
 
 

Αναθεώρηση 10/2020 
 

Περίληψη Απλής Γλώσσας Πολιτικής Χρηματοοικονομικής Βοήθειας 
 
Το Winchester Hospital, ένα μη κερδοσκοπικό ψυχιατρικό νοσοκομείο (συλλογικά,« WH »), ιδρύθηκε για να εξυπηρετήσει τις 
ανάγκες των κατοίκων της Μασαχουσέτης και των γύρω περιοχών. Τα νοσοκομεία έχουν δεσμευτεί να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες σε 
ασθενείς ανεξάρτητα από την δυνατότητά τους να πληρώνουν. Το Winchester Hospital αναγνωρίζει ότι δεν έχουν όλοι οι ασθενείς 
τους οικονομικούς πόρους για να πληρώσουν το λογαριασμό τους στο νοσοκομείο. Αυτή η Περίληψη Απλής Γλώσσας παρέχει τις 
βασικές πληροφορίες σχετικά με την πολιτική οικονομικής βοήθειας. 

 
Winchester Hospital Πολιτική Οικονομικής 
Βοήθειας 
  
Το προσωπικό οικονομικής συμβουλευτικής μας θα 
βοηθήσει τα άτομα να υποβάλουν αίτηση για επιλέξιμα 
κυβερνητικά προγράμματα ασφάλισης υγείας και να 
συμπληρώσουν δωρεάν την αίτηση οικονομικής βοήθειας. 
Το Πρόγραμμα Οικονομικής Βοήθειας προσφέρει 
επείγουσες και άλλες επιλέξιμες ιατρικά απαραίτητες 
υπηρεσίες χωρίς κόστος σε επιλεγμένους ασθενείς. Είτε οι 
ασθενείς είναι ανασφάλιστοι ή υποσφάλιστοι, μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση για οικονομική βοήθεια. Μετά την 
έγκριση, οι ασθενείς μπορούν να λάβουν την ακόλουθη 
βοήθεια με σεβασμό σε οποιοδήποτε υπεύθυνο υπόλοιπο 
του ασθενούς για επιλέξιμες ιατρικές υπηρεσίες: 
 
Φιλανθρωπική Φροντίδα 
 

Ομοσπονδιακό Επίπεδο 
Φτώχειας 

Ποσοστό 
Βοήθειας 

Σε ή κάτω από 400% 100% 
  

 
Ιατρική Βοήθεια  
Έκπτωση 100% για ασθενείς των οποίων οι ιατρικοί 
λογαριασμοί είναι μεγαλύτεροι ή ίσοι με το 25% του 
ακαθάριστου οικογενειακού τους εισοδήματος. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι ιδίες συμμετοχές, οι συνασφαλίσεις 
και οι εκπιπτόμενες δαπάνες εκτός δικτύου δεν είναι 
επιλέξιμες για οικονομική βοήθεια. Σε καμία περίπτωση ο 
ασθενής που πληροί τις προϋποθέσεις για οικονομική 
βοήθεια δεν χρεώνεται περισσότερο από τα ποσά που 
χρεώνονται γενικά σε ασθενείς με ασφάλιση.  
 
Πώς να λάβετε αντίγραφα της Πολιτικής και 
της Αίτησης του Προγράμματος Οικονομικής 
Βοήθειας μας  
Μπορείτε να λάβετε δωρεάν ένα αντίγραφο της πολιτικής 
και της φόρμας αίτησης με τους ακόλουθους τρόπους: 
 
• WH ιστότοπος: 

https://www.winchesterhospital.org/my-visit/insura
nce-billing--records/financial-assistance 

• Επισκεφθείτε το Γραφείο Οικονομικής Συμβουλευτικής 
μας που βρίσκεται στη διεύθυνση:  

 Νοσοκομείο Lahey και Ιατρικό Κέντρο 
 411 Mall Road Burlington MA, 01803 
• Ζητήστε αντίγραφα να ταχυδρομηθούν ή να σταλούν 

ηλεκτρονικά καλώντας (781) 744-8815 (μπορείτε επίσης 
να καλέσετε αυτόν τον αριθμό για να ζητήσετε βοήθεια με 
τη διαδικασία αίτησης) 

 
 

Η Φόρμα Πολιτικής Οικονομικής Βοήθειας και 
η Περίληψη Απλής Γλώσσας Πολιτικής 
Χρηματοοικονομικής Βοήθειας σε πολλές 
γλώσσες 
 
Οι Πολιτικές Χρηματοοικονομικής Βοήθειας, οι Αιτήσεις και 
οι Περιλήψεις Απλής Γλώσσας είναι διαθέσιμα στις 
ακόλουθες γλώσσες: 

Αγγλικά Γκουτζαράτι Βιετναμέζικα Ισπανικά Γαλλικά 
Αραβικά Αρμένικα Κρεόλ της 

Αϊτής 
Παραδοσιακά 
Κινέζικα 

Ιταλικά Κορεάτικα Χμερ, 
Καμπότζη 

Ελληνικά 

Ιαπωνικά Κινέζικα Ρώσικα Ινδικά 

Κάλυψη υπό την Πολιτική Χρηματοοικονομικής 
Βοήθειας  
Οι ασθενείς πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση για 
κυβερνητικά προγράμματα ασφάλισης υγείας εντός 6 μηνών 
από την υποβολή αίτησης για οικονομική βοήθεια ώστε να 
είναι επιλέξιμοι για βοήθεια από το Winchester Hospital. Οι 
ασθενείς/εγγυητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση για 
οικονομική βοήθεια ανά πάσα στιγμή έως και διακόσιες 
σαράντα (240) ημέρες αφού η πρώτη δήλωση χρέωσης είναι 
διαθέσιμη. 

 
Επιστρέψτε την συμπληρωμένη αίτησή σας στο: 

Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων 
411 Mall Road 
Burlington MA, 01803 

Εάν εγκριθεί, η οικονομική βοήθεια θα ισχύει για:  
• Νοσοκομείο Anna Jaques  
• Νοσοκομείο Addison Gilbert  
• Νοσοκομείο BayRidge Hospital 
• Νοσοκομείο Beth Israel Deaconess  
• Νοσοκομείο Beth Israel Deaconess -Milton 
• Νοσοκομείο Beth Israel Deaconess -Needham 
• Νοσοκομείο Beth Israel Deaconess -Plymouth 
• Νοσοκομείο Beverly  
• Νοσοκομείο & Ιατρικό Κέντρο Lahey 
• Ιατρικό Κέντρο Lahey, Peabody 
• Νοσοκομείο Mount Auburn 
• Νοσοκομείο New England Baptist  
• Νοσοκομείο Winchester  

 
Σημείωση: Ορισμένοι γιατροί δεν καλύπτονται από 
την Πολιτική Χρηματοοικονομικής Βοήθειας του 
Winchester Hospital Επισκεφθείτε τον ιστότοπο μας 
ή επικοινωνήστε μαζί μας στο (781) 744-8815.για 
περισσότερες πληροφορίες

https://www.winchesterhospital.org/my-visit/insurance-billing--records/financial-assistance
https://www.winchesterhospital.org/my-visit/insurance-billing--records/financial-assistance
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