
 
 

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

Όνομα ασθενούς:   _______________________________________ 

Αριθμός λογαριασμού:   __________________________________ 

Ημερομηνία παροχής υπηρεσιών:  _________________________ 

 

Ονομάζομαι ________________________.  Είμαι ο/η  _____________________ του ασθενούς. 
       (Σπιτονοικοκύρης, Συγγενής, Φίλος, Συγκάτοικος) 

Πιστοποιώ ότι από ______________________________το/τα ανωτέρω ονομαζόμενο(α)  
   (Μήνας/Έτος) 

άτομο(α) ζει μαζί μου στην παρακάτω διεύθυνση. 

 

   ______________________________________________ 
(Οδός και αριθμός) 

    

_____________________________________________________________ 

   (Πόλη, Πολιτεία, Τ.Κ.) 

 

   _____________________________________________________________ 

   (Αριθμός τηλεφώνου) 

 

 

 

________________________________________________________                                 _____________________________ 

Υπογραφή        Ημερομηνία 

 

 

Αναθ. 12/2015 

  



 
 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 

 

Όνομα ασθενούς: _____________________________________ 

Αριθμός λογαριασμού:     _________________________________ 

Ημερομηνία παροχής υπηρεσιών:  _________________________ 

 

1. Η παρούσα δήλωση γίνεται προς διαβεβαίωση του νοσοκομείου ότι εγώ (και ο/η σύζυγός 

μου) δεν είχαμε εισόδημα/επίδομα ανεργίας από  ____________ έως _______________. 
               (Μήνας/Έτος)   (Μήνας/Έτος) 

Υπογραφή ασθενούς_______________________________ Ημερομηνία_________ 

 

2. Η παρούσα δήλωση γίνεται προς διαβεβαίωση του νοσοκομείου ότι ζω στην πολιτεία του 

Νιού Τζέρσι από _____________και σκοπεύω να παραμείνω στην πολιτεία του Νιού Τζέρσι. 

  (Μήνας/Έτος) 

Υπογραφή ασθενούς_______________________________ Ημερομηνία_________ 

 

3. Η παρούσα δήλωση γίνεται προς διαβεβαίωση του νοσοκομείου ότι εγώ (και ο/η σύζυγός 

μου) δεν είχαμε καμία ακίνητη περιουσία από _________________________. 

 

  Υπογραφή ασθενούς_______________________________Ημερομηνία_________ 

 

4. Η παρούσα δήλωση γίνεται προς διαβεβαίωση του νοσοκομείου ότι εγώ δεν έχω ιατρική 

κάλυψη από μένα ή από άλλο άτομο για να καλύψω το εκκρεμές ποσό για τις υπηρεσίες 

νοσοκομείου που μου παρασχέθηκαν. 

 

Υπογραφή ασθενούς_______________________________Ημερομηνία_________ 
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ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

Όνομα ασθενούς: _________________________ 

Αριθμός λογαριασμού:     _________________________ 

Ημερομηνία παροχής υπηρεσιών:        ______________________________ 

Το παρόν πιστοποιεί ότι εγώ παρέχω/παρείχα τον παρακάτω τύπο υποστήριξης και 

βοήθειας στον/στην ________________________________________:  

   (Όνομα ασθενούς) 

   Ναι  Όχι 

Σίτιση:  ____  ____ 

Στέγη:   ____  ____ 

Μετρητά  ____  ____  Μηνιαίο ποσό: $ ________________ 

 

Από: ______________________________  Έως: _____________________________ 

                     (Μήνας/Έτος)      (Μήνας/Έτος) 

 

   Σε αυτήν τη διεύθυνση: __________________________________ 
        (Οδός και αριθμός) 

             ______________________________________________ 

        (Πόλη, Πολιτεία, Τ.Κ.) 

 

Δεν είμαι υπεύθυνος ούτε ικανός να πληρώσω για κανένα νοσοκομειακό ή ιατρικό έξοδο για 

αυτόν/αυτήν. 

______________________    ______________________________ 

Ημερομηνία      Υπογραφή 

       ______________________________ 

       Όνομα με κεφαλαία γράμματα 

Σχέση με τον/την ασθενή:   ____________________________________ 

Αριθμός τηλεφώνου     ____________________________________ 

Διεύθυνση (εάν διαφέρει από την ανωτέρω): ____________________________________ 

 

Αναθ. 12/2015 



 
 

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ   

ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 

Όνομα: _____________________________________ Ημερ. γέννησης____________________ 

Διεύθυνση:  ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Αρ. Κοινωνικής Ασφάλισης: _________________________________ 

Εγώ ____________________________________________, σας εξουσιοδοτώ με το παρόν να 

ανακοινώσετε στο Adreima/HackensackUMC, κάθε πληροφορία που σχετίζεται με την ηλικία 

μου, την κατοικία μου, την υπηκοότητά μου, την απασχόλησή μου, το εισόδημά μου, την 

ακίνητη περιουσία μου ή/και τα δελτία του τραπεζικού λογαριασμού μου. 

