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Σκοπός: 
Να προσδιοριστούν οι κανόνες που διέπουν την είσπραξη όλων των χρεώσεων σχετικά 
με την παροχή υπηρεσιών από το ίδρυμα Πανεπιστημιακού Ιατρικού Κέντρου 
Hackensack στους ασθενείς (εφεξής το «Ιατρικό Κέντρο») και τις διαδικασίες για τη 
συναλλαγή μεταξύ των ασθενών, εγγυητών και του τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών 
του Ιατρικού Κέντρου και του προσωπικού Εγγραφής.    
 
Η τήρηση αυτής της πολιτικής θα έχει ως αποτέλεσμα την ομοιόμορφη είσπραξη εσόδων 
για το Ιατρικό Κέντρο ενώ διατηρεί τη γνωστή φήμη του Ιατρικού Κέντρου. Η τήρηση 
αυτής της πολιτικής θα αυξήσει επίσης την επίγνωση επιλογών οικονομικής βοήθειας 
που είναι διαθέσιμες σε κατάλληλους ασθενείς που χρειάζονται επείγουσες ή άλλες 
ιατρικά απαραίτητες θεραπείες, και θα περιγράψει τις διαδικασίες μέσω των οποίων οι 
ασθενείς δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για οικονομική βοήθεια.  
 
Η εστίαση είναι η βελτίωση επικοινωνίας με τους ασθενείς μας, η αύξηση διαφάνειας 
όσον αφορά τις τιμές, η αύξηση είσπραξης μετρητών πριν από τις υπηρεσίες και η 
σημαντική βελτίωση σχέσεων ασθενών/δημοσίου με την παροχή πληροφοριών στους 
ασθενείς μας για να κατανοήσουν την τιμή της φροντίδας τους. Επιπλέον, το Ιατρικό 
Κέντρο επιδιώκει να αυξήσει την πρόσβαση στις υπηρεσίες του παρέχοντα μεγαλύτερη 
πρόσβαση σε κάλυψη από όλα τα μέλη της κοινότητας.  
 
Φιλοσοφία του Πανεπιστημιακού Ιατρικού Κέντρου Hackensack: 
Το Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο Hackensack έχει καθιερώσει μια αποστολή για να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινότητας που εξυπηρετεί. Μια λογική οικονομική 
πολιτική που έχει αναλάβει τη δέσμευση για εύλογα πρωτόκολλα πίστωσης και 
είσπραξης, καθώς και οι περιεκτικές επιλογές οικονομικής βοήθειας, είναι σημαντικά 
κρίσιμα και θεμελιώδη στην αποστολή του Ιατρικού Κέντρου. Το Πανεπιστημιακό Ιατρικό 
Κέντρο Hackensack θα διατηρήσει μια πολιτική διαφάνειας τιμών κοινοποιώντας την 
οικονομική ευθύνη στους ασθενείς μας πριν από τις παρεχόμενες υπηρεσίες με την 
εξαίρεση υπηρεσιών επειγόντων ιατρικών περιστατικών. Η πολιτική θα σέβεται πάντοτε 
την οικονομική κατάσταση των ασθενώ μας και θα διατηρήσει την αξιοπρέπεια των 
ατόμων που σχετίζονται με αυτήν, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο του Νιού Τζέρσι που 
διέπει την Φιλανθρωπική Φροντίδα, P.L. 1992, Κεφάλαιο 160. 
 
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι σύμφωνα με το Νόμο περί Επείγουσας Ιατρικής 
Περίθαλψης & του Ενεργού Εργασιακού Νόμου του 1986 (EMTALA), τα άτομα με 
επείγουσες ιατρικές καταστάσεις θα επιλέγονται και θα σταθεροποιούνται ανεξάρτητα με 
την ικανότητα που έχουν για πληρωμή. Αυτές οι υπηρεσίες δεν θα καθυστερήσουν, ούτε 
θα τους αρνηθούν ούτε θα περιοριστούν για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων 
και μη περιορισμένων σε ερωτήσεις σχετικές με πληρωμή. Δείτε την Διοικητική Πολιτική 
558-1, Μεταφορά Ασθενών και Επείγουσα Ιατρική Περίθαλψη & Ενεργός Εργασιακός 
Νόμος Act (EMTALA). 
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I. Εισπράξεις εκ των προτέρων – Γενικός πληθυσμός ασθενών 
 
