Providence Health Services
Σύνοψη της Πολιτικής Οικονομικής Υποστήριξης
Σύμφωνα με την Αποστολή και τις Αξίες μας, η Providence Health Services δεσμεύεται να φροντίζει
όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από την ικανότητά τους να πληρώνουν, με ιδιαίτερη προσοχή σε
όσους είναι φτωχοί και ευάλωτοι. Η Providence Health Services προσφέρει οικονομική συμβουλευτική
και βοήθεια για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση τυχόν οικονομικών προβλημάτων που μπορεί να έχουν
οι ασθενείς ή οι οικογένειες σχετικά με την περίθαλψή τους. Οι πολιτικές μας αναφορικά με την παροχή
οικονομικής βοήθειας αντανακλούν την αφοσίωση της Providence Health Services να συνεργάζεται με
τους ασθενείς με ένα συμπονετικό και ανθρώπινο τρόπο, προκειμένου για τον εντοπισμό των επιλογών
που υπάρχουν για την επίλυση των οικονομικών τους υποχρεώσεων.

Ποιοι δικαιούνται παροχές;
Ενδέχεται να μπορείτε να λάβετε οικονομική υποστήριξη. Η οικονομική υποστήριξη γενικά καθορίζεται
από το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού σας σε σχέση με το Ομοσπονδιακό Επίπεδο Φτώχειας (ΟΕΦ)
[Federal Poverty Level (FPL)]. Εάν το εισόδημα σας είναι μικρότερο ή ίσο με το 250% του ΟΕΦ, τα χρέη
που σας βαρύνουν θα διαγραφούν στο σύνολό τους . Εάν το εισόδημά σας είναι πάνω από το 250% του
ΟΕΦ αλλά όμως δεν υπερβαίνει το 400% του ΟΕΦ, ενδέχεται να δικαιούστε μειωμένες τιμές με βάση μία
αναλογική κλίμακα. Οι ασθενείς που δικαιούνται οικονομική υποστήριξη δεν θα χρεώνονται περισσότερο για
τη φροντίδα από ότι συνήθως τιμολογείται σε ασθενείς που διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη.

Ποιές υπηρεσίες καλύπτονται;
Η Πολιτική Οικονομικής Υποστήριξης (ΠΟΥ) ισχύει σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και σε άλλες αναγκαίες
περιπτώσεις περίθαλψης. Οι όροι αυτοί καθορίζονται στην ΠΟΥ. Οι προαιρετικές υπηρεσίες δεν καλύπτονται
από την ΠΟΥ.

Πώς μπορώ να υποβάλλω αίτηση;
Για να υποβάλετε αίτηση για οικονομική υποστήριξη, συμπληρώνετε μια γραπτή αίτηση και προσκομίζετε
τα δικαιολογητικά, όπως περιγράφεται στην ΠΟΥ και στην αίτηση ΠΟΥ.

Υπάρχει δυνατότητα να βοηθηθώ για να συμπληρώσω την αίτηση;
Για βοήθεια με μια εφαρμογή ΠΟΥ, μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν Εκπρόσωπο Οικονομικής
Βοήθειας του Εθνικού Κέντρου Υπηρεσίας Εισοδήματος (NRSC) στο 800-566-5050

Πώς μπορώ να πάρω περισσότερες πληροφορίες;
Αντίγραφα της ΠΟΥ και της φόρμας αίτησης ΠΟΥ διατίθενται στο http://www.provhosp.org/patients-guests
και στο Γραφείο Οικονομικής Συμβουλευτικής Ασθενώς. Δωρεάν αντίγραφα της ΠΟΥ και της αίτησης ΠΟΥ
μπορούν επίσης να ληφθούν από έναν Αντιπρόσωπο Οικονομικής Βοήθειας της NRSC στο 800-566-5050.

Τι γίνεται αν δεν δικαιούμαι βοήθεια;
Οι ασθενείς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για οικονομική υποστήριξη στα πλαίσια της ΠΟΥ,
μπορεί να πληρούν τις προϋποθέσεις για άλλου είδους υποστήριξη. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με έναν Αντιπρόσωπο Οικονομικής Υποστήριξης της NRSC μέσω
τηλεφώνου στο 800-566-5050.

Μεταφράσεις της ΠΟΥ, η αίτηση ΠΟΥ, καθώς και αυτής της σύνοψης σε απλή γλώσσα
διατίθενται κατόπιν αιτήματος.

