
Πολιτική Οικονομικής Βοήθειας: Απλή Σύνοψη  

• Προσφερόμενη Οικονομική Βοήθεια 
Η Hallmark Health System είναι υπερήφανη που προσφέρει την καλύτερη περίθαλψη για κάθε ασθενή. Η 
Hallmark Health παρέχει οικονομική βοήθεια σε ασθενείς που αδυνατούν να πληρώσουν  σε περιπτώσεις 
επείγουσας και άλλου τύπου ιατρικά αναγκαίας περίθαλψης.  

• Δικαιούμαι Οικονομική Βοήθεια;  
Οι ασθενείς που έχουν την οικονομική δυνατότητα θα κληθούν να πληρώσουν για τις υπηρεσίες που έλαβαν 
στην Hallmark Health. Ωστόσο, το δικαίωμα για οικονομική βοήθεια είναι διαθέσιμο για σας και βασίζεται σε 
πολλαπλούς παράγοντες οι οποίοι περιλαμβάνουν ασφαλιστική κάλυψη, εισόδημα (οι Ομοσπονδιακές  
Κατευθυντήριες Οδηγίες περί Πενίας αποφασίζουν το ποσό της προσφερόμενης οικονομικής βοήθειας), 
αριθμός μελών οικογένειας, περιουσιακά στοιχεία, τόπος κατοικίας, και άλλα ιατρικά έξοδα. 
Παρέχεται οικονομική βοήθεια σε ασφαλισμένους και υπασφαλισμένους ασθενείς. Θα χορηγηθεί μερική ή πλήρης 
οικονομική βοήθεια  με βάση την οικονομική δυνατότητα του ασθενούς να πληρώσει τις χρεώσεις που του  πιστώθηκαν. 
Οι ασθενείς πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, συμπεριλαμβανομένης 
της υποβολής φορολογικών δηλώσεων, εκκαθαριστικό τραπεζικού λογαριασμού και αποδεικτικό μισθοδοσίας, 
καθώς και την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αίτησης για όλες τις διαθέσιμες πηγές βοήθειας, 
συμπεριλαμβανομένης της MassHealth (Medicaid) ή άλλων ομοσπονδιακών προγραμμάτων. 

• Πώς υποβάλλω αίτηση? 
Αν δεν έχετε την οικονομική δυνατότητα, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση 
https://www.hallmarkhealth.org/Financial-Counseling-and-Billing.html, όπου μπορείτε να αποκτήσετε 
πρόσβαση, να κατεβάσετε, και να εκτυπώσετε πληροφορίες σχετικά με την πολιτική οικονομικής βοήθειας της 
Hallmark Health και το έντυπο αίτησης. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να σας αποσταλεί μέσω email η πολιτική 
οικονομικής βοήθειας. Για να προγραμματίσετε μια συνάντηση με έναν οικονομικό σύμβουλο καλέστε στο 781-
338-7111.

• Εξαιρέσεις 
Η πολιτική ισχύει μόνο για επείγουσες περίπτώσεις και ιατρικά αναγκαίες υπηρεσίες που παρέχονται στην 
Hallmark Health. Δεν ισχύει για υπηρεσίες που παρέχονται από ανεξάρτητους ιατρούς ή ιατρούς που δεν 
απασχολούνται απο την Hallmark Health. Αυτό ναι μεν περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε αναισθησιολόγους, 
ακτινολόγους, παθολόγους, και εργαστηριακά δείγματα που αναλύθηκαν εκτός της Hallmark Health. 

• Άλλα 
Κανένα άτομο που δικαιούται οικονομική βοήθεια δεν θα χρεωθεί επιπλέον από τα ποσά που γενικά 
χρεώνονται (AGB) για επείγουσα ή άλλη ιατρικά αναγκαία περίθαλψη.  

• Για όσους δεν μιλούν την Αγγλική Γλώσσα 

Η πολιτική οικονομικής βοήθειας, το έντυπο αίτησης οικονομικής βοήθειας, και η απλή σύνοψη είναι διαθέσιμα 

στην (1) Ισπανική (2) Γαλλική (3) Κρεολική (4) Ιταλική (5) Πορτογαλική (6) Ελληνική (7) Ρώσικη (8) Χίντι (9) 

Κινεζική (10) Βιετναμέζικη ή (11) Αραβική, γλώσσα στη διεύθυνση https://www.hallmarkhealth.org/Financial-

Counseling-and-Billing/Financial-Assistance-Policies.html, ή μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους οικονομικούς 

συμβούλους. 

• Στοιχεία Επικοινωνίας Οικονομικών Συμβούλων 
Νοσοκομείο Melrose-Wakefield Νοσοκομείο Melrose-Wakefield Νοσοκομείο Lawrence Memorial  

του Medford 
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