Hospital for SSpecial Care
2150
0 Corbin Ave
New Britain, CT 06053

Podsumow
wanie zasaad dotycząących pom
mocy finanssowej

Jeśli potrzebują Paaństwo pomo
ocy w opłacen
niu usług świaadczonych prrzez szpital Ho
ospital for Speecial Care, mogą Państwo
u
w Proggramie pomoccy finansowe
ej prowadzon ym przez szp
pital. Prawo d
do uczestnictw
wa w
złożyyć podanie o udział
programie jest uzaależnione od poziomu docchodów, dosttępnych zasobbów płatniczyych (takich jak ubezpieczenie lub
d) oraz rozmiaru rodziny. Aby przystąp
pić do program
mu, pacjent m
musi podać tee dane we wn
niosku i
program Medicaid
spełn
niać kryteria udziału
u
określone w zasadach.
Program pomocy finansowej dotyczy TYLKO
O usług świadczonych przeez naszych praacowników w placówkach szpitalnych i
ulatoryjnych i może nie ob
bejmować racchunków wystawionych prrzez niezależn
nych lekarzy lub innych speecjalistów
ambu
świad
dczących usłu
ugi w naszych
h placówkach.. Pacjenci kw
walifikujący sięę do pomocy finansowej n
nie zostaną ob
bciążeni
większą kwotą niżż ta, którą są zazwyczaj
z
obciążani pacjen
nci z ubezpiecczeniem w zaakresie opiekii niezbędnej z medycznego
o
al Care odpow
wie na każdy wniosek na p
piśmie. W przzypadku odrzucenia
punkktu widzenia. Szpital Hospital for Specia
wnio
osku pacjenci mogą złożyć wniosek pono
ownie w dow
wolnym momeencie.

Gdzie znaaleźć informacje
Aby u
uzyskać więce
ej informacji i kopię formu
ularzy, proszę zadzwonić d o przedstawiiciela pacjentów HSC (num
mery telefonu
podaane poniżej) lu
ub porozmaw
wiać z biurem przyjęć lub pracownikiem
p
m rejestracji w naszej przycchodni pod ad
dresem 2150
Corbin Avenue.
Każdy członek perrsonelu HSC może
m
udzielić Państwu tele
efonicznej poomocy w wypeełnieniu i złożżeniu wniosku, a także
wysłaać papierowąą kopię zasad i formularzy.
Mogąą Państwo także odwiedzić naszą witrynę http://hfssc.org, aby prrzeczytać więcej o Program
mie pomocy ffinansowej i
pobrać formularz wniosku o prrzystąpienie do
d Programu pomocy finannsowej.

Przedstaw
wiciele pacjeentów
 Numer te
elefonu prze
edstawiciela pacjentów, który jest zaa Państwa odpowiedziallny, jest uzalleżniony od
Państwa nazwiska.
 Wszyscy przedstawicciele pacjenttów dysponu
ują poufną ppocztą głosow
wą.
Usługi ambu
ulatoryjne dla paacjentów, którycch nazwisko zacczyna się na:
A–F

860.832.626
65

G–N

860.827.471
17

O–Z

860.827.471
14

ni w Medicaid
Wszyyscy ubezpieczen

860.827.4813

Usługi szpita
alne dla pacjentó
ów, których nazzwisko zaczyna ssię na:
A–G

860.612.635
52

H–M

860.827.497
75

N–Z

860.832.623
37

Nin
niejsze podsum
mowanie, pełłne zasady do
otyczące pomoocy finansow
wej i formularzze wniosków
są dostępn
ne w wielu jęzzykach dla paccjentów, którrzy nie znają jjęzyka angielsskiego.
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