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ΓΕΝΙΚΑ 

Πολιτική 
Όλοι οι προγραμματισμένοι για θεραπεία ασθενείς που δεν έχουν 
ασφάλεια ή αρκετή ασφάλεια και οι οποίοι γνωστοποιούν ότι έχουν 
οικονομική δυσχέρεια με την πληρωμή, θα εξεταστούν πρωταρχικά 
για Φιλανθρωπική Φροντίδα /Παιδική Φροντίδα/Medicaid.  Όλοι οι 
ασθενείς που ανταποκρίνονται στα κριτήρια θα παραπεμφθούν στο 
τμήμα Πρόσληψης Εξωτερικών Ασθενών Νοσοκομείου για ραντεβού 
επιλογής. 
 
Σκοπός 
Για να εξεταστούν όλοι οι ασθενείς κατά την προκαταρκτική 
διαδικασία εγγραφής για Φιλανθρωπική Φροντίδα /Παιδική 
Φροντίδα/Medicaid που δηλώνουν ότι δεν έχουν ασφάλεια.    
 
Διαχείριση 
Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Οικονομικών και ο Αντιπρόεδρος 
Οικονομικών Υπηρεσιών Ασθενών είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση, 
συντήρηση και επακόλουθες αναθεωρήσεις αυτής της πολιτικής.  
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
1. Όλοι οι ασθενείς που, κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής 

διαδικασίας εξέτασης, δηλώνουν ότι δεν έχουν ασφάλεια και 
χρειάζονται οικονομική βοήθεια θα εξεταστούν για τα ακόλουθα. 
Δείτε το Προσάρτημα A για τους ορισμούς προκαταρκτικής 
εξέτασης. 
a. Διαμονή στο Νιού Τζέρσι για Φιλανθρωπική Φροντίδα 
b. Συζυγική κατάσταση 
c. Οικογενειακό μέγεθος 
d. Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 
e. Ποσό οικογενειακών περιουσιακών στοιχείων  
f. Εργάζεται ο/η ασθενής; 
g. Εκμισθώνετε ο/η ασθενής; 
h. Έχει εργαστεί ο/η ασθενής τους τελευταίους 3 μήνες; 
i. Έχει εργαστεί ο/η σύζυγος τους τελευταίους 3 μήνες; 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

1. Ο/η ασθενής θα εξεταστεί προκαταρκτικά με βάση το εισόδημά 
του/της καθώς και το κριτήριο περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα 
με το οικογενειακό μέγεθος. Δείτε τα ακόλουθα για: 
a. Καταλληλότητα για Φιλανθρωπική Φροντίδα και Μειωμένη 

Φιλανθρωπική Φροντίδα – Προσάρτημα B 
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b.  Φροντίδα Medicaid/Παιδική – παρακαλούμε δείτε το: 

http://www.njfamilycare.org/default.aspx 
 

c. Οι ασθενείς που φαίνεται ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια θα 
παραπεμφθούν στο τμήμα Πρόσληψης Εξωτερικών Ασθενών 
Νοσοκομείου για ραντεβού επιλογής. Δείτε το «Τεκμηρίωση 
παραπομπής στο Τμήμα Πρόσληψης Εξωτερικών Ασθενών 
Νοσοκομείου».  
 

d. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι σύμφωνα με την Ιατρική Φροντίδα 
Πρώτων Βοηθειών & τον Ενεργό Εργασιακό Νόμο (EMTALA) του 
1986, άτομα που έχουν επείγουσες ιατρικές καταστάσεις θα 
εξεταστούν και θα σταθεροποιηθούν άσχετα με την ικανότητά τους 
για πληρωμή. Αυτές οι υπηρεσίες δεν θα καθυστερήσουν, 
απαρνηθούν, ούτε θα περιοριστούν για οποιοδήποτε λόγο, 
συμπεριλαμβανομένων και χωρίς να περιορίζονται σε ερωτήσεις 
σχετικά με πληρωμή. Δείτε τη Διοικητική Πολιτική 558-1, Μεταφορά 
Ασθενών και Επείγουσα Ιατρική Θεραπεία & Ενεργός Εργασιακός 
Νόμος (EMTALA). 

