanndd  TTrreeaassuurryy’’ss  550011((rr))  ffiinnaall  rruullee..  
  
IInn  tthhiiss  mmeetthhoodd,,  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  uusseess  ddaattaa  bbaasseedd  oonn  ccllaaiimmss  sseenntt  ttoo  MMeeddiiccaarree  ffeeee--ffoorr--
sseerrvviiccee  aanndd  aallll  pprriivvaattee  ccoommmmeerrcciiaall  iinnssuurreerrss  ffoorr  eemmeerrggeennccyy  aanndd  mmeeddiiccaallllyy  nneecceessssaarryy  ccaarree  oovveerr  tthhee  
ppaasstt  yyeeaarr  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  ggrroossss  cchhaarrggeess  tthhaatt  iiss  ttyyppiiccaallllyy  aalllloowweedd  bbyy  tthheessee  iinnssuurreerrss..  
  
TThhee  AAGGBB  ppeerrcceennttaaggee  iiss  tthheenn  mmuullttiipplliieedd  bbyy  ggrroossss  cchhaarrggeess  ffoorr  eemmeerrggeennccyy  aanndd  mmeeddiiccaallllyy  nneecceessssaarryy  
ccaarree  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  AAGGBB..    LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  rree--ccaallccuullaatteess  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  eeaacchh  yyeeaarr..    IInn  
22002233,,  tthhee  AAGGBB  ppeerrcceennttaaggee  ffoorr  sseerrvviicceess  iiss  6677%%..  
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  EExxaammppllee  
  IIff  tthhee  ggrroossss  cchhaarrggee  ffoorr  aann  oouuttppaattiieenntt  ccoolloonnoossccooppyy  pprroocceedduurree  iiss  $$11,,000000  aanndd    
  tthhee  AAGGBB  ppeerrcceennttaaggee  iiss  6677%%,,  aannyy  ppaattiieenntt  eelliiggiibbllee  ffoorr  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee    
  uunnddeerr  tthhiiss  ppoolliiccyy  wwiillll  nnoott  bbee  ppeerrssoonnaallllyy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ppaayyiinngg  mmoorree  tthhaann    
  $$667700  ffoorr  aann  oouuttppaattiieenntt  ccoolloonnoossccooppyy  pprroocceedduurree..  
  
BBeeccaauussee  tthhee  AAGGBB  ppeerrcceennttaaggee  iiss  6677%%  aanndd  bbeeccaauussee  tthhee  mmiinniimmuumm  aammoouunntt  ooff  aassssiissttaannccee  aavvaaiillaabbllee  
uunnddeerr  tthhiiss  ppoolliiccyy  iiss  aa  5500%%  ddiissccoouunntt  ooffff  ggrroossss  cchhaarrggeess,,  nnoo  ppaattiieenntt  eelliiggiibbllee  ffoorr  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  
wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ppaayy  aann  aammoouunntt  iinn  eexxcceessss  ooff  AAGGBB..  

    
CC..  AAppppllyyiinngg  ffoorr  FFiinnaanncciiaall  AAssssiissttaannccee  ––  TToo  aappppllyy  ffoorr  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee,,  ppaattiieennttss  mmuusstt  ssuubbmmiitt  aa  

ccoommpplleettee  aapppplliiccaattiioonn  ((iinncclluuddiinngg  ssuuppppoorrttiinngg  ddooccuummeennttss))  ttoo  771155  DDeellmmoorree  DDrriivvee,,  RRoosseeaauu,,  MMNN  
5566775511,,  eeiitthheerr  iinn  ppeerrssoonn  oorr  bbyy  mmaaiill..  
  
CChhaarriittyy  CCaarree  aapppplliiccaattiioonnss  ccaann  bbee  aacccceesssseedd::  

oo  AAtt  tthhee  ffaacciilliittyy  iinn  tthhee  BBuussiinneessss  OOffffiiccee,,  FFiinnaanncciiaall  CCoouunnsseelliinngg  OOffffiiccee,,  EERR  rreeggiissttrraattiioonn  ddeesskk,,  
BBeehhaavviioorraall  HHeeaalltthh,,  aanndd  tthheerraappyy  ddeeppaarrttmmeennttss..  

oo  IInnddiivviidduuaallss  mmaayy  mmaakkee  aa  rreeqquueesstt  bbyy  pphhoonnee  ((ccaallll  221188--446633--44771166))  oorr  bbyy  mmaaiill  ((771155  DDeellmmoorree  
DDrriivvee,,  RRoosseeaauu,,  MMNN  5566775511))..  

oo  OOnnlliinnee  aatt  wwwwww..lliiffeeccaarreemmeeddiiccaallcceenntteerr..oorrgg    
  
