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PODSUMOWANIE ZASAD POLITYKI FINANSOWEJ PROSTYM JĘZYKIEM 

 

Programy pomocy finansowej 

* Nie wszystkie świadczenia są objęte pomocą finansową, a pomoc finansowa nie jest dostępna dla usług świadczonych poza siecią placówek NMHC. 
Ponadto Pana/Pani lekarz lub świadczeniodawca spoza szpitala nie może uczestniczyć w Programie pomocy finansowej NMHC. Lista 

świadczeniodawców oraz informacja, czy uczestniczą w Programie pomocy finansowej NMHC, jest częścią zasad polityki pomocy finansowej NMHC. 

** Osoby korzystające z bezpłatnej opieki pozostają odpowiedzialne za współpłatności. Osoby otrzymujące zniżkę na opiekę pozostają odpowiedzialne 
za współpłatności, współubezpieczenie i udziały własne. 

Jeśli otrzymuje Pan/Pani zniżkę na opiekę medyczną i są Państwo odpowiedzialni za opłacenie części rachunku, NMHC nie obciąży Pana/Pani kwotą 
wyższą niż ta, którą zazwyczaj obciążamy pacjentów z ubezpieczeniem pokrywającym taką opiekę.  
Kiedy złożyć wniosek o pomoc finansową? Kiedy dzwoni Pan/Pani w celu umówienia się na wizytę, może zostać Pan/Pani poproszony(-a) o dokonanie 

uzgodnień finansowych. Jeśli nie może Pan/Pani ubiegać się o pomoc finansową przed wizytą, powinno się to zrobić jak najwcześniej. Następnie NMHC 
zdecyduje, czy kwalifikuje się Pan/Pani do otrzymania pomocy finansowej i ile mogą Państwo otrzymać. Jeśli nie zgadza się Pan/Pani z naszymi 

ustaleniami, można skontaktować się z Działem Doradztwa Finansowego (Financial Counseling Department). 
Jak uzyskać kopie zasad i wniosków o pomoc finansową w ramach NMHC lub o dalszą pomoc? Można otrzymać bezpłatną kopię zasad NMHC i 

wniosek: 1) na stronie internetowej NMHC pod adresem http://mybill.nm.org/financial-assistance.html, 2) w naszych Działach Doradz. Finans., 

Działach Obsługi Pacjenta (Patient Services Departments) oraz na naszych Oddziałach Ratunkowych przy przyjęciu i rejestracji;  lub 3) pocztą, jeśli 

zadzwoni Pan/Pani do odpowiedniego Działu Doradz. Finans. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Działami Doradz. Finans. pod adresami 
podanymi poniżej. 

Ogólne informacje o pomocy finansowej świadczonej przez Northwestern 
Memorial Health Care (NMHC). 

Northwestern Memorial HealthCare i podmioty stowarzyszone, w tym: 

Northwestern Memorial Hospital, Northwestern Medicine Lake Forest 

Hospital, Northwestern Medicine Central DuPage Hospital, Northwestern 

Medicine Delnor Hospital, Northwestern Medical Group, oraz 

Northwestern Medicine Regional Medical Group (zbiorczo określane w tym 

podsumowaniu jako „NMHC”) są zobowiązane do zaspokajania potrzeb 

zdrowotnych osób w społeczności objętej opieką NMHC, które nie są w 

stanie zapłacić za niezbędną opiekę medyczną lub opiekę w nagłych 

przypadkach, w tym osób nieubezpieczonych, niedostatecznie 

ubezpieczonych oraz niekwalifikujących się do programów rządowych lub w 

inny sposób niezdolnych do zapłaty. W razie potrzeby NMHC zapewnia 

niezbędną opiekę medyczną bezpłatnie lub w obniżonych stawkach 

(„Pomoc finansowa”). W celu zarządzania swoimi zasobami i obowiązkami 

oraz zapewnienia pomocy finansowej jak największej liczbie osób NMHC 

ustanowił wytyczne programowe dotyczące udzielania pomocy finansowej. 

Jednakże niezależnie od zdolności pacjenta do zapłaty, NMHC zawsze 

zapewni opiekę w nagłych wypadkach. Dostępne są również plany 

płatności. W ramach Polityki pomocy finansowej NMHC zapewnia się kilka 

programów pomocy. Aby być branym(-ą) pod uwagę przy opiece bezpłatnej 

lub w obniżonych stawkach, 

może być konieczne w tym celu wypełnienie wniosku i dostarczenie 

dokumentacji dotyczącej Pana/Pani sytuacji finansowej i sytuacji 

finansowej Państwa rodziny, takiej jak majątek i dochody. 

