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ST. VINCENT’S MEDICAL CENTER 
 

นโยบายความช่วยเหลอืทางการเงนิ 
มีผลใช ้ณ วันที ่9 พฤษภาคม 2017 

 
นโยบาย/หลกัการ 
 
น่ีคอืนโยบายของ St. Vincent’s Medical Center ("องคก์ร") 
เพ่ือรับรองถงึหลกัปฏบิัตใินทางสงัคมเพ่ือการช่วยดแูลแบบฉุกเฉนิหรือตามความจําเป็นทางการแพ
ทย์อื่น ๆ ทีส่ถานประกอบการขององคก์ร 
นโยบายน้ีไดร้ับการออกแบบเป็นพเิศษเพ่ือเนน้ย้ําถงึคณุสมบัตกิารไดร้ับสทิธิค์วามชว่ยเหลอืทางกา
รเงนิ 
สําหรับผูป่้วยทีจํ่าเป็นตอ้งไดร้ับความชว่ยเหลอืทางการเงนิและตอ้งไดร้ับการดแูลรักษาจากองคก์ร 
 
1. ความช่วยเหลอืทางการเงนิทัง้หมดจะตอ้งสอดคลอ้งกับพันธะหนา้ทีข่องเราและความเคารพใน

ศกัด ิศ์รีของความเป็นมนุษย์ของแตล่ะบุคคลและการคํานงึถงึประโยชน์ตอ่สว่นรวม 
ความหว่งใยทีเ่รามีเป็นพเิศษและความสามัคคเีป็นน้ําหนึง่ใจเดยีวกันกับบุคคลทีป่ระสบภาวะยา
กจน และกลุม่บคุคลดอ้ยโอกาสอื่น ๆ 
และพันธะหนา้ทีข่องเราตอ่ความยุตธิรรมในการจัดสรรและการชว่ยเหลอืเกื้อกูล 

 
2. นโยบายน้ีจะมีผลใชก้ับบรกิารฉุกเฉนิและบรกิารทางการแพทย์ทีจํ่าเป็นอื่น ๆ  ขององคก์ร รวมถงึ 

บรกิารจากแพทย์และเจา้หนา้ทีด่แูลสขุภาพเชงิพฤตกิรรมทีเ่ราไดว้่าจา้งไว ้
นโยบายน้ีจะไม่มีผลใชก้ับการจัดการชําระเงนิสําหรับขัน้ตอนวธิีการทางเลอืกหรือการดแูลรักษา
แบบอื่น ๆ  ทีไ่ม่ใช่การดแูลรักษาฉุกเฉนิหรือมีความจําเป็นทางการแพทย์  

 
3. รายชื่อผูใ้หบ้รกิารทีค่รอบคลมุอยู่ในนโยบายความช่วยเหลอืทางการเงนิ 

จะเป็นบัญชีรายชื่อผูใ้หบ้รกิารใด ๆ  ทีใ่หก้ารดแูลรักษาภายในสถานประกอบการตา่ง ๆ  
ขององคก์รซึง่จะระบุไวว้่าทีแ่หง่ใดอยู่ภายใตน้โยบายความชว่ยเหลอืทางการเงนิ 
และแหง่ใดทีไ่ม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามครอบคลมุ  

 
คําจาํกดัความ 
 
ใหถ้ือใชคํ้าจํากัดความดงัตอ่ไปน้ีเพ่ือวัตถุประสงคข์องนโยบายน้ี: 

• “501(r)” หมายถงึมาตรา 501(r) 
ของประมวลกฎหมายเงนิไดภ้ายในและระเบียบขอ้บังคบัทีป่ระกาศใชภ้ายใตป้ระมวลกฎหมาย
ดงักลา่ว 

• “จาํนวนเงนิทีอ่อกบลิโดยท ัว่ไป (Amount Generally Billed)” หรือ “AGB” 
จะหมายถงึจํานวนเงนิทีอ่อกบลิโดยทัว่ไปสําหรับการดแูลรักษาแบบฉุกเฉนิหรือทีม่ีความจําเ
ป็นทางการแพทย ์ใหแ้ก่บุคคลทีม่ปีระกันสขุภาพครอบคลมุการดแูลรักษาดงักลา่ว 

• “ชุมชน” หมายถงึเมือง Bridgeport, Milford และ Shelton ใน Connecticut, และเมือง 
Fairfield, Easton, Monroe, Trumbull และ Stratford ใน Connecticut  