  TToo  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  eelliiggiibbllee  ffoorr  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee,,  ppaattiieennttss  mmuusstt  ccooooppeerraattee  wwiitthh  tthhee  hhoossppiittaall  ttoo  
  eexxpplloorree  aalltteerrnnaattiivvee  mmeeaannss  ooff  aassssiissttaannccee  iiff  nneecceessssaarryy,,  iinncclluuddiinngg  MMeeddiiccaarree  aanndd  MMeeddiiccaaiidd..    PPaattiieenntt  
  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  pprroovviiddee  nneecceessssaarryy  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  ddooccuummeennttaattiioonn  wwhheenn  aappppllyyiinngg  ffoorr  hhoossppiittaall  
  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  oorr  ootthheerr  pprriivvaattee  oorr  ppuubblliicc  ppaayymmeenntt  pprrooggrraammss..  
  
  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  ccoommpplleettiinngg  aann  aapppplliiccaattiioonn,,  iinnddiivviidduuaallss  sshhoouulldd  bbee  pprreeppaarreedd  ttoo  ssuuppppllyy  tthhee  ffoolllloowwiinngg  
  ddooccuummeennttaattiioonn::  
  

oo  BBaannkk  ssttaatteemmeennttss  
oo  PPrrooooff  ooff  iinnccoommee  ffoorr  aapppplliiccaanntt  ((aanndd  ssppoouussee  iiff  aapppplliiccaabbllee)),,  ssuucchh  aass  rreecceenntt  ppaayy  ssttuubbss,,  

uunneemmppllooyymmeenntt  iinnssuurraannccee  ppaayymmeenntt  ssttuubbss,,  oorr  ssuuffffiicciieenntt  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  hhooww  ppaattiieennttss  aarree  
ccuurrrreennttllyy  ffiinnaanncciiaallllyy  ssuuppppoorrttiinngg  tthheemmsseellvveess  

oo  CCooppyy  ooff  mmoosstt  rreecceenntt  ffeeddeerraall  ttaaxx  rreettuurrnn  
oo  DDooccuummeennttaattiioonn  ooff  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  ffoorr  MMeeddiiccaaiidd  pprrooggrraammss  
oo  IInn  ssoommee  ccaasseess,,  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  aavvaaiillaabbllee  aasssseettss  oorr  ootthheerr  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  

  
  EExxtteerrnnaall,,  ppuubblliicc  ssoouurrcceess  lliikkee  ccrreeddiitt  ssccoorreess  mmaayy  aallssoo  bbee  uusseedd  ttoo  vveerriiffyy  eelliiggiibbiilliittyy..  
  IInnddiivviidduuaallss  wwhhoo  ddoo  nnoott  hhaavvee  aannyy  ooff  tthhee  ddooccuummeennttaattiioonn  lliisstteedd  aabboovvee  aanndd  hhaavvee  qquueessttiioonnss  aabboouutt  
  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr’’ss  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  aapppplliiccaattiioonn  oorr  wwoouulldd  lliikkee  aassssiissttaannccee  wwiitthh  
  ccoommpplleettiinngg  tthhee  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  aapppplliiccaattiioonn  mmaayy  ccoonnttaacctt  oouurr  ffiinnaanncciiaall  ccoouunnsseelloorrss  eeiitthheerr  iinn  
  ppeerrssoonn  aatt  771155  DDeellmmoorree  DDrriivvee,,  RRoosseeaauu,,  MMNN  5566775511  oorr  oovveerr  tthhee  pphhoonnee::  
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  FFiinnaanncciiaall  CCoouunnsseelloorr  
  221188--446633--44771166  
  BBuussiinneessss  OOffffiiccee  hhoouurrss  aarree  88::0000––55::0000,,  MMoonnddaayy--FFrriiddaayy  ((oorr  bbyy  aappppooiinnttmmeenntt))  
  
  RReepprreesseennttaattiivveess  aatt  sseevveerraall  ccoommmmuunniittyy  oorrggaanniizzaattiioonnss  aarree  aallssoo  aabbllee  ttoo  aassssiisstt  wwiitthh  ccoommpplleettiinngg  
  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr’’ss  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  aapppplliiccaattiioonnss::  
  
  NNoorrtthhwweesstt  CCoommmmuunniittyy  AAccttiioonn  221188--552288--33225588  
  

DD..  AAccttiioonnss  iinn  tthhee  EEvveenntt  ooff  NNoonn--PPaayymmeenntt  ––  TThhee  ccoolllleeccttiioonn  aaccttiioonnss  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  mmaayy  ttaakkee  
iiff  aa  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  aapppplliiccaattiioonn  aanndd//oorr  ppaayymmeenntt  iiss  nnoott  rreecceeiivveedd  aarree  ddeessccrriibbeedd  iinn  aa  sseeppaarraattee  
ppoolliiccyy..      

