JFK Medical Center i Johnson Rehabilitation Institute
Program pomocy finansowej – podsumowanie zasad
Celem programu pomocy finansowej („program”) spółki JFK Health System, Inc., która obejmuje ośrodki JFK
Medical Center oraz Johnson Rehabilitation Institute (zwane łącznie „JFK”) jest zapewnienie pomocy
finansowej pacjentom potrzebującym opieki zdrowotnej, którzy są nieubezpieczeni, niedoubezpieczeni lub
którzy z innych przyczyn ze względu na swoją sytuację finansową nie są w stanie pokryć kosztów pomocy
doraźnej lub innych świadczeń zdrowotnych niezbędnych ze względów medycznych. Pacjenci ubiegający
się o pomoc finansową muszą zapisać się do programu, którego zasady podsumowano poniżej.
Świadczenia objęte programem: Dostępna pomoc finansowa przeznaczona jest wyłącznie na opłacenie
kosztów pomocy doraźnej i innych świadczeń zdrowotnych niezbędnych ze względów medycznych. Nie
wszystkie usługi świadczone w ośrodkach JFK Medical Center lub Johnson Rehabilitation Institute są objęte
programem pomocy finansowej. Niektóre świadczenia, za które pobierane są opłaty osobno przez innych
usługodawców, mogą nie być objęte programem. Należy zapoznać się z załącznikiem A do regulaminu
programu pomocy finansowej JFK, który zawiera listę usługodawców świadczących usługi opieki zdrowotnej
w tych ośrodkach oraz sprawdzić, czy dane usługi objęte są programem.
Pacjenci, którzy mają prawo skorzystać z programu pomocy finansowej: Pacjenci korzystający ze świadczeń
objętych programem, którzy spełniają kryteria kwalifikacji i złożą wypełniony wniosek o przystąpienie do
programu pomocy finansowej oraz wszystkie wymagane dokumenty.
Jak złożyć wniosek: Regulamin programu oraz wniosek o przystąpienie do programu można otrzymać/
wypełnić/złożyć w jeden z następujących sposobów:
•

Pobrać dokumenty z witryny pod adresem: https://www.jfkmc.org

•

Zadzwonić do biura głównego na numer (732) 321-7566 i poprosić o przesłanie dokumentów
pocztą.

•

Dokumenty w formie papierowej dostępne są w różnych miejscach na terenie ośrodków JFK, w tym
m.in. w ambulatoriach, w pomieszczeniach rejestracji oraz w biurze głównym znajdującym się pod
adresem: JFK Medical Center, 65 James Street, Edison, NJ 08820

•

Pacjenci mogą umówić się na spotkanie z doradcą finansowym, który pomoże wypełnić wniosek.
Jeśli pacjent zdecyduje się wypełnić wniosek samodzielnie, wypełniony wniosek (oraz wszystkie
dokumenty pomocnicze) powinien wysłać na adres: JFK Medical Center Admissions Office, 65
James Street, Edison, NJ 08820

Prawo do skorzystania z programu pomocy finansowej: Zasadniczo pacjenci nieubezpieczeni i
niedoubezpieczeni mogą mieć prawo do pokrycia wszystkich kosztów w ramach programu pomocy
finansowej, jeśli dochód brutto w ich rodzinie nie przekracza 200% ustawowej granicy ubóstwa. Ponadto do
pokrycia części kosztów w ramach programu pomocy finansowej mają prawo wszyscy nieubezpieczeni
pacjenci.
Wysokość pokrywanych kosztów w ramach programu pomocy finansowej wyłącznie w oparciu o ustawową
granicę ubóstwa wynosi:
•

Jeśli dochód brutto w rodzinie nie przekracza 200% ustawowej granicy ubóstwa:
pokrycie wszystkich kosztów w ramach programu pomocy finansowej; pacjent nie ponosi żadnych
kosztów.

•

Jeśli dochód brutto w rodzinie jest większy niż 200%, ale nie przekracza 300% ustawowej granicy
ubóstwa:
częściowe pokrycie kosztów w ramach programu pomocy finansowej do wysokości zniżki w
ramach programów pomocy charytatywnej i pomocy humanitarnej albo wysokości powszechnie
pobieranych opłat, w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa.

•

Jeśli dochód brutto w rodzinie jest większy niż 200%, ale nie przekracza 500 % ustawowej granicy
ubóstwa:
częściowe pokrycie kosztów w ramach programu pomocy finansowej do wysokości zniżki dla
nieubezpieczonych albo wysokości powszechnie pobieranych opłat w zależności od tego, która z
tych kwot jest niższa.

•

W przypadku pacjentów nieubezpieczonych:
częściowe pokrycie kosztów w ramach programu pomocy finansowej do wysokości zniżki w
ramach programu pomocy humanitarnej albo wysokości powszechnie pobieranych opłat, w
zależności od tego, która z tych kwot jest niższa.

Uwaga: Przy ustalaniu wysokości pomocy finansowej mogą być również brane pod uwagę inne kryteria
oprócz ustawowej granicy ubóstwa (np. progi dochodowe, status rezydencji, status ubezpieczenia), które
mogą zdecydować o wykluczeniu powyższych zasad. Doradcy finansowi JFK zapoznają się ze złożonymi
wnioskami i ustalają, czy pacjentowi przysługuje prawo do pomocy finansowej w ramach programu.
Pacjentowi, któremu przysługuje prawo do pomocy finansowej w ramach programu, nie zostaną naliczone
opłaty w wysokości wyższej niż powszechnie naliczane opłaty za pomoc doraźną lub inne świadczenia
zdrowotne niezbędne ze względów medycznych. Pacjentom, którym przysługuje prawo do pomocy
finansowej w ramach programu, zostaną naliczone opłaty w wysokości powszechnie naliczanych opłat
albo dowolnej zniżki dostępnej w ramach programu pomocy finansowej, w zależności od tego, która z tych
kwot jest niższa.
Dostępność dokumentów w innych wersjach językowych: Regulamin programu pomocy finansowej, wniosek
oraz podsumowanie zasad programu dostępne są w języku angielskim oraz w językach podstawowych
populacji osób, które mają ograniczoną umiejętność posługiwania się językiem angielskim, jeżeli grupa ta liczy
przynajmniej 1000 osób lub 5% społeczeństwa obsługiwanego przez JFK, w zależności od tego, która z tych
wartości jest mniejsza.
Aby uzyskać pomoc, wsparcie lub odpowiedzi na pytania, należy skontaktować się z biurem głównym,
dzwoniąc na numer (732) 321-7566.
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