
 
 

Λάβετε επιτόπια υποστήριξη 
πηγαίνοντας σε μία από τις 
παρακάτω τοποθεσίες: 

 
Dartmouth Hitchcock Medical Center  
Patient Financial Services (Οικονομικές 
υπηρεσίες ασθενών)/Main Mall  
One Medical Center Drive 
Lebanon, NH 03756 

 
Dartmouth Hitchcock Clinics Concord 
Financial Counselor 
(Οικονομικός σύμβουλος)  
253 Pleasant Street 
Concord, NH 03301 

 
Dartmouth Hitchcock Clinics Manchester 
Financial Counselor 
(Οικονομικός σύμβουλος)  
100 Hitchcock Way 
Manchester, NH 03104 

 
Dartmouth Hitchcock Clinics Nashua 
Financial Counselor 
(Οικονομικός σύμβουλος)  
2300 Southwood Drive 
Nashua, NH 03063 

 
Alice Peck Day Memorial Hospital 
Registration/Financial Counselor 
(Εγγραφή/Οικονομικός σύμβουλος)  
10 Alice Peck Day Drive 
Lebanon, NH 03766 

 
Cheshire Medical Center  
Registration/Cashiers 
(Εγγραφή/Ταμεία) Main Lobby  
580 Court Street 
Keene, NH 03431 

 
New London Hospital  
Financial Counselor/Reception 
(Οικονομικός σύμβουλος/Υποδοχή)  
273 County Road 
New London, NH 03257 

Καλέστε έναν από τους 
συνηγόρους ασθενών μας στο: 
(844) 647-6436 

 
 

Στείλτε τις συμπληρωμένες 
αιτήσεις σας στη διεύθυνση: 

 
Dartmouth Hitchcock Medical Center 
Attn: PFS - Level 3 – FAA  
One Medical Center Drive  
Lebanon, NH 03756-0001 

 
Cheshire Medical Center 
Attn: PFS – FAA 
580 Court Street 
Keene, NH 03431 

 
New London Hospital  
Υπόψη: Οικονομικός σύμβουλος  
273 County Road 
New London, NH 03257 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dartmouth-hitchcock.org/patients-visitors/financial-assistance 
 

202205-82 

 
 
 

Πολιτική 
οικονομικής 
ενίσχυσης 

http://dartmouth-hitchcock.org/patients-visitors/financial-assistance


Χρειάζεστε βοήθεια για να 
πληρώσετε το λογαριασμό 
σας για επείγουσα ή ιατρικά 
αναγκαία περίθαλψη σε 
μονάδα του Dartmouth 
Health; 
 
Μπορεί να δικαιούστε οικονομική 
βοήθεια. 
Το Dartmouth Health προσφέρει περίθαλψη 
δωρεάν ή με έκπτωση για επείγουσες ή 
άλλες ιατρικά αναγκαίες υπηρεσίες που 
παρέχονται σε ασθενείς που πληρούν τις 
προϋποθέσεις. Οι ασθενείς που κρίνονται 
επιλέξιμοι για οικονομική βοήθεια δεν 
επιτρέπεται να χρεώνονται για επείγουσα ή 
άλλη ιατρικά αναγκαία περίθαλψη 
περισσότερο από τα ποσά που γενικά 
χρεώνονται σε ασθενείς που καλύπτονται 
από ασφάλιση για την ίδια περίθαλψη. 

 
 
Οικονομική πολιτική 
Το Dartmouth Health παρέχει φροντίδα για 
επείγουσες ιατρικές καταστάσεις και ιατρικά 
αναγκαίες υπηρεσίες σε άτομα ανεξάρτητα 
από την ικανότητά τους να πληρώσουν ή 
την επιλεξιμότητα για οικονομική ή κρατική 
βοήθεια και ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, 
φυλής, κοινωνικού ή μεταναστευτικού 
καθεστώτος, σεξουαλικού 
προσανατολισμού ή θρησκείας. Παρέχουμε 
οικονομική βοήθεια σε άτομα που (i) είναι 
κάτοικοι του Νιου Χαμσάιρ ή του Βερμόντ ή 
μη κάτοικοι που αντιμετωπίζουν επείγον 
ιατρικό περιστατικό ενώ βρίσκονται στην 
περιοχή· δεν έχουν ασφάλιση ή έχουν 
ασφάλιση υγείας αλλά χρειάζονται 
οικονομική βοήθεια για να καλύψουν 
έκτακτα ιατρικά έξοδα, όπως εκπτώσεις, 
συμμετοχές και συνασφάλιστρα· δεν είναι 
επιλέξιμοι για κανένα κρατικό πρόγραμμα 
παροχών υγειονομικής περίθαλψης· και 