Πολιτική: 
Για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής, το «τμήμα πληρωμής από την τσέπη ασθενών» 
για ασθενείς που έχουν ασφάλιση ορίζεται ως το ποσό που χρωστάει ο ασθενής (ή/και ο 
εγγυητής) για όλους τους λογαριασμούς όπως ορίζεται από τον πληρωτή. Ο όρος 
«πληρωμή από την τσέπη για μη ασφαλισμένους ασθενείς» ορίζεται ως η αναλογία που 
έχουμε για Φιλανθρωπική Φροντίδα. Ο όρος «ίδρυμα» αφορά τις τιμές για τη «χρήση 
του ιδρύματος» και όχι τιμές για το ιατρείο. Ο όρος «μερίδιο κόστους» αφορά το 
αφαιρέσιμο, συνασφάλιση ή το ποσό που πληρώνει ο ασφαλισμένος.    
 
Γενικά, ο ασθενής ή/και ο εγγυητής θα έχουν την ευθύνη για πληρωμή από την τσέπη 
τους σύμφωνα με τις ακόλουθες περιστάσεις: 

A. Ο ασθενής δεν έχει ασφάλεια ιατρικής περίθαλψης για υπηρεσίες του ιδρύματος. 
B. Ο ασθενής έχει κάλυψη ιατρικής περίθαλψης για υπηρεσίες του ιδρύματος αλλά 
 οι υπηρεσίες που παρέχονται δεν καλύπτονται από την κάλυψη ασφάλισης που 
 έχει (για παράδειγμα, πλαστική εγχείρηση).  
C. Ο ασθενής έχει κάλυψη ιατρικής περίθαλψης αλλά όταν επαληθεύεται η κάλυψη  
 ιατρικής περίθαλψης, καθορίζεται ότι ο ασθενής πρέπει να πληρώσει ένα μερίδιο 
 κόστους. Το ποσό αυτό ίσως να είναι ένα ετήσιο αφαιρέσιμο ποσό, εφαρμόσιμη 
 συνασφάλιση ή ποσό που πληρώνει ο ασφαλισμένος για υπηρεσίες που 
 παρέχονται από το ίδρυμα. 
D. Ο ασθενής πληρώνει πέναλτι εάν πάει σε γιατρούς εκτός αυτών που ορίζονται 
 από την ασφάλεια του (out-of-network services) (το κέντρο Medical δεν 
 συμμετέχει σε ένα συγκεκριμένο δίκτυο). Το πέναλτι αυτό εφαρμόζεται όταν ο 
 ασθενής περιθάλπεται σε ίδρυμα εκτός του δικτύου ή/και ιατρό εκτός του δικτύου 
 ασφάλισης. Το πέναλτι θα διαφέρει με βάση την κάλυψη που έχει ο ασθενής για 
 νοσοκομεία.     
E. Ο ασθενής έχει εξαντλήσει την κάλυψη ασφαλείας του για την τρέχουσα περίοδο 
 επιδομάτων (έτος επιδομάτων, ημερολογιακό έτος, ή/και μέγιστα ποσά εφ’ όρου 
 ζωής). 

 
Εάν ένας ασθενής/εγγυητής έχει κάλυψη για ιατρική περίθαλψη σε ένα ίδρυμα θα 
πρέπει να χρησιμοποιήσει τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές για να 
καθορίσει ή/και να εισπράξει τα υπόλοιπα κόστους που πληρώνει από τσέπης: 
 

A. Αφαιρέσιμο ποσό νοσοκομειακής περίθαλψης Medicare  
Το αφαιρέσιμο ποσό νοσοκομειακής περίθαλψης Medicare για το 2016 είναι 
$1.288,00. 

