Programy pomocy finansowej oferowane
przez korporację Meridian Health
Doradcy finansowi
Doradcy finansowi korporacji Meridian Health
udzielają informacji o programach pomocy
finansowej oraz o procesie składania wniosku i
mogą pomóc w jego wypełnianiu. Doradcy
finansowi korporacji Meridian Health pracują w
następujących placówkach:
Jersey Shore University Medical Center, Neptune
Ocean Medical Center, Brick
Riverview Medical Center, Red Bank
Southern Ocean Medical Center, Manahawkin
Bayshore Community Hospital, Holmdel
Meridian Family Health Center, Neptune
Jane H Booker Family Health Center, Neptune
Booker Behavioral Health Center, Shrewsbury
Parkway 100 Behavioral Health Center, Neptune
Raritan Bay Medical Center, Perth Amboy
Doradcy finansowi są do dyspozycji na miejscu na
terenie tych placówek, żeby przeprowadzać
rozmowy i odpowiadać na pytania. Żeby umówić
się na rozmowę, składający wnioski powinni
zadzwonić na numer 732 212-6505.

Co przynieść na rozmowę o pomocy
finansowej:
Składający wnioski o pomoc finansową muszą
przedstawić dokument identyfikujący, dowód
zamieszkania w stanie New Jersey, potwierdzenie
zarobków i wyciągi bankowe.

Zawiadomienie o decyzji w sprawie
wniosku:
Wszyscy składający wnioski otrzymają w ciągu 10
dni roboczych odpowiedź na piśmie, czy decyzja
jest pozytywna, czy negatywna wraz z jej
wyjaśnieniem.

Meridian Health oferuje programy pomocy
finansowej pacjentom nieubezpieczonym.
Pacjent nieubezpieczony to taki pacjent, który nie
ma żadnego ubezpieczenia, także w ramach
programu rządowego.
Jak uzyskać pomoc finansową:
Scenariusz 1: Nie masz żadnego ubezpieczenia.
Możesz wystąpić o ubezpieczenie przez Health
Insurance Exchange (Giełda ubezpieczeń zdrowotnych)
pod adresem www.healthcare.gov w okresie, kiedy
zapisy są otwarte.
Spełniasz warunki kwalifikujące do programu Medicaid
stanu New Jersey, jeżeli masz roczny dochód na
gospodarstwo domowe równy lub mniejszy 138%
federalnego poziomu ubóstwa (FPL). Jeżeli szpital tego
zażąda, musisz wystąpić o Medicaid, współpracować w
pełni w procesie rozpatrywania wniosku i odnawiać
ubezpieczenie Medicaid corocznie.
Scenariusz 2: Złożyłeś/aś wniosek o Medicaid, ale otrzymałeś/aś
odmowę ze stanu lub Health Insurance Exchange była zamknięta.
Być może kwalifikujesz się do programu pomocy stanu
New Jersey w opłacie za opiekę szpitalną. Program ten
pokrywa koszt usług szpitalnych i niektórych, specjalnych
wizyt lekarskich. W celu rozpatrzenia udziału w tym
programie, musisz złożyć wniosek używając druku
charytatywnej opieki medycznej i w pełni
współpracować w procesie rozpatrywania wniosku. Nie
będziesz obciążony/a kwotą większą niż ta, która
generalnie jest stosowana.
Scenariusz 3: Nie kwalifikujesz się ani do Medicaid, ani do
programu pomocy stanu New Jersey w opłacie za opiekę
szpitalną.
Jeżeli nie kwalifikujesz się ani do Medicaid stanu New
Jersey, ani do programów pomocy stanu New Jersey w
opłacie za opiekę szpitalną, opłata zostanie wyliczona
według obniżonych stawek dla osób nieubezpieczonych.
Nie będziesz obciążony/a kwotą większą niż ta, która
jest zwykle stosowana w odniesieniu do usług
ratunkowych i innych medycznie koniecznych i nigdy nie
będzie od ciebie wymagana opłata z góry lub inne
zaaranżowanie płatności jako warunek uzyskania
pomocy ratunkowej. Możesz być poproszony/a o
złożenie depozytu z góry, żeby otrzymać usługi

nieratunkowe.
Darmowa kopia publikacji o polityce pomocy finansowej korporacji
Meridian Health i odpowiednie druki znadują się na stronie
„Potrzebujesz pomocy finansowej?” pod tytułem „Twój rachunek”
pod adresem Meridianhealth.com. Darmowe kopie są też
dostępne w każdym szpitalu należącym do koropracji Meridian
Health, można je też otrzymać dzwoniąc na numer 732.902.7080.