 
e. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι όλες οι υπηρεσίες εντός των 

εγκαταστάσεων του Ιατρικού Κέντρου νοσοκομείου καλύπτονται με 
αυτήν την πολιτική. Παρακαλούμε δείτε το Παράρτημα C για έναν 
κατάλογο παρόχων που παρέχουν επείγουσες ή άλλες ιατρικά 
απαραίτητες υγειονομικές υπηρεσίες εντός των νοσοκομειακών 
εγκαταστάσεων. Το παράρτημα αυτό προσδιορίζει ποιοι πάροχοι 
καλύπτονται με αυτήν την πολιτική και ποιοι δεν καλύπτονται. Ο 
κατάλογος παρόχων θα αναθεωρείται ανά τριμηνία και θα 
ενημερώνεται, εάν είναι απαραίτητο.  

 
2. Ποσά που Χρεώνονται Συνήθως (“AGB”) Υπολογισμός για 

Επείγουσα ή Άλλη Ιατρικά Απαραίτητη Φροντίδα  
a. Σύμφωνα με τον Κώδικα Υπηρεσίας Εσωτερικών 

Εισοδημάτων §501(r)(5), στην περίπτωση επείγουσας ή 
άλλης ιατρικά απαραίτητης φροντίδας, οι ασθενείς που είναι 
κατάλληλοι για οικονομική βοήθεια υπό τους όρους αυτής της 
Πολιτικής, δεν θα χρεώνονται περισσότερο από ένα άτομο 
που έχει ασφάλεια για την κάλυψη τέτοιου τύπου φροντίδας.   

b.  Ένα άτομο που κρίνεται κατάλληλο για οικονομική βοήθεια 
και χρειάζεται επείγουσα ή άλλη ιατρικά απαραίτητη φροντίδα 
θα χρεωθεί το λιγότερο από: 

i. Το ποσό όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τις 
ενότητες (1)(a)-(b) ανωτέρω, ή 

ii. AGB.   
c. Το AGB υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το κόστος  Medicare 

για υπηρεσίες συν ασφαλιστές ιδιωτικής ασφάλισης.  Τα 
τρέχοντα ποσοστά AGB έχουν ως εξής: 

i. Νοσηλευόμενος ασθενής: 26% 
ii. Μη νοσηλευόμενος ασθενής: 32% 
iii. Μη νοσηλευόμενος ασθενής σε πρώτες βοήθειες: 

22% 
 

http://www.njfamilycare.org/default.aspx
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3. Μέθοδοι για την εφαρμογή οικονομικής βοήθειας  

a. Δείτε τις πληροφορίες στον ιστότοπο του Ιατρικού Κέντρου 
i. Ιστότοπος:  Ένα άτομο μπορεί να δει πληροφορίες 

σχετικά με οικονομική βοήθεια ονλάιν στον 
παρακάτω ιστότοπο: 

              http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy 
   

b. Αίτηση 
i. Διαθέσιμες γλώσσες 

a. Οι Συχνά Τιθέμενες Ερωτήσεις (FAP) του 
Ιατρικού Κέντρου, η Αίτηση και το PLS 
είναι διαθέσιμα στα Αγγλικά και στη κύρια 
γλώσσα πληθυσμών με περιορισμένη 
επίδοση στα Αγγλικά (“LEP”) που 
αποτελούν το μικρότερο από 1.000 άτομα 
ή 5% της περιοχής κύριας παροχής 
υπηρεσιών του Ιατρικού Κέντρου. Τα 
έγγραφα αυτά διατίθενται δωρεάν κατόπιν 
αίτησης. 

ii. Ένα άτομο μπορεί να υποβάλλει αίτηση για 
οικονομική βοήθεια υποβάλλοντας ένα έγγραφο 
της αίτησης. Το έγγραφο αίτησης είναι δωρεάν με 
κάθε μία από τις ακόλουθες μεθόδους: 

b. Μέσω ταχυδρομείου:  Στείλτε γράμμα στην 
παρακάτω διεύθυνση και ζητήστε ένα 
έντυπο αντίγραφο για την αίτηση 
οικονομικής βοήθειας: 