 
B. Συνασφάλιση νοσοκομειακής περίθαλψης Medicare  
Εάν ο ασθενής δεν καλύπτεται από δευτερεύουσα ασφάλεια, το ποσό 
συνασφάλισης που υποδεικνύεται στο Πρόγραμμα Πληρωμών HUMC APC 
πρέπει να εισπραχθεί. Το σωστό ποσό μπορεί να βρεθεί στη στήλη 
«Συνασφάλιση». Εάν η υπηρεσία που παρασχέθηκε δεν φαίνεται στον κατάλογο 
APC, ανατρέξτε στο κατάλληλο Πρόγραμμα Κόστους της Medicare για την 
υπηρεσία που παρασχέθηκε (Ιατρική αποκατάστασης, μαστογραφία, MICU/AMB, 
Κλινικό εργαστήριο, Εκπαίδευση για διαβήτη, κτλ.)  
Παρακαλούμε συμβουλέψτε τον δικαιούχο ότι αυτό αποτελεί υπολογισμό για τα 
έξοδα από την τσέπη του. Εάν η υποχρέωση είναι μεγαλύτερη, ο ασθενής θα 
χρεωθεί για το υπόλοιπο. Εάν είναι λιγότερη από το ποσό που εισπράχθηκε, θα 
επιστραφεί στον ασθενή το περίσσιο ποσό.  
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C. Medicaid 
Γενικάy, δεν υπάρχουν έξοδα από την τσέπη του παραλήπτη/ασθενούς για 
καλυπτόμενες υπηρεσίες. Με βάση το επίπεδο κάλυψης της Medicaid ωστόσο, 
ίσως να υπάρχει ένα κόστος από την τσέπη για συνασφάλιση ή/και για μη 
καλυπτόμενη υπηρεσία. 

 
D. Ασφάλεια Blue Cross and Blue Shield   
Επιβεβαιώστε την υποχρέωση του ασθενούς για έξοδα από την τσέπη του 
επαληθεύοντας ηλεκτρονικά (RTE ή ιστότοπος Πληρωτή) ή επικοινωνώντας με 
την Blue Cross. Επαληθεύστε εάν ο ασθενής είναι υπόχρεος ή/και αν πρόκειται 
για μη καλυπτόμενη υπηρεσία. Μάθετε το ποσό μερίδιου κόστους και 
πληροφορήστε τον ασθενή. Το ποσό συνασφάλισης ETC πρέπει να επαληθευτεί 
μέσω Επαλήθευσης Καταλληλότητας RTE ή κάνοντας πρόσβαση στον ιστότοπο 
Πληρωτή. Εάν δεν μπορείτε να το επαληθεύσετε μέσω RTE ή μέσω του 
ιστότοπου Πληρωτή, το ποσό συνασφάλισης μπορεί να βρεθεί στην κάρτα 
ασφάλισης του ασθενούς. Ως τελευταία πηγή, επικοινωνήστε άμεσα με τον 
αντίστοιχο πληρωτή.  

 
E. Εμπορικοί πληρωτές και πληρωτές Διαχειριζόμενης Περίθαλψης  
Επιβεβαιώστε την υποχρέωση του ασθενούς για έξοδα από την τσέπη του 
επαληθεύοντας ηλεκτρονικά (RTE ή ιστότοπος Πληρωτή) ή επικοινωνώντας με 
τον πληρωτή. Επαληθεύστε εάν ο ασθενής είναι υπόχρεος ή/και αν πρόκειται για 
μη καλυπτόμενη υπηρεσία Obtain the cost share amount and inform the patient.  
Μάθετε το ποσό μερίδιου κόστους και πληροφορήστε τον ασθενή. Το ποσό 
συνασφάλισης ETC πρέπει να επαληθευτεί μέσω Επαλήθευσης Καταλληλότητας 
RTE ή κάνοντας πρόσβαση στον ιστότοπο Πληρωτή. Εάν δεν μπορείτε να το 
επαληθεύσετε μέσω RTE ή μέσω του ιστότοπου Πληρωτή, το ποσό 
συνασφάλισης μπορεί να βρεθεί στην κάρτα ασφάλισης του ασθενούς. Ως 
τελευταία πηγή, επικοινωνήστε άμεσα με τον αντίστοιχο πληρωτή. 

