
 

AMITA Health 
 

Szpitale i Centra Medyczne: Alexian Brothers Behavioral Health Hospital; Alexian Brothers 
Medical Center; Holy Family Medical Center; Mercy Medical Center; Resurrection Medical 
Center; Saint Francis Hospital; Saint Joseph Hospital — Chicago; Saint Joseph Hospital — 
Elgin; Saint Joseph Medical Center; Saints Mary and Elizabeth Medical Center; St. Alexius 

Medical Center; St. Mary's Hospital; Ośrodki medyczne lekarzy zatrudnionych w placówkach 
 

Streszczenie Zasad udzielania pomocy finansowej (ang. FAP, Financial Assistance Policy) 
 
Organizacja AMITA Health wraz z wymienionymi powyżej placówkami szanuje godność 
każdego człowieka i niesie pomoc wszystkim, ze szczególnym uwzględnieniem osób mających 
utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej. AMITA Health jest ponadto zobowiązana do 
gospodarowania swoimi zasobami medycznymi tak, by mogła z nich korzystać cała społeczność. 
Realizując te zasady, AMITA Health świadczy pomoc finansową osobom, które zostały objęte 
opieką w przypadkach nagłych lub inną niezbędną opieką medyczną świadczoną przez AMITA 
Health. Niniejsze streszczenie zawiera skrócony opis Zasad udzielania pomocy finansowej 
obowiązujących w organizacji AMITA Health. 
 
Kto jest uprawniony do otrzymania pomocy?  
Jeśli są Państwo mieszkańcami stanu Illinois, mogą Państwo otrzymać pomoc finansową. 
O przyznaniu pomocy finansowej decyduje wysokość całkowitego dochodu gospodarstwa 
domowego w porównaniu do federalnego progu ubóstwa (FPL, Federal Poverty Level).  

● Jeżeli Państwa dochód jest mniejszy bądź równy 250% federalnego progu ubóstwa, 
przysługuje Państwu tzw. ulga w ramach opieki dobroczynnej w wysokości całości 
należnych opłat za opiekę medyczną. 

● Jeżeli są Państwo nieubezpieczeni i Państwa dochód wynosi więcej niż 250%, ale mniej 
niż 600% federalnego progu ubóstwa, mogą Państwo otrzymać ulgi w opłatach za opiekę 
medyczną wyliczane przy użyciu skali ruchomej. 

● Jeżeli są Państwo ubezpieczeni i Państwa dochód wynosi więcej niż 250%, ale mniej niż 
400% federalnego progu ubóstwa, mogą Państwo otrzymać ulgi w opłatach za opiekę 
medyczną wyliczane przy użyciu skali ruchomej. 

● Jeśli mają Państwo dług medyczny w związku z korzystaniem z nagłej lub niezbędnej 
opieki medycznej, który przekracza 20% Państwa dochodów, może Państwu 
przysługiwać ulga w opłatach.  

 
Jeśli Państwa aktywa przekraczają 600% federalnego progu ubóstwa, mogą Państwo nie 
kwalifikować się do otrzymania pomocy finansowej. Opłaty naliczane pacjentom uprawnionym do 
pomocy finansowej nie mogą przewyższać typowych opłat, którymi obciążani są pacjenci 
ubezpieczeni.  
 
 
 
Jakie usługi są objęte dofinansowaniem? 



 

Pomoc finansowa dotyczy opieki w przypadkach nagłych oraz innej niezbędnej opieki 
medycznej. Warunki finansowania określone są w dokumencie Zasady udzielania pomocy 
finansowej. Pomoc finansowa nie obejmuje żadnej innej opieki. 
Jak starać się o dofinansowanie? 
Zazwyczaj, aby ubiegać się o pomoc finansową, należy wypełnić pisemny wniosek i dołączyć do 
niego odpowiednią dokumentację, wymienioną w dokumencie Zasady udzielania pomocy 
finansowej i w samym wniosku. 
 
Gdzie szukać pomocy w wypełnianiu wniosku? 
Pomocy w wypełnianiu wniosku udziela organizacja AMITA Health. Można skontaktować się 
z nią, dzwoniąc pod numer 888-693-2252, wysyłając wiadomość elektroniczną na adres 
amitafinancialassistance@amitahealth.org lub pocztą tradycyjną na adres:  
  
AMITA Health PFS  
Attention: Financial Assistance Department 
1000 Remington Blvd., Suite 110  
Bolingbrook, IL 60440  
 
 
Gdzie szukać dalszych informacji? 
Egzemplarze Zasad udzielania pomocy finansowej oraz formularza wniosku można uzyskać 
pod adresem https://www.amitahealth.org/patient-resources/pay-your-bill/financial-assistance 
i w ośrodkach wymienionych powyżej. Bezpłatne egzemplarze Zasad pomocy finansowej 
oraz formularza wniosku można również otrzymać pocztą, pisząc pod adres wskazany 
powyżej. Dodatkowe informacje na temat Zasad udzielania pomocy finansowej można 
uzyskać pod adresem amitafinancialassistance@amitahealth.org lub dzwoniąc pod numer 
888-693-2252. 
 
 
Co można zrobić, jeśli pomoc Państwu nie przysługuje? 
Nawet jeśli nie przysługuje Państwu pomoc finansowa w ramach Zasad udzielania pomocy 
finansowej, mogą kwalifikować się Państwo do otrzymania innych świadczeń. Więcej informacji 
od organizacji AMITA Health można uzyskać, dzwoniąc pod numer 888-693-2252 lub 
wysyłając wiadomość elektroniczną lub tradycyjną pocztą pod adresy podane powyżej. 
 
Na prośbę zainteresowanych możliwe jest otrzymanie tłumaczenia dokumentu Zasady 
udzielania pomocy finansowej, formularza wniosku lub niniejszego uproszczonego 
streszczenia w następujących językach na stronie internetowej naszej organizacji: 
 
English; Español (Spanish); Polski (Polish); Tagalog (Filipino); 简体中文 (Simplified Chinese); 漢語 
(Traditional Chinese); 한국어 (Korean); Deutsch (German); اُردُو (Urdu); ગુજરાતી (Gujarati); Русский 
(Russian); Italiano (Italian); िहंदी (Hindi); Français (French); Eλληνικά (Greek); Tiếng Việt (Vietnamese); 
日本語 (Japanese); Srpski (Serbian); ภาษาไทย (Thai); Kreyòl (Haitian Creole); босански (Bosnian); 
��ែខ�រ (Khmer); Hrvatski (Croatian); فارسی (Farsi); العربیة (Arabic) 

https://www.amitahealth.org/patient-resources/pay-your-bill/financial-assistance/

