
 

Sažetak Pravilnika o financijskoj pomoći napisan jednostavnim jezikom 
 

Rehabilitacijska bolnica Penn State Health pacijentima koji ne mogu platiti usluge pruža financijsku 

pomoć vezanu za medicinski neophodnu njegu.  Ovo je sažetak informacija o financijskoj pomoći 

dostupnoj u Rehabilitacijskoj bolnici Penn State Health. 

Ponuđena financijska pomoć.  Financijska pomoć se temelji na prihodu obitelji, veličini obitelji i 

sredstvima za medicinski neophodne usluge.  Njega za koju je moguće dobiti financijsku pomoć uključuje 

medicinski neophodne usluge, onako kako ih definira Medicare (opravdane usluge ili stavke neophodne 

za dijagnozu i liječenje bolesti ili ozljede). 

Ako vaš obiteljski prihod ne premašuje 300 % iznosa navedenog u Saveznim smjernicama o prihodima i 
siromaštvu, dobit ćete besplatnu njegu, ili 100% otpisa duga pacijenta nakon plaćanja osiguranja.  Svi 
podnositelji zahtjeva proći će probir vezan za Medicaidovo pokriće i morat će surađivati s 
predstavnicima Medicaida kako bi ušli u razmatranje za pružanje financijske pomoći.   
 
Dodatni načini za kvalifikaciju.  Ako ne ispunjavate gore u tekstu navedene kriterije, bez obzira na status 

vašeg osiguranja, ući ćete u razmatranje koje se obavlja od slučaja do slučaja u pogledu pružanja 

financijske pomoći.  Kontaktirajte nas kako bismo razgovarali o izuzetnim osobnim ili financijskim 

okolnostima, ili ako kod vas postoje posebne medicinske okolnosti u kojima liječenje može obaviti samo 

medicinsko osoblje Rehabilitacijske bolnice Penn State Health.   

Što će vam biti naplaćeno?  Ako primite financijsku pomoć na temelju našeg Pravilnika, neće vam biti 

naplaćen veći iznos za medicinski neophodnu njegu od iznosa koji uobičajeno naplaćujemo pacijentima 

koji imaju Medicareovo pokriće. 

Kako možete dobiti kopije našeg Pravilnika i zahtjeva?  Kopije našeg cjelovitog Pravilnika o financijskoj 

pomoći, njegovog sažetka napisanog na jednostavnom jeziku i obrasca zahtjeva možete besplatno dobiti 

na bilo koji od sljedećih načina: (1) na web-mjestu Rehabilitacijske bolnice Penn State Health na adresi 

www.psh-rehab.com , (2) u našim prostorijama za prijem pacijenata (3) nazivanjem našeg Središnjeg 

poslovnog ureda na broj (888)868-1103. 

Kako podnijeti zahtjev i dobiti pomoć?  Zahtjev možete podnijeti u bilo koje vrijeme tijekom postupka 

prijema u bolnicu ili postupka naplate usluga tako što ćete popuniti i podnijeti zahtjev i dostaviti 

informacije o prihodima. Svi zahtjevi za financijsku pomoć, bili popunjeni osobno ili putem interneta, 

osobno predani ili poslani poštom, bit će proslijeđeni Središnjem poslovnom uredu na ocjenjivanje i 

obradu.  Ako vam je potrebna pomoć u podnošenju zahtjeva, obratite se našem odjelu za prijem 

pacijenata u ustanovi ili nazovite naš Središnji poslovni ured na broj (888)868-1103.  

http://www.psh-rehab.com/