 
1. Εκλεκτικές Εισαγωγές σε Νοσοκομείο, Εγχείρηση αυθημερόν και 

εξωτερικοί ασθενείς σε κλίνη (Προγραμματισμένα ραντεβού) 
a. Οι ασθενείς με ή χωρίς ασφάλεια πρέπει να έχουν 
 εκκαθαριστεί οικονομικά: 

i. Πριν από ή την ημέρα εξέτασης προ εισαγωγής, ή 
ii. Όχι αργότερα από τις 12:00 το μεσημέρι, τρεις (3) 

εργάσιμες ημέρες πριν από τη διαδικασία 
       

Ο όρος «οικονομικά εκκαθαριστεί» αναφέρεται στην επαλήθευση 
ασφάλισης, την είσπραξη όλων των εξόδων από την τσέπη για όλους τους 
ασθενείς και την επίτευξη όλων των απαιτούμενων προκαταρκτικών 
πιστοποιήσεων, εξουσιοδοτήσεων ή/και παραπομπών για ασθενείς που 
έχουν ασφάλεια. Για όσους έχουν ασφάλεια τα έξοδα από την τσέπη τους 
μπορεί να περιλαμβάνουν αφαιρέσιμα, συνασφάλιση, και ποσά που 
πληρώνει ο ασφαλισμένος, καθώς και όλα τα έξοδα που εξαιρούνται από 
την κάλυψη (επεμβάσεις που δεν καλύπτονται). Για όσους δεν έχουν 
ασφάλεια, τα έξοδα από την τσέπη τους υπόκεινται στις αναλογίες 
Φιλανθρωπικής Φροντίδας του Πανεπιστημιακού Ιατρικού Κέντρου 
Hackensack. 
 
Εάν ο ασθενής δεν έχει εκκαθαριστεί οικονομικά εντός της προσδιορισμένης 
προθεσμίας, ο Κλινικός Διευθυντής ή Διαχειριστής για την περιοχή υπηρεσιών θα 
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ειδοποιηθεί και μετά θα καθορίσει εάν η κατάσταση του ασθενούς είναι 
επείγουσα σχετικά με την επέμβαση/το τεστ που θα κάνει.  
 

b. Προκαταρκτικές εισαγωγές 
Το Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο Hackensack θα κάνει 
προκαταρκτική εγγραφή όλων των επιλεγόμενων υπηρεσιών 
όποτε είναι δυνατόν. Η μέθοδος πληρωμής πρέπει να 
προσδιοριστεί προτού εισαχθεί ο ασθενής, 
συμπεριλαμβανομένων και των τμημάτων που θα πληρώσει ο 
ασθενής από τον τσέπη του και κάθε προηγούμενο εκκρεμές 
υπόλοιπο. Εάν χρειάζεται, θα εξασφαλιστεί μια οικονομική 
συμφωνία πριν από την προγραμματισμένη επέμβαση του 
ασθενούς με βάση τις εναλλακτικές λύσεις πληρωμής όπως 
περιγράφονται στην παρούσα πολιτική που ξεκινά στην II (E) της 
παρούσας πολιτικής.   
 

2. Πληρωμή από τσέπης για επιλεγόμενη επέμβαση χωρίς νοσηλεία  
Ασθενείς, με ή χωρίς ασφάλεια πρέπει να έχουν εκκαθαριστεί οικονομικά 
όχι αργότερα από τις 12:00 το μεσημέρι, τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν 
από την επέμβαση.  
 
Ο όρος «οικονομικά εκκαθαριστεί» αναφέρεται στην επαλήθευση 
ασφάλισης, την είσπραξη όλων των εξόδων από την τσέπη για 
όλους τους ασθενείς και την επίτευξη όλων των απαιτούμενων 
προκαταρκτικών πιστοποιήσεων, εξουσιοδοτήσεων ή/και 
παραπομπών για ασθενείς που έχουν ασφάλεια. Για όσους έχουν 
ασφάλεια τα έξοδα από την τσέπη τους μπορεί να περιλαμβάνουν 
αφαιρέσιμα, συνασφάλιση, και ποσά που πληρώνει ο 
ασφαλισμένος, καθώς και όλα τα έξοδα που εξαιρούνται από την 
κάλυψη (επεμβάσεις που δεν καλύπτονται). Για όσους δεν έχουν 
ασφάλεια, τα έξοδα από την τσέπη τους υπόκεινται στις αναλογίες 
Φιλανθρωπικής Φροντίδας του Πανεπιστημιακού Ιατρικού Κέντρου 
Hackensack.  

 
Εάν ο ασθενής δεν έχει εκκαθαριστεί οικονομικά εντός της 
προσδιορισμένης προθεσμίας, ο Κλινικός Διευθυντής ή Διαχειριστής για 
την περιοχή υπηρεσιών θα ειδοποιηθεί και μετά θα καθορίσει εάν η 
κατάσταση του ασθενούς είναι επείγουσα σχετικά με την επέμβαση/το 
τεστ που θα κάνει.   