• “การดูแลรกัษาแบบฉุกเฉนิ” 
หมายถงึการดแูลรักษาอาการทางการแพทย์ทีป่รากฏเห็นชัดไดจ้ากอาการฉับพลนัทีม่ีความรุ
นแรงเพียงพอ (รวมถงึอาการเจ็บปวดทีรุ่นแรง ความผดิปกตทิางจติเวช 
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และ/หรืออาการของการใชส้ารเสพตดิ) 
ซึง่หากขาดการดแูลรักษาทางการแพทย์อย่างเร่งดว่นอาจจะสง่ผลให:้ 
ก. สขุภาพของบุคคล 

(หรือหากในกรณีของสตรีตัง้ครรภจ์ะหมายถงึสขุภาพของทารกทีย่ังไม่เกดิ) 
อยู่ในความเสีย่งจากอันตรายทีร่า้ยแรง หรือ 

ข. เกดิความบกพร่องตอ่การทํางานของรา่งกาย หรือ 
ค. อวัยวะหรือสว่นตา่ง ๆ  ของร่างกายทํางานผดิปกตอิย่างรา้ยแรง หรือ 
ง. หากในกรณีของสตรีตัง้ครรภท์ีกํ่าลงัมีอาการเจ็บทอ้งก่อนคลอด - 
 1. 

หากมีเวลาไม่เพียงพอทีจ่ะเคลือ่นยา้ยผูป่้วยไปยังโรงพยาบาลอื่นไดอ้ย่างปลอดภยั
ก่อนการคลอด หรือ 

 2. 
การเคลือ่นยา้ยดงักลา่วอาจก่อใหเ้กดิอันตรายตอ่สขุภาพหรือความลปอดภยัของสต
รีหรือทารกทีย่ังไม่คลอด 

• “การดูแลรกัษาทีจ่าํเป็นทางการแพทย”์ 
หมายถงึการดแูลรักษาทีพ่จิารณาแลว้ว่ามีความจําเป็นทางการแพทย์ 
หลงัจากผูใ้หบ้รกิารทีม่ีใบอนุญาตไดพ้จิารณาถงึประโยชน์ทางการแพทย์แลว้ 
ในกรณีของการดแูลรักษาทีผู่ป่้วยรอ้งขอและอยู่ภายใตค้วามครอบคลมุของนโยบายน้ี 
ไดร้ับการพจิารณาโดยแพทย์ผูต้รวจสอบแลว้ว่าไม่มีความจําเป็นทางการแพทย์ 
การพจิารณาดงักลา่วจะตอ้งไดร้ับการยืนยันจากแพทย์ผูร้ับตวัเขา้รกัษาหรือแพทย์ผูส้ง่ตวัเชน่
กัน 

• “องคก์ร” หมายถงึ St. Vincent’s Medical Center 
• “ผูป่้วย” หมายถงึบุคคลตา่ง ๆ 
ทีไ่ดร้ับการดแูลรักษาแบบฉุกเฉนิหรือการดแูลรักษาทีจํ่าเป็นทางการแพทย์ทีอ่งคก์ร 
และบุคคลทีต่อ้งรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายทางการเงนิของการดแูลรักษาผูป่้วย 

 

ความช่วยเหลอืทางการเงนิทีม่ใีห ้
 
ความช่วยเหลอืทางการเงนิทีอ่ธบิายไวใ้นสว่นน้ีจะจํากัดไวท้ีผู่ป่้วยทีอ่าศยัอยู่ในชมุชน: 
 

1. ผูป่้วยทีม่ีรายไดน้อ้ยกว่าหรือเทา่กับ 250% ของระดบัความยากจนของรัฐบาลกลาง 
(Federal Poverty Level หรือ “FPL”) จะมีสทิธิไ์ดร้ับความช่วยเหลอืเป็นการกุศลเต็ม 
100% ของสว่นทีผู่ป่้วยถูกเรียกเก็บคา่บรกิาร 
เมื่อหกัจากยอดทีบ่รษัิทประกันไดชํ้าระใหแ้ลว้ หากมี 