πληρούν τα κριτήρια οικονομικής 
επιλεξιμότητας, όπως περιγράφονται στην 
Πολιτική οικονομικής βοήθειας. Ενδέχεται να 
ισχύουν τοπικοί όροι ή εξαιρέσεις, όπως 
περιγράφεται περαιτέρω στην Πολιτική 
οικονομικής ενίσχυσης. Οι ασθενείς οφείλουν 
να συνεργαστούν με τις διαδικασίες για να 
λάβουν οικονομική βοήθεια ή άλλα μέσα 
πληρωμής και να συμβάλουν στο κόστος της 
φροντίδας τους με βάση την ατομική τους 
ικανότητα πληρωμής. 
Τα άτομα που μπορούν να αγοράσουν 
ασφάλιση υγείας αναμένεται να το πράξουν, 
για να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης που ωφελούν τη 
γενική τους υγεία, καθώς και για να 
εξασφαλίσουν προστασία των προσωπικών 
τους περιουσιακών στοιχείων. 

 
 
Πώς και πότε να υποβάλετε αίτηση για 
οικονομική ενίσχυση; 
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε 
οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια της 
περίθαλψής σας ή του επόμενου κύκλου 
εισπράξεων. Ωστόσο, συνιστούμε να 
συμπληρώνονται οι αιτήσεις πριν από τα 
ραντεβού. Οι συνήγοροι των ασθενών Οι 
συνήγοροι ασθενών μπορούν να σας 
βοηθήσουν να εντοπίσετε και να υποβάλετε 
την αίτηση για ασφαλιστική κάλυψη ή άλλους 
πόρους και να συμπληρώσετε μια αίτηση για 
οικονομική ενίσχυση. Εάν σας απομένει 
υπόλοιπο μετά την εξάντληση όλων των 
άλλων επιλογών κάλυψης, ενδέχεται να 
δικαιούστε οικονομική ενίσχυση. Μπορείτε να 
ζητήσετε την αίτηση αυτοπροσώπως ή 
τηλεφωνικά: dartmouth-
hitchcock.org/patients-visitors/ financial-
assistance. 

 
 
Τιμή με έκπτωση 
Εάν δεν πληροίτε τις προϋποθέσεις για 
οικονομική ενίσχυση, μπορεί να 
εξακολουθείτε να δικαιούστε την έκπτωση 
ανασφάλιστου ή άλλες εκπτώσεις 

σύμφωνα με την πολιτική μας. Αυτή η 
έκπτωση για ανασφάλιστους εφαρμόζεται πριν 
από τη χρέωση του ασθενούς και πριν από την 
εφαρμογή οποιωνδήποτε προσαρμογών 
οικονομικής ενίσχυσης. Η έκπτωση βασίζεται 
στη μέθοδο «προοπτικής Medicare», όπως 
περιγράφεται από τους ισχύοντες κανονισμούς 
εφαρμογής της Ενότητας 501(r) του Κώδικα 
Δημοσίων Εσόδων. 
Τα ποσοστά έκπτωσης ενδέχεται να 
διαφέρουν ανάλογα με την μονάδα. 

 
 
Πώς καθορίζεται η οικονομική 
ενίσχυση; 
Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης που 
δικαιούστε εξαρτάται από το συνολικό 
ακαθάριστο εισόδημα και τα περιουσιακά σας 
στοιχεία σε σχέση με τις ομοσπονδιακές 
κατευθυντήριες γραμμές για τη φτώχεια. 
Μπορεί να πληροίτε τα κριτήρια: Εάν το 
οικογενειακό σας εισόδημα είναι ίσο ή 
χαμηλότερο από το 300% του 
Ομοσπονδιακού ορίου φτώχειας που 
εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας και 
Πρόνοιας των ΗΠΑ και επικαιροποιείται σε 
ετήσια βάση· ή Εάν πιστεύετε ότι τα 
περιουσιακά σας στοιχεία, τα 
ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία και 
άλλοι πόροι που διαθέτετε δεν επαρκούν για 
την κάλυψη του κόστους της περίθαλψής 
σας. Κατόπιν αιτήματός σας, θα σας 
αποσταλεί δωρεάν το έντυπο αίτησης 
χρηματοδότησης ή το αντίγραφο της 
Πολιτικής Οικονομικής Ενίσχυσης. Επίσης, 
τα παραπάνω έγγραφα και αυτή η περίληψη 
είναι διαθέσιμα στον ιστότοπό μας, στη 
διεύθυνση dartmouth-hitchcock.org/ patients-
visitors/financial-assistance. 

 
 
Τα έγγραφα αυτά είναι επίσης διαθέσιμα 
στις ακόλουθες γλώσσες: Ισπανικά, 
γαλλικά, πορτογαλικά, κινέζικα, 
ελληνικά, βιετναμέζικα, νεπαλικά, 
αραβικά, ρωσικά, βοσνιακά, κορεάτικα, 
λάο, σομαλικά, σουαχίλι και 
ταϊλανδέζικα. 
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