
A assistência financeira da Atlantic Health System (“AHS”) para pacientes de baixa renda, não segurados e não suficientemente 

segurados (“Política de Assistência Financeira”) oferecem aos pacientes que se qualificam ajuda para pagarem todo ou parte do 

cuidado de emergência ou necessário do ponto de vista médico que recebem em hospitais do AHS. Incluem o Morristown 

Medical Center, o Overlook Medical Center, o Chilton Medical Center, o Newton Medical Center, o Atlantic Rehabilitation 

Institute, o Hackettstown Medical Center e qualquer localidade do AHS designada como prestador de acordo com as 

regulamentações federais. Os pacientes devem preencher um requerimento para obterem ajuda com suas contas e devem 

cumprir os requisitos abaixo para se qualificaram para assistência financeira.  

Como obtenho ajuda com minha conta? 

Para decidirmos o quanto de ajuda você pode obter com sua conta hospitalar, analisaremos sua renda familiar total e faremos 

uma comparação desse número com o nível de pobreza federal. O nível de pobreza federal é a quantia de dinheiro mais baixa 

que uma família precisa para se alimentar, ter um abrigo e outras necessidades de acordo com o governo americano. Você pode 

obter ajuda com sua conta hospitalar por meio do programa Charity Care ("Cuidado de Caridade") de Nova Jersey, se você: 

1) Não tiver seguro de saúde (ou seguro de saúde que somente pague por parte de sua conta), 

2) Não atender os requisitos para seguro privado ou seguro apoiado pelo governo, 

3) Atender os limites de renda e ativos definidos pelo estado.  

O Charity Care cobrirá 100% das cobranças hospitalares para pacientes com renda familiar bruta inferior ou igual a 200% do nível 

de pobreza federal; e uma parte das cobranças hospitalares para pacientes com renda familiar bruta superior a 200%, mas 

inferior a 300% do nível de pobreza federal. 

Se você não tiver seguro de saúde, mora em Nova Jersey e não se qualificar para os programas de assistência financeira federal 

ou estadual (com exceção do Charity Care), ainda pode conseguir um desconto em sua conta para cuidados de emergência ou 

necessários do ponto de vista médico se a quantia total de dinheiro que sua família gera for inferior ao nível de pobreza federal 

multiplicado por cinco (500% do nível de pobreza federal).  

Como posso obter uma cópia da Política de Assistência Financeira? Como posso fazer um pedido?  

• Online em: www.atlantichealth.org/financialassistance 

• Escreva ou telefone para: 

o Morristown Medical Center, 100 Madison Avenue, Morristown, New Jersey 07960, Financial Counseling Office, 

telefone: 973-971-8964, fax: 973-401-2433, e-mail: fior.gonzalez@atlantichealth.org 

o Overlook Medical Center, 99 Beauvoir Avenue, Summit, New Jersey, 07901, telefone: 908-522-4689, fax: 908-

522-2031, e-mail: angela.algarin@atlantichealth.org 

o Chilton Medical Center, 97 West Parkway, Pompton Plains, New Jersey, 07444, telefone: 973-831-5113, fax: 973-

907-1037, e-mail: adriana.munoz@atlantichealth.org 

o Newton Medical Center, 175 High Street, Newton, New Jersey, 07860, telefone: 973-579-8407, fax: 973-579-

8814, e-mail: victoria.goncalves@atlantichealth.org 

o Hackettstown Medical Center, 651 Willow Grove Street, Hackettstown, New Jersey, 07840, telefone: 908-850-

6902, fax: 908-441-1146, e-mail: margit.santos@atlantichealth.org 

o Departamento de atendimento ao cliente: 1-800-619-4024.  

 

• Pessoalmente nos departamentos de emergência e escritórios de aconselhamento financeiro  

Você pode levar pessoalmente o pedido ao hospital ou enviá-lo por correio, fax ou e-mail. O AHS analisará o pedido e, quando 

terminado, avaliará o quanto de ajuda você pode obter com sua conta. O AHS não analisará requerimentos incompletos, mas 

dará a você uma chance de enviar informações que estejam faltando até certa data.  

Há ajuda com o idioma?  

A Política de Assistência Financeira, o requerimento e um resumo da Política de Assistência Financeira podem estar disponíveis 

em seu idioma. Para informações sobre esse serviço ou para qualquer outra pergunta sobre ajuda para o pagamento da conta 

hospitalar, telefone para o Departamento de Atendimento ao Cliente em 1-800-619-4024 ou acesse o nosso site. Você também 

pode visitar um escritório de aconselhamento financeiro em um de nossos hospitais de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. 



 

 


