Ασθενείς που χρειάζονται Οικονομική Βοήθεια
Το Ιατρικό Κέντρο ‘The Penn State Hershey Medical Center’ έχει θέσει ως απαράβατη βάση της αποστολής
του την παροχή εξαίρετων υπηρεσιών σε όλους τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Εάν η οικονομική
κάλυψη του κόστους της ιατροφαρμακευτικής σας περίθαλψης σας προβληματίζει και σας ανησυχεί, ίσως
μπορούμε να σας βοηθήσουμε.
Παρέχουμε οικονομική βοήθεια αναλόγως του εισοδήματος, του μεγέθους της οικογένειας, και των
περιουσιακών στοιχείων, ώστε να καλυφθεί το κόστος των απολύτως απαραίτητων και έκτακτων ιατρικών
υπηρεσιών. Οι ανασφάλιστοι ασθενείς δεν θα κληθούν να πληρώσουν μεγαλύτερα ποσά από αυτά που
γενικώς καλούνται να πληρώσουν οι ασφαλισμένοι ασθενείς σε παρόμοια ιατρικά περιστατικά.
Πώς γίνεται η Αίτηση:
Θα πρέπει να συμπληρώσετε Αίτηση Οικονομικής Βοήθειας (Financial Assistance Application) που θα βρείτε
στο πίσω μέρος. Επίσης, θα πρέπει να προσκομίσετε τα παρακάτω έγγραφα (αναλόγως της περίστασης):
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Την πιο πρόσφατη Φορολογική Δήλωση ( Federal Income Tax Return)
Τις τελευταίες τέσσερις (4) αποδείξεις μισθοδοσίας
Τις τελευταίες τέσσερις (4) τραπεζικές δηλώσεις
Απόφαση Εισοδήματος Κοινωνικής Ασφάλισης (Social Security Income determination)
Εισόδημα από Επίδομα Ανεργίας
Εισόδημα από Σύνταξη
Επιβεβαίωση εισοδηματικής διανομής από κτήματα/ακίνητα ευθύνης σας (Δε θα ξεκινήσει η διαδικασία
αξιολόγησης για παροχή Οικονομικής Βοήθειας εάν πρώτα δεν υπάρξουν οριστικές διευθετήσεις
περιουσίας ή ασκήσεων προσφυγής)
Ιατρική Βοήθεια/Κάλυψη ή Ειδοποίηση Απόφασης ACA (ACA Notice of Determination)
Αποδεικτικά έγγραφα υπηκοότητας ή επίσημο έγγραφο άδειας μόνιμης παραμονής (green card)
Εάν το νοικοκυριό δεν έχει εισόδημα, γράμμα από άτομο(α) που παρέχουν οικονομική βοήθεια για την
κάλυψη βιοποριστικών αναγκών
Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει ως απαραίτητη το PSHMC ώστε να μπορέσει να αξιολογήσει
ορθώς κι ολοκληρωμένα την αίτηση οικονομικής βοήθειας και να καταλήξει εάν η αίτηση ανταποκρίνεται
στα κριτήρια για την παροχή Οικονομικής Βοήθειας.

Επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα μας: www.pennstatehershey.org για να διαβάσετε αναλυτικότερα την
Πολιτική μας περί Οικονομικής Βοήθειας. Επίσης, θα βρείτε επιπρόσθετες αιτήσεις για οικονομική βοήθεια. Τα
έγγραφα είναι μεταφρασμένα σε διάφορες γλώσσες και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα ή αυτοπροσώπως.

Όλοι οι αιτούντες θα ενημερωθούν τηλεφωνικά ή γραπτώς μόλις ληφθεί απόφαση σχετικά με την αίτησή τους
για παροχή οικονομικής βοήθειας.

Το τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Ασθενών (Patient Financial Services) βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του
Ιατρικού Κέντρου ‘Penn State Hershey Medical Center’. Η Διεύθυνση είναι: Academic Support Building, 90
Hope Drive, 2nd floor, Suite 2106. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 717-531-5069 or 1-800254-2619.
Θα διαχειριστούμε όλες σας τις ερωτήσεις με απόλυτη εχεμύθεια.
Σας ευχαριστούμε, τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Ασθενών (Patient Financial Services)

Αίτηση Οικονομικής Βοήθειας
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΗ:
Όνομα Ασθενή: ___________________________________________ Αριθμός Ασθενή: _______________
Όνομα Ασθενή: ___________________________________________ Αριθμός Ασθενή: _______________
Όνομα Ασθενή: ___________________________________________ Αριθμός Ασθενή: _______________

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΥΗΤΗ: (Το άτομο υπεύθυνο για την πληρωμή αυτού του λογαριασμού / νοσηλίων)
Όνομα Εγγυητή: _____________________________________________ Σταθερό Τηλέφωνο Εγγυητή: ______________
Κινητό Τηλέφωνο: ___________________ Οδός: ____________________________________________
Πόλη: ____________________________________ Πολιτεία: __________ Zip: ____________
Εργασία: ________________________________________Επαγγελματικό Τηλέφωνο Εγγυητή: ________________
Αριθμός Κοινωνικής Ασφάλισης: Εγγυητής: ___________________________ Σύζυγος: ____________________________
Αριθμός εξαρτώμενων ατόμων για τα οποία είστε οικονομικά υπεύθυνοι (συμπ. εαυτού σας): __________________

Πιστοποιώ ότι έχω διαβάσει προσεκτικά και στο ακέραιο την αίτηση, και όλες τις πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έντυπο είναι
αληθείς, ακριβείς, και πλήρεις στο μέγιστο των δυνατοτήτων, γνώσης, και καλής μου πίστης.

_____________________________________________________________________________________________
ΥΠΟΓΡΑΦΗ (ΕΓΓΥΗΤΗΣ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

* Για να προχωρήσει η επεξεργασία κι αξιολόγηση της αίτησής σας, η αίτησή σας θα πρέπει να συνοδεύεται από
τις παρακάτω πληροφορίες (αναλόγως της περίστασης) **
•
•
•
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•

Τα τελευταία φορολογικά έντυπα (ΙRS Tax Forms) (1040), πχ. C, D, E, F
Τελευταίες τέσσερις (4) αποδείξεις μισθοδοσίας
Τελευταίες (4) τραπεζικές δηλώσεις [Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τους προσωπικούς σας λογαριασμούς
Όψεως και Αποταμίευσης (Checking / Savings accounts)]
Εισόδημα από Επίδομα Ανεργίας
Απόφαση Εισοδήματος Κοινωνικής Ασφάλισης
Εισόδημα από Σύνταξη
Αποδεικτικά όλων των Άλλων Πηγών Εισοδήματος που λάβατε το τρέχον έτος (όπως πχ. 401K, IRA accounts,
Brokerage Accounts, κτλ.)
Ιατρική Βοήθεια / Κάλυψη ή Ειδοποίηση Απόφασης ACA ( ACA Notice of determination)
Επιβεβαίωση εισοδηματικής διανομής από κτήματα / ακίνητα ευθύνης σας ή οριστικές διευθετήσεις ή ασκήσεις
προσφυγής
Αποδεικτικά έγγραφα υπηκοότητας ή επίσημο έγγραφο άδειας μόνιμης παραμονής (green card)
Εάν το νοικοκυριό δεν έχει εισόδημα, γράμμα από άτομο(α) που παρέχουν οικονομική βοήθεια για την κάλυψη
βιοποριστικών αναγκών

