Podsumowanie polityki wsparcia finansowego opisane prostym językiem
To jest polityka Systemu opieki zdrowotnej Uniwersytetu NorthShore (NorthShore), aby zapewnić wsparcie
finansowe pacjentom w potrzebie. NorthShore rozszerzy nagłe lub medycznie niezbędne usługi bezpłatnie lub po
obniżonych kosztach osobom, które są do tego uprawnione i spełniają kryteria zawarte w Polityce wsparcia
finansowego (PWF). Pacjenci objęci PWF nie będą płacili więcej za niezbędną opiekę medyczną niż Ogólnie
naliczona kwota (ONK) pacjentom z ubezpieczeniem.
Uprawnienie do wsparcia finansowego jest udzielane na podstawie przeglądu dochodów, wielkości rodziny i
federalnego progu ubóstwa (FPU).FPU różni się pod względem wielkości rodziny i jest aktualizowany co roku.
Tabela poniżej opisuje streszczenie kryteriów kwalifikujących do wsparcia finansowego.Informacje dodatkowe o
wsparciu finansowym i domniemanych kryteriach kwalifikujących można znaleźć w PWF.
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Należy wypełnić wniosek

Dokumenty wsparcia finansowego (w tym polityka, streszczenie i wniosek) są dostępne na stronie NorthShore
www.northshore.org/about-us/billing/financial-assistance lub www.swedishcovenant.org/for-patients-andvisitors/pay-your-bill/hospital-financial-assistance-policy, a darmowe wersje papierowe można pobrać w rejestracji
szpitala. Można także poprosić o kopię tych dokumentów pocztowo lub telefonicznie pod numerem telefonu
wskazanym poniżej. Dokumenty te są również dostępne w języku hiszpańskim, rosyjskim, koreańskim,
asyryjskim, arabskim, wietnamskim, polskim, i mongolski.
Wniosek powinien zostać dostarczony (wraz z dokumentami pomocniczymi) pocztą na adres wskazany poniżej
lub do szpitalnego doradcy finansowego najszybciej, jak to możliwe, nie później jednak niż 240 dni po pierwszym
wystawieniu rachunku za opiekę, chyba że pacjent posiada domniemane uprawnienia.
Należy dostarczyć wypełniony wniosek do:

Potrzebujesz pomocy? Możemy ją zapewnić.

Adres pocztowy:
System opieki zdrowotnej Uniwersytetu NorthShore
Usługi finansowe dla pacjentów
P.O. Box 1006, Suite 330
Skokie, IL 60076-9877
Faks:
(847) 982-6957
Osobiście:
Należy przynieść wniosek do szpitalnego doradcy finansowego
poprzez wizytę w głównej rejestracji szpitala

Zadzwoń (847) 570-5000
lub odwiedź szpitalnego doradcę finansowego
poprzez wizytę w głównej rejestracji szpitala

Należy dostarczyć wypełniony wniosek do:

Potrzebujesz pomocy? Możemy ją zapewnić.

Dla szpitala Swedish:
Adres pocztowy:
Szpital Swedish
Centrum Obsługi Finansowej
5145 N. California Ave,
Chicago, IL 60625

Dla szpitala Swedish:

Faks:
(773) 878-3838
Osobiście:
Należy przynieść wniosek do szpitalnego doradcy finansowego
poprzez wizytę w Centrum Obsługi Finansowej

Zadzwoń (773) 989-3841
lub odwiedź szpitalnego doradcę finansowego
poprzez wizytę w Centrum Obsługi Finansowej

