
 

Σύνοψη σε απλή Γλώσσα της Πολιτικής Οικονομικής Βοήθειας 
 

Το Penn State Health Rehabilitation Hospital [Κρατικό Νοσοκομείο Αποκατάστασης Υγείας Penn] 

παρέχει οικονομική βοήθεια για ιατρικά απαιτούμενη φροντίδα σε ασθενείς που δεν είναι σε θέση να 

πληρώσουν.  Ακολουθεί σύνοψη της οικονομικής βοήθειας που διατίθεται από το Penn State Health 

Rehabilitation Hospital. 

Προσφερόμενη Οικονομική Βοήθεια.  Η Οικονομική Βοήθεια βασίζεται στο οικογενειακό εισόδημα, το 

μέγεθος της οικογένειας και τα περιουσιακά στοιχεία για ιατρικά απαιτούμενες υπηρεσίες.  Η 

κατάλληλη φροντίδα περιλαμβάνει ιατρικά απαιτούμενες υπηρεσίες, όπως ορίζονται από τη Medicare 

(υπηρεσίες ή προϊόντα που εύλογα θεωρούνται απαραίτητα για τη διάγνωση ή θεραπεία νόσου ή 

τραυματισμού). 

Θα λάβετε δωρεάν φροντίδα ή 100% διαγραφή ευθύνης ασθενούς μετά την καταβολή πληρωμής της 
ασφάλισης, εάν το οικογενειακό εισόδημά σας δεν ξεπερνά το 300% των Ομοσπονδιακών Οδηγιών 
Εισοδήματος Φτώχειας.  Όλοι οι αιτούντες πρέπει να εξετασθούν για ιατρική κάλυψη Medicaid και να 
συνεργαστούν με τους εκπροσώπους της Medicaid προκειμένου να ληφθούν υπόψη για την οικονομική 
βοήθεια.   
 
Επιπρόσθετοι Τρόποι Εκπλήρωσης των Προϋποθέσεων.  Εάν δεν πληρείτε τα παραπάνω κριτήρια 

εισοδήματος, ανεξάρτητα από την κατάσταση ασφάλισής σας, θα ληφθείτε υπόψη βάσει της εκάτοστε 

περίπτωσης για οικονομική βοήθεια.  Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις εξαιρετικές 

προσωπικές ή οικονομικές περιστάσεις, ή αν υπάρχουν ειδικές ιατρικές περιστάσεις όπου θεραπεία 

μπορεί να παρέχεται μόνο από το ιατρικό προσωπικό του Penn State Health Rehabilitation Hospital.   

Πως θα χρεωθείτε.  Εάν λαμβάνετε οικονομική βοήθεια σύμφωνα με την Πολιτική μας, δεν θα 

χρεωθείτε επιπλέον για ιατρικώς απαιτούμενη φροντίδα, εκτός του ποσού που χρεώνουμε γενικά τους 

ασθενείς που απολαμβάνουν ιατρική κάλυψη Medicare. 

Πως θα αποκτήσετε Αντίγραφα της Πολιτικής μας και της Αίτησης.  Μπορείτε να αποκτήσετε αντίγραφο 

της Πλήρους Πολιτικής Οικονομικής Βοήθειάς μας, Έντυπο Αίτησης και Σύνοψη σε Απλή Γλώσσα, 

δωρεάν και με τους ακόλουθους τρόπους: (1) στην ιστοσελίδα του Penn State Health Rehabilitation 

Hospital στον σύνδεσμο www.psh-rehab.com , (2) στον χώρο υποδοχής μας ή (3) καλώντας στο 

Κεντρικό Επιχειρηματικό Κέντρο μας στον αριθμό (888)868-1103. 

Πως θα αιτηθείτε και θα αποκτήσετε Βοήθεια.  Μπορείτε να κάνετε αίτηση οποιαδήποτε στιγμή κατά 

την υποδοχή ή τη διαδικασία χρέωσης συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας μια αίτηση και παρέχοντας 

εισοδηματικές πληροφορίες. Όλες οι Αιτήσεις Οικονομικής Βοήθειας, είτε συμπληρώνοντα 

αυτοπροσώπως, online, παραδίδονται ή ταχυδρομούνται, θα προωθηθούν στο Κεντρικό 

Επιχειρηματικό Κέντρο για αξιολόγηση και επεξεργασία.  Αν χρειάζεστε βοήθεια στην υποβολή 

αίτησης, επικοινωνήστε με το τμήμα υποδοχής μας στις εγκαταστάσεις ή καλέστε στο Κεντρικό 

Επιχειρηματικό Κέντρο στον αριθμό  (888)868-1103.  

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