 
3. Επείγουσες Εισαγωγές σε νοσοκομείο/μεταφορές/άμεσες εισαγωγές 

Η καταλληλότητα για παροχές και επαλήθευση θα λάβουν χώρα την ώρα 
της εισαγωγής για ασθενείς που εισάγονται στο Πανεπιστημιακό Ιατρικό 
Κέντρο Hackensack ως επείγοντα, μεταφορές ή άμεσες εισαγωγές. 

 
4. Επείγον κέντρο τραυμάτων (ETC) 

Το Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο Hackensack θα συνεχίσει να καθορίζει 
τη σημαντικότητα για θεραπεία και να θεραπεύει την ιατρική κατάσταση 
του ασθενούς προτού γίνει συζήτηση για οποιαδήποτε πληρωμή. Το 
Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο Hackensack δεν θα αρνηθεί υπηρεσίες 
εντός του ETC. Αφότου επαληθευθεί ότι ο ασθενής έχει επιλεχθεί και έχει 
δοθεί έγκριση από τον ιατρό του ασθενούς, θα ζητηθεί από τον ασθενή να 
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παράσχει πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και να πληρώσει την 
υποχρέωση που έχει για έξοδα από την τσέπη του.  

 
Το Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο Hackensack θα στείλει λογαριασμό σε 
όλες τις ασφάλειες, συμπεριλαμβανομένων και της Medicare, Medicaid 
και τρίτων πληρωτών μετά την επαλήθευση καταλληλότητας. 

  
5. Συμφωνίες διαχειριζόμενης περίθαλψης – Ασθενείς με ασφάλεια 

Το Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο Hackensack έχει συγκεκριμένες 
συμφωνίες για διαχειριζόμενη περίθαλψη. Η υποχρέωση του ασθενούς 
θα καθοριστεί από τον πληρωτή τρίτου μέρους. Το ποσό θα υπολογιστεί 
χρησιμοποιώντας το ποσοστό σύμβασης για το οποίο συμφώνησε ο 
πληρωτής.  
 

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το Παράρτημα A της παρούσας πολιτικής για τη 
Χρονική Περίοδο Είσπραξης από ασθενείς του HackensackUMC σχετικά με 
περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά τη διαδικασία είσπραξης και τη 
συμμόρφωση με τον Κώδικα Εσωτερικών Εισοδημάτων §501(r)(6). 

 
II. Πολιτική οικονομικής βοήθειας  
  

Για περιπτώσεις που αφορούν τη θεραπεία κατάλληλων παιδιών ή για ασθενείς 
που έχουν Medicaid, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την Πολιτική Διαχείρισης 
1846, Πολιτική Οικονομικής Βοήθειας (Φιλανθρωπική Φροντίδα/Παιδική 
φροντίδα/Medicaid). 
 
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι δεν καλύπτονται όλες οι υπηρεσίες που 
παρέχονται στο Ιατρικό Κέντρο από αυτήν την πολιτική. Παρακαλούμε 
αναφερθείτε στο Παράρτημα B για έναν κατάλογο παρόχων ανά τμήμα που 
παρέχουν επείγουσες ή άλλες ιατρικά απαραίτητες υπηρεσίες εντός του 
ιδρύματος. Αυτό το Παράρτημα προσδιορίζει συγκεκριμένα ποιοι πάροχοι 
καλύπτονται από αυτήν την πολιτική και ποιοι δεν καλύπτονται. Ο κατάλογος 
παρόχων θα αναθεωρηθεί και θα ενημερωθεί ανά τριμηνία εάν είναι απαραίτητο.  