2. ในขัน้ต่ําสดุนัน้ ผูป่้วยทีม่ีรายไดส้งูกว่า 250% ของ FPL แตไ่ม่เกนิ 400% ของ FPL 
จะไดร้ับสว่นลดตามสดัสว่นแบบลดหย่อนสําหรับสว่นทีผู่ป่้วยถูกเรียกเก็บคา่บรกิาร 
เมื่อหกัจากยอดทีบ่รษัิทประกันไดชํ้าระใหแ้ลว้ หากมี 
ผูป่้วยทีม่ีสทิธิไ์ดร้ับสว่นลดตามสดัสว่นแบบลดหย่อน 
จะไม่ถูกเรียกเก็บเงนิมากไปกวา่คา่ธรรมเนียม AGB ทีคํ่านวณไว ้
สว่นลดตามสดัสว่นแบบลดหย่อนจะระบุไวใ้นเอกสารแนบ 1 ของนโยบายน้ี 

3. ผูป่้วยทีแ่สดงถงึความตอ้งการทางการเงนิและมีรายไดส้งูกว่า 400% ของ FPL 
อาจจะมีสทิธิไ์ดร้ับการพจิารณาภายใต ้"การตรวจสอบรายไดแ้ละทรัพย์สนิ" 
เพ่ือรับสว่นลดบางสว่นของคา่ธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บเพ่ือเป็นคา่บรกิารขององคก์ร 
ตามการประเมนิขอ้เท็จจรงิของความสามารถในการชําระเงนิของผูป่้วย ในการประเมนิเพ่ือ 
"ตรวจสอบรายไดแ้ละทรัพย์สนิ" St. Vincent’s Medical Center จะใชข้อ้มูลดงัตอ่ไปน้ี:  
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a. ขนาดครัวเรือน 
b. รายไดต้อ่ปี 
c. คา่ใชจ่้ายครัวเรือน 
d. คา่ใชจ่้ายทางการแพทย์ 
e. คา่ใชจ่้ายดา้นความทพุพลภาพ 

ผูป่้วยทีม่ีสทิธิไ์ดร้ับสว่นลดจาก "การตรวจสอบรายไดแ้ละทรัพย์สนิ" 
จะไม่ถูกเรียกเก็บเงนิมากไปกวา่คา่ธรรมเนียม AGB ทีคํ่านวณไว ้
 

4. สําหรับผูป่้วยทีเ่ขา้ร่วมในแผนประกันสขุภาพบางแผนซึง่พจิารณาว่าองคก์รนัน้ 
"อยู่นอกเครือขา่ย" 
องคก์รอาจจะลดหรือปฏเิสธความช่วยเหลอืทางการเงนิทีอ่าจจะมีชว่ยเหลอืแก่ผูป่้วย 
เมื่อไดต้รวจสอบขอ้มูลประกันสขุภาพของผูป่้วยและขอ้เท็จจรงิทีเ่กี่ยวขอ้งและสถานการ
ณ์อื่น ๆ ประกอบกัน 

 
5. การมีคณุสมบัตไิดร้ับสทิธิค์วามช่วยเหลอืทางการเงนินัน้ 

อาจจะไดร้ับการพจิารณาในช่วงเวลาใดก็ไดข้องวงจรรายได ้
และอาจจะรวมถงึการใชร้ะบบการใหค้ะแนนแบบพงึสนันษิฐาน 
เพ่ือพจิารณาคณุสมบัตกิารไดร้ับสทิธิ ์
แมว้่าผูส้มัครจะไม่ไดก้รอกใบสมัครขอความช่วยเหลอืทางการเงนิ ("ใบสมัคร FAP") 
ใหส้มบูรณ์ก็ตาม 

6. การมีคณุสมบัตไิดร้ับสทิธิค์วามช่วยเหลอืทางการเงนิ จะพจิารณาจากยอดคงเหลอืใด ๆ  
ทีผู่ป่้วยทีม่ีความตอ้งการทางการเงนิตอ้งชําระ 

7. กระบวนการสําหรับผูป่้วยและครอบครวัในการอทุธรณ์ตอ่การตดัสนิใจขององคก์ร 
เกี่ยวกับคณุสมบัตกิารไดร้ับสทิธิค์วามช่วยเหลอืทางการเงนิจะเป็นไปดงัน้ี: 

ก.
 ผูป่้วยหรอืสมาชกิในครอบครัวจะตอ้งทําหนังสอืถงึคณะกรรมการอุทธรณ์การ
กุศลของ St. Vincent’s Medical Center ("คณะกรรมการอุทธรณ์") 
เพ่ือุทธรณ์ถงึการตดัสนิใจเรื่องความช่วยเหลอืทางการเงนิ 
การตดัสนิใจเรื่องความช่วยเหลอืทางการเงนิจะรวมถงึคําแนะนําวธิีการยื่นคํารอ้งเ
พ่ืออุทธรณ์ตอ่คณะกรรมการ 

