Podsumowanie prostym językiem polityki pomocy finansowej
Polityką Mental Health Emergency Center (MHEC) jest udzielanie pomocy finansowej potrzebującym
jej pacjentom. MHEC będzie rozszerzać usługi niezbędne z medycznego punktu widzenia dostępne
bezpłatnie lub ze zniżką dla osób, które kwalifikują się do Programu Pomocy Finansowej (Financial
Assistance Program) (FAP), spełniających odpowiednie kryteria. Zgodnie z prawem, MHEC będzie
zawsze zapewniać badania medyczne i niezbędne leczenie stabilizujące pacjentom znajdującym się
na szpitalnym oddziale ratunkowym, nawet jeśli nie są oni w stanie wykazać, że będą w stanie
zapłacić za tę opiekę.
Kto kwalifikuje się do pomocy finansowej:
Pomoc finansowa dostępna jest dla stałych mieszkańców stanu Wisconsin którzy byli/są leczeni przez
MHEC, świadczeniodawcy w stosunku do występującego u nich urazu, obecnej choroby lub
stanu/leczenia; którzy nie kwalifikują się do rządowego lub prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Określa się ją na podstawie całkowitego dochodu gospodarstwa domowego w porównaniu z
federalnym progiem ubóstwa (Federal Poverty Level, FPL). Jeśli Pana/Pani dochód jest mniejszy lub
równy 250% federalnego progu ubóstwa, może Pan/Pani kwalifikować się do uzyskania 100procentowej pomocy finansowej w ramach programu dostosowawczego dotyczącej części opłat, za
które jest Pan/Pani odpowiedzialny(-a). Pacjenci, którzy kwalifikują się do uzyskania pomocy
finansowej, nie zostaną obciążeni za opiekę w nagłych przypadkach lub inną opiekę niezbędną z
medycznego punktu widzenia kwotą wyższą niż ogólnie naliczana.
Nieubezpieczeni mieszkańcy stanu Wisconsin, którzy kwalifikują się do niektórych federalnych i
stanowych programów pomocy, mogą zostać uznani za domniemanie kwalifikujących się
(Presumptively Eligible) do uzyskania 100-procentowej pomocy finansowej w ramach programu
dostosowawczego. W tym przypadku nie jest konieczne złożenie wniosku. Możemy poprosić
Pana/Panią o weryfikację kryteriów kwalifikacji, jeśli MHEC nie jest w stanie ich zweryfikować drogą
elektroniczną. Kryteria domniemanej kwalifikowalności (Presumptive Eligibility) oraz inne kryteria
uzyskania pomocy finansowej zostały szczegółowo opisane w pełnej wersji Polityki pomocy finansowej
(FAP) MHEC.
Ubieganie się o pomoc finansową:
Wypełniony wniosek o pomoc finansową wraz z dokumentacją uzupełniającą należy złożyć do MHEC nie
później niż 240 dni od otrzymania pierwszego zestawienia rozliczeniowego (rachunku) za opiekę
medyczną. Dostępni są dla Państwa rzecznicy finansowi (Financial Advocates) pracujący na miejscu w
MHEC. Mogą oni udzielić więcej informacji na temat procesu składania wniosku o pomoc finansową i
zapewnić wszelką niezbędną pomoc. W celu uzyskania większej ilości informacji na temat programów
pomocy finansowej MHEC lub bezpłatnych egzemplarzy wniosku o pomoc finansową, napisanego
prostym językiem podsumowania lub polityki tego ośrodka (dostępnych w wielu językach), może
Pan/Pani:
• Wejść na stronę internetową: https://mentalhealthmke.org/
• Zadzwonić pod numer: 414-441-9670
• Wysłać prośbę pocztą na adres: MHEC Financial Assistance, PO Box 0909996, Milwaukee, WI 5320909996