Κατανοείται ότι οι πληροφορίες που αποκτούνται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς που 

σχετίζονται άμεσα με την καταλληλότητα για Προγράμματα Κοινωνικής Ασφάλισης, Medicaid, 

και το Πρόγραμμα Βοήθειας Νοσοκομειακής Φροντίδας του Νιού Τζέρσι. 

Η ανακοίνωση αυτή γίνεται εθελοντικά και με την πλήρη κατανόησή μου. 

 

Υπογραφή _______________________________ Ημερομηνία_________ 

 

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έντυπο είναι προνομιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που 

προορίζονται μόνο για τη χρήση του ατόμου ή της οντότητας που αναφέρεται ανωτέρω. Εάν ο αναγνώστης 

αυτού του μηνύματος δεν είναι ο παραλήπτης, προειδοποιήστε ότι κάθε τυχόν διάδοση, διανομή ή αντίγραφο 

αυτού του μηνύματος απαγορεύεται αυστηρά.  Εάν λάβατε αυτό το μήνυμα λόγω σφάλματος, παρακαλούμε 

να μας ειδοποιήσετε αμέσως μέσω τηλεφώνου και να μας επιστρέψετε το αρχικό μήνυμα στη διεύθυνση:  

HackensackUMC 

Financial Assistance Office 

100 First Street, Suite 300 

Hackensack, NJ 07601 

(551) 996 - 4343 

Ευχαριστούμε. 

 

Αναθ. 12/2015 

  



 
 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΝΙΟΥ ΤΖΕΡΣΙ 

 

Όνομα ασθενούς: _________________________ 

Αριθμός λογαριασμού:     _________________________ 

Ημερομηνία παροχής υπηρεσιών _______________________________ 

Προς κάθε ενδιαφερόμενο: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

____________________________    ______________________________ 
Υπογραφή ασθενούς       Σύζυγος/Υποστηρικτής/Άλλη υπογραφή 

_____________________________    ______________________________ 
Όνομα με κεφαλαία γράμματα     Όνομα με κεφαλαία γράμματα 
_____________________________    ______________________________ 

Ημερομηνία        Ημερομηνία 
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ΔΗΛΩΣΗ  ΧΩΡΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΩΝ 

Όνομα ασθενούς: _________________________ 

Αριθμός λογαριασμού:     _________________________ 

Ημερομηνία παροχής υπηρεσιών __________________________ 

 

1. Εγώ, _____________________________, διαβεβαιώ ότι είμαι σε διάσταση από τον/τη  
                           (Όνομα ασθενούς) 

 σύζυγό μου από ____________________. 
      (Μήνας/Έτος) 

_______________________________ 

 Υπογραφή ασθενούς 

2. Διαβεβαιώ ότι δεν ζω με τον/την σύζυγό μου.  __________________________________ 
                               (Υπογραφή ασθενούς) 

3. Διαβεβαιώ ότι δεν έχω κοινό τραπεζικό λογαριασμό ή άλλη περιουσία με τον/την σύζυγό 

νου, και ότι δεν νοικιάζουμε ούτε έχουμε κοινή ακίνητη περιουσία._____________________ 
                (Υπογραφή ασθενούς) 

4. α.) Διαβεβαιώ ότι ο/η σύζυγός μου και εγώ δεν κάναμε κοινή φορολογική δήλωση 

από___________. 
(Έτος) 

(Επισυνάπτετε αντίγραφο της τελευταίας φορολογικής δήλωσης πριν από την ημερομηνία παροχής υπηρεσιών 

στο νοσοκομείο) 

β.) Δεν υπέβαλα δήλωση και δεν δύναμαι να παράσχω αντίγραφο της τελευταίας 

φορολογικής μου δήλωσης για_______ λόγω_____________________________________ 

       (Σύντομη επεξήγηση) 

____________________________________________ 

Υπογραφή ασθενούς  

 

5. Διαβεβαιώνω ότι δεν λαμβάνω ούτε παρέχω διατροφή, παιδική υποστήριξη, εισόδημα ή 