  
  IInn  bbrriieeff,,  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  wwiillll  mmaakkee  rreeaassoonnaabbllee  eeffffoorrttss  ttoo  pprroovviiddee  ppaattiieennttss  wwiitthh  
  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  oouurr  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  ppoolliiccyy  bbeeffoorree  wwee  oorr  oouurr  aaggeennccyy  rreepprreesseennttaattiivveess  ttaakkee  
  eexxttrraaoorrddiinnaarryy  aaccttiioonnss  ttoo  ccoolllleecctt  yyoouurr  bbiillll..  
  
  FFoorr  mmoorree  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  sstteeppss  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  wwiillll  ttaakkee  ttoo  iinnffoorrmm  uunniinnssuurreedd  ppaattiieenntt  
  ooff  oouurr  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  ppoolliiccyy  aanndd  tthhee  ccoolllleeccttiioonn  aaccttiivviittiieess  wwee  mmaayy  ppuurrssuuee,,  pplleeaassee  sseeee  LLiiffeeCCaarree  
  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr’’ss  BBiilllliinngg  aanndd  CCoolllleeccttiioonnss  PPoolliiccyy..  
  
  YYoouu  ccaann  rreeqquueesstt  aa  ffrreeee  ccooppyy  ooff  tthhiiss  ffuullll  ppoolliiccyy  iinn  ppeerrssoonn  oorr  bbyy  mmaaiilliinngg  aa  rreeqquueesstt  ttoo  LLiiffeeCCaarree  
  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr,,  771155  DDeellmmoorree  DDrriivvee,,  RRoosseeaauu,,  MMNN  5566775511,,  bbyy  ccaalllliinngg  uuss  aatt  221188--446633--44771166,,  oorr  
  oonnlliinnee  aatt  wwwwww..lliiffeeccaarreemmeeddiiccaallcceenntteerr..oorrgg    
  

EE..  PPrreessuummppttiivvee  EElliiggiibbiilliittyy  ––  IIff  ppaattiieennttss  ffaaiill  ttoo  ssuuppppllyy  ssuuffffiicciieenntt  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  ssuuppppoorrtt  ffiinnaanncciiaall  
aassssiissttaannccee  eelliiggiibbiilliittyy,,  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  mmaayy  rreeffeerr  ttoo  oorr  rreellyy  oonn  eexxtteerrnnaall  ssoouurrcceess  aanndd//oorr  
ootthheerr  pprrooggrraamm  eennrroollllmmeenntt  rreessoouurrcceess  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  eelliiggiibbiilliittyy  wwhheenn::  

  
oo  PPaattiieenntt  iiss  hhoommeelleessss  
oo  PPaattiieenntt  iiss  eelliiggiibbllee  ffoorr  ootthheerr  uunnffuunnddeedd  ssttaattee  oorr  llooccaall  aassssiissttaannccee  pprrooggrraammss  
oo  PPaattiieenntt  iiss  eelliiggiibbllee  ffoorr  ffoooodd  ssttaammppss  oorr  ssuubbssiiddiizzeedd  sscchhooooll  lluunncchh  pprrooggrraamm  
oo  PPaattiieenntt  iiss  eelliiggiibbllee  ffoorr  ssttaattee--ffuunnddeedd  pprreessccrriippttiioonn  mmeeddiiccaattiioonn  pprrooggrraamm  
oo  PPaattiieenntt’’ss  vvaalliidd  aaddddrreessss  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  llooww--iinnccoommee  oorr  ssuubbssiiddiizzeedd  hhoouussiinngg  
oo  PPaattiieenntt  rreecceeiivveess  ffrreeee  ccaarree  ffrroomm  aa  ccoommmmuunniittyy  cclliinniicc  aanndd  iiss  rreeffeerrrreedd  ttoo  hhoossppiittaall  ffoorr  ffuurrtthheerr  

ttrreeaattmmeenntt  
  
  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  aallssoo  uusseess  MMNN--IITTSS,,  aann  eelliiggiibbllee  vveennddoorr,,  ttoo  hheellpp  iiddeennttiiffyy  ppaattiieennttss  wwhhoo  
  mmaayy  bbee  eelliiggiibbllee  ffoorr  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  uunnddeerr  tthhiiss  ppoolliiccyy  oorr  tthhrroouugghh  ootthheerr  ppuubblliicc  aanndd  pprriivvaattee  
  pprrooggrraammss..  
  
