Bon Secours Health System, Inc.
Δελτίο Συνοπτικής Παρουσίασης Οικονομικής Ενίσχυσης
Η αποστολή της εταιρείας Bon Secours Health System Inc., (BSHSI) είναι να προσφέρει συμπονετικές και ποιοτικές υπηρεσίες
υγειονομικής περίθαλψης σε όσους έχουν ανάγκη, ανεξάρτητα από τη δυνατότητά τους να πληρώσουν. Η εταιρεία BSHSI παρέχει
οικονομική ενίσχυση σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους ασθενείς που λαμβάνουν φροντίδα έκτακτης ανάγκης ή άλλη ιατρικώς
αναγκαία φροντίδα από οποιαδήποτε νοσοκομειακή μας εγκατάσταση.
Ποιοι πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης;
Η Πολιτική Οικονομικής Ενίσχυσης της εταιρείας BSHSI παρέχει 100% οικονομική ενίσχυση για τη φροντίδα έκτακτης ανάγκης ή
άλλη ιατρικώς αναγκαία φροντίδα σε επιλέξιμους ανασφάλιστους και ασφαλισμένους ασθενείς με ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό
εισόδημα ίσο ή μικρότερο από το 200% των υφιστάμενων Ομοσπονδιακών Κατευθυντήριων Οδηγιών περί Φτώχειας. Η εταιρεία
BSHSI προσφέρει επίσης μειωμένη τιμή σε ασθενείς των οποίων το ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ του 201% και
400% των Ομοσπονδιακών κατευθυντήριων οδηγιών περί φτώχειας. Τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις της Πολιτικής
Οικονομικής Ενίσχυσης ή τα ανασφάλιστα άτομα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης δεν θα
χρεωθούν περισσότερα χρήματα από τα ποσά γενικής τιμολόγησης για φροντίδα έκτακτης ανάγκης ή άλλη ιατρικώς αναγκαία
φροντίδα σε ασθενείς που έχουν ασφάλεια για αυτό το είδος φροντίδας.
Πώς να υποβάλετε αίτηση για οικονομική ενίσχυση;
Τα άτομα που ανησυχούν για το αν θα μπορούν να πληρώσουν για τη φροντίδα έκτακτης ανάγκης ή άλλη ιατρικώς αναγκαία
φροντίδα μπορούν να ζητήσουν τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης. Για την υποβολή αίτησης για οικονομική ενίσχυση, ένας
ασθενής (ή η οικογένειά του ή άλλος παροχέας) θα πρέπει να συμπληρώσει την Αίτηση για Οικονομική Ενίσχυση. Αντίγραφα της
Αίτησης για Οικονομική Ενίσχυση και της Πολιτικής Οικονομικής Ενίσχυσης μπορούν να ληφθούν δωρεάν, καλώντας στο τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών μας με (Αστική χρέωση) στο 804-342-1500 ή (Χωρίς χρέωση) στο 877-342-1500. Για το τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών στο Γενικό Νοσοκομείο Ραπαχάνοκ, παρακαλούμε καλέστε στο 804-435-8529. Μπορείτε επίσης να λάβετε
δωρεάν την Αίτηση για Οικονομική Ενίσχυση και την Πολιτική Οικονομικής Ενίσχυσης ταχυδρομικά, με την αποστολή ενός
αιτήματος στη διεύθυνση Bon Secours Financial Assistance Program P.O. Box 742431 Atlanta GA, 30374-2431, για το Γενικό
Νοσοκομείο Ραπαχάνοκ, παρακαλούμε στείλτε το αίτημά σας στη διεύθυνση Bon Secours RGH Financial Assistance program P.O.
Box 1449 Kilmarnock, VA 22482. Τέλος, μπορείτε να λάβετε δωρεάν την Αίτηση για Οικονομική Ενίσχυση και την
Πολιτική Οικονομικής Ενίσχυσης, κατεβάζοντας ένα αντίγραφο από την ιστοσελίδα μας www.fa.bonsecours.com.