 
A. Πολιτική παρηγορητικής φροντίδας μειωμένων εξόδων του 

HackensackUMC  
Όταν εφαρμοστεί η έκπτωση της Παρηγορητικής Φροντίδας στο λογαριασμό, το 
πληρωτέο σύνολο θα βασίζεται στις τιμές Παρηγορητικής Φροντίδας για ασθενείς 
που νοσηλεύονται και δεν νοσηλεύονται και πληρώνονται από την τσέπη για τις 
υπηρεσίες που παρέχονται. Οι τιμές Παρηγορητικής Φροντίδας για ασθενείς που 
νοσηλεύονται βασίζονται στις τιμές  Medicare APC επί δύο ή στο Πρόγραμμα 
Αμοιβών της Medicare επί δύο ανάλογα με την υπηρεσία που παράσχεται.***  
Αυτές είναι οι τελικές τιμές. Δεν θα εφαρμοστούν περαιτέρω εκπτώσεις σε 
αυτές τις τιμές, αλλά κανένα άτομο που είναι κατάλληλο για FAP δεν θα 
χρεωθεί περισσότερο από το Ποσό Γενικού Κόστους (“AGB”) (ορίζεται 
αργότερα).  
 
Όταν η Τιμή Παρηγορητικής Φροντίδας εφαρμόζεται στο λογαριασμό ασθενούς, 
αλλάξετε τον πρωταρχικό πληρωτή από πληρωμή από την τσέπη σε “Q75” – 
“HUMC Charity Care”.  Η ενέργεια αυτή επιτρέψει αυτομάτως στο λογαριασμό να 
έχει την τιμή Παρηγορητικής Φροντίδας.   
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B. Πολιτική Εκπτώσεων 15 της Πολιτείας του Νιού Τζέρσι  
Από τις 2/4/09, οι ασθενείς χωρίς ασφάλεια των οποίων το οικογενειακό 
εισόδημα είναι μεταξύ 300% και 500% των ομοσπονδιακών ορισμών για 
φτώχεια, θα επιλεχτούν χρησιμοποιώντας την τρέχουσα διαδικασία Επιλογής 
Φιλανθρωπικής Φροντίδας που έχουμε. Αφότου βρεθούν κατάλληλοι, αλλάξτε 
τον πρωταρχικό πληρωτή σε “Q76” – “New Jersey State 15 Care”.  Οι τιμές 
φροντίδας για νοσηλευόμενους ασθενείς υπό το πρότυπο 15 της Πολιτείας του 
Νιού Τζέρσι είναι οι τιμές Medicare DRG για το τρέχον έτος. Οι τιμές φροντίδας 
για μη νοσηλευόμενους ασθενείς υπό το πρότυπο 15 της Πολιτείας του Νιού 
Τζέρσι είναι οι τιμές Medicare APC επί 115% η οι τιμές του Προγράμματος 
Αμοιβών της Medicare επί 115% ανάλογα με την υπηρεσία που παρέχεται. 

  
Η πληρωμή από την τσέπη μετά τα υπόλοιπα ασφάλειας (Αφαιρέσιμα, 
Συνασφάλιση και Μερίδια Κόστους) δεν θα έχει έκπτωση, εκτός και αν ο ασθενής 
είναι κατάλληλος κατά άλλο τρόπο υπό αυτήν την πολιτική. 
 

C. Ποσά που χρεώνονται συνήθως (“AGB”) Υπολογισμός για επείγουσα ή 
άλλα ιατρικά απαραίτητη φροντίδα  
Σύμφωνα με τον Κώδικα Εσωτερικών Εισοδημάτων §501(r)(5), σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης ή άλλης ιατρικά απαραίτητης φροντίδας, οι ασθενείς που είναι 
κατάλληλοι για οικονομική βοήθεια υπό αυτήν την Πολιτική δεν θα χρεωθούν 
περισσότερο από ένα άτομο που έχει ασφάλεια για την κάλυψη αυτής της 
φροντίδας.  
 
Ένα άτομο που καθορίζεται κατάλληλο για οικονομική βοήθεια και απαιτεί 
επείγουσα ή άλλη ιατρικά απαραίτητη φροντίδα θα χρεωθεί το μικρότερο από:  
 

1. Το ποσό όπως υπολογίζεται ανά ενότητα (II)(A)-(B) ανωτέρω, ή  
2. AGB. 