ข. การอุทธรณ์ทัง้หมดจะไดร้ับการพจิารณาโดยคณะกรรมการอุทธรณ์ 
และการตดัสนิใจของคณะกรรมการอุทธรณ์ 
จะถูกสง่ไปถงึผูป่้วยหรือครอบครัวทีย่ื่นคําอุทธรณ์ในรูปแบบลายลกัษณ์อักษร 

 

ความช่วยเหลอือืน่ ๆ  สําหรบัผูป่้วยทีไ่มม่คีุณสมบตัไิดร้บัสทิธิค์วามช่วยเหลอืทางการเงนิ 
 
ผูป่้วยทีไ่ม่มีคณุสมบัตไิดร้ับสทิธิค์วามช่วยเหลอืทางการเงนิ ดงัทีอ่ธบิายไวข้า้งตน้ 
อาจยังมีสทิธิไ์ดร้ับความช่วยเหลอืประเภทอื่น ๆ  ทีอ่งคก์รเสนอให ้หากสนใจรายการทัง้หมด 
ความเหลอืประเภทอื่น ๆ เหลา่น้ีจะระบุไว ้ณ ทีน่ี่ แมว้่าจะไม่ไดต้ัง้อยู่บนพ้ืนฐานของความจําเป็น 
และไม่มีเจตนาเพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 501(r) 
แตเ่ราไดร้วบรวมไวใ้หเ้พ่ือความสะดวกของชุมชนที ่St. Vincent’s Medical Center ใหบ้รกิารอยู ่
 

1. ผูป่้วยทีไ่ม่มีประกันสขุภาพและไม่มีคณุสมบัตไิดร้ับสทิธิค์วามช่วยเหลอืทางการเงนิ 
จะไดร้ับสว่นลดตามอัตราสว่นลดทีม่อบใหแ้กผู่ชํ้าระเงนิทีจ่่ายเงนิสงูสดุสําหรับองคก์รดงัก
ลา่ว ผูชํ้าระเงนิทีจ่่ายเงนิสงูสดุจะตอ้งมีจํานวนเป็นอย่างนอ้ย 3% 
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ของประชากรขององคก์รตามทีป่ระเมนิตามปรมิาณหรือรายไดส้ทุธขิองผูป่้วย 
หากผูชํ้าระเงนิหนึง่คนมีคณุสมบัตไิม่ไดต้ามระดบัปรมิาณขัน้ต่ํา 
ควรหารเฉลีย่สญัญาของผูชํ้าระเงนิมากกว่าหนึง่ราย 
เพ่ือใหม้ีการใชเ้งื่อนไขการชําระเงนิสําหรับการหารเฉลีย่บัญชเีป็นจํานวนอย่างนอ้ย 3% 
ของปรมิาณของธุรกจิขององคก์รในปีทีกํ่าหนด 

2. ผูป่้วยทีไ่ม่มีประกันสขุภาพและผูป่้วยทีทํ่าประกันสขุภาพไวซ้ึง่ไม่มีคณุสมบัตไิดร้ับสทิธิค์ว
ามช่วยเหลอืทางการเงนิ อาจจะไดร้ับสว่นลดสําหรับการชําระเงนิในทนัท ี
สว่นลดสําหรับการชําระเงนิในทนัทจีะนําเสนอใหเ้พิม่เตมิจากสว่นลดของผูท้ีไ่ม่มีประกันสุ
ขภาพ ดงัทีอ่ธบิายไวใ้นย่อหนา้ก่อน 

3. กองทนุ Free Bed - คอืของขวัญทีม่อบใหแ้ก่องคก์รเพ่ือบรจิาค "เตยีงว่าง" 
ทีจ่ะนําไปใชเ้พ่ือใหก้ารดแูลรักษาทางการแพทย์แก่ผูท้ีไ่ม่มีกําลงัทรัพย์ 
กองทนุน้ีไม่ใช่โปรแกรมของรัฐบาล แตเ่ป็นการบรจิาคเพ่ือการกุศลทีจั่ดการโดยองคก์ร 

4. กองทนุช่วยเหลอือื่น ๆ รวมถงึแตไ่ม่จํากัดเพียงแต ่การใหเ้งนิช่วยเหลอืและมูลนธิ ิSt. 
Vincent’s Medical Center Foundation, Inc. (Swim Across the Sound)  