1) 100 First Street - Suite 300 
Hackensack, NJ  07601 

c. Προσωπικά: Πηγαίνετε στο Τμήμα 
Οικονομικής Βοήθειας προσωπικά 
(Δευτέρα με Παρασκευή, 8:00πμ-4:00 μμ.), 
που βρίσκεται στην παρακάτω διεύθυνση: 

1) 100 First Street - Suite 300 
Hackensack, NJ  07601 

d. Τηλεφωνικά:  Μπορείτε να τηλεφωνήσετε 
στο Τμήμα Οικονομικής Βοήθειας στον 
αριθμό (551)-996-4343. 

 
iii. Χρονική περίοδος αίτησης:   

a. Ένα άτομο έχει τριακόσιες εξήντα πέντε  (365) 
ημέρες από την ημερομηνία παροχής 
υπηρεσιών για να υποβάλλει μία Αίτηση για 
Φιλανθρωπική Φροντίδα. 

b. Οι ατελείς αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη, αλλά 
ειδοποιούνται οι αιτούντες και τους δίνεται η 
ευκαιρία να παράσχουν τα ελλιπή τεκμήρια/τις 
ατελείς πληροφορίες.  

 

http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy
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iv. Συμπληρωμένες Αιτήσεις:   
a. Παρακαλούμε ταχυδρομήστε όλες τις 

συμπληρωμένες αιτήσεις στο Τμήμα 
Οικονομικής Βοήθειας (δείτε την παραπάνω 
διεύθυνση). 
 

Παρακαλούμε δείτε το Προσάρτημα Δ της παρούσας πολιτικής για τη Χρονική 
Προθεσμία Εισπράξεων από Ασθενείς του HackensackUMC, για πληροφορίες 
σχετικά με τη διαδικασία χρέωσης/εισπράξεων και τη συμμόρφωση με τον Κώδικα 
Υπηρεσίας Εσωτερικών Εισοδημάτων §501(r)(6). 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ A: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 
Μέγεθος Οικογένειας 
Ο/η ασθενής, ο/η σύζυγος και κάθε ανήλικο παιδί θεωρούνται οικογένεια. Ενήλικο είναι 
κάθε άτομο 18 ετών και άνω. Ωστόσο, εάν το ενήλικο άτομο είναι μαθητής που 
παρακολουθεί μαθήματα κανονικά, τότε θεωρείται ανήλικο άτομο μέχρι την ηλικία των 22 
ετών. Μία έγκυος γυναίκα μετριέται ως οικογένεια των δύο ατόμων (2). 
 
Συζυγική Κατάσταση  
Ελεύθερος/η – Μέγεθος οικογένειας 1. 
Διαζευγμένος/η – Μέγεθος οικογένειας 1 εκτός και αν το άτομο έχει την επιτήρηση 
ανήλικων παιδιών. Σε τέτοια περίπτωση τα ανήλικα παιδιά λαμβάνονται υπόψη στο 
μέγεθος οικογένειας. 
Σε διάσταση – Εκτός και αν έχουν νόμιμο τεκμήριο, ένα ζευγάρι σε διάσταση θεωρείται 
ως οικογένεια με δύο (2) μέλη (2). 
 
Οικογενειακό εισόδημα  
Μικτό ετήσιο εισόδημα. 
 