 
Το AGB υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την αμοιβή της Medicare για υπηρεσία 
συν ιδιωτικές ασφάλειες υγείας. Τα τρέχοντα ποσοστά AGB έχουν ως εξής: 

1. Νοσηλευόμενος: 26% 
2. Μη νοσηλευόμενος: 32% 
3. Μη νοσηλευόμενος σε πρώτες βοήθειες: 22% 

 
D. Τύποι πληρωμών   

Το Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο Hackensack αποδέχεται τους ακόλουθους 
τύπους πληρωμών: 

1. Μετρητά 
2. Χρηματική εντολή 
3. Επιλεγόμενη πιστωτική κάρτα- Visa, MasterCard, American Express,  
      Discover 
4. Χρεωστικές Κάρτες με το λογότυπο Visa ή MasterCard 
5. Τραπεζική επιταγή 
6. Προσωπικές επιταγές  

 
E. Πρόγραμμα Οικονομικής Συμφωνίας του Πανεπιστημιακού Ιατρικού 

Κέντρου Hackensack 
Οι οικονομικές συμφωνίες μπορούν να καθιερωθούν κατόπιν αίτησης. Θα ληφθεί 
μια μικρή προκαταβολή και το υπόλοιπο τίθεται σε πρόγραμμα τακτικών 
πληρωμών χωρίς τόκο.  
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F. Οικονομικές Συμφωνίες για Λογαριασμούς με Υπόλοιπα     
Όλες οι διευθετήσεις θα ξεκινήσουν χρησιμοποιώντας το Έντυπο Πληρωμής 
Οικονομικής Συμφωνίας. Όλα τα συμπληρωμένα έντυπα θα διανεμηθούν ως 
εξής: 
- Ένα αντίγραφο δίνεται στον ασθενή. 
- Ένα αντίγραφο αρχειοθετείται στο λογαριασμό/αρχείο του ασθενούς 
- Ένα αντίγραφο δίνεται στον Διευθυντή του Τμήματος Εξυπηρέτησης 
Πελατών 
(Οικονομική Συμφωνία για Μη Νοσηλευόμενο Ασθενή, Αγγλικά) (Οικονομική 
Συμφωνία για Μη Νοσηλευόμενο Ασθενή, Ισπανικά) και (Οικονομική Συμφωνία 
για Νοσηλευόμενο Ασθενή, Αγγλικά) (Οικονομική Συμφωνία για Νοσηλευόμενο 
Ασθενή, Ισπανικά) 
 
Η οικονομική συμφωνία θα αναθεωρηθεί εξ ολοκλήρου με τον ασθενή/εγγυητή.  
Η ακόλουθη ενότητα θα υπάρχει στη συμφωνία: 
«Αναγνωρίζω ότι εάν δεν τηρήσω τις υποχρεώσεις μου σύμφωνα με το 
πρόγραμμα πληρωμών, το Hackensack UMC θα στείλει το λογαριασμό μου για 
είσπραξη. Αναγνωρίζω επίσης ότι εάν αθετήσω αυτή τη συμφωνία, κάθε τιμή 
στην οποία έχει δοθεί έκπτωση θα επιστρέψει σε πλήρη τιμή και κόστος», και 
“Όλα τα έξοδα την ώρα της εγγραφής υπολογίζονται και βασίζονται σε 
πρόγραμμα θεραπείας ιατρού και υπόκεινται σε αλλαγή. Παρακαλώ λάβετε 
υπόψη ότι άτομα που δεν είναι κατάλληλα για FAP θα χρεωθούν με μεγαλύτερες 
τιμές από το AGB»    
 

G.  Προγράμματα Οικονομικής Βοήθειας – Νιού Τζέρσι Medicaid ή 
Φιλανθρωπική Φροντίδα 
Όλοι οι ασθενείς που δεν μπορούν να πληρώσουν τις τιμές Παρηγορητικής 
Φροντίδας του HackensackUMC θα παραπεμφθούν αρχικά σε Οικονομικό 
Σύμβουλο. Εάν ο Οικονομικός Σύμβουλος δεν μπορεί να εκκαθαρίσει οικονομικά 
τον ασθενή, ο ασθενής θα παραπεμφθεί σε Τμήμα Οικονομικής Βοήθειας. Το 
τμήμα αυτό θα καθορίσει εάν ο ασθενής είναι κατάλληλος για ένα από τα 
προγράμματα δικαιωμάτων.   