 
ในการไดร้ับสทิธิสํ์าหรับกองทนุ Free Bed และกองทนุความช่วยเหลอือืน่ ๆ  
ผูป่้วยตอ้งมีคณุสมบัตติามเกณฑเ์ฉพาะดา้นของกองทนุ ดเูอกสารแนบ 2 
 
ขอ้จาํกดัของค่าธรรมเนยีมสําหรบัผูป่้วยทีม่คีุณสมบตัไิดร้บัสทิธิค์วามช่วยเหลอืทางการเงิ
น 
 
ผูป่้วยทีม่ีคณุสมบัตไิดร้ับสทิธิค์วามช่วยเหลอืทางการเงนิจะไม่ถูกเรียกเก็บเงนิเป็นการสว่นบุคคลมา
กไปกว่า AGB สําหรับการดแูลรักษาแบบฉุกเฉนิและการดแูลรักษาทีจํ่าเป็นทางการแพทย์ 
และจะตอ้งไม่มากไปกว่าคา่ธรรมเนียมสทุธสํิาหรับการดแูลรักษาทางการแพทย์อื่น ๆ  ทัง้หมด 
องคก์รจะคํานวณอัตรารอ้ยละของ AGB หนึง่ตวัหรือมากกว่านัน้ โดยใชว้ธิีการ "คํานวณยอ้นกลบั" 
และจะรวมถงึบรกิารทีม่ีคา่ธรรมของ Medicare 
และบรษัิทประกันสขุภาพเอกชนทัง้หมดทีจ่่ายคา่สนิไหมทดแทนใหแ้ก่องคก์ร 
ทัง้หมดน้ีจะเป็นไปตามมาตรา 501(r) ขอรับสําเนาคําอธบิายการคํานวณและอัตรารอ้ยละ AGB 
ไดฟ้รีโดยการตดิตอ่ Charity Financial Counselor ที ่St. Vincent’s Medical Center หมายเลข 
475-210-6257 ทําหนังสอืไปสง่ที ่2800 Main Street, Bridgeport CT, 06606 Attention: 
Charity Financial Counselor หรืออีเมลไปที ่Financial.Assistance@Stvincents.org 
 
การสมคัรขอรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิและความช่วยเหลอือืน่ ๆ  
 
ผูป่้วยทีม่ีคณุสมบัตไิดร้ับสทิธิค์วามช่วยเหลอืทางการเงนิผ่านระบบการใหค้ะแนนแบบพงึสนันษิฐาน 
หรือโดยการสมัครขอรับความช่วยเหลอืทางการเงนิจากการยื่นใบสมัคร FAP Application 
ทีก่รอบขอ้มูลครบถว้น ผูป่้วยอาจจะถูกปฏเิสธความช่วยเหลอืทางการเงนิ 
หากผูป่้วยแจง้ขอ้มูลทีเ่ป็นเท็จในใบสมัคร FAP Application 
หรือในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับกระบวนการใหค้ะแนนแบบพงึสนันษิฐาน ใบสมัคร FAP Application 
และคําแนะนําสําหรับใบสมัคร FAP จะมีอยู่ในระบบออนไลน์ที ่
https://www.stvincents.org/patients-visitors/financial-assistance หรือโดยการตดิตอ่ 
Charity Financial Counselor ที ่St. Vincent’s Medical Center หมายเลข 475-210-6257 
ทําหนังสอืไปสง่ที ่2800 Main Street, Bridgeport CT, 06606, Attention: Charity Financial 
Counselor หรืออีเมลไปที ่Financial.Assistance@Stvincents.org 
 

mailto:Financial.Assistance@Stvincents.org
https://www.stvincents.org/patients-visitors/financial-assistance
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หนา้ 5 จาก 7 
4848-8377-3000, v. 1 

การออกบลิและการเก็บเงนิ 
 
การดําเนนิการทีอ่งคก์รอาจตอ้งกระทําในกรณีทีไ่ม่มีการชําระเงนิตามทีอ่ธบิายไวใ้นนโยบายการออ
กบลิและการเก็บเงนิฉบับทีแ่ยกออกไป ขอรับสําเนานโยบายการออกบลิและการเก็บเงนิไดฟ้รี 
โดยการโทรตดิตอ่ศนูย์บรกิารลกูคา้ผูป่้วยทางโทรศพัทท์ีห่มายเลข 203-576-5384 
ทําหนังสอืสง่ไปที ่2720 Main Street, Bridgeport CT, 06606 Attention: แผนกบรกิารลกูคา้ 
(Customer Service Department) หรือไปทีเ่ว็บไซต ์https://www.stvincents.org/patients-
visitors/financial-assistance 
 
