Το Νοσοκομείο Stamford παρέχει ένα πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για ασθενείς που πληρούν τις
προϋποθέσεις και είναι ανασφάλιστοι ή ανεπαρκώς ασφαλισμένοι. Η πολιτική καλύπτει μόνο τις ιατρικά
απαραίτητες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομειακών υπηρεσιών και ορισμένων υπηρεσιών που
παρέχονται από ορισμένους ιατρούς και άλλους εργαζόμενους του Νοσοκομείου. Το νοσοκομείο έχει αναλάβει τη
δέσμευση να παρέχει ιατρικές υπηρεσίες σε αυτή την κοινότητα, ανεξαρτήτως της δυνατότητάς τους να
πληρώσουν.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης (FAP)
Για να ικανοποιήσετε τα οικονομικά κριτήρια, το ετήσιο
οικογενειακό εισόδημά σας δεν πρέπει να υπερβαίνει το
εισόδημα που αναφέρεται στις Ομοσπονδιακές Οδηγίες
Φτώχειας επί τέσσερα.

Οικογεν.
μέλη
1
2
3
4
5
6

Ετήσιο
εισόδημα
$51.520
$69.680
$87.840
$106.000
$124.160
$142.320

Μηνιαίο
εισόδημα
$4.293
$5.807
$7.320
$8.833
$10.347
$11.860

Εβδομαδ.
εισόδημα
$991
$1.340
$1.689
$2.038
$2.388
$2.737

Τρόπος υποβολής αίτησης:
Κάθε ένας που αιτείται Οικονομική Ενίσχυση πρέπει να
συμπληρώνει μια αίτηση.
Θα βρείτε αντίγραφα της Συνοπτικής Παρουσίασης
Οικονομικής Ενίσχυσης, της Πολιτικής Οικονομικής Ενίσχυσης
και των Εντύπων Αίτησης στη διαδικτυακή τοποθεσία μας,
https://www.stamhealth.org
Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο της Πολιτικής Οικονομικής
Ενίσχυσης και αίτηση με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
Με αποστολή email στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στη
διεύθυνση CustomerServiceR@stamhealth.org ή καλώντας το
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο (203) 276-7572
ή με αποστολή φαξ στο (203) 276-7093 ή προσωπικά στις
περιοχές Γραμματείας, στα Γραφεία Κίνησης ή στα Γραφεία των
Οικονομικών Συμβούλων ή σε οποιεσδήποτε εξωτερικές
τοποθεσίες του νοσοκομείου (βλ. πολιτική).

Παρέχουμε την Συνοπτική Πολιτική
Οικονομικής Ενίσχυσης:
Αγγλικά, ισπανικά, κρεόλ (Διατίθενται κατόπιν
αιτήματος ή στη διαδικτυακή μας τοποθεσία –
https://www.stamhealth.org
Ανεξάρτητοι πάροχοι που μπορεί να μη
συμμετέχουν στο Πρόγραμμά μας
Οικονομικής Ενίσχυσης:
Ορισμένοι ιατροί, κλινικοί ή ακτινολόγοι,
αναισθησιολόγοι, παθολόγοι, υπηρεσίες άμεσης
βοήθειας/ασθενοφόρου και ορισμένοι χειρουργοί,
οι οποίοι συμβάλλουν στην φροντίδα σας στο
Stamford Health μπορεί να μη συμμετέχουν στο
Πρόγραμμά μας Οικονομικής Ενίσχυσης. Για μια
λίστα αυτών των παρόχων, δείτε ή κατεβάστε την
πολιτική FAP ή επικοινωνήστε μαζί μας στο
τηλέφωνο (203) 276-7572.
Δωρεάν κόστος νοσηλείας (Free Bed Funds):
Μπορεί να είστε επιλέξιμοι για να λάβετε
περιορισμένο δωρεάν κόστος νοσηλείας από
δωρεές στο νοσοκομείο για ειδικές θεραπείες και
τμήματα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας
στο τηλέφωνο (203) 276-7572 για να δείτε εάν
αυτό είναι διαθέσιμο για εσάς.

Οι αιτήσεις FAP μπορεί να απορριφθούν, εάν οι ασθενείς πληρούν τις προϋποθέσεις για άλλες πηγές
χρηματοδότησης ή κάλυψης, όπως το πρόγραμμα Health Insurance Exchange (QHP), ασφάλιση
εργατικών ατυχημάτων (Workers Compensation), ασφάλιση αστικής ευθύνης (Liability), ασφάλιση για
αυτοκινητιστικά ατυχήματα (MVA) ή Medicaid, αλλά δεν προθυμοποιούνται να υποβάλλουν αίτηση για
αυτές ή αρνούνται αυτές τις παροχές.
Ταχυδρομήστε τις αιτήσεις στη διεύθυνση:[One Hospital Plaza, Stamford CT 06904]
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