άλλη οικονομική βοήθεια από τον/την σύζυγό μου. 
___________________________________ 

Υπογραφή ασθενούς  
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ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 

 

Ημερομηνία: ___________________  Αρ. Ιατρικού Αρχείου ________________________ 

Όνομα ασθενούς: ____________________________ Ημερομηνία γέννησης: ________________________ 

Διεύθυνση: ________________________________  Τηλέφωνο: _______________________ 

   ________________________________ 

Διαβεβαιώνω ότι οι ακόλουθες δηλώσεις είναι αληθινές και σωστές. Δεν έχω τα απαιτούμενα έγγραφα αυτή τη 

στιγμή. Θα προσπαθήσω να αποκτήσω τις απαιτούμενες πληροφορίες και θα τις παράσχω στο Νοσοκομείο για να 

ολοκληρωθεί η αίτηση για το Πρόγραμμα Βοήθειας Πληρωμής Νοσοκομειακής Φροντίδας του Νιού Τζέρσι μαζί με 

τα συνήθη έγγραφα.   

1.)  Με το ___________________________ παρόν δηλώνω ότι είμαι το ανωτέρω αναφερόμενο άτομο. Προσθέτω 

επίσης ότι δεν έχω ταυτότητα όπως απαιτείται από το Πρόγραμμα Βοήθειας Πληρωμής Νοσοκομειακής Φροντίδας 

του Νιού Τζέρσι. 

X_____________________________________________ 

2.)  Ζω στην ανωτέρω διεύθυνση από _______________________ και σκοπεύω να παραμείνω ως κάτοικος του 

Νιού Τζέρσι. Δεν έχω άλλη κατοικία σε άλλη πολιτεία ή χώρα. 

X_____________________________________________ 

3.)  Εγώ ή/και ο/η σύζυγός μου δεν είχα/ είχαμε εισόδημα από ___________________________ έως τώρα ή/και 

υποστηρίζομαι από τον/την_________________________ Σχέση________________________ κατά τη διάρκεια 

αυτής της περιόδου. 

X_______________________________________________ 

4.)  Εγώ ή/και ο/η σύζυγός μου δεν είχα/ είχαμε καμία περιουσία κατά το χρόνο παροχής υπηρεσιών. 

X_______________________________________________ 

Εγώ ή/και ο/η σύζυγός μου είχαμε περιουσία με σύνολο $_________________________ κατά την ημερομηνία  

παροχής υπηρεσιών __________________. 

Τα χρήματα αυτά ήταν σε λογαριασμό επιταγών_____, αποταμιευτικό λογαριασμό_____, Μετρητά_____, 

Άλλο (εξηγήστε) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

X_______________________________________________ 

5.)  Δεν έχω ιατρική κάλυψη προσωπικά ή από άλλο άτομο για να καλύψω το εκκρεμές ποσό του νοσοκομειακού 

μου λογαριασμού. 

X______________________________________________ 
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ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

HACKENSACK UNIVERSITY  

 

1. Όνομα ασθενούς:      Αρ. λογαριασμού ασθενούς: 

___________________________________  ____________________ 
(Επίθετο) (Μικρό όνομα)  (Γράμμα μεσαίου ονόματος) 

            

2. Διεύθυνση κατοικίας ασθενούς:     Αριθμός τηλεφώνου: 

Οδός: ___________________ Αρ. διαμερίσματος ____      _______________________ 

Πόλη:   ____________Πολιτεία: ___ Τ.Κ.: __________  (Συμπεριλαμβανομένου προθέματος) 

 

3. Ασφάλεια 

Έχει ο/η ασθενής υγειονομική κάλυψη ή άλλη ασφαλιστική κάλυψη; Ναι__ 

Όχι__Άγνωστο__ 

 

4. Διαμονή στο Νιού Τζέρσι (σημειώστε)  Ναι__ Όχι__ Άγνωστο__ 

 

5. Απασχόληση (σημειώστε)  Ναι__Όχι__Άγνωστο__ 

Όνομα εργοδότη: ________________________________ 

Διεύθυνση εργοδότη:  ________________________________ 

      ________________________________ 

 

6. Υπολογισμός ετήσιου εισοδήματος του ασθενούς: $ 

Πηγή εισοδήματος: ___________________ 

Μικτά $________________ Μηνιαία/Δεκαπενθήμερο/Εβδομαδιαία (κυκλώστε ένα) 

 

