
Osoby w rodzinie/gospodarstwie 
domowym 

Dochód - 600% ubóstwa 

1 71 280 USD 

  
2 96 120 

 
3 120 960 

 
4 145 800 

 
5 170 640 

 
6 195 480 

 
7 220 380 

 
8 245 340 

    

Humboldt Park Health 
Streszczenie Polityki Pomocy Finansowej prostym językiem 

Humboldt Park Health (HPH) jest organizacją non-profit, której misją jest zapewnianie wysokiej jakości empatycznej opieki 

zdrowotnej poprzez współpracę z pacjentami i ich rodzinami, pracownikami, lekarzami i społecznościami, obsługiwanymi przez 

HPH. Humboldt Park Health ma świadomość, że nie wszystkie osoby mają możliwość lub środki dla zakupu podstawowych usług 

medycznych. Niniejsza polityka wsparcia finansowego jest zgodna z zobowiązaniem HPH do służenia wszystkim członkom 

społeczności i ma na celu wsparcie pacjentów, bazując na danych o rodzinnych środkach finansowych. 

Kwalifikowanie 
Pacjenci Humboldt Park Health z rocznymi dochodami rodzinnymi mniejszymi niż sześciokrotność federalnego poziomu ubóstwa 

i z ograniczonymi aktywami będą kwalifikowały się do pomocy finansowej HPH. 
Poniższa tabela jest oparta na 

federalnym poziomie ubóstwa z roku 

2016 

Rodzaj wsparcia 
Dochód rodziny i aktywa zostaną 

wykorzystane do określenia, czy 

otrzymasz bezpłatną lub ulgową 

opiekę medyczną. Bezpłatna opieka jest dostępna dla pacjentów z ograniczonym majątkiem i dochodem rodziny równym lub 

mniejszym niż dwukrotny poziom ubóstwa. Ulgowa opieka jest dostępna dla pacjentów o ograniczonych aktywach i dochodach 

rodzinnych wyższych niż dwukrotność poziomu ubóstwa, ale niższych niż sześciokrotność poziomu ubóstwa. 

Opłaty naliczane pacjentom kwalifikującym się do pomocy finansowej 
Pacjenci kwalifikujący się do pomocy finansowej, a nie posiadający ubezpieczenia, będą płacić za opiekę w nagłych wypadkach i 
niezbędną opiekę medyczną nie więcej niż w przypadku Medicare Prospective Payment System. 

Aby uzyskać więcej informacji 
Informacje na temat polityki pomocy finansowej HPH zostaną udostępnione pacjentom i społeczności obsługiwanej przez 

HPH i na stronie internetowej HPH. Aby uzyskać dostęp lub zażądać pełnej polityki pomocy finansowej, formularza 

zgłoszeniowego lub 

pomocy w wypełnieniu wniosku, prosimy o kontakt z: 

Humboldt Park Health Dyrektor 
ds. usług finansowych dla pacjentów 

1044 N. Francisco Avenue 
Chicago, IL 60622 

www.HPHospital.org 
877-HPH-9333 

Tłumaczenia 
Aby uzyskać informacje na temat pomocy finansowej, uzyskać formularz zgłoszeniowy FAP, skontaktuj się z HPH Patient 

Financial Services pod numerem 877-HPH-9333 

http://www.hphospital.org/

