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Σύνοψη της Πολιτικής Οικονομικής Υποστήριξης 
 

Providence Hospital έχει υποχρέωση προς και σεβασμό για την αξιοπρέπεια κάθε ατόμου, με ιδιαίτερη φροντίδα για 

όσους αγωνίζονται μετ' εμποδίων να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.  Providence 

Hospital έχει την ίδια υποχρέωση για διαχείριση των δικών της πόρων φροντίδας υγείας ως υπηρεσία σε ολόκληρη 

την κοινότητα.  Στα πλαίσια της προώθησης αυτών των αρχών, Providence Hospital παρέχει οικονομική 

υποστήριξη για ορισμένα άτομα που λαμβάνουν επείγουσα ή άλλη αναγκαία ιατρική φροντίδα από Providence 

Hospital.  Αυτή η σύνοψη παρέχει μια σύντομη επισκόπηση της Providence Hospital’s Πολιτικής Οικονομικής 

Υποστήριξης. 

 

Ποιος Είναι Κατάλληλος;  

Ενδέχεται να μπορείτε να λάβετε οικονομική υποστήριξη.  Η οικονομική υποστήριξη γενικά καθορίζεται από το 

συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού σας σε σχέση με το Ομοσπονδιακό Επίπεδο Φτώχειας.  Εάν το εισόδημα σας 

είναι μικρότερο ή ίσο από το 250% του Ομοσπονδιακού Επιπέδου Φτώχειας, θα λάβετε 100% διαγραφή επί του 

συνόλου των χρεών για τα οποία είστε υπεύθυνοι, ως φιλανθρωπική φροντίδα.  Εάν το εισόδημα σας είναι πάνω 

από το 250% του Ομοσπονδιακού Επιπέδου Φτώχειας, αλλά δεν υπερβαίνει το 400% του Ομοσπονδιακού Επιπέδου 

Φτώχειας, ενδέχεται να λάβετε μειωμένο ποσοστό σε αναλογική κλίμακα.  Οι ασθενείς που είναι κατάλληλοι για 

οικονομική υποστήριξη δεν πρέπει να χρεώνονται περισσότερο για τη φροντίδα που δικαιούνται αναφορικά με τα 

ποσά που συνήθως τιμολογούνται σε ασθενείς με ασφαλιστική κάλυψη.   

 

Τι Υπηρεσίες Καλύπτονται; 

Η Πολιτική Οικονομικής Υποστήριξης ισχύει σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και σε άλλη αναγκαία ιατρική 

περίθαλψη.  Οι όροι καθορίζονται στην Πολιτική Οικονομικής Υποστήριξης.  Υπηρεσίες κατόπιν επιλογής δεν 

καλύπτονται από την Πολιτική Οικονομικής Υποστήριξης. 

 

Πώς Μπορώ Να Υποβάλω Αίτηση; 

Για να υποβάλετε αίτηση για οικονομική υποστήριξη, συνήθως συμπληρώνετε μια γραπτή αίτηση και προσκομίζετε 

τα δικαιολογητικά, όπως περιγράφεται στην Πολιτική Οικονομικής Υποστήριξης και στην αίτηση Πολιτικής 

Οικονομικής Υποστήριξης. 

 

Πώς Μπορώ Να Βρω Βοήθεια με μια Εφαρμογή; 

Για βοήθεια με την αίτηση Πολιτικής Οικονομικής Υποστήριξης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με Patient Financial 

Counseling στο 202-854-4081. 

 

Πώς Μπορώ Να Πάρω Περισσότερες Πληροφορίες; 

Αντίγραφα της Πολιτικής Οικονομικής Υποστήριξης και της φόρμας αίτησης της Πολιτικής Οικονομικής 

Υποστήριξης είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση  http://www.provhosp.org/patients-guests/financial-assistance και στο 

Patient Financial Counseling Office.  Δωρεάν αντίγραφα της Πολιτικής Οικονομικής Υποστήριξης και της αίτησης 

Πολιτικής Οικονομικής Υποστήριξης μπορείτε επίσης να λάβετε μέσω ταχυδρομείου by request to the Patient 

Financial Counseling Office at 202-854-4081.  Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Οικονομικής 

Υποστήριξης είναι επίσης διαθέσιμες στο Patient Financial Counseling Office ή μέσω τηλεφώνου στο 202-854-

4081. 
 

Τι Γίνεται Εάν Δεν Είμαι Κατάλληλος; 

Εάν δεν πληρείτε τις προϋποθέσεις για οικονομική υποστήριξη στα πλαίσια της Πολιτικής Οικονομικής 

Υποστήριξης, μπορεί να πληρείτε τις προϋποθέσεις για άλλου είδους υποστήριξη.  Για περισσότερες πληροφορίες, 

παρακαλούμε επικοινωνήστε με  Patient Financial Counseling ή μέσω τηλεφώνου στο 202-854-4081. 

 

Μεταφράσεις της Πολιτικής Οικονομικής Υποστήριξης, της αίτησης Πολιτικής Οικονομικής Υποστήριξης 

και της σύνοψης γλωσσών είναι διαθέσιμες στις ακόλουθες γλώσσες κατόπιν αιτήματος: 

 
Arabic Farsi French Greek Haitian Creole 

Japanese Korean Portuguese Russian Simplified Chinese 

Spanish Tagalog Traditional Chinese Urdu Vietnamese 

 

http://www.provhosp.org/patients-guests/financial-assistance

