
Shrnutí politiky finanční pomoci 
 
 
 

Nemocnice Huntington se zaměřuje na zpřístupnění lékařské péče pacientům a bere na vědomí finanční 
potřeby místních členů komunity, kteří si poplatky spojené s náklady na jejich lékařskou péči nemohou 
dovolit. V tomto ohledu nemocnice Huntington  poskytuje oprávněným pacientům, kteří byli ošetřeni v 
rámci pohotovosti nebo lékařsky nezbytné péče, finanční pomoc. Pacienti musí vyplnit žádost, předložit 
určené kontrolní dokumenty a vyhovět požadavkům způsobilosti uvedeným níže. Politika se nevztahuje 
na žádné jiné poskytovatele lékařských služeb kromě nemocnice Huntington . 

 
Kdo má na finanční pomoc nárok? 
Náš program je zaměřen na pomoc pacientům s malým příjmem, nepojištěným nebo podpojištěným 
pacientům, kteří potřebují se splácením veškeré lékařské péče nebo její části pomoc. Pacienti mají nárok 
na finanční pomoc, tvoří-li jejich rodinný příjem 350 % federální hranice chudoby. Pro učinění konečného 
rozhodnutí o přidělení finanční pomoci si nemocnice může vyžádat také další informace. 

 
Pacientům s nárokem na finanční pomoc nebude účtována větší částka, než je obvykle účtovaná částka 
(AGB) za pohotovostní či jinak lékařsky nezbytnou péči pojištěným pacientům. (AGB dle definice IRS část 
501 (r)).  Viz příloha A politiky finanční pomoci. 

 
Co všechno program kryje? 
Program finanční pomoci kryje lékařsky nezbytnou péči poskytnutou v nemocnici Huntington . Volitelné 
kosmetické služby tímto programem nejsou kryty. 

 
Jak mohu o finanční pomoc zažádat nebo kde seženu plné znění této politiky? 
Formulář žádosti naleznete na zadní straně tohoto dokumentu společně s pokyny k jeho vyplnění. 

 
Pomoc s vyplnění této žádosti nebo kopii politiky obdržíte zde: 

• Příjem jakéhokoli oddělení pro ambulantní i hospitalizované pacienty 
• Obchodní kancelář na čísle 626 397-5324, která je otevřena od 8:00 do 16:00 (po zavírací době 

zanechte zprávu). Živé překladatelské služby, které jsou k dispozici 
• Poštou na adrese nemocnice Huntington , 100 W. California Blvd Pasadena, Ca 91109 - Finanční 

služby pacientům (bezplatné) 
• V tzv. HelpHubu, který se nachází ve vestibulu hlavní nemocniční budovy, otevřeno od pondělí do 

pátku od 7:00 do 18:00 
• Žádost a kopii politik si můžete stáhnout na adrese www.huntingtonhospital.com 

 
Jsou informace dostupné i v jiných jazycích? 

 
Politika a formuláře žádosti jsou dostupné ve většině jazyků, kterými se v naší komunitě hovoří a jsou 
dostupné na výše uvedeném webu a adrese. K dispozici jsou rovněž služby tlumočníka. 
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