
Pénzügyi támogatási irányelvek - Tájékoztató

A HMH Hospitals Corporation ("Kórházak") Pénzügyi támogatási irányelveit és Pénzügyi támogatási irányelveit (Charity
Care/Kid Care/Medicaid) (a továbbiakban együttesen: "Pénzügyi támogatási irányelvek") azért hozták létre, hogy az
HMH Hospitals Corporation az arra jogosult betegeknek részben vagy teljes mértékben kedvezményes sürgősségi vagy
egyéb orvosilag szükséges egészségügyi szolgáltatásokat biztosíthasson.A pénzügyi támogatást igénylő betegeknek
jelentkezniük kell a programba, amelynek összefoglalása az alábbiakban olvasható.

Támogatható szolgáltatások- A kórházak által biztosított és a kórházak által kiszámlázott sürgősségi vagy egyéb
orvosilag szükséges egészségügyi szolgáltatások. A Pénzügyi támogatási irányelvek csak a Kórházak által kiszámlázott
szolgáltatásokra vonatkoznak. Más szolgáltatók, például az orvosok vagy a laboratóriumok által külön kiszámlázott
egyéb szolgáltatások nem tartoznak a Pénzügyi támogatási irányelvek hatálya alá.

Támogatásra jogosult betegek- Azok a betegek, akik teljes körű pénzügyi támogatás iránti kérelmet nyújtanak be
(a kapcsolódó dokumentációt/információkat is beleértve), és akiket a Kórházak támogatásra jogosultnak minősítettek.

Weboldal: A pénzügyi támogatással kapcsolatos információk az alábbi weboldalon érhetők el:
https://www.hackensackmeridianhealth.org/en/Pay-Bill/Financial-Assistance

Az igénylés menete- A Pénzügyi támogatási irányelvek és a kapcsolódó igénylőlapok az alábbiak szerint szerezhetők
be:

Igénylés: Magánszemély pénzügyi támogatást igényelhet a pénzügyi támogatásra való jogosultság megállapítására
szolgáló előzetes szűrés és/vagy kérelem kitöltésével és/vagy aláírásával.. (Megjegyzés: A Charity Care kórházfüggő,
ezért ha a szolgáltatást több helyszínen is igénybe szeretné venni, több kérelem benyújtására van szükség.) Az
igénylőlap a következő módok egyikével díjmentesen beszerezhető:

E-mailben, telefonon vagy személyesen: Írásban az alábbi címen, vagy személyesen a Pénzügyi Támogatási
Osztály egyik munkatársánál, hétfőtől péntekig.  A nyitvatartási időről a kórházakban vagy telefonon kérhet
tájékoztatást:

Bayshore Medical Center (Attn: Charity Care)
727 N Beers St
Holmdel, NJ 07733 732-902-7080

Hackensack University Medical Center
100 First Street, Suite 300
Hackensack, NJ 07601 551-996-4343

Jane H Booker Family Health Center
1828 W Lake Ave # 202
Neptune, NJ, 07753 732-902-7080

Jersey Shore University Medical Center
1945 Route 33
Neptune, NJ, 07753 732-902-7080

JFK University Medical Center (Attn: Charity Care)
80 James Street, 3rd Fl
Edison, NJ 08818
Előjegyzéssel fogadott betegek 732-321-7534
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Ocean University Medical Center (Attn: Charity Care)
425 Jack Martin Boulevard
Brick, NJ 08724 732-902-7080

Old Bridge Medical Center (Attn: Charity Care)
One Hospital Plaza
Old Bridge, NJ 08857 732-902-7080

Palisades Medical Center (Attn: Charity Care)
7600 River Road
North Bergen, NJ, 07047 201-854-5092

Raritan Bay Medical Center (Attn: Charity Care)
530 New Brunswick Ave
Perth Amboy, NJ 732-902-7080

Riverview Medical Center (Attn: Charity Care)
1 Riverview Plaza
Red Bank, NJ 07701 732-902-7080

