Zasady udzielania pomocy finansowej i Zasady udzielania pomocy finansowej
(Opieka charytatywna/pomoc dzieciom/Medicaid) – Wyjaśnienia w jęz.
potocznym
„Zasady udzielania pomocy finansowej” i
„Zasady udzielania pomocy finansowej (Opieka
charytatywna/pomoc dzieciom/ Medicaid) (zwane dalej razem FAP – skrót nazwy angielskiej) Centrum
Medycznego Hackensack UMC w Pascack Valley stworzono w celu zapewnienia kwalifikującym się
pacjentom pomocy medycznej w przypadkach nagłych lub innych koniecznych usług medycznych,
wykonanych w centrum HackensackUMC, Pascack Valley, po cenach częściowo lub maksymalnie
obniżonych. Pacjenci ubiegający się o pomoc finansową muszą złożyć wniosek o zakwalifikowanie do
programu, zgodnie z tym, co zostało opisane poniżej.
Zakwalifikowane usługi – Pomoc w przypadkach nagłych lub inne konieczne usługi medyczne
wykonywane przez centrum HackensackUMC w Pascack Valley, za które rachunki wystawia
HackensackUMC w Pascack Valley. Zasady FAP odnoszą się tylko do usług, za które rachunki wystawia
HackensackUMC w Pascack Valley. Inne usługi, za które rachunki wystawiają inni usługodawcy, jak np.
lekarze lub laboratoria, nie podlegają zasadom FAP.
Uprawnieni pacjenci – pacjenci otrzymujący zakwalifikowane usługi, którzy złożą wypełniony wniosek o
pomoc finansową (z dołączoną potrzebną dokumentacją i informacjami), i których zakwalifikowało centrum
HackensackUMC w Pascack Valley.
Jak składać wniosek? - Zasady FAP i odpowiedni formularz można uzyskać/wypełnić/złożyć w
następujący sposób:
Należy przeczytać informacje na stronie Centrum Medycznego: Zainteresowana osoba
może zobaczyć informacje na temat pomocy finansowej w Internecie na stronie:
http://www.hackensackumcpv.com/
Wniosek – osoba zainteresowana może złożyć wniosek o pomoc finansową składając jego
papierową kopię. Kopia papierowa jest dostępna za darmo i można ją uzyskać w następujące
sposoby:
Pocztą: Należy napisać na podany niżej adres z prośbą o przesłanie
formularza wniosku o pomoc finansową:
250 Old Hook Rd.
Westwood, NJ 07675
Osobiście: Pójść do Działu Pomocy Finansowej (Financial Assistance Department),
(czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 do 18:00), pod następującym adresem:
250 Old Hook Rd.
Westwood, NJ 07675
Przez telefon: Numer telefonu do Działu Pomocy Finansowej: (201)-383-1043
Dostępne języki: Zasady udzielania pomocy finansowej, wniosek i wyjaśnienia w jęz. potocznym są
dostępne w podstawowym języku każdej grupy ludności z ograniczoną umiejętnością posługiwania
się językiem angielskim (LEP – Limited English Proficiency), która stanowi mniejszą z dwóch liczb:
pięć procent ludności lub 1000 osób na obszarze obsługiwanym przez Centrum Medyczne.
Wypełnione wnioski można wysyłać na adres: Financial Assistance Department, 250 Old Hook Rd.
Westwood, NJ 07675.
Kwalifikowanie do pomocy finansowej – Uprawnione osoby zasadniczo są kwalifikowane do pomocy
finansowej przy użyciu skali ruchomej, jeżeli dochód na ich rodzinę wynosi 500 % lub mniej
ustalonej przez rząd federalny granicy ubóstwa.
Zatwierdzenie pomocy finansowej

znaczy, że zakwalifikowana osoba otrzyma opiekę medyczną za opłatą maksymalnie lub
częściowo obniżoną i nie otrzyma rachunku wyższego niż „opłata zwykle pobierana” od osób
ubezpieczonych, jak to jest określone w publikacji Urzędu Skarbowego (I RS) w paragrafie I RC
501(r). Poziom pomocy finansowej zależy wyłącznie od dochodu na rodzinę
nieprzekraczającego 500 % ustalonej przez rząd federalny granicy ubóstwa.
Uwaga: Brane są pod uwagę kryteria inne niż federalnie ustalona granica ubóstwa, które mogą
stanowić wyjątek w postępowaniu (np. posiadanie gotówki lub innego majątku, który można
zamienić na gotówkę oraz miesięczny dochód netto przewyższający miesięczne wydatki
gospodarstwa domowego). Jeżeli nie zostanie zgłoszony dochód, wymagana będzie informacja,
w jaki sposób zaspokajane są codzienne potrzeby rodziny. Dział Pomocy Finansowej Centrum
Medycznego HackensackUMC w Pascack Valley rozpatruje złożone wnioski, które wypełniono w
całości i ustala kwalifikacje do pomocy finansowej zgodnie z „Zasadami udzielania pomocy
finansowej” Centrum Medycznego HackensackUMC. Wnioski niewypełnione w całości nie są
rozpatrywane, ale wnioskujący są o tym powiadamiani i daje się im możliwość uzupełnienia
brakującej dokumentacji/informacji.
O pomoc, asystę lub z zapytaniami proszę zwracać się do Działu Pomocy Finasowej
osobiście (od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 do 18:00), adres: 250 Old Hook Rd.,
Westwood, NJ 07675, lub telefonicznie na numer (201)-383-1043.

