
 

Pakabuklan ti Pinansial a Tulong 
 

Ti Sapasap a Pagannurotanmi iti Pinansial a Tulong: 
Agasan ti HMC dagiti emerhensia ken dadduma a saan nga opsional (non-elective) a pasiente uray no ania ti 
kabaelanda nga agbayad wenno addaanda man wenno awanan iti proteksion ti seguro manipud iti maikatlo a 
partido. Segun iti Pagannurotan iti Pinansial a Tulong iti pasilidadmi, ipaaymi ti pinansial a tulong para iti 
emerhensia a pannakataripato ken dadduma pay a pannakataripato a kasapulan iti panagpaagas kas iladawan 
Dagiti Sentro para kadagiti Serbisio ti Medicare ken Medicaid (CMS). Ited ti Pagannurotan iti Pinansial a Tulong 
dagiti allagaden para iti pinansial a tulong kadagiti pasiente nga agbayad manipud iti bukodda a bulsa nga 
umaw-awat kadagiti serbisio a saan nga opsional maibasar iti pinansial a panagkasapulan (pannakataripato a 
nadiskuwentoan) ken mainayon iti dadduma pay a diskuwento nga idiaya ti HMC. No maikari kayo iti pinansial a 
tulong iti babaen ti pagannurotanmi, makaawatkayto iti libre wenno sabali pay a nadiskuwentoan a tulong 
segun iti sumaganad a pagrukodan (sliding scale): 

 

Pederal a Tukad ti Kinakurapay ti 
Sangkabalayan iti Hawaii 

% ti Pannakaibaba dagiti rumbeng a Bayadan 

100% -200% Naan-anay a pannakailibre (100%) 

201% - 250% 75% a diskuwento 

251% - 300% 50% a diskuwento 

301% - 400% 25% a diskuwento 

401% ken nangatngato Awan ti diskuwentona 

 

Tapno Ag-apply para iti Tulong: 
1. Mangala iti Aplikasion para iti Pinansial a Tulong 
2. Sungbatan ti aplikasion ken isubmitir daytoy iti Hilo Medical Center ken inayon dagiti pangsuporta a 

dokumento kas nakalista iti "Aplikasion para iti Pinansial a Tulong". Tapno maproseso iti umiso a tiempo, 
isubliyo koma dagiti dokumento iti las-ud ti 15 nga aldaw. 

3. Maprosesonto dagiti kumpleto nga aplikasion iti las-ud ti 30 nga aldaw kalpasan a maawat daytoy. 
4. Maibusonto kadakayo ti surat maipanggep iti desision apaman a maproseso ti aplikasion. 
5. No maaprubaran, agpannurayto dagiti aplikasion iti 120 nga aldaw manipud iti petsa ti aplikasion iti isu 

met la a tawen ti kalendario. 
 

Kasano ti Mangala kadagiti Kopia ti Pagannurotanmi iti Pinansial a Tulong ken Aplikasion para iti Pinansial a 
Tulong: 

 Iti website ti Hilo Medical Center iti Insurance & Billing.(Seguro ken Panagsingir) 
 Iti lugar a pagrehistroan kadagiti Pannakabagimi iti Akses ti Pasiente (agraman ti rehistrador iti 

departamento ti emerhensia), wenno iti aniaman kadagiti Opisina ti Mamalbalakad mainaig iti Pinansial 
a Banag wenno iti Opisina ti Kahera. 

 No makiuman kayo iti Mamalbalakad mainaig iti Pinansial a Banag, ipatulodminto kadakayo iti fax, koreo 
wenno email ti kopia ti pagrukodanmi para iti Pinansial a Tulong ken ti Pormas ti Aplikasion. 

 
Kasano ti Mangala ti Impormasion ken Tulong Mainaig iti Pagannurotanmi iti Pinansial a Tulong: 
Para iti impormasion mainaig iti Programami a Pinansial a Tulong ken Pormas ti Aplikasion para iti Pinansial a 

https://www.hilomedicalcenter.org/insurance-and-billing.html


Tulong, makiuman kay koma iti Mamalbalakad mainaig iti Pinansial a Banag a masarakan iti asideg ti Pagurayan 
iti pasilidadmi iti 1190 Waianuenue Avenue, Hilo, HI 96720 wenno tumawag iti 808-932-4347. 

 
Agyaman kami ta piniliyo ti Hilo Medical Center para kadagiti kasapulanyo a pannakataripato ti salun-at, 
namnamaenmi ti panagserbimi kadakayo iti masakbayan. 