  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  mmaayy  aallssoo  uussee  pprreevviioouuss  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  eelliiggiibbiilliittyy  ddeetteerrmmiinnaattiioonnss  aass  
  aa  bbaassiiss  ffoorr  ddeetteerrmmiinniinngg  eelliiggiibbiilliittyy  iinn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  tthhee  ppaattiieenntt  ddooeess  nnoott  pprroovviiddee  ssuuffffiicciieenntt  
  ddooccuummeennttaattiioonn  ttoo  ssuuppppoorrtt  aann  eelliiggiibbiilliittyy  ddeetteerrmmiinnaattiioonn..    FFiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  aapppplliiccaattiioonnss  oonn  ffiillee  aatt  
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  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  mmaayy  bbee  uusseedd  ffoorr  aa  ttiimmee  ppeerriioodd  ooff  uupp  ttoo  tthhrreeee  mmoonntthhss  aafftteerr  tthhee  ddaattee  ooff  
  ssuubbmmiissssiioonn..  
  
  AAllll  ppaattiieennttss  pprreessuummppttiivveellyy  ddeetteerrmmiinneedd  ttoo  bbee  eelliiggiibbllee  ffoorr  lleessss  tthhaann  tthhee  mmoosstt  ggeenneerroouuss  aammoouunntt  ooff  
  aassssiissttaannccee  aavvaaiillaabbllee  uunnddeerr  tthhiiss  ppoolliiccyy  ((ffrreeee  ccaarree))  wwiillll  bbee  iinnffoorrmmeedd  aabboouutt  hhooww  tthhee  ddiissccoouunntt  aammoouunntt  
  wwaass  ccaallccuullaatteedd  aanndd  ggiivveenn  aa  rreeaassoonnaabbllee  aammoouunntt  ooff  ttiimmee  ttoo  ssuubbmmiitt  aann  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  ffuurrtthheerr  
  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee..  
  

FF..  EElliiggiibbllee  PPrroovviiddeerrss  ––  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  ccaarree  ddeelliivveerreedd  bbyy  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr,,  eemmeerrggeennccyy  aanndd  
mmeeddiiccaallllyy  nneecceessssaarryy  ccaarree  ddeelliivveerreedd  bbyy  tthhee  pprroovviiddeerrss  lliisstteedd  bbeellooww  iiss  aallssoo  ccoovveerreedd  uunnddeerr  tthhiiss  
ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  ppoolliiccyy::  

  
    WWaappiittii  MMeeddiiccaall  GGrroouupp    SShhaarreedd  MMeeddiiccaall  TTeecchhnnoollooggyy  
    SShhaarreedd  MMeeddiiccaall  IImmaaggiinngg      
  
  CCaarree  pprroovviiddeedd  bbyy  aannyy  ooff  tthhee  pprroovviiddeerrss  lliisstteedd  bbeellooww  aatt  aa  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  ffaacciilliittyy  wwiillll  
  NNOOTT  bbee  ccoovveerreedd  uunnddeerr  tthhiiss  ppoolliiccyy  ssiinnccee  tthheeyy  aarree  nnoott  eemmppllooyyeedd  bbyy  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr..    AAss  
  ssuucchh,,  tthhee  bbiillllss  rreecceeiivveedd  bbyy  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  ppaattiieennttss  ffoorr  ccaarree  pprroovviiddeedd  bbyy  aannyy  ooff  tthhee  
  ffoolllloowwiinngg  pprroovviiddeerrss  wwiillll  NNOOTT  bbee  eelliiggiibbllee  ffoorr  tthhee  ddiissccoouunnttss  ddeessccrriibbeedd  iinn  tthhiiss  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  
  ppoolliiccyy..  
  
    MMeeddiiccaall  IImmaaggiinngg  NNoorrtthh    AAllttrruu  
    PPrreecciissiioonn  DDiiaaggnnoossttiicc  SSeerrvviicceess    VViissiittiinngg  DDooccttoorrss  aanndd  SSppeecciiaalliissttss  
  
    
  PPaattiieennttss  ccoonncceerrnneedd  aabboouutt  tthheeiirr  aabbiilliittyy  ttoo  ppaayy  ffoorr  sseerrvviicceess  oorr  wwhhoo  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  lleeaarrnn  mmoorree  
  aabboouutt  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  sshhoouulldd  ccoonnttaacctt  tthhee  PPaattiieenntt  FFiinnaanncciiaall  SSeerrvviicceess  OOffffiiccee  aatt    
  221188--446633--44771166..  
  
  
  
  
AApppprroovveedd  bbyy::  AAuuddiitt  &&  FFiinnaannccee  CCoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  BBooaarrdd  99//1177//1188    
RReevviieewweedd  bbyy::  CCaatthhyy  HHuussss,,  CCFFOO  11//2233  
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