Southern Ocean Medical Center (Attn: Charity Care)
1140 Route 72 W
Manahawkin, NJ 08050 732-902-7080

A Charity Care igénylőlap a Hackensack Meridian Health honlapján az alábbi linkre kattintva kinyomtatható:
https://www.hackensackmeridianhealth.org/en/Pay-Bill/Financial-Assistance

Elérhető nyelvek– A Pénzügyi támogatási irányelvek, az igénylőlap és a tájékoztatás összefoglalása a Kórházak
elsődleges szolgáltatási területén belül a korlátozott angol nyelvtudással rendelkező csoportok elsődleges nyelvén (5%
vagy az 1000 főt tartalmazó csoport, amelyik kisebb) is elérhető.

Az igénylési folyamat összefoglalása –

● A beteg írásban kitölt egy igénylőlapot, amelyen a háztartás jövedelmére, a háztartás vagyonára és a
család méretére vonatkozó kérdések találhatók

● A lakóhely NJ vezetői engedéllyel, közüzemi számlával vagy egyéb igazolásra alkalmas levéllel igazolható.
● Az igénylés a teljesség és a pontosság szempontjából felülvizsgálatra kerül.
● Ha valamilyen információ hiányzik, felveszik a kapcsolatot a beteggel
● Az igénylés jóváhagyásáról vagy elutasításáról értesítik a beteget.
● A kitöltött igénylőlapok a Pénzügyi Támogatási Osztály számára, a fenti címek egyikére küldhetők el.

A pénzügyi támogatásra való jogosultság megállapítása - A beteg általában abban az esetben jogosult pénzügyi
támogatásra, ha a család jövedelme a szövetségi kormány által kiadott Szövetségi szegénységi iránymutatásokban
meghatározott szint 600%-a vagy az alatt van.

A pénzügyi támogatásra való jogosultság azt jelenti, hogy a jogosult személyek ellátását teljes mértékben vagy
részben fedezik, és a biztosítottak számára "Általánosan kiszámlázott összegeknél" nem számolnak fel nagyobb
összeget (Általánosan kiszámlázott összegek, az IRC 501(r) szakaszában az Állami Adóhatóság (IRC) által
meghatározottak szerint). A kizárólag a család jövedelme és a Szövetségi szegénységi iránymutatások alapján
meghatározott pénzügyi támogatási szintek akkor kerülnek meghatározásra, ha a jövedelem eléri a Szövetségi
szegénységi iránymutatásokban szereplő összeg 500%-át.

Megjegyzés- A Szövetségi szegénységi iránymutatásokban foglaltakon kívül egyéb kritériumokat is figyelembe
vesznek (pl. készpénz vagy más készpénzre váltható eszközök rendelkezésre állása, valamint a háztartás havi
kiadásaihoz viszonyított havi nettó jövedelemtöbblet), ami azt eredményezheti, hogy a beteg kivételt képez az előző
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feltételek alól. Ha a családnak nincs bejelentett jövedelme, információt kell szolgáltatni a napi szükségletek
fedezéséhez használt összeg forrásáról. A Kórházak Pénzügyi Támogatási Osztálya megvizsgálja a benyújtott,
hiánytalan igénylőlapokat, és a Kórházak Pénzügyi támogatási irányelveivel összhangban meghatározza a pénzügyi
támogatásra való jogosultságot. A hiányos igénylőlapokat nem veszik figyelembe, de értesítik az igénylőt, és
lehetőséget biztosítanak számára a hiányzó dokumentumok/információk benyújtására.  (Megjegyzés: A Charity Care
kórházfüggő, ezért ha a szolgáltatást több helyszínen is igénybe szeretné venni, több kérelem benyújtására is szükség
van.

Ha segítségre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot a Pénzügyi Támogatási Osztállyal a fenti elérhetőségen (hétfőtől
péntekig, 8:00-16:00 óráig).
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