Z kim należy się
kontaktować

Opieka
charytatywna i
bezpłatna

W przypadku dowolnych pytań
dotyczących informacji podanych w
tej broszurce, prosimy o
kontaktowanie się z dowolnym
numerem podanym poniżej.
Konsultacje finansowe
860-679-4120
Biuro płatności
Szpital im. John Dempsey
860-679-2795
Lekarze uniwersyteccy
860-679-2689
Biuro pracowników socjalnych
860-679-2287
Biuro do spraw kontaktu z
pacjentami
860-679-3176

Jak płacić?

UConn Health Center
263 Farmington Avenue
Farmington, CT 06030
800-535-6232, 860-679-7692
www.uchc.edu
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Wstęp
University of Connecticut Health
Center [Centrum Medyczne
Uniwersytetu w Connecticut], John
Dempsey Hospital [Szpital im. John
Dempsey], oraz lekarze
uniwersyteccy zdają sobie sprawę z
tego, że osoby prywatne ze swoimi
rodzinami mogą znaleźć się w
sytuacji powstania trudności z
uregulowaniem rachunków za
niezbędną opiekę medyczną.
Dostępne są opcje, które pomogą
pacjentom w opłatach za konieczną
opiekę medyczną.
Istnieją pisemne zasady opisujące
procedury, do których powinni
zastosować się pacjenci w celu
uzyskania niezbędnej opieki
medycznej, za którą nie będą w
stanie zapłacić w całości lub w
części.
Informacje i kopie tych zasad
dostępne są przez wydziały podane
w tej broszurce.

Pytania i odpowiedzi
P. Jak mogę się dowiedzieć, czy
kwalifikuje się do uzyskania
bezpłatnej opieki medycznej?

O. Jeżeli dochód Pana(i) rodziny

nie przekracza 250 procent Federal
Poverty Guideline [Krajowej

wytycznej stopnia ubóstwa] (zgodnie z
krajową wytyczną dotyczącą stopnia
ubóstwa z roku 2004, 250 procent
dochodów wynosi $22.780 dla jednej
osoby i $46.450 dla rodziny
czteroosobowej) powinien/ powinna
Pan(i) wypełnić i podpisać podanie o
opiekę charytatywną. Po rozpatrzeniu
Pana(i) podania, w przeciągu 3 dni
roboczych podejmiemy decyzję dotyczącą
tego, czy Pana(i) opieka medyczna może
zostać udostępniona dla Pana(i)
bezpłatnie, czy z odpowiednią zniżką
opłat.

P. Gdzie mogę otrzymać podanie

P. Jeżeli nie spełniam powyższych

zapewnia doświadczonych
konsultantów do spraw finansów,
obsługi biura płatności, osoby
zajmujące się konkretnymi
przypadkami oraz pracowników
socjalnych gotowym do udzielenia
pomocy pacjentom i członkom ich
rodzin w procesie składania
podania. Aby uzyskać pomoc,
proszę kontaktować się z jednym z
wydziałów wyszególnionych w tej
broszurze.

wymogów, czy w dalszym ciągu mogę
uzyskać pomoc w zapłaceniu za swoją
opiekę medyczną?

O. Dla osób samotnych oraz rodzin,

których dochody przekraczają 250
procent krajowej wytycznej stopnia
ubóstwa dostępna jest pomoc w ramach
planu spłaty miesięcznej. (Zgodnie z
krajową wytyczną stopnia ubóstwa z
roku 2004, 250 procent dochodów to
$22.780 dla jednej osoby i $46.450 dla
rodziny czteroosobowej).

P. Czy bezpłatna opieka medyczna jest

dostępna wyłącznie na określoną opiekę
medyczną?

O. Tak. Po zakwalifikowaniu Pana(i),

niezbędne dla Pana(i) zdrowia usługi
medyczne zostaną zapewnione
bezpłatnie lub z odpowiednią zniżką
opłat w oparciu o Pana(i) dochody.

na niezbędną opiekę medyczną?

O. Podania o opiekę charytatywną
oraz powiadomienie o jej
dostępności można uzyskać we
wszystkich oddziałach
wyszczególnionych w tej
broszurze. Podania są dostępne w
językach angielskim i polskim.

P. Czy dostępna jest pomoc przy
wypełnianiu podania?

O. Tak. Centrum Medyczne

P. Czy muszę wypełniać podanie
przy każdorazowym zgłaszaniu
się po opiekę medyczną?

O. Nie. Po zakwalifikowaniu się

na bezpłatną lub zniżkową opiekę
medyczną, kwalifikuje się Pan(i)
przez sześć miesięcy.