 
H. Πολιτική Διεθνών Ασθενών (Ξένοι Ασθενείς): 

 Ορισμός Ξένων Ασθενών του HackensackUMC: 
 Ασθενείς που διαμένουν προς το παρόν σε ξένη χώρα και που 

ταξιδεύουν στις ΗΠΑ για να λάβουν θεραπεία στο Πανεπιστημιακό 
Ιατρικό Κέντρο Hackensack (το «Ιατρικό Κέντρο») για συγκεκριμένες 
υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτές είναι προ-διευθετημένες, και ΔΕΝ 
υπόκεινται στις διατάξεις Οικονομικής Βοήθειας που περιγράφονται 
στην παρούσα πολιτική  
 
Όλοι οι ξένοι ασθενείς που έχουν ήδη διευθετήσει να έρθουν στο 
Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο Hackensack από ξένες χώρες για να 
λάβουν ήδη διευθετημένη ιατρική θεραπεία θα λάβουν ένα  εγκεκριμένο 
ποσοστό απόδοσης για υπηρεσίες που περιλαμβάνουν, χωρίς να 
περιορίζονται σε: 

- Καρδιολογία 
- Προγράμματα Μεταμόσχευσης Οργάνων  
- Ογκολογικό 
- Ορθοπεδικό 
- Ουρολογικές επεμβάσεις 

 

http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Outpatient%20Financial%20Agreement.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Outpatient%20Financial%20Agreement%20Spanish.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Outpatient%20Financial%20Agreement%20Spanish.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Outpatient%20Financial%20Agreement%20Spanish.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Inpatient%20Financial%20Agreement.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Inpatient%20Financial%20Agreement.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Outpatient%20Financial%20Agreement%20Spanish.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Outpatient%20Financial%20Agreement%20Spanish.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Outpatient%20Financial%20Agreement%20Spanish.doc
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Οι ασθενείς αυτοί θα έχουν ήδη ραντεβού για αυτές τις επισκέψεις, και 
τότε θα γίνουν διευθετήσεις για έμβασμα χρημάτων 
(συμπεριλαμβανομένου και του αρ. Τηλεφώνου εμβάσματος) για να 
καλυφθεί η θεραπεία που θα γίνει. Το έμβασμα χρημάτων πρέπει να γίνει 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την επίσκεψη του ασθενούς στο 
Ιατρικό Κέντρο. Κάθε τμήμα προπληρωμής που δεν χρησιμοποιείται θα 
επιστραφεί.    

 
I. Αίτηση για Οικονομική Βοήθεια  

a.   Διαθέσιμες Γλώσσες 
i. Το FAP του Ιατρικού Κέντρου, η Αίτηση και το PLS είναι διαθέσιμα 

στα Αγγλικά και στην πρωταρχική γλώσσα πληθυσμών με 
περιορισμένη επίδοση στα Αγγλικά (“LEP”) που αποτελεί το 
μικρότερο από 1.000 άτομα ή 5% της κύριας περιοχής υπηρεσιών 
του Ιατρικού Κέντρου. Τα έγγραφα αυτά είναι διαθέσιμα στον 
ιστότοπο του Ιατρικού Κέντρου και είναι επίσης δωρεάν κατόπιν 
αίτησης.  

b.  Δείτε 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 

c. Αίτηση 
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: 

a. 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 

b. 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 

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

 
a. Χρονική περίοδος αίτησης:   

i. Ένα άτομο έχει τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες 
από την ημερομηνία που τους δόθηκε ο πρώτος 
λογαριασμός μετά το εξιτήριο για να υποβάλλει αίτηση 
για βοήθεια.  

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

 
b. Συμπληρωμένες Αιτήσεις:   

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

http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ A: Χρονική Περίοδος Εισπράξεων από Ασθενείς του 
HackensackUMC- Για υπηρεσίες νοσηλευόμενων και μη 
νοσηλευόμενων ασθενών 

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

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. 
Address for patient payments:  
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 
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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: 
 

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.   

 

 



Πολιτική Οικονομικής Βοήθειας
 ________________________________________________________________ 

Σελίδα 11 από 11 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ B: 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 

Τμήμα Ακτινολογίας Ογκολογικού Όχι 

Τμήμα Ακτινολογίας Όχι 

Τμήμα Ιατρικής Αποκατάστασης Όχι 

Τμήμα Χειρουργικής  Όχι 

Τμήμα Ουρολογίας Όχι 

Νοσοκομειακοί γιατροί Όχι 

Υπηρεσίες εργαστηρίων Όχι 

 
 
 
 
 
 
 
 