7. Λογαριασμός τραπέζης (σημειώστε) Ναι__Όχι__Άγνωστο__ 

Περιουσία ασθενούς κατά την ημερομηνία παροχής υπηρεσιών: $ ______________ 

Όνομα τραπέζης:  __________________________________ 

Αριθμός λογαριασμού:  ________________________________ 

Διεύθυνση τραπέζης:   __________________________________ 

                     __________________________________  

 

Πιστοποιώ ότι οι ανωτέρω πληροφορίες είναι αληθινές και σωστές. Εξουσιοδοτώ τα 

συμμετέχοντα νοσοκομεία να επικοινωνήσουν με κάθε άτομο ή οντότητα για 

σκοπούς επαλήθευσης κάθε πληροφορίας που σχετίζεται με την Αίτηση του 

Προγράμματος Βοήθειας Πληρωμής Νοσοκομειακής Φροντίδας του Νιού Τζέρσι.   

 

       Υπογραφή Αιτούντα: __________________________ Ημερομηνία: _____________ 
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ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΑΙΤΩΝΤΩΝ 

Όνομα ασθενούς: _________________________ 

Αριθμός λογαριασμού:     _________________________ 

Ημερομηνία παροχής υπηρεσιών: ________________________ 

 

1. Διαβεβαιώνω ότι εγώ, το ανωτέρω αναφερόμενο άτομο, είμαι άστεγος που μένει στην 

Πολιτεία του Νιού Τζέρσι, και είμαι εδώ από ________________________. 
              (Μήνας/Έτος) 

Υπογραφή ασθενούς___________________________Ημερομηνία ___________________ 

2. Διαβεβαιώνω ότι δεν έχω ταυτότητα, και πιστοποιώ ότι το όνομά μου είναι _____________. 

 

Υπογραφή ασθενούς___________________________Ημερομηνία ___________________ 

 

3. Διαβεβαιώνω ότι δεν έχω λάβει εισόδημα, μετρητά, βοήθεια ή άλλα επιδόματα 

οποιουδήποτε τύπου από ______________________________ 
                            (Μήνας/Έτος) 

 

Υπογραφή ασθενούς___________________________ Ημερομηνία ___________________ 

    

4. Διαβεβαιώνω ότι δεν έχω περιουσία (όπως τραπεζικοί λογαριασμοί, μετρητά, ή ακίνητη 

περιουσία) από ______________________________ 
                         (Μήνας/Έτος) 

 

Υπογραφή ασθενούς___________________________ Ημερομηνία ___________________ 

 

  

5. Διαβεβαιώνω ότι δεν έχω ιατρική ασφάλιση από μένα ή από άλλο άτομο για να καλύψω το 

εκκρεμές ποσό του νοσοκομειακού μου λογαριασμού.  

Υπογραφή ασθενούς__________________________ Ημερομηνία ____________________ 

 

6. Χρησιμοποιώ την ακόλουθη διεύθυνση μόνο για ταχυδρομικούς 

σκοπούς:____________________________ 

    ____________________________ 

                      ____________________________
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ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΙΑ ΓΝΩΣΗΣ  

 

Όνομα ασθενούς: _________________________ 

Αριθμός λογαριασμού:     _________________________ 

Ημερομηνία παροχής υπηρεσιών: _______________________________ 

 

Εγώ, ____________________________________________ συμπληρώνω μια αίτηση  
 (Όνομα υπογράφοντος) 

Προγράμματος Βοήθειας Πληρωμής Νοσοκομειακής Φροντίδας του Νιού Τζέρσι  

εκ μέρους του/της  

____________________________________, που δεν δύναται να συμπληρώσει την αίτηση  
                                          (Όνομα ασθενούς) 

λόγω:_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Είμαι ο/η __________________________________ του ασθενούς και έχω λόγο να γνωρίζω την  
  (Σχέση με τον/την ασθενή) 

 

οικονομική κατάστασή του/της  λόγω: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________  ________________________________ 

Υπογραφή       Ημερομηνία 
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ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

 

Ημερομηνία_____________ 

 

Για κάθε ενδιαφερόμενο, 

 

Εγώ ______________________________________________δεν σκοπεύω να επιστρέψω στη 

χώρα μου. 

 

Έχω κάθε σκοπό να ζήσω στις Ηνωμένες Πολιτείες και να διαμείνω στην Πολιτεία του Νιού 

Τζέρσι. 

 

 

        

Ειλικρινά,     

       

 

_____________________________  

     ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

_____________________________            

ΜΑΡΤΥΡΑΣ 