Ποσό οικογενειακών περιουσιακών στοιχείων 
Τα περιουσιακά στοιχεία, που αποτελούν ιδιοκτησία του/της συζύγου και των ανήλικων 
παιδιών, μετριούνται για τον ασθενή. Τα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν 
λογαριασμούς τραπέζης, επιταγών και αποταμιευτικούς, μετρητά, ατομικούς 
λογαριασμούς συνταξιοδότησης (IRA), ή άλλους λογαριασμούς συνταξιοδότησης. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ B: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ 
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

Ισχύει από: 23 Μαρτίου 2015 

Ο/η ασθενής πρέπει να ανταποκρίνεται στα κριτήρια εισοδήματος και περιουσιακών στοιχείων 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: Ποσοστό κόστους που πληρώνεται από τον ασθενή όταν το μικρό εισόδημα εμπίπτει εντός των 

ακολούθων εύρων 

 Ο ασθενής 

πληρώνει  0% 

των χρεώσεων 

Ο ασθενής 

πληρώνει 20% 

των χρεώσεων 

Ο ασθενής 

πληρώνει 40% 

των χρεώσεων 

Ο ασθενής 

πληρώνει 60% 

των χρεώσεων 

Ο ασθενής 

πληρώνει 68% 

των χρεώσεων 

Ο ασθενής 

πληρώνει 

100% των 

χρεώσεων 

Μέγεθος 

οικογένειας* 

<=200% >200<=225% >225<=250% >250<=275% >275<=300% >300% 

1 $23.540 ή 
λιγότερο 

$23.541 ως 
$26.483 

$26.484 ως 
$29.425 

$29.426 ως 

$32.368 

$32.369 ως 

$35.310 

$35.311 ή 
περισότερο 

2 $31.860 ή 

λιγότερο 

$31.861 ως 

$35.843 

$35.844 ως 

$39.825 

$39.826 ως 

$43.808 

$43.809 ως 

$47.790 

$47.791 ή 

περισότερο 

3 $40.180 ή 

λιγότερο 

$40.181 ως 

$45.203 

$45.204 ως 

$50.225 

$50.226 to ως 

$55.248 

$55.249 ως 

$60.270 

$60.271 ή 

περισότερο 

4 $48.500 ή 

λιγότερο 

$48.501 ως 

$5.,563 

$54.564 ως 

$60.625 

$60.626-

$66.688 

$66.689 ως 

$72.750 

$72.751 ή 

περισότερο 

5 $56.820 ή 

λιγότερο 

$56.821 ως 

$63.923 

$63.924 ως 

$71.025 

$71.026 ως 

$78.128 

$78.129 ως 

$85.230 

$85.231 ή 

περισότερο 

6 $65.140 $65.141 ως 

$73.283 

$73.284 ως 

$81.425 

$81.426 ως 

$89.568 

$89.569 ως 

$97.710 

$97.711 ή 

περισότερο 

7 $73.460 ή 

λιγότερο 

$73.461 ως 

$82.643 

$82.644 ως 

$91.825 

$91.826 ως 

$101.008 

$101.009 ως 

$110.190 

$110.191 ή 

περισότερο 

8 $81.780 ή 

λιγότερο 

$81.781 ως 

$92.003 

$92.004 ως 

$102.225 

$102.226 ως 

$112.448 

$112.449 ως 

$122.670 

$122.671 ή 

περισότερο 

Για οικογένειες με περισσότερα από 8 μέλη, προσθέστε τα παρακάτω ποσά στο μεγαλύτερο ποσό κάθε στήλης για κάθε 

επιπλέον οικογενειακό μέλος. 

 $8.320 $9.360 $10.400 $11.440 $12.480  

*Μια έγκυος γυναίκα μετριέται ως 2 οικογενειακά μέλη. 

 

Εάν οι ασθενείς που ανήκουν στην αναλογική κλίμακα τελών 20% έως 80% είναι υπεύθυνοι για κατάλληλα ιατρικά έξοδα 

από την τσέπη τους που υπερβαίνουν το 30% του μικτού ετήσιου εισοδήματός τους (π.χ., λογαριασμοί απλήρωτοι από 

άλλους), τότε το ποσό που υπερβαίνει το 30% θεωρείται βοήθεια πληρωμής του νοσοκομείου (φιλανθρωπική φροντίδα). 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Τα ατομικά περιουσιακά στοιχεία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα $7.500 και τα οικογενειακά περιουσιακά στοιχεία δεν πρέπει να 