การตคีวาม 
 
นโยบายน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือปฏบิัตติามมาตรา 501(r) ยกเวน้แตส่ว่นทีไ่ดร้ะบุไวเ้ป็นการเฉพาะ 
นโยบายน้ี ร่วมกับระเบียบวธิีการทีม่ีทัง้หมด จะตอ้งไดร้ับการตคีวามและนําไปใชต้ามมาตรา 501(r) 
ยกเวน้แตส่ว่นทีไ่ดร้ะบุไวเ้ป็นการเฉพาะ 
  

https://www.stvincents.org/patients-visitors/financial-assistance
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หนา้ 6 จาก 7 
4848-8377-3000, v. 1 

 
เอกสารแนบ 1 

 
ST. VINCENT’S MEDICAL CENTER 

 
ส่วนลดตามสดัส่วนแบบลดหยอ่น (SLIDING SCALE DISCOUNT) 

มีผลใช ้ณ วันที ่1 มกราคม 2019 
 
 

• Patients between 0% FPL and 250% FPL will receive 100% assistance 

• Patients between 251% FPL and 350% FPL will receive 80% assistance 

• Patients between 351% FPL and 400% FPL will receive 70% assistance 

 

 
 
  



หนา้ 7 จาก 7 
4848-8377-3000, v. 1 

เอกสารแนบ 2 
 

St. Vincent’s Medical Center 
กองทุน Free Bed 

 
รายการดา้นลา่งคอืบัญชีรายชือ่กองทนุ Free Bed ของ St. Vincent’s Medical Center 
หากคณุเชื่อว่าตนเองมีคณุสมบัตไิดร้ับสทิธิจ์ากหนึง่ในกองทนุ Free Bed ทีม่ีรายชื่อดา้นลา่ง 
คณุสามารถเสนอขอความช่วยเหลอืทางการเงนิตอ่ St. Vincent’s Medical Center ได ้
ผูอํ้านวยการฝ่ายบรหิารของวงจรรายได ้(Revenue Cycle) 
จะมีอํานาจในการมอบสทิธใินกองทนุสําหรับเตยีงว่างใหต้ามความจําเป็นทางการเงนิและสว่นบุคค
ล หากตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิ รวมถงึใบสมัคร กรุณาตดิตอ่ทีป่รกึษาทางการเงนิไดท้ีห่มายเลข 
475-210-6257 
 

กองทุน Baker  
ใหบ้รกิารทีห่น่วยงานดบัเพลงิและตํารวจของ Bridgeport ผูป่้วยตอ้งแสดงเอกสารรับรองว่า 
เขา/เธอเป็นสมาชกิของหน่วยงานดบัเพลงิหรือตํารวจของ Bridgeport 
 

กองทุน Harral 
สมาชกิของเขตแพรชิ St. Augustine’s  ผูป่้วยจะตอ้งแสดงจดหมายจากเขตแพรชิ St. 
Augustine’s (Bridgeport, CT) เพ่ือยืนยันสถานะการเป็นสมาชกิของผูป่้วย 
 

กองทุน Hubbell 
ศษิย์เก่าของวทิยาลยั St. Vincent’s College หรือโรงเรียนพยาบาลประจําโรงพยาบาล 
Bridgeport ทีอ่าศยัอยู่ใน Bridgeport และยังทําหนา้ทีพ่ยาบาลผูป่้วย 
 

กองทุน Klein 
กองทนุเพ่ือช่วยเหลอืผูป่้วยเด็ก ตอ้งแสดงสําเนาใบสตูบิัตรหรือใบรับรอง 
ใบรับรองความเป็นครสิตศ์าสนกิชนของผูป่้วย 
 

กองทุน Ladies of Charity 
หนังสอืยืนยันการเป็นสมาชกิในองคก์ร Ladies of Charity 
 

กองทุน Conlin 
ความช่วยเหลอืสําหรับผูป่้วยรายไดต่ํ้า ตอ้งแสดงหลกัฐานพสิจูน์รายไดแ้ละสนิทรัพย ์และหนังสอื 
ปฏเิสธจากแหลง่ทีม่าบุคคลทีส่าม 
 

กองทุน Brodbeck 
บรกิารหอ้งฉุกเฉนิ ตอ้งแสดงหลกัฐานพสิจูน์รายไดแ้ละสนิทรัพย ์และหนังสอืปฏเิสธจาก 
แหลง่ทีม่าบุคคลทีส่ามทีม่ ี
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