Πού μπορώ να απευθυνθώ για βοήθεια σχετικά με τη συμπλήρωση της Αίτησης για Οικονομική Ενίσχυση;
Τα άτομα που χρειάζονται βοήθεια με τη συμπλήρωση της Αίτησης για Οικονομική Ενίσχυση μπορούν να καλέσουν το τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών στους παραπάνω τηλεφωνικούς αριθμούς.
Ποιες υπηρεσίες καλύπτονται;
Όλες οι ιατρικώς αναγκαίες υπηρεσίες και έκτακτης ανάγκης καλύπτονται σύμφωνα με την Πολιτική Οικονομικής Ενίσχυσης,
συμπεριλαμβανομένων των εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών, της ενδονοσοκομειακής φροντίδας και των υπηρεσιών που παρέχονται
στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Μη επιλέξιμες υπηρεσίες, όπως οι επιλέξιμες μη ιατρικώς αναγκαίες επεμβάσεις, αισθητικής
και διαδικασίες με πάγιο συντελεστή, οι ασθενείς που επιλέγουν να μην χρησιμοποιήσουν την ασφάλειά τους, ανθεκτικού ιατρικού
εξοπλισμού, η φροντίδα στο σπίτι, οι υπηρεσίες που παρέχονται λόγω κάποιου ατυχήματος και τα συνταγογραφούμενα φάρμακα δεν
καλύπτονται από το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης. Αν οι υπηρεσίες που παρέχονται οφείλονται σε κάποιο ατύχημα και δεν
καλύπτονται από τρίτο πρόσωπο, οι ασθενείς μπορούν να κάνουν αίτηση για οικονομική ενίσχυση. Οι χρεώσεις από γιατρούς και
ειδικούς που δεν εργάζονται για την εταιρεία BSHSI και παρέχουν υπηρεσίες στο νοσοκομείο, ενδέχεται να μην στηρίζουν το
πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης της εταιρείας BSHSI. Θα πρέπει να μιλήσετε με το γιατρό σας ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
μας www.fa.bonsecours.com για να προσδιορίσετε αν ο γιατρός σας συμμετέχει στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης της εταιρείας
BSHSI.
Τι γίνεται αν έχω απορίες ή χρειάζομαι βοήθεια για να συμπληρώσω την αίτηση;
Αν χρειάζεστε βοήθεια μπορείτε να επικοινωνήσετε με κάποιον οικονομικό σύμβουλο ή ταμία σε κάποιο από τα νοσοκομεία μας ή να
καλέσετε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας με (Αστική χρέωση) στο 804-342-1500 ή (Χωρίς χρέωση) στο 877-342-1500. Για το
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο Γενικό Νοσοκομείο Ραπαχάνοκ, παρακαλούμε καλέστε στο 804-435-8529. Μπορείτε επίσης να
επισκεφθείτε κάποιο από τα σημεία εγγραφής των νοσοκομείων μας ή να συναντήσετε κάποιον από τους οικονομικούς μας
συμβούλους ή ταμίες που βρίσκονται στα νοσοκομεία μας για να ζητήσετε βοήθεια. Για τους μη αγγλόφωνους ασθενείς, διατίθενται
μεταφράσεις του παρόντος εγγράφου, της Πολιτικής Οικονομικής Ενίσχυσης και της Αίτησης για Οικονομική Ενίσχυση, σε διάφορες
γλώσσες συμπεριλαμβανομένων των Αγγλικών και των Ισπανικών. Παρακαλούμε καλέστε στους παραπάνω αριθμούς ή επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα μας www.fa.bonsecours.com για να κατεβάσετε τις μεταφράσεις αυτής της συνοπτικής παρουσίασης σε απλή γλώσσα,
την Πολιτική Οικονομικής Ενίσχυσης της εταιρείας BSHSI και την Αίτηση για Οικονομική Ενίσχυση.

FAP Summary – GREEK by TranslationsDepartment.com

Page 1 of 1