υπερβαίνουν τα $1.000. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Γ: Πάροχοι ανά τμήμα που παρέχουν επείγουσες ιατρικές 
υπηρεσίες ή άλλες απαραίτητες υγειονομικές υπηρεσίες εντός του νοσοκομειακού 
ιδρύματος 
 

Τμήμα/Οντότητα/Ομάδα Καλύπτεται από την Πολιτική 

Οικονομικής Βοήθειας; 

Τμήμα Αναισθησιολογίας  Όχι 

Τμήμα Αντικαρκινικού Κέντρου Όχι 

Τμήμα Οδοντιατρικής Όχι 

Τμήμα Πρώτων Βοηθειών Όχι 

Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Όχι 

Τμήμα Γενικής Ιατρικής Όχι 

Τμήμα Νευροχειρουργικής Όχι 

Τμήμα Μαιευτικής και Γυναικολογίας Όχι 

Τμήμα Οφθαλμιατρικής Όχι 

Τμήμα Ορθοπεδικής Εγχείρησης Όχι 

Τμήμα Ωτορινολαρυγγολογίας Όχι 

Τμήμα Παθολογίας Όχι 

Τμήμα Παιδιατρικής Όχι 

Τμήμα Πλαστικής & Επανορθωτικής Εγχείρησης Όχι 

Τμήμα Ποδιατρικής  Όχι 

Τμήμα Ψυχιατρικής και Συμπεριφορικής Ιατρικής Όχι 
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Τμήμα Ακτινολογίας Ογκολογικού Όχι 

Τμήμα Ακτινολογίας Όχι 

Τμήμα Ιατρικής Αποκατάστασης Όχι 

Τμήμα Χειρουργικής Όχι 

Τμήμα Ουρολογίας Όχι 

Νοσοκομειακοί γιατροί Όχι 

Υπηρεσίες εργαστηρίων Όχι 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Δ:  Χρονική Περίοδος Εισπράξεων Ασθενών του HackensackUMC 
(Για υπηρεσίες εντός του νοσοκομείου και από εξωτερικά ιατρεία)  

 
Το Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο Hackensack παρέχει λογαριασμούς για υπηρεσίες που 
παρασχέθηκαν αφότου η ασφάλεια έχει επεξεργαστεί το λογαριασμό. Τα υπόλοιπα μετά την 
ασφάλεια περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

1. Άτομο που πληρώνει από την τσέπη του (ασθενής χωρίς ασφάλιση) 

2. Πληρώνει από την τσέπη του μετά την ασφάλιση (η ασφάλιση έχει πληρώσει την 

υποχρέωσή της, και ο ασθενής είναι υπεύθυνος για το υπόλοιπο) 

3. Φιλανθρωπική Φροντίδα του HackensackUMC (παρηγορητική φροντίδα – μειωμένη τιμή) 

4. Πληρώνει από την τσέπη του μετά από το Medicare (η υποχρέωση του ασθενούς ορίζεται 

από την Medicare). 

Για ασθενείς χωρίς ασφάλιση ταχυδρομείται ένας λογαριασμός περίπου πέντε μέρες μετά το 
εξιτήριο ή την ημερομηνία παροχής υπηρεσιών. 
 
Κύκλος λογαριασμού χωρίς Medicare – Ο συνολικός κύκλος χρέωσης είναι 62 ημέρες προτού 
σταλθεί το υπόλοιπο για είσπραξη. Αποστέλλεται ένας λογαριασμός στους ασθενείς αφού έχει 
πληρώσει η ασφάλιση το μερίδιό τους. Η πλήρης πληρωμή (ξόφληση) πρέπει να γίνει προτού 
λήξει η προθεσμία που τυπώνεται στο λογαριασμό. Εάν η εξόφληση δεν ληφθεί πριν λήξει η 
προθεσμία, ο ασθενής θα συνεχίσει να λαβαίνει λογαριασμούς (έως συνολικά τρεις). Εάν δεν 
ληφθεί πληρωμή, θα σταλθεί μία επιστολή στον ασθενή με την οποία θα ζητείται πληρωμή εντός 
δέκα ημερών. Εάν η πληρωμή δεν γίνει και πάλι, ο λογαριασμός θα παραπεμφθεί σε Πρακτορείο 
Εισπράξεων.  
 
