Χρειάζεστε βοήθεια για να συμπληρώσετε
μια αίτηση;
Μπορεί να σας παρασχεθεί βοήθεια με τους
ακόλουθους τρόπους:
Mπορεί να σας βοηθήσει κάποιος
αυτοπροσώπως αν πάτε στις παρακάτω
τοποθεσίες
Dartmouth-Hitchcock Medical Center
One Medical Center Drive
Lebanon, NH 03756
Dartmouth-Hitchcock Concord
253 Pleasant Street
Concord, NH 03301
Datrmouth-Hitchcock Manchester
100 Hitchcock Way
Manchester, NH 03104
Dartmouth-Hitchcock Nashua
2300 Southwood Drive
Nashua, NH 03063
Dartmouth-Hitchcock Keene
580-590 Court Street
Keene, NH 03431
Καλέστε έναν από τους Συνηγόρους Ασθενών
στο:
(844) 647-6436
Στείλτε τη συμπληρωμένη αίτηση στη
διεύθυνση:
Dartmouth-Hitchcock
Attn: PFS - Level 3 - NSA
One Medical Center Drive
Lebanon, NH 03756-0001

Πολιτική
Οικονομικής
Βοήθειας

Χρειάζεστε βοήθεια για να πληρώσετε τον
λογαριασμό σας για επείγουσα ή ιατρικά
απαραίτητη φροντίδα στο DartmouthHitchcock;
Μπορεί να είστε επιλέξιμοι για οικονομική βοήθεια.
Η D-H προσφέρει δωρεάν ή σε μειωμένη τιμή
φροντίδα για επείγουσες ή ιατρικά απαραίτητες
υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται σε ασθενείς που
πληρούν τις προϋποθέσεις και είναι κάτοικοι των
πολιτειών NH ή VT, ή μη κάτοικοι, οι οποίοι
αντιμετωπίζουν ένα ιατρικό επείγον περιστατικό
στην περιοχή εξυπηρέτησής μας.
Γενικά, η οικονομική βοήθεια θα είναι διαθέσιμη για
να βοηθήσει τα υπόλοιπα που οφείλετε, εάν:
Δεν έχετε ασφάλιση ή είστε υποασφαλισμένοι.
Δεν είστε επιλέξιμοι για ασφαλιστική κάλυψη ή
άλλη κρατική βοήθεια και ισχύει ένα από τα
ακόλουθα:
 Το οικογενειακό σας εισόδημα είναι ίσο ή
μικρότερο από το ποσοστό του 300% του
Ομοσπονδιακού Ορίου Φτώχειας, όπως εκδίδεται
από την Υπηρεσία Department of Health and
Human Services (HSS), και επικαιροποιείται
ετησίως, ή
 Εάν πιστεύετε ότι τα περιουσιακά σας στοιχεία,
ρευστοποιήσιμα περιουσιακά σας στοιχεία ή άλλοι
διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν για να καλύψουν το
κόστος της φροντίδας σας
Εκτός από τη συμπληρωμένη αίτησή σας, μπορεί να
απαιτήσουμε την προσκόμιση εγγράφων που θα
επιβεβαιώνουν το εισόδημά σας, τα περιουσιακά
στοιχεία σας και τα ιατρικά έξοδά σας για να
καθοριστεί κατά πόσο πληροίτε τις προϋποθέσεις για
βοήθεια. Εάν δεν πληροίτε τις προϋποθέσεις για
οικονομική βοήθεια, μπορεί να εξακολουθείτε να
είστε επιλέξιμοι για την έκπτωση «self-pay»
(πληρωμή για έξοδα περίθαλψης για τα οποία είστε
οι ίδιοι υπόχρεοι) ή άλλες εκπτώσεις σύμφωνα με
την Πολιτική μας. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες
στη συνέχεια για το πώς θα αποκτήσετε ένα αντίτυπο
της πλήρους Πολιτικής Οικονομικής Βοήθειας της
D-H, η οποία περιγράφει αυτές τις πιθανές εκπτώσεις
πιο αναλυτικά.

Οικονομική πολιτική της D-H
Οι ασθενείς χωρίς ασφάλιση δεν μπορεί να
χρεωθούν περισσότερο από ό,τι γενικά
χρεώνονται οι ασθενείς που έχουν ασφαλιστική
κάλυψη για την ίδια φροντίδα. Η DartmouthHitchcock εφαρμόζει έκπτωση στις μεικτές
χρεώσεις για όλα τα υπόλοιπα για τα οποία δεν
υπάρχει ασφάλιση ή σε υπηρεσίες που
κατηγοριοποιούνται ως μη καλυπτόμενες από
ασφαλιστικούς φορείς, με αποτέλεσμα ένα
υπόλοιπο, το οποίο αναμένεται να πληρώσει ο
ασθενής. Αυτή η έκπτωση δεν ισχύει για τυχόν
ποσά συμμετοχής, συνασφάλιση, ποσά
απαλλαγής, προπληρωμή ή πακέτο υπηρεσιών
το οποίο ήδη αποτυπώνει οποιεσδήποτε
απαιτούμενες εκπτώσεις.

Πώς υποβάλλω αίτηση για
οικονομική βοήθεια;
Οι Συνήγοροι Ασθενών μπορούν να σας
βοηθήσουν να βρείτε και να υποβάλετε αίτηση
για ασφαλιστική κάλυψη ή άλλους πόρους και
να συμπληρώσετε αίτηση για οικονομική
βοήθεια. Εάν έχετε εναπομένον υπόλοιπο,
αφού έχετε εξαντλήσει όλες τις υπόλοιπες
επιλογές κάλυψης. μπορεί να είστε επιλέξιμοι
για οικονομική βοήθεια. Μπορείτε να
ζητήσετε μια αίτηση αυτοπροσώπως, από το
τηλέφωνο ή μέσω του παρακάτω
διαδικτυακού συνδέσμου.
Κατόπιν αιτήματός σας, ένα έντυπο αίτησης
παροχής οικονομικών στοιχείων ή αντίγραφο
της Πολιτικής Οικονομικής Βοήθειας θα σας
ταχυδρομηθούν ατελώς. Επίσης, αυτά τα
έγγραφα και αυτή η Συνοπτική Παρουσίασή
διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία μας
στη διεύθυνση dartmouthhitchcock.org/billing-charges/financial_
assistance.html και σε έντυπη μορφή στις
ακόλουθες γλώσσες:




Ισπανικά
Κινεζικά
Νεπαλικά

 Γαλλικά
 Ελληνικά
 Αραβικά

 Πορτογαλ
 Βιετναμέζ
 Ρωσικά