Wymogi kwalifikowalności. Pomoc finansowa ma zastosowanie wyłącznie 

do Pana/Pani sald osobistych, po wykorzystaniu wszystkich innych 

świadczeń osób trzecich (takich jak świadczenia ubezpieczeniowe, 

programy rządowe, wpływy z działań prawnych lub prywatna zbiórka 

pieniędzy). Ponadto NMHC sprawdzi, czy kwalifikuje się Pan/Pani do innych 

programów wsparcia płatności, takich jak Medicaid. Oczekuje się Pana/Pani 

współpracy przy składaniu wniosku o taką pomoc w zakresie płatności. Aby 

kwalifikować się do pomocy finansowej, roczny dochód gospodarstwa 

domowego musi być niższy lub równy 600% federalnego poziomu dochodu 

z tytułu ubóstwa („FPL”) odpowiednio do wielkości Państwa rodziny. NMHC 

może również wziąć pod uwagę Pana/Pani zasoby przy określaniu 

kwalifikowalności i, w niektórych sytuacjach, zastosować dodatkowe 

wymagania kontrolne. Jeśli Pana/Pani wniosek dotyczący pomocy 

finansowej zostanie zaakceptowany, to w przypadku zmiany Państwa 

sytuacji finansowej muszą Państwo powiadomić NMHC w ciągu 30 dni. 

Wreszcie, aby być uczciwym wobec innych pacjentów, jeśli celowo zataja 

lub podaje Pan/Pani nieprawdziwe informacje, można zostać 

zdyskwalifikowanym(-ą) z programu pomocy finansowej. 

Program Wymogi kwalifikowalności Pomoc 

Pacjenci nieubezpieczeni Nieubezpieczeni mieszkańcy stanu Illinois otrzymujący 
niezbędną opiekę medyczną* i każdy nieubezpieczony 
pacjent otrzymujący pomoc w nagłych przypadkach 

Bezpłatna opieka dla pacjentów zarabiających 250% lub mniej 
stosownej FPL; zniżka na opiekę dla osób zarabiających od 250% do 
600% stosownej FPL 

Pacjenci ubezpieczeni Ubezpieczeni mieszkańcy stanu Illinois otrzymujący 

niezbędną opiekę medyczną* oraz każdy ubezpieczony 

pacjent otrzymujący pomoc w nagłych przypadkach 

Bezpłatna opieka dla pacjentów zarabiających 250% lub mniej 

stosownej FPL; zniżka na opiekę względem świadczeń nieobjętych 

ubezpieczeniem dla pacjentów zarabiających od 250% do 600% 

stosownej FPL** 

Domniemana 

kwalifikowalność 

Nieubezpieczeni mieszkańcy stanu Illinois, którzy 

kwalifikują się do niektórych federalnych i stanowych 

programów pomocy 

Opieka bezpłatna 

http://mybill.nm.org/financial-assistance.html
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Northwestern Memorial Hospital 
675 N. Saint Clair 

Street Chicago, IL 

60611 

NM Lake Forest Hospital 
660 N. Westmoreland Road 

Lake Forest, IL 60045 

NM Central DuPage Hospital 
25 N. Winfield Drive 

Winfield, IL 60190 

NM Delnor Hospital 
300 Randall Road 

Geneva, IL 60134 

NM Palos Hospital 
12251 80th Ave 

Palos Heights, IL 60463 

 

NM Valley West Hospital 

1302 N. Main St. 

Sandwich, IL 60548 

 

Marianjoy Rehabilitation Hospital 

26W171 Roosevelt Road 

Wheaton, IL 60187 

 

NM Kishwaukee Hospital 

1 Kish Hospital Drive 

Dekalb, IL 60115 

 

NM Huntley Hospital 

10400 Haligus Road 
Huntley, IL 60142 

 

NM McHenry Hospital 

4201 Medical Center Drive 

McHenry, IL 60050 

 
 

 
Kopie naszej Polityki pomocy finansowej, wniosku i niniejszego podsumowania są dostępne w różnych językach na stronie internetowej NM.org  

312-926-6906 