Κύκλος λογαριασμού Medicare – Ο συνολικός κύκλος χρέωσης είναι 120 ημέρες προτού 
σταλθεί το υπόλοιπο για είσπραξη. Αποστέλλεται ένας λογαριασμός στους ασθενείς αφού έχει 
πληρώσει η Medicare και κάθε άλλη τυχόν δευτερεύουσα ασφάλιση. Η πλήρης πληρωμή 
(ξόφληση) πρέπει να γίνει προτού λήξει η προθεσμία που τυπώνεται στο λογαριασμό. Εάν η 
εξόφληση δεν ληφθεί πριν λήξει η προθεσμία, ο ασθενής θα συνεχίσει να λαβαίνει λογαριασμούς 
(έως συνολικά τέσσερις).  Εάν δεν ληφθεί πληρωμή, θα σταλθεί μία επιστολή στον ασθενή με την 
οποία θα ζητείται πληρωμή εντός δέκα ημερών. Εάν η πληρωμή δεν γίνει και πάλι, ο 
λογαριασμός θα παραπεμφθεί σε Πρακτορείο Εισπράξεων. 
Διεύθυνση για πληρωμές από ασθενείς:  
Hackensack University Medical Center 
P.O. Box 48027 
Newark NJ 07101-4827  
 
Οι ασθενείς που έχουν ερωτήσεις σχετικά με το υπόλοιπο που χρωστάνε θα πρέπει να 
καλέσουν το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στον αριθμό 551-996-3355 
Οι ασθενείς που δεν δύνανται να πληρώσουν το υπόλοιπο του λογαριασμού τους, μπορούν να 
καλέσουν το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στον αριθμό 551-996-3355 για να βρουν εάν είναι 
κατάλληλοι για διευθέτηση πληρωμών. Οι ασθενείς που δεν μπορούν να πληρώσουν, μπορούν 
να καλέσουν το γραφείο Οικονομικής Βοήθειας στον αριθμό 551-996-4343 για να βρουν εάν είναι 
κατάλληλοι για οικονομική βοήθεια. 
 
Τα έκτακτα μέτρα είσπραξης μπορεί να περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται στα ακόλουθα: 
βάζοντας ενέχυρο την ιδιοκτησία κάποιου, κατάσχεση της ιδιοκτησίας ενός ατόμου, κατάσχεση 
του τραπεζικού λογαριασμού ενός ατόμου ή άλλης προσωπικής ιδιοκτησίας, άρση πολιτικής 
αγωγής εναντίον ενός ατόμου, σύλληψη ενός ατόμου, και κατάσχεση μισθών ενός ατόμου. Τα 
έκτακτα μέτρα είσπραξης διέπονται από τις ακόλουθες χρονικές περιόδους: 
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1. Περίοδος ειδοποίησης: Το Ιατρικό Κέντρο θα ειδοποιήσει το άτομο σχετικά με την 

Είσπραξη, την Πληρωμή και την Πολιτική Οικονομικής Βοήθειας προτού ξεκινήσει 

οποιαδήποτε έκτακτη είσπραξη για την απόκτηση πληρωμής και δεν θα καταβάλει 

προσπάθειες είσπραξης για τουλάχιστον 120 ημέρες από την ημερομηνία που ο ασθενής 

λάβει τον πρώτο λογαριασμό μετά το εξιτήριο.  

2. Περίοδος αίτησης: Ένα άτομο έχει 240 ημέρες από την ημερομηνία που έλαβε τον πρώτο 

λογαριασμό μετά το εξιτήριο για να υποβάλλει μια αίτηση.   

3. Περίοδος αναμονής για έκτακτα μέτρα είσπραξης: Το HackensackUMC πρέπει να δώσει 

στον ασθενή ειδοποίηση τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες προτού πάρει οποιοδήποτε 

έκτακτο μέτρο είσπραξης.   

 


